
Možnosť štvoräňovei konzultácie ^vt

Qbecný úrad POPROČ
^ v

Doc. JUDr. Jozef SOTOLÁR,  D. Détum

'.? ? č-.C^/

KOMUNÁLNE PRÁVO ^AM^;CYf
/Ií

c /

H

(vrátane al M ÍU;
^

'Oí;
/

....}
-'"?--.\ ľ

1. ^LJ

^ ŕ

KOMPLEXNY MANUÁL POSLANCOV
^

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(program rokovania OZ/personálny spis poslanca OZ,

grafý a schémy/ úlohy a zodpovednosť,...)

Najkomplexnejší a najucelenejší prehTad o celkovom fungovaní obce
na podklade judikatúry a rozhodnutí, schém a grafov,

všetky dôležité vzájomné vzfahy a súvislosti
(nie mechanické čítanie zákonov, ale vvsvetťovanie vzfahov a ffrepofeni)

v /

OSVEDČENÝ A DLHODOBO PRIPRAVOVANÝ ODBORNÝ PROGRAM
NA ZAČIATOK VOLEBNÉHO OBDOBIA

pmvidelné 'už vpomdí 50 stretnutie - (23 rokov bez prerušenía) k aktuálnym otázkam sa-
mosprávy obcÍ a miest v osvedčenom prostredí a s osvedČenými organizátormí...

24. - 26., resp. 24. - 27. marcc 2015
Y

(hotel PATRIA, Štrbské Pleso)

pravidelná konzultácia v oblasti povinného zákonného vzdelávania funkcionárov obce
a odbomých zamestnancov obcí a miest k akfaiálnym otázkam samosprávy na Slovensku



Termín a miesto konania: 24. - 26. marec, resp. 24. - 27. marec 2015; hotel Patria/ Štrbské Pleso.

(Kongresová hilft, resp. Lovedcý sídónik)
Účastnícky poplatok za trojdňové konzultácie 312/00   s DPH (z toho DPH - 52,00  , t. j. 260,00   bez.

DPH) a zahŕňa kongresový poplatok/ rozsiahly pracovný manuál, schémy/ grafy a pomôcky jednak
v ťlačenej podobe a jednak na CD - médiu/ a tiež sprostredkovanie kongresových služieb (ubytovania/
stravovania a občerstvenia) nasledovne:

kongresový poplatok/ rozsiahle pracovné manuály, prezentácie
vrátane CD 383,00  

- 2 x ubytovanie vrátane raňajok (Švédsky stôl)/ vstupu do bazéna a fitnes,
parkovného / hotelovej garáže a miestnej dane 76/-  
stravovanie (Ix obed/ 2x večera/ 3x občerstvenie) 53/-  

Účastnícky poplatok za štvordňové konzultáde (obmedzené maximálnym počtom účastníkov - 55).

- 418,80   s DPH (z tdho DPH - 69,80  / í. j. 349,00   bez DPH) a zahfňa kongresový poplatok/ rozsiah-
ly pracovný manuál jednak v tiačenej podobe a jednak na CD - médiu, a tiež sprostredkovanie kon-
gresových služieb (ubytovania/ stravovania a občerstvenia) nasledovne:
- kongresový poplatok, rozsiahle pracovné manuály, prezentácie

vrátane CD 220,80  
3 x ubytovanie vrátane raňajok (švédsky stôl), vstupu do bazéna a fítnes/
parkovného / hotelovej garáže a miestnej dane 114,-  

- stravovanie (2x obed, 3x večera/ 4x občerstvenie) 84/-  
a MoŽnosť samostatne objednať - len pre účastníkov kongresu - komplexný prehTad aktuálne rozobe-

ranej judikatóry na kongrese v rámci výmenného komunálneho servisu a jednotíivých tém za Jed-
notnú cenu 30fl0   s DFH f25/-   bez DPH).
Vprípade záuimu nepríhlásených osôb o rozsiahle pracovné materíálv a yrezentácie. vrátane CD Je
iednotná cena 20 -   s DPH.

