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registeroby ateľovSlovenskeJrepublikyvzi ení neskorších predpisov
cr

CÍeFová skupina: osobyvykonávajúce prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu obcanov
Cierseminára: praktická aplikáda legislatfvnych ustanovení zákona č. 253/1998 Z.z., riešenie problémov z praxe, praktické

riešenie elektronického prihlasovania sa na pobyt - od 01.01.2014

ORGANIZACNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:

pre Členov RVC KE: 18,-  /účastníkDátum konania: 9.september 2014/utorok pre nečlenov RVC KE: 33,-  /účastník
Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3 č. účtu: 1274035053/0200

Zasadačka, 1.poschodie IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Lektor: JUDr. Marek Dlapa SWtFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h/ začiatok: 9.00 h VS: 0909

PROGRAM SEMINÁRA:

Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o Násení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvaterov Slovenskej.

republiky v znenf neskoršfch predpisov,
výklad základných pojmov,.

štruktúra zákona,. !ŕ, x

r
^ \

\

predmet a účel zákona, ff.

prihlasovanie na trvalý pobyt a odhlasovanie z trvalého pobytu. 1 ^/

práva a povinnosti ohlasovne pobytu,.

informácia o novom právnom predpise,.

základné zmeny,.

poukázanie na nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti,.

poskytovanie informácii v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Vovložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie/ lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 5. september 2014

Prihlasovať sa môžete www.rvcwchod.sk , mailom, telefonicky, alebo faxom. Platby vloíného odporúčame realizovať
prevodným prfkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identlfikačné údaje RVC KoSice: ifO 31268650, DlC 2021412756
Pozvánka obsahuje vsetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom

úctu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.2

18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Ctíát: .

"Niekedy, keď tak uvazujem nad tým, aké nedozerné následky môSu mat maličkostí,
som vpokušemmyslieťsi, že maličkostí neexistujú. "

"BruceBarton

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomfra Borošová, RVC Košice

RVC KoSlce, Hlavná 68, 040 01 KošiceRVC Košice je členom Asociäcie vzdelávanla samosprávy *

)ČO: 31268650, DIČ: 2021412756, IBAN: SK510200 00000012 7403 5053www a^^jj^rInfbrmáde o vzdelávaní samosprávy: www.a


