Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
IČO: 0034006656, DIČ: 2021205769
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001
tel./fax: 037 / 7418097,
email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk
web: www.rvcnitra.sk

ZO - RVC Nitra Vás pozýva na 2 - dňový seminár:

Právne základy územnej samosprávy
Lektori:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
JUDr. Marian Hoffmann, PhD.
Termín konania:

9. – 10. apríl 2019
(utorok - streda)

CIEĽOVÁ SKUPINA

- seminár určený najmä pre novozvolených starostov / primátorov

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania:
Hotel SITNO
966 02 Vyhne č. 103
www.hotelsitno.sk

GPS: 48.504436,18.793356

PROGRAM – 1. deň: 9.4.2019 - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
•
•
•
•
•
•
•

Rozdiely medzi samosprávou, štátnou správou a súkromnou správou
Kompetenčné právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva
Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť
Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť
Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom
Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému
kontrolórovi
Nakladanie s majetkom obcí

PROGRAM – 2. deň: 10.4.2019 - JUDr. Marian Hoffmann, PhD.
•
•
•
•
•

Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia
Komisie, rada- úlohy a kompetencie
Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy
Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov
Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí

HARMONOGRAM – 1. deň (9.4.2019)

Prezentácia

8:00 – 9:00

Začiatok seminára
( doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.)

9:00 – 12:00

Obed

12:00 – 13:00

Pokračovanie seminára

13:00 – 16:00

Večera

18:00 – 19:00

Program (bowling)

19:30 – 21:30

Wellness, bazény

19:00 – 24:00

HARMONOGRAM – 2. deň (10.4.2019)

Raňajky

7:00 – 8:00

Začiatok seminára
( JUDr. Marian Hoffmann, PhD.)

8:00 – 12:30

Obed, ukončenie

12:30 – 13:30

Minimálny počet na uskutočnenie 2-dňového seminára je 60 osôb.

POPLATKY ZA SEMINÁR
ČLEN ZO - RVC Nitra

NEČLEN

Varianta č. 1
(ubytovanie, strava)

135 € / osoba

155 € / osoba

Varianta č. 2
(bez nocľahu a večere, s obedom 2. deň)

85 € / osoba

105 € / osoba

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania
resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Poplatok zahŕňa:
honorár lektorov, pracovný materiál, ubytovanie, raňajky, obedy, večera, občerstvenie počas
prestávok, bowling, župan, neobmedzený vstup do wellness a bazénov.
Doplňujúce informácie:
Ubytovanie: 2 osoby / izba
Obed a večera (9.4.) sú formou bufetu - možnosť výberu z viacerých jedál
Obed (10.4.) bude jednotné menu – v prihláške prosíme vyznačiť
Samostatná izba je možná len v prípade, že bude dostatok voľných izieb. Cena za samostatnú izbu
je: + 30 eur / osoba / noc. Prosíme uviesť v prihláške.
V cene seminára nie je zahrnutá konzumácia z minibaru na izbe, ktorú si každý účastník hradí sám!

Možnosť objednať vopred masáž, ktorá nie je zahrnutá v cene seminára.
Je potrebné si zavolať do hotela a dohodnúť si presný termín.
Bližšie informácie o hoteli, wellnesse, bazéne atď. nájdete na stránke hotela:
www.hotelsitno.sk
Záväznú prihlášku posielajte obratom, najneskôr do 22. marca 2019
poštou (nie doporučene!) na adresu:
ZO - RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 NITRA
Prihlášku môžete poslať aj oskenovanú emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk, príp. priniesť na
niektorí zo seminárov.
(Prosíme, neposielajte nám prihlášku duplicitne)
Prihlásenie na seminár je záväzné !!!

Poplatok prosíme uhrádzať do 22. 3. 2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 09042019
ŠS: IČO Vašej organizácie
Pri neúčasti poplatok nevraciame – delegujte láskavo náhradníka!
Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platcom DPH.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Právne základy územnej samosprávy
9. – 10. 4. 2019

Prihlasujem sa na seminár ako:

člen RVC Nitra

/

nečlen

□
□

Varianta č. 1 (ubytovanie, strava)
Varianta č. 2 (bez nocľahu a večere, s obedom 2. deň)
Požadujem samostatnú izbu (+30 eur / osoba / noc):

□

Titul, meno, priezvisko:

............................................................

Zamestnávateľ:

............................................................
............................................................

Mobil:

............................................................

Email:

............................................................

****************
OBED na 10.4.2019 - prosíme, aby ste si vyznačili o ktorý obed máte záujem:
Polievka: Zemiakový krém s petržlenovým pestom
1.

Kuracie prsia na grile, hráškové lusky na masle, pučené zemiaky s pórom

2.

Rizoto z hlivy ustricovej s bielym vínom a baby špenátom

□
□

Ak máte alergiu na nejakú potravinu, prosíme uveďte akú:
........................................................................
****************
Mám záujem byť ubytovaná(ý) spolu s
Meno a priezvisko: ........................................................
Zamestnávateľ:

........................................................

......................................
podpis, pečiatka

Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre organizáciu seminára a po dobu
nevyhnutnú na splnenie zákonných povinností organizátora ZO - RVC Nitra.

