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ORGANIZACNE POKYNY
(možnosť prihlásiť sa aj na www.MiestnaSamosprava.sk)

V

. Termín a miesto konania: 19. - 21. marec 2013; hotel Patria, Strbské Pleso
_/ff Účastnícky poplatok 276   s DPH (z toho DPH - 46,-  , t. j. 230,-   bez DPH)

a zahŕňa kongresový poplatok, rozsiahly pracovný manuál jednak v tlačenej
podobe a jednak na CD - médiu, a tiež sprostredkovanie kongresových služieb

^ v(ubytovania, stravovania a občerstvenia) nasledovne: Doc. JUDr. Jozef SOTOLAŔ, PhD.- kongresový poplatok, rozsiahle pracovné manuály, prezentácie
vrátane CD 159,- 

- 2x ubytovanie vrátane raňajok (ävédsky stôl),
vstupu do bazéna a fitnes, parkovného a miestnej dane 73,- MIESTNE DANE A POPLATKY- stravovanie (Ix obed, 3x večera, 3x občerstvenie) 44,- 

Možnosť samostatne objednať&komplexný prehľad aktuálne rozoberanej

PRE OBCE - od Apo Zjudikatúry na kongrese v rámci výmenného komunálneho servisu
ajednotlivých tém zajednotnú cenu 20,40   s DPH (17,-   bez DPH).

. Hotel má iba dvojpostelbvé izby. Samostatné ubytovanie je možné iba po dohode a súvisiace problémys organizátorom v prípade voľnej ubytovacej kapacity, pricom cena takéhoto
samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 35  , ktoréje potrebné pripočítať (pomocná praktická tabuľa miestnych daní)
k účastníckemu poplatku. Ubytovanieje možné len na celú konferenciu.  0 s úéinnosťou od 01. 01.2013Ji^>^!^. Uzávierka prihlášok: 04. marec 2013

kalacitou hPŕ^cný árad POPROČiía.. Počet úČastníkov je obmedzený rezervovanou ubytovacou lexnejší a ucelený pohľad na problematiku
v prípade záujmu si preto urýchlene zabezpečte účasť. Vyhrad^ uyumo sí-pťw

^ s aktuálnymi návrhmi riešeníDttumodmietnuť úcastníka prihláseného po uzávierke prihlások.
. Ucastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási zároveň uhradí ^y-z'. z^7! /podložená aktuálnou judikatúrou/_/

^

fl

účastnícky poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok m><.io: Čf>(o .pfau:
. Ak účastník zruší svoju účasť 5 dni a menej pred jeho zaéi ílMm'je šiorno ť A

f

19.-21. marec2013poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak úcastník zruší svoju úČasť 6 -15 dní
-)

pred začiatkom je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku. FrTTófíy/ilaty; Vybavujs: Y

(tíotel PATRIA Štrbské Pleso). Výška úČastníckeho poplatku je uvedená s príslusnou DPH Ea-^-stanoven ~L

dohodou.
. Bližšie informácie nájdele na našom webovom sídle: pravidelná konzultácia v oblasti povinného zákonného vzdelávania

www.MiestnaSamosprava.sk funkcionárov obce a odborných zamestnancov obcí a miest
(možnosť prihlásiť sa na konferenciu aj prostredníctvom web - stránky) k aktuálnym otázkam samosprávy na Slovensku

. Záväznú prihláéku spolu s potvrdením prosíme obratom zaslať na adresu:
Sotac, s.r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice

účastnícky poplatok uhradiť na účet v UniCredit Bank, a.s., pob. Koäice
č. účtu: 6621344006/1111, var. symbol: 201303, n^jneskôr do 04. 03. 2013

Informácie: e-mail: sotac@sotolar.sk,
Tel./fax: ++421-55 - 622 79 16 http://www.MiestnaSamosprava.sk


