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:
Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest po ostatných
legislatívnych zmenách
Cieľová skupina:
-

pre OcÚ, MsÚ

Cieľ seminára:
- V súvislosti s ostatnou novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonanú
poslednou novelou č. 70/2018 Z .z. došlo k podstatným zmenám týkajúcim sa
prijímania VZN na obciach. Väčšina zmien je v prospech obecnej normotvorby na
úseku územnej samosprávy. Odstránené boli viaceré aplikačné problémy.
-

Súčasne za posledného pol roka došlo k podstatným novelizáciám aj osobitných
predpisov týkajúcich sa vydávania VZN na obciach. Novelizovaný bol napríklad zákon
o miestnych daniach, zákon o štátnej práve v školstve, zákon o sociálnych službách,
zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Cestný zákon , zákon o
vodách , zákon o mobilných zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Všetky tieto legislatívne
zmeny majú priamy dopad na prijímanie VZN.

Termín školenia:
Miesto školenia:

14. 9. 2018 (piatok)

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

prezentácia účastníkov: od 8:00 hod.

začiatok seminára: 9:00 hod.

Lektor:

JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Program:
1.

Aktuálny a ucelený pohľad na problematiku VZN na obciach

koniec: cca 13:30 hod.

2.

Čo možno regulovať vo VZN a čo v interných predpisoch obce po novele zákona o
obecnom zriadení a novelizáciách osobitných predpisov.

3.

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v praxi samospráv pri tvorbe VZN

4.

Aktuálna judikatúra súdov a stanoviská prokuratúry k problematike VZN

5.

Povinnosti obce prijať nové druhy VZN

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 ak ste nečlen prosíme uhradiť prevodom na účet (IBAN) ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 14092018
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.

