==>

^

v

Doc. JUDr. Jozef SOTOLÁR, PhD.
;f-

rt

.^

Oťw^ m.ad POPRC^
f

DŕHíum

ff

f

ESTAVBY" V OBCI
^

PodaclR (aia-

fiEsfct

PHTCTíyľfís^-"
^l

v

ôáCHUCOMPLEXNÉ RIEŠENIE

r

iy-b.s^

(lWna zákludiíých práv a slobôd a stavebný zákon, pojem obydlie
^{yrávo nabývanie v kontexte slovenskej právnej úpravy^

stavebný zákon a spôsoby riešenm - evidencné a daňové povinnosti obcí,...)
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NAUZEMÍOBCE

(od A po Z pre obce)
(koncepcie obce-VZN o odpadoch - VZN o miestnom poplatku za odpad
skládky odpadov a ich riešenia, zmluvy na úseku odpadov - ostatné reguÍatívy óbce
- zodpovednosf za komunálny odpad, ...)

25.-27. marec2014
y

(hotel PATRIA, Štrbské Pleso)
pravidelná konzultácia v oblasti povinného zákonného vzdelávania funkrionárov obce

a odbomýťh zameshiancov obcí a miest k alrtuálnym otázkam samosprávy na SIovensku

. Termín a miesto konania: 25. - 27. marec, hotel Patria/ Štrbské Pleso
.

Účastnícky poplatok 288,- s DPH (z tóho DPH - 48 , t. j. 240 bez DPH) a zahŕňa kongresový poplatok/ rozsiahle pracovné materiály jednak v tíačenej podobe a jednak na CD médiu/ rozsiahle prezentárie k jednotfivým témam a tiež sprosfredkovanie kongresových
služieb (ubytovania/ stravovania a občerstvenia) nasledovne:
kongresový poplatok, rozsiahle pracovné manuály, prezentáde

.

a to vrátane CD

165,-

2 x ubytovanie vrátane raňajok (švédsky stôl)/ vstupu do bazéna a fitnes,
parkovného / hotelovej garáže a miestnej dane
stravovanie (Ix obed/ 2x večera/ 3x občerstvenie)

76,47,-

Možnosť pre prihlásených na kongres samostaíne objednať komplexný prehl'ad aktuálne
rozoberanej judikatúry na kongrese v rámci výmenného komimálneho servisu
a jednotlivých tém za jednotnú cenu 20^40 s DPH (17,- bez DPH).

Vtfrívade záujvnu nepríhlásenych osôb omzsiahle vracovné materíólv a yrezentácie, vrátane CD ie iednotná cena 156.- s DPH.

Vpríffade záuimu neprihláseniich osôb o komplexný rsreWaá aletuálne rozoberanei iudikatúrv na CD ie ieänotná cena 66.- s DPH.
.

!.

Hotel má iba dvojposteľové izby. Samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom v prípade vofnq ubytovacej kapadty/ priéom cena takéhoto samostatného ubytovania
sa navyšuje o sumu 35,- , ktoréje potrehné pripoätať k účastníckemu poplaťku. Ubytovanie
je možné zabezpeäť len na cd6 iGanfmeauiu.

a Uzávierka priÍúášok: 10. marec2014

. Počet úíastn&ovje obmedzený rezervovanou ubytovacou kapadtou hotda - v pripade záujmu si preto urýdúene zabezpečte účasŕ. Vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka pri-

hláseného po uzávierke pnhláSók.

. ÚCastaA bude zaradený na konzďta&ié stretnutíe A sa priMási a zároveň uhradí úeastďcky
poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevrada.

Ak účastník zruSÍ svoju úťasť 5 dni a menej pred jeho začiatítom je stomo poplatok 100%
účastaíckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6-15 dni pred zaäatkom je stomo po-

platok 50% účastníckeho poplatku.

Výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.
.

BližŠie informáde nájdete na našom webovom sídle:
www.MiestnaSamosprava.sk

(moznosfpríidásiťsflTinkonfsrenciit aj prostredníctiiom web strňiÚT,/)
.

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

účastnícky poplatok uhradiť na účet v UniCredit Bank/ a.s., pob. Košice
č. účtu: 6621344006/1111, IBAN: SK3111110000006621344006; BIC: UNCRSKBX

var. symbol: 201403, najneskôr do 10. 03.2014

