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ODPADY A OBEC (od A po Z)
(nový zákon od 01.01.2016 pre obce)

/vrátane aktuálnej európskej a slovenskej judikatúry)

OSVEDČENÝ A DLHODOBO PRIPRAVOVANÝ ODBORNÝ PROGRAM

pravidelné -uí. vporadíSl stretnutíe - (23 rokov bez prerušenia) k aktuálnym otázknm sa-
mosprávy obcí a miest v osvedčenom prostredí a s osvedčenými orgamzátormi. t>

10. -12, rcsp. 10. -13. november 2015
v

(hotel PATRIA, Štrbské Pleso)

pravidelná konzultácia v oblasti povinného zákonného vzdelávania funkcionárov obce
a odbomých zamestnancov obcí a nuest k aktuálnym otázkam samosprávy



. Tennín a miesto kofnania: I 0. - 12. november, resp. 10. -13. november 2015; hotel Patria, Štrbské Ple-
so (Kongresová 1wla, resp. Lovečky salónik)

jr

Očastnícky poplatok za troídňové konzultácie - 318,00   s DPH (z toho DPH - 53/00  , t. j. 265,00   bez.

DPH) a zahŕňa kongresový poplatok, rozsiahle pracovne manuály, schémy, grafy a pomôcky jednak
v tiačenej podobe a jednak na CD - médiu, a tiež sprostredkovanie kongresových služieb (ubytovania/
stravovania a občerstvenia) nasledovne:

kongresový poplatok, rozsiahle pracovné manuály/ prezentácie
vrátane CD 186,-  
2 x ubytuvanie vrátane raňajok (švedyky stôl), vstupu do bazéna a fiti-ies,
parkovného / hotelovej garáže a micytiu'j danť 78,-  .t

stravovanie (Ix obed, 2x vecern, 3x (íbčťrstvenie) 54/-  
Účastnicky poplatok za štvordňové konzultácie (obmedzené maximálnym počtom úČastníkov - 45).

426/00   s DPH (z toho DPH - 71,00 < t. j. 355,00   bez DPH) a zahŕňa kongresový poplatok, rozsiah-
ly pracovný manuál jednak v tíačenej podobe a jednak na CD - médiu/ a tiež sprostredkovanie kon-
gresových slitžieb (ubytovania, stravovania a občerstvenia) nasledovne:

kongresový poplatok/ rozsiahle pracovné manuály/ prezentácie
vrátane CD 223/-C

- 3 x ubytovarúe vrátane raňajok (švédsky stôl)/ vstupu do bazéna a fíta^es,
parkovného / hotelovej garáže a miestnej dane 117,-  
stravovaiúe (2x obed/ 3x večera/ 4x občersh^enie) 86,"  

. Možnosť samostatne objednať - len pre účastníkov kongresu - komplexný prehTad aktuálne rozobe-
ranej judikatíuy na kongrese v rámd výmenného komunálneho servisu a jednotlivých tém za jed-
notnú cenu 30,00   s DFH (25r   bez DPH),
Vprípade zánjmu nepríhlásenýcJi osôb o rozsíahle pracovné materiály a prezentácie, vrátane CD ie
iednotná cena 204^   s DPH,

Vprípade závimu nepríhlásenych osôb o kompJexnv prehľfid aktuálne rozobemne-i iudikatúry na CD
Íe iednotná cena 168,-   s DPH.

. Hotel má iba dvoýposteTové izby. Samostatné ubytovanieje mažné iba po dohode s organizátorom v
pripade vornej ubytovacej kapadty/ pričom cena takéhoto samostatného ubytovania sa navyáuje o
sumu 45,-   - trojdňové konzultáde a 68/-   - štvordňové konzultácie, ktoré je potrebné pripoätať k
účastníckemu poplaťku. Ubytovanie je možné zabezpeäf len na celä konferendu (trojdňovú alebo
Štvordňovú).

. Uzávierka prihlášolc: 26. október 2015
Počet účastníkofv je ohmedzený rezervovanou ubytovacou kapadtou hotela - v prfpade záujmu si.

preto uiýdúene zabezpečte účasť. Vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po
uzávierke prihlášok.
Účastník bude zaradený na konzultaäié stretnutie ak sa prihlási a zároveň uhradä účasinícky popla-.

tok. V prípade neúíasti sa účastnícky poplatok nevraria.
Ak účastník zruSÍ svaju účasť 5 dni a menej pred jeho zaäaťkom je stomo poplatok 100% úíastnícke-.

ho poplatku; ak účastník zruší svop účasť 6-15 dní pred zaäatkom je stomo poplatok 50% účastníc-
keho poplaťku.

. Výška účastníckeho poplaíku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.

www.miestnasamosprava.sk
(možnosfpríhlásifsa na konférenciu aj prostredmctuom ^oeb - stränky)

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 11110000 0066 2134 4006, BIC: UNCRSKBX

var. symbol: 201511, najneskôr do 30.10.2015


