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O lektorovi
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
V aplikačnej praxi pôsobí ako advokát.
V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte UPJŠ
v Košiciach. Je autorom knižných diel:
• Všeobecne záväzné nariadenia školstve. 2018. RAABE. 205 s.
• Nakladanie s majetkom obce. 2018. Wolters Kluwer. 120 s. 294 s.
• Správne právo. Osobitná časť. 2017. Košice: UPJŠ.
• Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti. 2016. Bratislava:
Wolters Kluwer. 248 s.
• Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016. 2016. Bratislava: Wolters
Kluwer. 64 s.
• Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2014. Bratislava: Wolters Kluwer. 776 s.
• Tekeli, J.: Konflikt záujmov vo verejnej správe. Košice: UPJŠ, 2014. 180 s.
• Kontrola v obecnej samospráve. Bratislava: Eurokódex. 2013. 1. vydanie. 280 s.
Je lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Bratislavskej Business School
v Bratislave, Akadémie vzdelávania samosprávy i samostatných regionálnych vzdelávacích
centier.
Vo svojej advokátskej praxi i vedeckej práci sa zameriava najmä na inštitúty územnej
samosprávy. Pri lektorskej činnosti využíva aktívnu komunikáciu s publikom. Všetky semináre
vedie interaktívne so zameraním na praktické prípady z praxe.
Rozsah seminárov – 4 až 5 hodín
1. Téma: Nakladanie s majetkom obce: odborno-konzultačný workshop
Obsah seminára:
I.

Deň

1. Majetok obce – možný účel jeho použitia.
2. Prevody majetku obce – predaj, zámena, darovanie.
3. Dôvod hodný osobitného zreteľa – ako forma minimálnej a štátnej pomoci. a povinnosti
obce voči štátnym orgánom podľa nového zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej
a minimálnej pomoci.
4. Sankcie za porušenie povinností obce pri prevodoch a prenájmoch z dôvodov hodných
osobitného zreteľa.
Popoludnie: individuálne konzultácie - Problémy účastníkov pri nakladaní s majetkom obce.
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Neštruktúrovaný výklad realizovaný interaktívnou formou, a to lektorom riadenou skupinovou
diskusiou účastníkov k nimi nastoleným aplikačným problémom nakladania s majetkom obce.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deň

Nadobúdanie majetku obce – kúpa.
Nájom a výpožička majetku obce.
Zverejňovacia povinnosť obce pri nakladaní s majetkom obce.
Predĺženie a ukončenie zmluvných vzťahov pri nakladaní s majetkom obce.
Čo má a čo nemá byť obsahom zásad nakladania s majetkom obce.
Deliaca čiara medzi kompetenciami starostu a zastupiteľstva k majetku obce.
Najčastejšie pochybenia obcí pri nakladaní s majetkom obce.

2. Téma: Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
Obsah seminára:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia.
Odvolávanie riaditeľa školy a školského zariadenia.
Pracovnoprávny status riaditeľa školy a školského zariadenia.
Kontrolná právomoc zriaďovateľa vo vzťahu k škole a školskému zariadeniu.
Školské VZN – chyby, nezákonné formulácie, odporúčané znenie.
Dôraz doterajšie právne otázky a prípady - rozhodovacia činnosť súdov (judikatúra).

3. Téma: Konfliktné situácie v obecnej samospráve
Obsah seminára:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kompetenčné právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií
zastupiteľstva
Zbavovanie sa nepohodlných poslancov zastupiteľstva (dohody a poslanci)
Pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom (sistačné právo)
Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu
Rokovanie obecného zastupiteľstva
Príprava, prijímanie a obsah uznesení obecného zastupiteľstva

4. Téma: Odmeňovania volených predstaviteľov v obci
Obsah seminára:
1. Odmeňovanie starostu obce: určenie a prerokovanie platu starostu obce
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dovolenka starostu obce
Sociálny fond a stravné starostu obce
Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce
Odmeňovanie zástupcu starostu obce
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva
Interpretačné problémy - ako je možné oceniť funkcionárov za náležitý výkon práce:
prerokovanie platu starostu, určenie platu starostu, navýšenie platu starostu, odmena
hlavného kontrolóra, zmena úväzku hlavného kontrolóra, zásady odmeňovania
poslancov a členov komisií, odmeny sobášiacich
9. Dôraz na otázky účastníkov, aktuálne stanoviská prokuratúry, usmernenia ministerstiev
a súdne rozhodnutia
5. Téma: Finančná kontrola v obecnej samospráve po 1.1.2019
Obsah seminára:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formy finančnej kontroly.
Základná finančná kontrola.
Administratívna finančná kontrola a dotácie.
Procesný postup hlavného kontrolóra obce.
Iné formy vnútornej kontroly v obci.
Zodpovednosť za porušenie povinností na úseku finančnej kontroly.
Interaktívna diskusia.

6. Téma: Povinnosť podať majetkové priznanie a konflikt záujmov v obci:
podnikateľská činnosť, obmedzenia a povinnosti pri výkone funkcie starostu,
poslancov a vedúcich zamestnancov
Obsah seminára:
1. Povinnosť starostu, predsedu a poslancov podať majetkové priznanie do 31. marca
2. Povinnosť vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (obcí a ROPO)
podať majetkové priznanie
3. Analýza ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu so zameraním
na podmienky územnej samosprávy
4. Akú podnikateľskú činnosť môžu/nesmú vykonávať verejní funkcionári ?
5. Povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára a vedúceho zamestnanca
6. Komisia zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu
7. Dôsledky porušenia povinností
8. Konanie vo veci konfliktu záujmov
9. Analýza judikatúry Ústavného súdu SR vo veciach konfliktu záujmu v územnej
samospráve: praktické prípady z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR
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