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Majerská 325, 900 41  Rovinka 

 0902 388 227, rvc.rovinka@stonline.sk 

v rámci edície VZDELÁVANIE V SAMOSPRÁVE 

Asociácia vzdelávania samosprávy s členskými RVC 

pripravuje vydanie publikácie 

MIESTNA SAMOSPRÁVA 

– ZÁKLADNÉ PRINCÍPY FUNGOVANIA III. 
Našou snahou je, aby publikácia slúžila ako pomôcka novozvoleným a  opätovne zvoleným 
starostom/primátorom, poslancom obecných/mestských zastupiteľstiev, súčasne aj skúsenejším ľuďom 
v miestnej samospráve, zamestnancom obcí/miest, hlavným kontrolórom a ďalším ako pružná navigácia      
vo vybraných odborných témach. Obsah vychádza z konkrétnych skúseností a potrieb obecných samospráv. 
Autori sú odborníci s praxou v danej problematike a  súčasne i  lektori spolupracujúci s Regionálnymi 
vzdelávacími centrami.  
 

OBSAH PUBLIKÁCIE:  

 Zákon o obecnom zriadení – vybrané témy                                                                
 Pracovno-právne vzťahy v obecnej samospráve  

            Mgr. Ladislav BRIESTENSKÝ 
 Nakladanie s majetkom obce 

doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. 
 Pravidlá rozpočtového hospodárenia obce ako subjektu verejnej správy 
 Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce 
 Finančné riadenie a finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy 

     Ing. Ingrid KONEČNÁ VEVERKOVÁ 
 Petície a sťažnosti v obci – postup ich vybavenia 

     Ing. Oxana HOSPODÁROVÁ 
 „Info zákon“ v praxi samospráv 

Mgr. Vladimír PIROŠÍK 
 Školstvo  - obec ako zriaďovateľ 

Mgr. Zdenko KRAJČÍR 
 Sociálne služby v praxi  

PhDr. Ing. Ivana  KRUŽLIAKOVÁ, PHD.  
 Verejné obstarávanie v praxi 

eBIZ Corp, s.r.o.  
      

CENA publikácie: 11 eur /ks  

Distribúcia: november 2018  

Odporúčame publikáciu objednať VŠETKÝM poslancom MsZ/OcZ, primátorom a starostom, (tiež pre 

potreby OcU/MsÚ), na ustanovujúcom zastupiteľstve odovzdať ako praktickú príručku na rýchle 

zorientovanie sa v samospráve. 

Publikácia nadväzuje na úspešné vydania I.,  II.  v rokoch 2010 a 2014, preto veríme, 

že Vás dokážeme ponukou osloviť i v tomto volebnom roku.  

OBJEDNÁVKY: Zaslať čo najskôr cez elektronickú objednávku na http://www.avs-

rvc.sk/rovinka/publikacie-a-studijne-materialy/ v záložke RVC ROVINKA v časti Publikácie a študijné materiály    
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