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Semlnár odporúäame: starostom obcí, zamestnancom obci a miest pôsobiacich na úseku životného
prostredia, resp. ostatným, ktorí majú uvedenú agendu v kompetencii.

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Termín konania: 04. marec/ piatok pre členov RVC Ml: 18, -   /úcastník
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, pre nečlenov RVC Ml: 33,-   /účastník

Nám. osloboditerov 25, Michalovce | y deň konania seminára platba v hotovosti o 2 eurá
Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD. naviac (t.j. člen 20  , nečlen 35  )

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001
Prezencia: od 8.30 h/ začiatok: 9.00h

Č. účtu: 4351565001 / 5600
VS: 0403

PROGRAM SEMINÁRA:

- Výklad základných pojmov.
Povotovanie výrubu drevín z hľadiska praktickej aplikačnej Činnosti.

- Najčastejšie pochybenia, ktor/ch sa dopúšťajú obce a mestá v rámci tohto správneho konania,
právne riešenia.

- VyhláSka Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z .2., ktorou sa vykonáva zákon o
ochrane prírody a krajinyv z.n.p.

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p.
- Diskusia.
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Účastnfci seminára obdržia pracovný materiál, súčasfou ktorého budú vzory rozhodnutí obcf pri povofovaní
výrubu drevín.

Vo vložnom je zahrnuté: prenájom priestorov, organizačné náklady, občerstvenie.
Uzávierka prihlášok: 02.03.2016

Prihlasovať sa môíete maifom, telefonicky alebo cez www.rvcwchod.sk. Platbu vložného odporóčame
reafizovať prevodným príkazom, vopred na účet RVC Michalovce. Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.
Identlfíkačné údaje RVC Michalovce: IČO 35532882, DIČ 2021010420.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
ž účtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. ÚčastnÍcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorŠfch predpisov. RVC Michalovce nie je platcom OPH.
V prípade vašej neúčasti poplatok nevraciame, je možné poslať náhradného účastníka.

So srdečným pozvaním,
Jarmila Lopatovó, v. r.
predsedníčka R-RVC

RVC Michalovce je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVC Mkhatovce, Näm. Osloboditerov 30, 07101 Michalovce
Infomiáde o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 35532882, DIČ: 2021010420, e.ú.:4351565001/5600


