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PRACOVNÉ STRETNUTIE STAROSTOV

VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Vážená pani starostka, pán starosta,

pozývame Vás na pracovné stretnutie, ktoré spoločne organizujeme pre obce Košického a Prešovského samosprávneho
kraja. Je to prvé stretnutíe v novom volebnom období a k tomu sme prispôsobili aj program. Pripravili sme pre vás témy,
ktoré sú vhodné pre novozačínajúcich, afe aj starostov s viacrocnými skúsenosfamí. AJ v tomto volebnom obdobísa budeme
venovat rozvoju zručnostf, ktoré sú pre výkon starostu potrebné minimálne tak ako vedomosti. Jeden celý blokje venovaný
Športovým aktivstám a sútažiam medzi členmi RVC, ktoré podujatíe organizujú - Košice, Michalovce, Prešov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV
&

WMDátum konania:
l.deň

20. - 22. máj 2015/streda - platok 13.00 -18.00 JUDr. Pavol PaČutanMiesto konania: Kataster nehnuternosti v praxi miestnej samosprávy
Hotel Titris, Tatranská Lomnlca
Začiatok: 20.5.2015, obed od 12.00 h Z.deň

Prezencia na seminár: 20.5.2015 - od 12.45 h Ing. Mtchal Laío9.00-12.30

Rozpočtové hospodárenie obce a mesta z pohradu
ÚČASTNÍCKYPOPLATOK audftora

pre členov RVC: 189,- /účastnfk 12.30-13.30 SYSTEM+1 s.r.o.

prenečlenov RVC: 206,- /účastnfk Mediácia a facilitácia - úvod do témy

č. účtu: 2578922254 / 0200 VS:202205
3.deň

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254
9.00-13.00 PhDr. DuSan Gallo

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX Efektívna prfprava a vedenie schôdzí a porád

V poplatku Je zahmuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, balík športových a relaxačných služieb, pracovné materiály/ lektori, prenájom
priestorov, organizačné náklady.

Uzávierka prihlášok: 12. máj 2015

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Ztohto dôvodu Vás žiadame o pfsomné alebo
mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.sk. Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich
prihlasovacích údajov, neodporúčame telefonické prihiasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet
a vopred. Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s prfjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky poplatokje stanovený dohodou v zmysle zákona
č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937
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"/Vŕe všetko, pred c/m 5fo//fe/ môzeme zmenií. Nemôžete vsak ničzmenif, kým sa pred to nepostavfte. M
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Ing. Ján KOKARDA p. Jarmilq^OPATOVÁ PhDr. Duäan DEMČÁK
predseda Rady RVC Košice predsednfčkä Rady RVC Michalovce predseda Rady RVC Prešov

RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Presov rvcDO@iuko.sk 051/7734215 0915 910 400


