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Doc JUDr. Jozef SOTOLÁŔ, PhD.. TermínamJestokonania:27.-29.marec2072;/iofe/Pafr/ťi/Sfrbs/feP/eso
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. Účastnicky poplatok 266/40   s DPH (2 toho DPH - 44,40  ) a zahŕňa kongresový
poplatok, rozsiahly pracovný manuál jednak v tlačenej podobe a jednak na CD - médiu,
a tiež sprostredkovanie kongresových služíeb (ubytovania, stravovania a občerstvenia) v / f

SANKCNÉ PRÁVO - ROZHODOVANIEnasledovne:

- kongresový poplatok, rozsiahle pracovné manuály, prezentäcie
vrátane CD so vzorovým podrobným sankčným rozhodnuti'm obce 152,40  pre obce a súvisiace problémy

- 2x ubytovaníe vrátane raňajok (švédsky stôl), /ukladaniesankciíobcami podi'a platných právnych predpisovvstupu do bazéna a fítnes, parkovného a miestnej dane 73,- 
- stravovanie (1 x obed, 2x večera, 3x občerstvenie) 41,- - vrátane aktuálnej európskej a slovenskej judikatúry/

. Hotel má jba dvojposteľové izby. Samostatné ubytovanie je možné iba po dohode
s organizätorom v prípade voľnej ubytovacej kapacity, pričom cena takéhoto samostatného 27.-29. marec2012ubytovanía sa navyšuje o sumu 35  , ktoréje potrebné pripočitať k účastníckemu poplatku.

V,

Ubytovanieje možné len na celú konferenciu. (hotel PATRIA Štrbské Pleso)
. Uzávierka prihlášok; O6.marec2012
. Počet účastníkov je obmedzený rezervovanou ubytovacou kapacstou hotela - v prípade

záujmu si preto urýchiene zabezpečte účasť. Vyhradzujeme si právo odmietnuťúcastníka pravídelná konzultácia voblastí povinnéhozákonného vzdelávanía funkdonárov obce
prihláseného po uzávierke prihlášok. a odborných zamestnancov obaa miest k aktuáinym otázkam samosprávy na Slovensku. Účastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási a zároveň uhradí
účastnícky poplatok.V prfpade neúčasti sa účastnícky popiatok nevracia.

. Ak účastník zruší svoju účasť 5 dni a menej pred jeho začiatkom je storno poplatok 100%
účastnfckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 -15 dní pred začiatkom je storno
popfatok50% účastnfckeho poplatku.

. Výška účastníckehopoplatkujeuvedenáspríslušnou DPH ajestanovenádohodou.

. Siížšie informáde nájdete na nasom webovom sídle: *-
.

www.miestnasamosprava.sk
(možnosťprihíásiťsa na konferencíu aj prostredníctvom web - stránky) Cs

<ic

Záväznú prihlášku spolu s poŤvrdenŕm prosfmeobratomzaslaťna adresu: ^ m ^
s^i\3CR SPrSotac/s.r.o./Južnátrieda 1,04001 Košice C- ro°^účastnícky poplatok uhradiť na účet v UniCredit Bank, a.s., pob. Košice u^v \es

* tťt
^n .rť*1č účtu; 6621344006/111 1, var. symbol: 201203, najneskôr do 06. 03. 2012 ^ ^
n& * *

n^ aí "Zmyslom činnosti samospťáv musí byťI"

 SC e>ť
^ C& efektivne regulovaníe lokálnychInformácíe: e-mail: sotac@sotolar.sk, ^\ Vtl^

í.
r

Tel./fax: ++421 -55 - 622 79 16 http://www.miestnasamosprava.sk ^°,n &<. pr. spoločenshých vzťahov, níe vydávanie rozhodnutf"
* *noo^ (Doc.JUDr^JožefSotolár, PhD.)nf
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2ávä2ne prihlasuieme úcastníkov:
1. ..j^..:.....5.mtw\.......íÁK.iQy^MO

^2.

/'-
3.

na pravidelný cykius povinných zákonných vzdeíávaní funkdonárov obce - starostov
a prímátorov (§ 13 ocfs. 12 zák. č. 369/1990 Zb.) a odbomých zamestnancov obcf

a míest (§ 154 ods. 3 Zákonnťka práce v spojenfs § 8 zák. č. 552/2003 Z.z.)
v r_ ŕ

SANKCNÉ PRÄVO - ROZHODOVANIE11
fl

27.-29. marec2012

Obiednávame:

spoločnéstravovanie? ANO aNIE počet osôb.

ubytovanie ANO aN!E počet osôb

Obec/mesto: ........Z0?^............................... IČO/DIČ: .o.c32Ä^.l
/-.

^H0_^^ ZUlica:

PSC: .......m.....Z^............................... Obec/Mesto: .......Z0^0.^
Objednávatď (meno a priezvisko, funkcia}: J.^&..^r^fô..A/...../.á^o.[;?KÝ.

nkové spojenie: .2^..^A.^,^OtW./ťO^^,^^W^^^~^^^^-/.Ba

.\e^./.íé.iW.Í...... fw.ý.é.6?.'í.^..... E-mall: .sÍ.CU.S.>k^l,p^roc:..^'..
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatokv celkovej výške ^.6.&^..?L/..."  

T
é . 3 - ^^ ^a to dňa...?..:.^..:..^.."/:.^....." pre (kol1<ých} účastnfkovvprospechúčtu

č. 6621344006/1111, VS:201203

Potvrdzujeme, že sme sa oboznämili a súhlasíme s org^nizačnými JP^f^ng^pKQÉ
Obecný úrad Poproč

...2^ť:_.....,dňa....^.3:.^ ĎMk Qbocpého ňradu
v v

ai p&éptfc,, ^-


