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Regionálne vzdeJávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Vás ^rdečne pozývajú na pravidelné

t

VYCHODNÉHO SLOVENSKA
Vážená pani starostka, pán starosta,

pozývame Vás na ďalsie pracovné stretnutie, ktoré organizujeme spoločne pre starostov o starostky obcí Košsckého
o Prešovského samosprávneho kraja.

Najesennom stretnutísa budeme zaoberaťotázkamifínancovanía obcí, škôl a tiež zisteniamí NKÚ z vykonaných kontrol.
ORGANIZAČNÉ POKYNY:

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:

Dátum konania: 17.-19. október 2012, streda - piatok
Miesto konanis : Grandhotel Praha

****

Tatranská Lomnica
Prezencía:

17.10.2012 - od 12.45 hod

Úíastnícky poptatok :
prečlenovRVCKE,Ml,PO:
170,- /účastník
pre nečlenov RVC KE, Ml, PO: 19^-G/účastník

* ZMENYV REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE OD 1.1.2013

* AKTUÁLNA PROBLEMATIKA FINANCOVANIA OBCÍ
*

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR -SKÚSENOSTI
f

A ODPORÚCANIA 2 KONTROL

. účtu : 2578922254/ 0200
VS: 171910

V poplatku je zahrnuté : ubytovanie, strava, obcerstvenie, balík športových a relaxačných sluzieb, pracovné materiály, lektori, prenájom
priestorov, spoločenskýveČer, organizaČné náklady.

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC PreŠov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o pfsomné alebo

mailové prihlášky. Odporócame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.sk . Aby nedoŠlo ku skomoleniu Vašich
prihlasovacích údajov/ neodporúčame telefonické prihfasovanie. Platby vložného budeme prijfmať výlučne na uvedenv
účet a vopred.

Táto pozvánka slúží ako účtovný doklad.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s pn'jmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o_úh_rade poplatku tvorí doklad pre zúctovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona
č. 18/1996 Z.z, v znenf neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.
Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937
Motto:

" Vylievanie vody z presahtjúceho člnu odoberá energíupotrebnú k veslovcmiu."
DavidAllen

RVC Prešov, Námestie mieru 2, 080 01 Presov

.

rvcpo@)iuko.sk

051/7734215, 0915910400

