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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 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Milí priatelia, 

 

ponúkame Vám možnosť  uskutočniť pre Vašich poslancov vzdelávanie – seminár k zákonu o obecnom 

zriadení priamo vo Vašich obciach / regiónoch na tému: 

 

Právna úprava SAMOSPRÁVY v SR a jej orgánov 
(Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov) 

 

Lektorka:  JUDr. Helena Spišiaková 

 

Verejnú správu v SR tvorí štátna správa a samospráva. Základné princípy fungovania samosprávy  

upravuje Ústava SR a najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

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. 

 

Cieľ seminára: 

Ponúknuť novozvoleným predstaviteľom samosprávy výklad zákona o obecnom zriadení a súvisiacich 

predpisov tak, aby ich uplatňovanie v praxi bolo v súlade s platným právnym poriadkom. 

 

Cieľová skupina: 

• poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev, najmä novozvolení 

• novozvolení starostovia obcí, primátori miest 

 

Obsahová štruktúra: 

• Právna úprava miestnej samosprávy  (v Ústave SR a v zákonoch) 

• Postavenie obce, jej územie a obyvatelia (obec ako právnická osoba, územné zmeny, práva  

a povinnosti obyvateľov obce,) 

• Samospráva obce (samosprávna pôsobnosť obce, prenesený výkon štátnej správy, vzťah štátu 

a obce) 

• Všeobecne záväzné nariadenia (VZN vo veciach samosprávy, VZN v ktorých obec plní 

úlohy štátnej správy, príprava a schvaľovanie VZN) 

• Výkon samosprávy obce (miestne referendum, zhromaždenie obyvateľov obce) 

• Orgány obce 

- Obecné zastupiteľstvo (kompetencie a rokovanie obecného zastupiteľstva, 

preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí obecného zastupiteľstva) 

- Starosta (vzťah k obecnému zastupiteľstvu a kompetencie starostu ako štatutárneho 

orgánu obce, zástupca starostu a jeho postavenie) 

- Odvodené orgány obecného zastupiteľstva (obecná rada, komisie,  obecný úrad, 

hlavný kontrolór, obecná polícia, výbory v mestských častiach) 

• Zodpovednosť orgánov obce za škodu 

• Poslanec   

- vznik a zánik poslaneckého mandátu,  

- práva a povinnosti poslanca,  
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- členstvo poslanca v orgánoch obecného zastupiteľstva (rada, komisie a pod.), 

- pracovnoprávne postavenie poslanca  

- trestnoprávna ochrana výkonu poslaneckej funkcie,  

 

Študijné materiály: 

- študijným materiálom je zároveň publikácia „Miestna samospráva – základné 

princípy fungovania III“, ktorú je potrebné v prípade záujmu doobjednať.  

 

PODMIENKY: 

- Presný termín a čas je potrebné dohodnúť vopred; pani lektorka uprednostňuje piatok popoludní, 

resp. sobotu (podľa spoja do Vašej obce). Telefonicky si rezervujte termín. 

 

- 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.  

 

- Zabezpečiť dataprojektor, plátno na premietanie (nie je podmienka) 

 

- Pre lektorku (je z Nitry) je potrebné zabezpečiť dopravu na miesto (a zo) školenia, prípadne 

z najbližšieho väčšieho mesta, kam sa dá dopraviť z Nitry autobusom / vlakom. 

 

Termíny:   

 

PIATKY (od 15:00 hod.) SOBOTY (od 9:00 hod.) 

11.1. 12.1. 

18.1. 19.1 

1.2. 2.2. 

8.2. 9.2. 

15.2. 16.2. 

22.2. 23.2. 

1.3  2.3. 

15.3.  16.3. 

22.3. 23.3. 

 

Trvanie seminára je cca 3 hod. 

 

Poplatok za školenie je 250 €, na túto sumu Vám bude vystavená faktúra. 
 

Podrobnejšie informácie, ako aj objednanie termínov poskytneme telefonicky  

 

na č. 037 / 7418097, 0908 800 363 – Ing. Monika Bokorová 

 

Po dohodnutí termínu Vám emailom zašleme návratku – objednávku seminára 


