Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Hlavná 68, 040 01 Košice

Vás pozýva na videoseminár

RVC KE 2020/51

Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov
zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov

*videoseminár*
Cieľová skupina: starostovia obcí, zamestnanci obecných úradov pôsobiacich na úseku školstva a mládeže,
stavebného poriadku, cestného hospodárstva, životného prostredia, verejného poriadku – mestská polícia.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Dátum konania: 30.11. - 2.12.2020
Miesto konania: videoseminár
Lektorka:

JUDr. Helena Spišiaková

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
pre členov RVC KE:
20,- € / účastník
pre nečlenov RVC KE: 36,- € / účastník
IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
VS: 30110212

PROGRAM SEMINÁRA:
1. Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, vek a príčetnosť, pôsobnosť zákona,
sankcie, osobitné ustanovenia pre mladistvých, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie);
2. Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci, začatie
konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku,
náhrada škody, úhrada trov konania, doručovanie, odvolanie, rozkazné konanie, výkon rozhodnutia – vymáhanie
nezaplatených pokút)
3. Osobitná časť zákona o priestupkoch (priestupky prejednávané obcou v blokovom konaní a objasňovanie
priestupkov);
4. Ďalšie priestupky a iné správne delikty v pôsobnosti obce (právne predpisy mimo zákona o priestupkoch v ktorých
je určená príslušnosť obce na prejednanie priestupkov a správnych deliktov);
5. Prejednávanie iných správnych deliktov obcou (pojem iného správneho deliktu, objektívna zodpovednosť
právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie iného správneho
deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute, zastavenie konania, výkon rozhodnutia – vymáhanie
nezaplatených pokút);
6. Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku;
7. Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre.

Pokyny k videosemináru:
➢
➢
➢
➢
➢

Uzávierka prihlášok: 30. november 2020, resp. až do 2. decembra 2020
Video bude sprístupnené v termíne: 30.11. – 2.12.2020
Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka,
nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. Po úhrade poplatku vám bude
zaslaný link na video spolu s heslom, najskôr 30.12.2020
Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane
spúšťať. Video si nebude možné stiahnuť.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie videoseminára, honorár lektora, organizačné náklady.
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p
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 Košice nie je platcom DPH.
............................................................................................................................................................................................................................
RVC Košice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel.: +421/55/684 11 61, +421 0905 883 099 www.rvcvychod.sk, rvcke@stonline.sk

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Hlavná 68, 040 01 Košice

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál
v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.
Táto pozvánka (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu – ako účtovný doklad k prevodu vložného za podujatie.
Voči RVC vás prosíme o prihlasovanie sa cez náš systém na web stránke www.rvcvychod.sk
Je to jednoduché, prehľadné a po korektnom vyplnení vám príde aj automatické potvrdenie prihlásenia.

Záväzná prihláška na seminár

Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov
zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov

*videoseminár*
ktorý bude sprístupnený v dňoch 30.11. – 2.12.2020
uzávierka prihlášok: 30. 11. 2020, resp. až do 2.12.2020
Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia

IČO:

Telefón, e-mail:

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

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa

čiastku

€

uhradili z nášho účtu

pre (koľkých)

účastníkov seminára v prospech účtu VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
VS: 30110212 KS: 0308 ŠS: IČO organizácie

V

, dňa

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

Citát:
„Nijaký kaktus nemá také husté pichliače, že by nebolo medzi nimi miesto čo len pre jeden kvietok.“
Vincent Erath
............................................................................................................................................................................................................................
RVC Košice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel.: +421/55/684 11 61, +421 0905 883 099 www.rvcvychod.sk, rvcke@stonline.sk

