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RVC KoSice, RVC Martin, RVC MÍchalovce,
RVC Nitra, RVC Prešov, RVC Rovinka,
RVCSenica, RVCTrenčín, RVCTrnava
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RveKošice a Prešov
vás srdečne pozyvajú na pravidelné

Pozývame Vás na ďalšie z pravklelných podujatípre profesijnú skupinu stavebných úradov. Ako sa staio zvykom, témy, ktoré sme prs vás
pripravili reagujú na problémy bežnej praxe. Prvý blokje venovaný súčinností stavebného úradu s orgánmi katastra nehnuteľností. JUDr.
SpiSiaková pre vás pripravíla čerstvé informácie o príprave rového stavebného zákona a najma o novele platného stavebného zákona

účinnosfou orf 2.1.2015. týkajúcej sa reklamných stavieb. Konzultácie budú venované próvnej úprave účastníkov konania. Druhý deň sme
vám pripravili proktickú aplíkádu cestného zákona. Budeme sa venovaf aj reklamným stavbám nadväzností na novelu cestného zákona.
Pre účostníkov 3-dňového podujatiaje prípravená téma spolocenský protokol na pracovisku.
ďeťová skupina:

zamestnancf stavebných úradov, starostovia obcf, zamestnanci ípeciálnych stavebných úradov pre cestné stavby, ostatnf záujemcovia
o túto problematiku
OÄGANIZAČNÉ POKYNY:

Úíastnfcky poplatok:

Dátum konania:

č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 VS: 101112

10. -11. december2014 /streda - Stvrtok - 2 dni

119,-C/účastník
pre nečlenov RVC: 136,- /účastník

2dni: pre členov RVC:

10. -12. december2014 /streda - platok - 3 dni
Miesto konania:
Prezencia: 10.12.2014 - odll.00-doll.30h

Č. úétu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 VS: 101212
3dni: pre členov RVC:
189,. /účastnÍk

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:

2.deA:

Grand Hotel Permon, Podbanské

pre neČlenov RVC: 206,- /účastnÍk

l.deň:

9.00 -13.00: Ing. Karol Slávlk

11.30 -15.30: JUDr Pavol Pačuta

Pôsobnosť cestného spravneho orgánu pre miestne

Katastrálny zákon a súvisiace úkony podfa stavebného

a účelové komunikáde.

zákona.

16.00 -18.00: JUDr. Helena SpIŠiaková

14.00 -16.30: JUDr. Helena SplSlaková

Novela stavebného zákona

Konzultácie k téme: Účastníci konania
3.deň:

rf.

zákonom Z. 293/2014 Z. ž.
účinná od 2.1.1015
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- reklamné stavby
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9.00-13.00:

,1.

M
^

f

^

Mgr. Miriam Miková

1. škola spoločenského biznisu a protokolu
Spoločenský protokol na pracovisku

Za ílenov na toto podujatie sú považovanf členovia vymenovaných RVC : RVC ItoSSce, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Michalovce, RVC
Prešov. RVC Rovinka, RVC Senica, RVC TrenČfn, RVCTmava

V poplatku je zahmuté: ubytovanie, strava, obíerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady
PrihJasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Koiice. Z tohto dôvodu Vás ŽSadame o pfsomné alebo mailové
prähJáäky. Odporúčame prlhlasovanle priamo cez www.rvcwchod.sk . Aby nedošlo k skomolenlu VaŠích prihlasovacích údajov,
neodporúíame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výiuäie na uvedený účet a vopred.
Táto pozvánka slúži ako účtovný doldad.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu

oúhrade poplatku ívorí dokted pre zúCtovanÍe. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou vzmysle zákona č. 18/1996 Z.z. vznenf
nesitorífch predpisov. RVC KoSice nieje platcom DPH.

tdenttflkačné údaje RVC KoSke: IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Citát:

"Ak chceš byťmúärym, naučsa roztímne spytovať,
pozome pocúvať, pokojne odpovedať, a keď nemás Čo pavedať, prestan hovorif."
Johann Kaspar Lavater
RVF Kn(ir>. Hlavná M fMO m ťnliro
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