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Regionálne vzdelávacle centrá KoŠlce, Michalovce a Preäov

Vás srdeíne pozývajú na pravidelné

Vážená pani starortlca, pán starosta,

pozývame Vás na pracovné stretnutíe, ktoré spoiočne organizujeme pre obce Košického a Prešovského samosprávneho
kraja. Po úspešnom jarnom stretnutí sme pre vás pripravili' zaujímavé témy a proíiSematíky, s ktorými sa stretávate každý
deň prí svojej práci - aktuálne ínformácie ofinancovaní obcí a prípravovaných zmenách v súvísiacich zákonoch, praktickú
ukážku z legislatívy sme pre vás vybrali majetok obcí a rôzne formy nakiadania s ním aj v nadväznosti na katastrálne
konania a budeme sa venovaf aj praktíckému trénovaniu prezentacných zručnosts.
ORGANIZACNÉ POKYNY:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania:

pre čienov RVC:

-/

1. - 3. október 2014/streda - piatok

186,- /účastník
/účastník

ZMENATERMÍNU
pre nečlenov RVC: 203,-

Miesto konania:

Hotel Slovan, Tatranská Lomnica
Začiatok: 1.10.2014, obed od 12.00 h

ZMENA MIESTA

č. účtu: 2578922254 / 0200 VS:171909
IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

Prezencia na seminár: 1.10.2014 - od 12.30 h

SW1FT (BIC) kód banky: 5UBASKBX .
o
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TÉMY VZDEIÄVACÍCH BLOKOV:
Ldeň:

2. deň:
9.00-13.00:

13.00 -16.00: Ing. Jarostav Mrva

Konsolidáda verejných finandf a Jej dopad na obce

1

PhDr. Dušan Gallo

Príprava na úspech v komunálnych vofbách
3.deň:
9.00-13.00:

16.00-18.00: Mgr. Peter Daňko, NASES

E-govemment v praxi samospráv

JUDr. Lýdia Budziňáková

Nakladanie s majetkom obcf

V poplatku je ahmuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, balfk Sportových a relaxačných služieb, pracovné materiály, lektori, prenájom
priestorov, organuačné náklady.

Uzávierka prihlášok: 23. september 2014
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC PreSov. z tohto dôvodu Vás íiadame o pfsomné alebo
mailové prihláSky. OdporúČame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.sk. Aby nedoíio ku skomoleniu VaŠich
prihlasovacích údajov, neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijfmať výlučne na uvedený
účet a vopred.
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.
Pozvánka obsahuje väetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokiadom, resp. vypisom z účtu

o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúétovanie. Účastnfcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona
í. 18/1996 Z.z. v znení neskoršfch predpisov. RVC Prešov nieje platcom DPH.

Identífikačné údaje RVC PreSov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937
Motto:
fí

Vojny a vofby sá prtveTké a zároveň primalé na to, aby na nich z dlhodobého hfadiska záležalo.
Kazíiodenná práca - na tom zálezí a to sa sčítava. "
Barbara Kingsolver
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Ing. Ján KOKARDA
predseda Rady RVC KoSice
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p. Jarmila <OPATOVÁ
f

predsednííka Rady RVC Michalovce

RVC Preiov, Námestfe mieru 1, 080 01 PreSov

rvcpo@iuko.sk
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PhDr. Dušan DEMČÁK
predseda Rady RVC Prešov
051/7734215

0915910400

^ekretariat
Od:
Odoslané:

sekretariat [sekretariat@poproc.sk]

Komu:
Predmet:

'RVC PreSov'

Dôležitosť:

Vysoká

24. septembra 2014 13:15
RE: dotaz - Poproč

Ahoj Dušan,
w

tak ak môžem takto C, tak prihlasujem p. starostu obce Poproč, Ing. Štefana Jaklovského, na 1.deň pracovného
stretnutia starostov východného Sfovenska, ktoré sa bude konať dňa 1.10.2014 v Hoteli Slovan v Tatranskej Lomnjd.
PoprosÍm objednať obed a materiály na daný deň.
Sumu 28,00 uhradíme prevodom na č. účtu: 2578922254/0200.
y

Ďakujem pekne.
Eva Benková
sekretaríát OcU Poproč
- _ŕ
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From: RVC Prešov fmailto:rvcDO@)1uko.sk]
Sent; Wednesday, September 24, 2014 11:33 AM
To: sekretariat

Subject: Re: dotaz - PoproČ
Ahoj Evka

Samozrejme môže prísť.
Ak chce byť iba na seminári, tak je to za 18,- .
Môže prísť aj na obed (10 ) a večeru (10 ).
Dajte nám vedieťako príde, aby sme zabezpečili materiály a stravu.
S pozdravom
Ing.DušanVerčimak
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1,080 01 Prešov

tel./fax:051/7734215

M: 0915 910 400

e-mail: rvcDoŕäiiuko.sk

web: www.rvcwchod.sk, www.avs-rvc.sk

From: sekretariat

Sent: Wednesday, September 24, 2014 11:29 AM
TO: 'RVC Prešov'

Subject: dotaz - Poproč

v

AhoJ Duían,

chcem sa informovať na školenie pre starostov, ktoré sa bude konať 1. - 3. októbra v Tatrách.
Náš pánstarosta bysa chcel zúčastniťtohto Školenia, ale lenvprvýdeň bez ubytovania.

