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Obecný úradi POPROČ
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Regionálne vzdelávacie centrum Koéice

Dátum

\

Hlavná68,04015 Košice
Podncln číilo

Tel.:055/6841161, 0905 883 099, 0911 883 099
Cíalo apleu:

a
n

PHIAhy/llaty:

www.n/cwchod.sk. rvckefES-stonline.sk

vybW^Jpbzýva na semirjár

Cierová skupina : starostovia, prednostovia, poslanci, kontrolóri, zamestnanci obcí, miest, mestských častf Košfc, riaditelia
a ekonómovia RO a PO zriadených samosprávou

ORGANIZAČNÉPOKYNY:
Dátum konania : 27. február 2013 / streda
Miesto konania : SBD II., Bardejovská 3, KoSice
Lektorka :
JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:

Prezencia:

VS: 2702

od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

pre Členov RVC KE : 18,- /úcastník
pre nečlenov RVC KE : 33,- /účastník
č. účtu :1274035053 / 0200

PROGRAM SEMINÄRA:

^- dispozícia s majetkom obce,
.k- tvorbadobnŕchzmlúv-ichobsah,

4- odlišnosti platnosti zmlúv uzatváraných obcami, zverejňovanie zmlúv,
+ najčastej'šie nedostatky pri nakladanf s majetkom obce,
^ postup v prípade dôvodov hodných osobitného zreteľa/

^

^- kompetencie obcf pri vydržaní/

*- súdne rozhodnutía (judikáty) v obecných majetkových veciach
Učastníci seminára obdržia vzory
uznesenia obecného zastupiteľstva pri nakladanísobecným majetkom

podrobný manuál s najčastejšími nedostatkami pri nakladaní s majetkom obce a právnymi riešeniami týchto
problémov

Vo vložnom je zahrnuté : poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 25. február 2013

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

Táto pozvánka slúíi ako účtovný doklad. Identifíkačné údaje RVC Košlce: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom

z úctu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnicky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskoršfch predpisov. RVC Košice nie Je platcom DPH.
Motto:

.

"Bohatstvo múdremu slúži, hlúpemu vládne.

fť

LuciusAnnaeusSeneca
So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Košice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
Infomnácie o vzdelávanl samosprávy nájdete na www.avs-rvc.sk

RVCKošice,Hlavná68,04001 Košíce

IČO: 31268650, DIČ: 2021412756, C.Ú.: 1274035053/0200

