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KOÍCE-NICtfALOVCE-PREéOV

www. rvcvvchod .sk

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Vás srdečne pozývajú na pravidelné

Váíená pani starostka, pán starosta,

ObecnýúradPOPROČ

pozývame Vás na ďalšie pracovné stretnutíe, ktoré organizujeme spoločn^
o Prešovského samosprávneho kraja.
Najarnom stretnutísa budeme zaoberať otázkami katastra nehnuteínost
stavieb, zmenamí v zákonníku práce a konzultáciami k susedským sporom
/

ORGANIZAČNÉPOKYNY:

bátum ^ .. /./. ^6/^

v náväznostina nájomné zmluvv a číslovaníe
^*f° 8P'Sui

PodaclB C!*!o:

PrlIohyíUaty:

VZÍSS^?LCfcLJBLQKC&ŕ.;

TÉMY

Dátum konania: 24.-26. apríl 2013 / streda - piatok
Miesto konania: HotelÁtrium
Nový Smokovec
Prezencia :

pre st.arostovastarostkv obcf Ko&idséba

gj^fó
Vybavuj'a: /'////^J^/_

* KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ-APLIKÄCIA ZÄKONA
V PRAXI MIESTNEJ SAMOSPRÁV
* ZÄKONNÍK PRÁCE A PRACOVNÝ PORIADOK V PRÁCI

24.4.2013 - od 12.45 hod

STAROSTU OBCE

<

Účastnícky poplatok:
170/- /účastník
prečlenovRVCKE,MI,PO:
pre nečlenov RVC KE, Ml, PO 190,- /účastnfk
c. účtu : 2578922254/0200

* KONZULTÁCIE K SUSEDSKÝM SPOROM V NADVÄZNOSTI
NA STAVEBNÝ 2ÄKON V PRAXI OBCE

VS: 242604

V poplatku je zahrnuté : ubytovanie, strava, občerstvenie, balík športových a relaxačných služieb, pracovné materiály, lektori, prenájom
priestorov, spoločenský večer, organizačné náklady.

Uzávierka prihláŠok: 17. apríl 2013
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo
mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.sk . Aby nedoslo ku skomoleniu Vašich

prihlasovacích údajov, neodporóčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený
úéetavopred.
Táto pozvánka slúži ako účtovny doklad.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúČtovanie. ÚčastnÍcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona
/

č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie j'e platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937
MoUo:

"Ľudia vo vašom tíme nepotrehu/ú vašupomoc. Potrebujú váš priklad."
Sergío Rivera
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