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ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMOSPRÁVY   

v rámci edície VZDELÁVANIE V SAMOSPRÁVE 
spolu s členskými RVC 

pripravuje vydanie publikácie 
 

MIESTNA SAMOSPRÁVA 

– ZÁKLADNÉ PRINCÍPY FUNGOVANIA IV. 
 

SPRIEVODCA KOMPETENCIAMI VOLENÝCH PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁVY 

2022 - 2026 
 
Publikácia bude základným zdrojom informácií pre: 
- novozvolených i opätovne zvolených starostov/primátorov,    
- poslancov obecných/ mestských zastupiteľstiev,   
- prednostov a ostatných zamestnancov obcí/miest,  
- hlavných kontrolórov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o fungovanie  
  miestnej samosprávy.  
Publikácia obsahuje vybrané témy, ktoré patria v miestnej samospráve 
k základným.   
Autori sú odborníci s dlhoročnou praxou v danej problematike a súčasne i lektori 
spolupracujúci s REGIONÁLNYMI VZDELÁVACÍMI CENTRAMI.      
Publikácia nadväzuje na predchádzajúce úspešné vydania I. -  III. 

OBSAH PUBLIKÁCIE:  
 

MGR. LADISLAV BRIESTENSKÝ 
▪ Zákon o obecnom zriadení – vybrané témy 
▪ Pracovno-právne vzťahy v miestnej samospráve  
DOC. JUDR. JOZEF TEKELI, PHD. 
▪ Nakladanie s majetkom obce 
JUDR. MARIÁN HOFFMANN, PHD. 
▪ Obecná normotvorba – všeobecne záväzné 

nariadenia a interné predpisy 
ING. INGRID KONEČNÁ VEVERKOVÁ 
▪ Rozpočet – základný nástroj hospodárenia obce 

▪ Dotácie a finančné príspevky z rozpočtu obce    

 

MGR. VLADIMÍR PIROŠÍK 
▪ Aplikácia infozákona v praxi samosprávy 
PHDR. ING. IVANA  KRUŽLIAKOVÁ, PHD.  
▪ Ako poskytovať a zabezpečovať sociálne  

služby obcou  
JUDR. KATARÍNA MRÁZOVÁ 
▪ Úvod do sveta verejného obstarávania  

v samospráve 
 

 

CENA PUBLIKÁCIE:  15 eur / ks   Úhrada na základe objednávky a vystavenej faktúry.  

Pri doručení poštou/kuriérom účtujeme poštovné a balné. 

DISTRIBÚCIA:   do 15. októbra 2022 na základe objednávky.  
 

OBJEDNÁVKY:  zašlite OBRATOM, najneskôr do 30. júna 2022 cez elektronickú objednávku  

LINK: https://www.rvcnitra.sk/publikacia/10 

 
Po objednaní Vám príde potvrdzujúci email o Vašej objednávke.  

 

Publikáciu ODPORÚČAME VENOVAŤ na rokovaní ustanovujúceho zastupiteľstva VŠETKÝM POSLANCOM 
MSZ / OCZ, PRIMÁTOROM A STAROSTOM, ako praktickú príručku, ktorá  im poskytne základné informácie 
vo vybraných témach a bude určite užitočná i pre zamestnancov obcí / miest. 

 

Dôležité UPOZORNENIE: 
Každá členská OBEC / MESTO dostane od ZO – RVC v Nitre 1 ks publikácie ZADARMO ! 

 
VERÍME, ŽE VÁS NAŠA PONUKA OSLOVILA A PUBLIKÁCIU SI OBJEDNÁTE!   

mailto:rvcnitra@rvcnitra.sk
http://www.rvcnitra.sk/
https://www.rvcnitra.sk/publikacia/10

