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CÍeľová skupina : starostovia a zamestnanci obcí, hlavní kontrolóri obcí/ riaditelia škôl, úctovníčky škôl, ostatní záujemcovia

v / / ff /ORGANIZAČNÉ POKYNY: UCASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania : 18. september 2012 / utorok pre členov RVC KE : 17/- /účastník
MÍesto konania : SBD II., Bardejovská 3, Košice pre nečienov RVC KE : 30,-   /úČastník
Lektorka : Ing. Oxana Hospodárová Č. účtu : 1274035053 / 0200
Prezencia : od 8.30 h, začiatok : 9.00 h VS : 1809
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OBSAH SEMINÄRA: ÚČastníci obdržia:

L Prístušné právne predpísy ^ Písomnýmateriál
2. Cestovné náhrady - základné pojmy ^ Praktické vzory
3. Poskytovame cestovných náhrad o Výpočet cestovných náhrad

4. Náhrady prí zahraníčných pracovných cestách o Smernica o cestovných náhradách
o Zmluva o poskytnutí motorového vozid!atSH^
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o Vyúčtovanie pracovnej cesty|5fu"l> í

Vo vložnom je zahrnuté : vložné na seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizacné náklady

Uzávierka prihlášok: 13. september 2012

Prihlasovaťsa môžete mailom/ telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.
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Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
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2 úctu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúctovanie. Účastnícky poplatok j'e stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je ptatcom DPH.

Citát; "7b, že niekto dosiahne nejaky úspech,je len dôkazompre vsetkych,.

že ostatní ho môžu dosiahnuť tiež.
Abraham Lincoln

Sosrdečnýmpozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Koéiceje členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy nájdete na www.avs-rvc.sk rvcke@stonline.sk

. 055/684 11 61, 0905 883 099


