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Vás srdečne pozývajú na pravidefné

PRACOVNÉ STRETNUTIE STAROSTOV
VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Vážená panl starostka, pán starosta,

^M^e^ás.n,aprac?,vné,strelnut.'e' ktoré spoločne °rQa^uJeme pre obce Košického a Prešovského samosprávneho
kraja. Je rok po komunálnych voíbách a k tomu sme príspôsobili aj program. PrípravÍH sme pre vás 3 témy^ ktoré sú vhodné

^o^^^°^^cd'nŕtoTef'^eJt^5^ssto^^CT^e^^^Jť^est^p'^im^^
venovaný športovým aktivitám a súfažíam medzi členmi RVC, ktoré poctujatie organizujú - Košice, Michalovce, Prešov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY TÉMY VZDELÄVACÍCH BLOKOV
Dátum konania: l.deň

4. - 6. november 2015/streda - piatok 13.00 -18.00 JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Miesto konania: Konfíikt záujmov v obecnej samospráve a podnikateľská

Činnosť starostov obcí.Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
+ prezentačné vstupy: Úrad vtádySR, OIAF na Slovensku/Začiatok: 4.11.2015, obed od 12.00 h Speciálna prokuratúra SR

Prezencia na seminár: 4.11.2015 - od 12.45 h
2.deň

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 9.00 -13.00 JUDr. Helena Spiätaková
pre ďenov RVC: l&4,- /účastník Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov.
prenečienov RVC: 211,. /úeartnfk

3.deňc. úctu: 2578922254 / 0200 VS:040611
9.00 -13.00 Ing. MIchal LažoIBAN: 5K49 0200 0000 0025 7892 2254
Rozpočet samospravy.

SW!FT (B]C) kód banky: SUBASKBX

V poplatku je zahmuté: ufaytovanie, strava. občerstvenie, balík äportových a relaxačných služieb, pracovné materlály. lektori. prenájo m

priestorov, organizačné náklady.

Uzávierka prihlášok: 27. október 2015

Prihlasovanie na toto podujatieje centrátne dohodnuté cez RVC PreŠov. Ztohto dôvodu Vás žiadame opfsomné alebo
maiiové prihláíky. Odporóčame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.sk. Aby nedošio ku skomoleniu VaŠich
prihlasovadch údajov, neodporóčame tekfbnické prihlasovaníe. Platby vložnéhobudeme prijimať výlučne na uvedený dčet
a vopred. Táto pozvánka slúžl ako účtovný doklad.

^o^ll^^b^'e'leo^^^e<l^^t^^^^^^^^^^^^^S^^l^^^wlsom
č. 18/1996 Z.z. v znení neskorsích predpisov. RVC Preiov nie je platcom DPH.

Identifikaíné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937

Motto;*

^Kus žuly, ktorýje prekážkou na ceste slabých, sa stane odrazovým mostíkom na ceste silných.
Thomas Carlyle
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Ing. Ján KOKARDA p. Jarmil^LoPATOVÄ PhDr. Duian DEMČÁK
predseda Rady RVC Koíice predsedníčká Rady RVC Michalovce predseda Rady RVC Prešov

RVC Preíov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov rvcDoOiuko.sk 051/7734215 0915 910 400


