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web: www.rvcnitra.sk

_____________________________________________________________________________________
Milí priatelia,
v súlade so zákonnou povinnosťou starostov a komunálnych poslancov prehlbovať si vedomosti potrebné
na výkon funkcie (§ 13 ods. 10 a § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) Vám
týmto ponúkame možnosť uskutočniť pre Vašich poslancov a príp. i starostov vzdelávanie – praktický
seminár k zákonu o obecnom zriadení priamo vo Vašich obciach/regiónoch na tému:

Základy fungovania miestnej samosprávy
Lektor: Mgr. Ladislav Briestenský
Základné princípy fungovania samosprávy upravuje najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Tento zákon je akousi „bibliou“ samosprávy, pretože upravuje pôsobnosť samosprávy a jej vzťah k štátu
(prenesený výkon štátnej správy), postavenie obce a jej obyvateľov, orgány obce, vzájomný vzťah
starostu a obecného zastupiteľstva, postavenie obecného úradu, obecnej rady, komisií, hlavného
kontrolóra a tiež práva a povinnosti poslancov a pod.
Cieľová skupina:
•

poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev, najmä novozvolení

•

novozvolení starostovia obcí, primátori miest

•

zamestnanci OcÚ / MsÚ

Program:
•

Prostredie miestnej samosprávy a jeho osobitné vlastnosti

•

Stavba organizmu samosprávy

•

Vzťahy medzi orgánmi a organizačnými zložkami

•

Pôsobnosť jednotlivých orgánov a organizačných jednotiek

•

Postavenie poslancov, ich práva a povinnosti

Študijné materiály:
•

účastníci dostanú podkladový pracovný materiál. Materiál bude poslaný v elektronickej forme
email zodpovednej osoby.
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PODMIENKY:
-

Presný termín a čas je potrebné dohodnúť TELEFONICKY - vopred.

-

Je možné spojiť poslancov viacerých susediacich obcí a určiť si miesto konania seminára
vo vlastnom zariadení (priestoroch) obce. Viac obcí spolu = jedna suma za školenie.

-

Maximálny počet účastníkov je 45

-

Zabezpečiť pre lektora dataprojektor, plátno na premietanie

Termíny:
ŠTVRTKY (od 16:00 hod. – presný čas si určuje obec )
2. 3. 2023
9. 3. 2023
23. 3. 2023

Trvanie seminára je cca 2,5 hod.

Poplatok za školenie je 350 €, na túto sumu Vám bude vystavená faktúra.
Podrobnejšie informácie, ako aj objednanie termínov poskytneme telefonicky
0908 800 363 – Ing. Monika Bokorová

Skôr ako nám pošlete vyplnenú objednávku je potrebné sa s nami spojiť
telefonicky a rezervovať si termín. Ďakujeme.
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___________________________________________________________________________

Objednávka seminára

Základy fungovania miestnej samosprávy
Lektor: Mgr. Ladislav Briestenský

Cena: 350 eur
Objednávateľ obec / mesto:

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

Adresa, PSČ:

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

IČO:

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

DIČ:

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

Miesto konania, adresa:

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

Termín konania:

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

Začiatok seminára:

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

Počet účastníkov:

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

Zodpovedná osoba:

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

Mobil:

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

Email:

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

---------------------------------------pečiatka, podpis štatutára
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