^'fr

>?
y

^
g
B

^
cc

K

^ZOEL/ii/^ c/,

'f

Obecný ärssd POPROČ

Q
'c
'í,.ň

R-tSC 1

o

c

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
HIavná68, 04015 Košice
Tel.:055/6841161, 0905 883 099, 0911 883 099
, n/cke@stonline.sk
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Prllohy/llaty:

AKO SPRÁVNE TVORIŤ, PRUÍMAŤ SCHVAĽOVAŤ A KONTROLOVAŤ ZÁKLADNÉ
PREDPISYOBCE

Cieľová skupina : starostovia, poslanci, kontrolóri, zamestnanci obcí, miest, mestských castíKošfc
/
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ORGAN12AČNÉPOKYNY:

UCASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania : 5. február 2013 / utorok

Miesto konania : SBD II., Bardejovská 3, Košice
Lektorka :
Ing. Oxana Hospodárová

pre členov RVC KE : 18/- /účastník
pre nečtenov RVC KE : 33,- /účastník
cúČtu: 1274035053 ,0200

Prezencia:

VS : 0502

od 8.30 h, začiatok : 9.00 h
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PROGRAM SEMINÄRA :
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Kompetencieorgánovobce
(čo schvaruje OZ a čo vydáva starosta obce)
Zápisnicaa uznesenia OZ-štruktúra a náležitosti
Všeobecne záväzné nariadenia obce - povinné
a nepovinné (príprava, zverejnenie, vyhodnotenie
pripomienok/ vyhlásenie, prístupnosť)
Povinné predpisy obcí
Povinne zverejňované informácie

Skúsenosti praxe/ upozornenia na časté chyby a
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Účastnící obdržía:

*

Pfsomnýmateriá!
Zoznam obligatórnych a fakultatívnych VZN
Vzor rokovacieho poriadku
Vzoruznesenia OZ

Vzorzápisnice z OZ
Prehľad povinne zverejňovaných informácií

nedostatky

Vo vložnom je zahrnuté : poplatok za seminár/ občerstvenie, lektor/ prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok : 1. február 2013

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk, Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Kosice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prfjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poptatok Je stanovený dohodou vzmysle zákona c.
18/1996 Z.z. v znenf neskoršfch predpisov. RVC Kosice nie je platcom DPH.
Motío:

" Tos ze niekto dosiahne nejaky áspech, je len dôkazompre vsetkych,
že ostatního môžu dosiahnuťtiež//

Abraham Lincoln

Sosrdečnýmpozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice
RVC Koäiceje členom Asodácie vzdelávania samosprávy.
Informácie o vzdelávani samosprávy näjdetena www.avs-rvc.sk
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RVCKoiice,H)avnä68,04001 Koäice

IČO: 31268650, DIČ: 2021412756, c.ú.: 1274035053/0200

