ŕ ^lOEUn,^

ÍM\
K

o

c

Obecný úrad POPROČ

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Hlavná68,04015 Koäice
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ZÁKON O SPRÁVNYCH POPLATKOCH
Cieľová skupina : odbornf pracovnfd obcf, miest, mestských častf Košíc
ORGANIZAČNÉPOKYNY:
Dátum konania : 21. február 2013 / štvrtok
Miesto konania : SBD II., Bardejovská 3, Košice
Lektorka:
Ing. Dagmar Albertová
Prezencia:
od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
pre členov RVC KE : 18,- /účastník
pre nečlenov RVC KE : 33,- /účastník
č. účtu : 1274035053 / 0200
VS : 2102

PROGRAM SEMINÁRA:
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Osvedčovanie listín

Zákon o správnych poplatkoch

Osvedčovanie podpisov

Vysšie overenia - Apostille - dokladov pre použitie

- účastníd konania

vzahraničí

- oslobodenie platenia správnych poplatkov
-vyberanie správnych poplatkov

Postup pri vybavovanf Apostille
Postup pri vybavovanívyššieho overenia

Občiansky zákonník, občiansky súdny poriadok mladiství, spôsobilosť na právneúkony
Uznávanie dokladov vydávaných v zahraničí na území SR

- evidencia

-vymáhanie

na úseku osvedčovacej' agendy podľa zák.č. 21/2006

- kontrola vyberanía správnych poplatkov
- nové zmeny v zákone o správnych poplatkoch

Sb.platnéhovČR

a predpokladané zmeny v náväznosti na zákon

Vidimáda listiny
Legalizácia podpisu

o osvedčovaní listfn a podpisov na listínách a zákon o

Riešenie námetov a dotazov z praxe a odporúčania MV SR

matrikách

Vo vložnom je zahrnuté : poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 18. február 2013

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným prfkazom 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 tvon doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok Je stanovený dohodou vzmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie Je platcom DPH.

Motto;
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" Akprežijemepereje a vodopády, môzeme sa utopiť v stojatych vodách. tt
M. Danaj
So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomfra Borošová, RVC Košice
RVC Košice je členom Asodácie vzdelávania samosprávy.
Infonnácie o vzdelávanf samosprávy nájdete na www.avs-rvc.sk

RVC Koäice, Hlavná 68,040 01 Koiice

IČO: 31268650, DlC: 2021412756, C.ú.: 1274035053/0200

