
Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer vám ponúkajú: 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016  

JUDr. Jozef Tekeli, PhD.  

Publikácia „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“ sa 
vyčerpávajúcim spôsobom zaoberá aktuálnymi otázkami odmeňovania 
starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu 
obce, členov komisií obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra.  

JUDr. Jozef Tekeli, PhD., využil pri písaní publikácie svoje skúsenosti zo 
života obecnej samosprávy. V predkladanej publikácii sa mu podarilo 
vhodne skĺbiť niekoľko aspektov nazerania na danú problematiku, a to 
právny, ekonomický aj personalistický. Zároveň prostredníctvom analýzy 
vybraných problémov poukazuje na existujúce „otvorené otázky“ 
normatívno-právnej regulácie odmeňovania z hľadiska ich logickej 
nadväznosti a ukotvenia v platnej právnej úprave. Výsledkom je dielo, 
ktoré umožňuje správne pochopiť inštitúty odmeňovania volených 
predstaviteľov obce a má tak všetky predpoklady stať sa vhodnou 
pomôckou pre slovenské samosprávy.  

„Právna úprava odmeňovania v obci vyvoláva u funkcionárov obce v aplikačnej praxi množstvo 
polemík a rozdielnych názorov na ich riešenia. Doposiaľ absentovalo monografické dielo v 
slovenskej odbornej literatúre, ktoré by túto problematiku riešilo, a tak je počin autora 
vhodným a vítaným zaplnením tejto medzery.“  

JUDr. Marian Hoffmann, PhD.  

„Klásť pomyselnú rečnícku otázku: „Quo vadis, komunálne, resp. obecné odmeňovanie?“ 
vyjadruje ambíciu ísť až k podstate pracovného či správneho práva. Zároveň si to však žiada 

značnú autorskú odvahu a je len dobré, že autor monografie túto odvahu v sebe nielen našiel, ale ju aj dokázal do obsahovej matérie textu 
tvorivo pretaviť tak, že vtisol celkovému vyzneniu monotematiky punc autorskej originality a novátorského prístupu.“  

JUDr. Peter Demek, PhD. 
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OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK 

Názov firmy ........................................................................................................................................................ 

Meno a priezvisko .............................................................................................................................................. 

Ulica, číslo .......................................................................................................................................................... 

Mesto, PSČ ........................................................................................................................................................ 

Telefón, fax ............................................................................. e-mail .............................................................. 

IČO ......................................... IČ DPH .................................................... 

Záväzne si objednávam (-e): 

NOVÉ PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA V OBCI PO 1. JANUÁRI 2016  v počte ...... ks 

Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách: 
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava dopravné a balné vo výške 3,60 €. 
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra. 
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. 

 
 
Dátum a podpis 
 
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi:  
Wolters Kluwer s.r.o.,  Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
IČO: 31 348 262    DIČ SK: SK2020300964   Banka: 1440643012/0200, VÚB 

Objednávky zasielajte na adresu: 

Asociácia vzdelávania samosprávy 

S. H. Vajanského 1; 036 01 MARTIN 
Tel.:  +421905 399 636 
www.avs-rvc.sk;  avs@avs-rvc.sk   
Alebo použite elektronickú objednávku na  www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály. 
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