Milí členovia ZO - RVC Nitra,
ponúkame Vám možnosť konzultovať Vaše problémy
CIEĽOVÁ SKUPINA:
 starostovia obcí a primátori miest, prednostovia obecných a mestských úradov, riaditelia obcou

zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, zamestnanci poverení agendou, ktorá je zhodná
s obsahovým zameraním uvedeným nižšie;
CIEĽ:


umožniť poskytnutie osobnej konzultačnej podpory lektora na prediskutovanie konkrétnych situácií,
v ktorých samospráva potrebuje odbornú pomoc;

ORGANIZAČNÉ PODMIENKY:


polhodinové (pri komplikovanejších témach hodinové) osobné stretnutia podľa harmonogramu, ktorý
podľa prihlášok spracuje ZO - RVC Nitra;



žiadateľ o konzultáciu vopred pomenuje tému konzultovaného problému a na stretnutie prinesie všetky
relevantné doklady a informácie, ktoré sa k téme konzultácie vzťahujú (v tlačenej alebo v elektronickej
forme);

TÉZY OBSAHU:
 Kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov a organizačných zložiek v organizme samosprávy,
 Riadenie samosprávy, rozhodovacie procesy,
 Vedenie zasadnutí obecných zastupiteľstiev - ich príprava, priebeh a výstupy,
 Nakladanie s majetkom obce,
 Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve (okrem otázok mzdového účtovníctva a sociálneho

zabezpečenia),
 Odporúčania pre postup pri riešení konfliktných situácií;

Odborný konzultant:

Mgr. Ladislav Briestenský

Termín konania: 29.

3. 2019 (PIATOK)

Miesto: kancelária ZO - RVC, Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS), Nitra

(kancelária ZO - RVC sa nachádza na 1. poschodí za veľkou zasadačkou)
V stanovený deň v čase od 8:30 – 14:30 počítame s individuálnymi konzultáciami
pre max.

12 účastníkov

Na každého účastníka je vyhradených cca 30 min., v prípade potreby a dohode 1 hodina
Minimálny počet na uskutočnenie konzultačného dňa je 5 osôb.

Na konzultácie sa treba nahlásiť

obratom (telefonicky, faxom, mailom)

Tel/fax: 037/74 18 097, 0908 800 363

e-mail: poradenstvo@rvcnitra.sk

Konzultácie sú bezplatné. Pokiaľ by bol Váš problém rozsiahlejší a vyžadoval by si ďalšie stretnutie
s konzultantom, finančná odmena pre neho bude vecou Vašej vzájomnej dohody.

Presný termín a čas konzultácie Vám včas oznámime telefonicky

Ku konzultácii láskavo prineste existujúci materiál k prípadu.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte!
RADI VÁS PRIVÍTAME!

Záväzná prihláška na konzultáciu 29.3.2019 (PIATOK)
lektor: Mgr. Ladislav Briestenský
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