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OBCI A MIEST

verejné obstarávanie, finančná kontrola
a súvisiace aktuálne problémy

/vrálane aktuálnej európskej a slovenskej judíkatúry)

OSVEDČENÝ A DLHODOBO PRIPRAVOVANÝ ODBORNÝ PROGRAM

- 25 rokov bez premšenia - k aktuálnym otázkam samosprávy obcí a miest v osvedčenom
prostredí a s osvedčenými organizátonni

19.-21., rcsp.l9.-2Z apríl 2016
v

(hotel PATRIA, Štíbské Pleso)

pravidelná konzultácia v oblasti povinného zákonného vzdelávania funkcíonárov obce
a odborných zamestnancov obd a miest k akhiálnym otázkam samosprávy



Termín a miesto konania: 19. - 21. apríl, resp. 19. - 22. apríl 2016 hotel Patria/ Štrbské Pleso.

(Kongresová hala, resp. Lo'uecký salónik)
Účastnícky poplatok za troydňové konzultáae - 330^X) sDPH (z toho DPH - 55,00  , t.j. 275,00  bez.

DPH) a zahŕňa kongresový poplatok/ rozsiahle pracovné manuály/ schémy/ grafý a pomôcky jednak
v tíačenej podobe a jednak na CD - médiu, režijné náklady a tiež sprostredkovanie kongresových slu-
žieb (ubytovaiúa/ stravovania a občerstvenia) nasledovne:
- kongresový poplatok, rozsiahle pracovné manuály/ prezentácie vrátane CD 195/-e
- 2 x ubytovanie vrátane raňajok (švédsky stôl)/ vstupu do bazéna a fítnes/

parkovného / hotelovej garáže (pre ubytovaných) a miestnej dane 81/-  
stravovanie (Ix obed/ 2x večera, 3x občerstvenie) 54/-  

Účastnícky poplatok za štvordňové konzultácie (obmedzené maximálnym počtom účastníkov - 40).

- 438/00   s DPH (z toho DPH - 73,00  / ŕ. j. 365/00   bez DPH) a zahŕňa kongresový poplatok/ rozsiah-
ly pracovný manuál jednak v tíačenq podobe a jednak na CD - médiu/ a tiež sprostredkovanie kon-
gresových služieb (ubytovania/ stravovama a občerstvenia) nasledovne:

kongresový poplatok, rozsiahle pracovné manuály/ prezentácie vrátane CD 231/-  
- 3 x ubytovanie vrátane raňajok (švédsky stôl)/ vstupu do bazéna a fitiies,

parkovného / hotelovej garáže (pre ubytovaných) a miťsbiej dane 121,-  

stravovanie (2x obed, 3x vecera, 4x občerstvenie) S6,-  
. Možnosť samostatae obŕednať - len prc účastníkov kongresu - komplexný prehfad aktuálne rozobe-

ranej judikatuiy na kongrese v rámci výmenného komunálneho servisu a jednotlivých tém za jed-
notnú cenu 30,00   s DPH (25,-   bez DPH).
Vprípade zauímu neprihlásení/ch osôb o rozsmhle pracovné materíály a prezentácie, vrátane CD ie
jednotná cena 204.-   s DPH.
Vprípade záieimu nepríhlásenúch osôb o komvlexiiv yréhfad aktuálne rozoberanei iudikatíim na CD
ie jednotná cena 168.-   s DPH.

. Hotel má iba dvoJposteTové izby. Samostatné ubytovanie Je možné Íba po dohode s organizátorom v
prípade voľnej ubytovacej kapadty, pričom cena takéhoto samostatného ubytovania sa navyšuje o
sumu 45/-   - trojdňové konzultáde a 68/-   - ätvordňové konzultácie, ktoré je potrehné pripočítať k
účastníckemu poplaťku. Ubytovanie je možné zabezpeäf len na celä konférenciu (trojdňovú alebo
Shrordňovú).
Uzávierka prihlášok: 05. apríl 2016.

. Počet účastníkov je ohmedzený rezervovanou ubytovacou kapacitou hotela - v prfpade záujmu si
preto urýchlene zabezpečte účasť. Vyhradzujeme si právo odmietauť účastnika priMáseného po
uzávierke prihlášok.
Účastník bude zaraden^ na konzultačné stretnutie ak sa prihlási a zároveň uhradí účastnícky popla-.

tok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevrada.
. Ak účastník zruší svoju účasť 5 dni a menej pred jeho začiatkom je stomo popbtok 100% účastnícke-

ho poplatku; ak úťastník zruší svoju účasť 6-15 dní pred začiatkom je stomo poplatok 50% úťastníc-
keho poplatku.
Výška účastníckeho poplaťku je uvedená s ptíslušnou DPH a je stanovená dohodou.

www.miestnasamosprava,sk
(možnosťpríhlásifsa na konférenäu aj prostredníctvom web - stránky)

Závä2nú prihlášku spolu s poh^rdeiúm 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: 201604, najneskôr do 05. apríla 2016



Južnátrieda 1/040 01 Koäice
TeI./Fax: 055 / 622 7916
E-maU: sotac@sotolar.sk^ R IČO: 36189 855^

OTAC !ČpreDPH:SK 2020045720
zapísaný v obchodnom ragistri Okresného súdu

Košice I., oddiel s.r.o" vl. 10835/V

SCIENTIA ATQUE USU

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
(trojdňové stretnutie -19. - 21. apríl 2016)

Záväzne prihlasujeme úŕastmkov:
i. ~".'^^Ľ..ME^J^F^.......Mi<ivi^äc.
2.

3.

na pravidelný cyklus povinných zákonných vzdelávaní funkdonárov obce - starostov
a primátorov (§ 13 ods. 12 zák. č. 369/1990 Zb.) a odbomych zamestnancov obcí a núest

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

^ ŕ ^

KOMUNALNE PRAVO OBCI A MIEST

19. - 21. apríl 2016

Obiednávame:

spoloéné stravovanie ÁNO a NIE poéetosäb

ubytovanie !SI ĽZ) NIE početosäbANO

Prehľad akhiálnej judikatúry (na CD) vcene 30,00  sDFH f-| ANO a NIE

Obec/Mesto: 7 č?.?í?..............."..."...."""....."...."........... ičo: ^00.12i^l
l->

DIČ: zo2lLti/íl.l,.. Ulica: ........^?./.?ÁA1...."<?
L*o

PSČ ..ÔHL..^............ Obec/Mesto : ...........Z^ 
^v^...^e^.k^Y^~,^,,^c^irc^cLU ií. ..^ :u'°^ObjednávateT (meno a priezvisko, ŕunkda): "...^^.....^?^/ŕ?.^..^...:?.f:w.^<í.".^.^^ŕr.í

Bankové ^pojenie: ..^..^..^>k^......^s^..^.^..^t.W ^
Tel.: ^^W............... Fax: ^^..Q............... E- Äfc^mail:

".^rr
3Ŵ-

Potvrdzujeme, ze smexiljnadili účastníckyj>oplatok v celkovej výške ^.<..í...  
a to dňa?3'.?.:^^pre. (konsých) ......^C..."účastatíkovvprospediúetu

č. 6621344006/1111, IBAN: SK311111 0000 0066 2134 4006; BIC: UNCRSKBX/ VS 201604
Potvrdzujeme, že sme sa oboznámiU a súhlasíme s organizačnými pokynmi

?3. 5- ^y/^o

v n^ /dňac"

^pečiaťka a podpis // ^

p^eÉ POPROC
^Y^ŕ^^ek0^ecnéiw^adu

Skolsk<2,'OiÍ4'24'Po^


