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CtePová skupina: starostovia a poslanci obcí, zamestnanci obecných uradov ktorí pôscbia na rôznych úsekoch, pri ktor/ch
môže dôjsť k sporom medzi susedmi (napr. oblasť životného prostredia, stavebného poriadku, podnikanla a pod.), hiavnl
kontrolóri, náčelníci a príslušníci obecných (mestských) polfdf.

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:

Dátum konania: 30. september 2016 / piatok pre členov RVC KE: 18,-   / účastnfk
Miesto konania: KoŠice, SBD II. pre nečlenov RVC KE: 33,-  / účastník

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodl IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: JUDr.JozefTekellPhD. SWIFT (BIC> kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:3009

Na obce (obecné úrady) sa často obracajú obyvatelia so svojimi podaniami smemjúcimi voči susedom a domáhajú sa
ochrany svojich práv pred rôznymi zásahmi ako je napr. obťažovanie hlukom, pachml, tuhými a tekutymi odpadmi,
zvieratami a pod. Tieto podania sú často nesprávne označené (a vybavované) ako "sťažnosť". Problematíku susedských
vzťahov upravuje Obíiansky zákonnfk. V témeje na konkrétnych prfpadoch vysvetiené, kedy a ako môže ochranu poskytnúť
obec a kedy už obec nie je oprávnená zasiahnuť a účastnfkov konania je potrebné odkázať na súd.

PROGRAM SEMINÁRA:

Predmet susedských sporov: aktuálne praktické prfMady zo zhodnotenia previerok prokuratúry v KoSickom kraji
Konanie v susedských sporocha
f

Úloha starostu, komisií a zastupltefstva v susedských sporoch
Dozor prokuratúry a rozhodnutia súdov v susedských sporoch.

Súvisiace podania: sťažnosti a petíde (nová právna úprava od l.septembra 2015)

Vo vloínom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihtášok: 26. september 2016

Prihlasavať sa môíete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC KoSice.

Táto poivánka slúži ako účtovny doklad. Identtfikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DlC 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné < úhrade vložného a spolu s príjmovým poiciadničným dokiadom, resp. výpisom
z učtu o úhrade poplatku tvorÍ doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znenf neskoršfch predpisov. RVC KoSice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je moíné zo semlnára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

dtót:
Nech užsa to tyka čohokofvek, nezaskodíz éasu na čas urobiť otáznik aj nad vecami,fí

ktoré sme dlho povazovali za samozrejmé. "
Bertrand Russel.

So sfdečným pozvaním,
Ing. ĽubomÍra BoroSová, RVC Košice

RVC KoÍfce je äenom Asocíácle vzdelávanla samosprávy. RVC Koifce, Hlavná 68,040 01 KtíEfce
Informáde o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Teľ: +421/55/6841161, +421 0905 883 099 www.rvcwchod.sk rvcke@stonllne.sk