Vprípade zámmu nepríhlásenvch osôb o komplexnó prehťad aktuálne rozoberanei iudikatún/ na CD
ie jednotná cena 168.-   s DPH.

Hotel má iba dvojposteľové izby. Samoslatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom v.

pripade voťnej ubytovacej kapadty, priičom cena takéhoto samostatného ubytovania sa navyäuje o
sumu 35/-   - trojdňové konzultáde a 53/-   - štvordňové konzultáde, ktoré je potrebné pripočítať k
účastatíckemu poplatícu. Ubytovanie je možné zabezpeäť len na celú konferenriu (trojdňovú alebo
Štvordňovú).

. Uzávierka prihláäok: 10. marec 2015
Počet úťastaíkov je obmedzený rezervovanou ubytovacou kapadtou hotela - v prípade záujmu si.

preto urýchlene zabezpečte účasť. Vyhradzujeme si právo odmietaiuť účastníka priMáseného po
uzávierke prihláäok.

_<

Účastnák bude zaradený na konzultaäié stretnutie ak sa prihlási a zároveň uhradí úťastnícky popla-.

tok. V prípade neúíastí sa účastnícky poplatok nevracia.
Ak účastník zmší svoju účasť 5 dni a menej pred }eho zaäatkom je stomo poplatok 100% účastnícke-.

ho poplatku; ak účastník zruäí svoju účasť 6-15 dní pred začiatkom je stomo poplatok 50% účastníc-
keho poplaťku.
VýŠka účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DFH a je stanovená dohodou.

www.miestnasamosprava.sk
(možnosfprihlásifsa na konférenciu aj prostredníctuom ive^ - stránky)

Záväznú prihlášku spolu s potvrdením prosíme obratom zaslať na adresu:

Sotac, s,r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice
účastnícky poplatok uhradiť na účet v UniCredit Bank, a.s., pob. Košice

č. účtu: 6621344006/1111, IBAN: SK31 1111 0000 0066 2134 4006, BIC: UNCRSKBX

var. symbol: 201503, najneskôr do 10. 03.2015



Záväzne prihlasujeme účastníkov:
i. ....J^ :..5l ^..h/A....^áM0. Y1^M°.
2.

3.

na pravidehiý cyklus povinných zákonných vzdelávaní ŕunkdonárov obce - starostov
a primátorov (§ 13 ods. 12 zák. č. 369/1990 ZK) a odbomých zamestnancov obtí a miest

(§ 154 ods. 3 Zákonníka práce v spojeni s § 8 zák. Č. 552/2003 Z.z.)

Komunálne právo obcí a miest
24. - 26. marec 2015

Obiednávame:

spoločné stravovanie ÁNO !-[ NIE I-t početosôb
ubytovanie f^lÁNO E-t Nffi I1 početosôb
PrehTad aktuálnej judikatóry (na CD) v cene SOJOO   s DPH |-| ÁNO |-| NIE

\^

Obec/Mesto: Z^O.^............."."..."........"."..................."ičo:....^.J2.t...^
s/

DIČ: ^zomd81. Ulica: ........^0^ ...z
\^

PSČ: .....^.t.ZÍ........... Obec/Mesto : .............S^..c.
ia^: ^V^.^M^CyA,^ frdw7{ ^^{iObjednávateľ (menoa priezvisko/ funkcia): /- (_/

]eme: .^^....bMÁ^^^^^^.^.l:^lL:^ŽĽ^^^ Z./.:^^č}Bankové sp

Potvrdzujeme, Že sme lAraáili účasfaiícky poplatok v celkovej výške ^."^ 
ato dňaá.3:.-äíí?pre(kor^ch) .....^...^úíastníkov v prospechúítu

ť, 6621344006/1111, IBAN: SK311111 0000 0066 2134 4006; BIC: UNCRSKBX/ VS 201503
Potvrdzujeme/ že sme sa oboznánúĽ a súhlasíme s organizaäiými pokynmi

^A^.................../ dňa ..3:Ä...?W Obac PO?ROĎv / úFffäPoproťpečiatka a podp^ nóho úradu
2


