Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre
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 pre Vás pripravilo seminár:
Najčastejšie problémy samospráv pri poskytovaní
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode
informácií a praktické riešenia
Cieľová skupina:
-

pre OcÚ, MsÚ, Inštitúcie a Školy

Termín školenia:
Miesto školenia:

22. 2. 2019 (piatok)

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

prezentácia účastníkov: od 8:00 hod.

začiatok seminára: 9:00 hod.

koniec: cca 13:30 hod.

Mgr. Vladimír Pirošík

Lektor:
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prehľad častých pochybení obcí a miest pri sprístupňovaní informácií na žiadosť
podľa zákona o slobode informácií
Ochrana osobných údajov a osobnosti ako právny základ na odmietnutie informácie
Ochrana obchodného tajomstva
Autorskoprávna ochrana
Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie
Šikanózne žiadosti - možnosti právnej ochrany
Súdny prieskum rozhodnutí o nesprístupnení informácií
Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podľa zákona o slobode informácií prokuratúra, priestupkové konanie
Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov
Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie zákonného inštitútu OPI
Informačné povinnosti samospráv podľa ďalších právnych predpisov – prehľad
legislatívy
Otázky a odpovede

Poplatok za veľký seminár:

Člen ZO – RVC Nitra:

0 € / osoba

Nečlen:

32 € / osoba

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe a režijné náklady.
Na seminári nepodávame občerstvenie.
Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.
Poplatok za seminár ak ste nečlen prosíme uhradiť prevodom na účet (IBAN) ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 22022019
ŠS: IČO Vašej organizácie
(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platcom DPH.

