Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce

Vás pozýva na seminár

RVC MI 2019/19

TVORBA VZN PO NOVELE ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ
Cieľová skupina: starostovia, zamestnanci obce, kontrolóri

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 21. máj 2019 / utorok
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko

pre členov RVC MI:
20,- € / účastník
pre nečlenov RVC MI: 36,- € / účastník
IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001

Nám. osloboditeľov 25, Michalovce,

Lektor:
Prezencia:

JUDr. Marian HOFFMANN, PhD.
od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

VS: 2105

PROGRAM 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. V rámci prednášky lektor poskytne aktuálny a ucelený pohľad na problematiku VZN na obciach, teda čo možno
regulovať vo VZN a čo v interných predpisoch obce po novele zákona o obecnom zriadení a novelizáciách osobitných predpisov. Aké
najčastejšie chyby sa vyskytujú v praxi samospráv pri tvorbe VZN. Poukáže tiež na aktuálnu judikatúru súdov a stanoviská prokuratúry
k problematike VZN.

Poukáže tiež na povinnosti obce prijať nové druhy VZN.
povinnosť obce prijať nové druhy VZN
aktuálne judikáty NS SR k VZN na obciach
nálezy ÚS SR k VZN
aktuálny a ucelený prehľad VZN po novele zákona a zmenách osobitných predpisov
najčastejšie chyby vyskytujúce sa v praxi samospráv
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady.
Uzávierka prihlášok: 20. máj 2019
Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk, mailom alebo telefonicky. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným
príkazom vopred na účet RVC Michalovce..
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO: 35532882, DIČ: 2021010420.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku
tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Michalovce
nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.
V prípade vopred neospravedlnenej neúčasti vložné nevraciame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním
podujatia.

Citát:

„Robte to, z čoho máte strach. A robte to opakovane. To je najrýchlejší spôsob ako strach poraziť.“
Dale Carnegie
So srdečným pozvaním
JUDr. Gabriela Štefanová
RVC Michalovce

............................................................................................................................................................................................................................
RVC Michalovce je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
Tel.: 0915 969 634, 0918 125 777, www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce

2019/19

Záväzná prihláška na seminár

TVORBA VZN PO NOVELE ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ
ktorý sa uskutoční dňa 21.05.2019 v Michalovciach, MsKS, Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce,
zašlite do 20.05.2019 na adresu:
RVC Michalovce
Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce cez www.rvcvychod.sk alebo mailom: rvcmichalovce@gmail.com

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia

Telefón, e-mail:

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:
1.
2.
3.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

uhradili z nášho účtu

€

pre (koľkých)

účastníkov seminára v prospech účtu Prima banka, a.s.

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001

V

VS:2105 KS: 0308 ŠS: IČO organizácie

, dňa

...............................................................................
pečiatka a podpis

............................................................................................................................................................................................................................
RVC Michalovce je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
Tel.: 0915 969 634, 0918 125 777, www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com

