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Cierová skupina: prímátori, starostovia/ predsedovia, velitella DHZ a DHZO
QeF: oboznamovanie primätorov, starostov, predsedov, veliteľov DHZ, DHZO o zmenách v oblasti OPP, o smere a
vízii plošného zabezpečenia OPP hasičskými jednotkami cetého Slovenska

ORGAN12AČNÉPOKYNY:

ÚČASTNÍCKY POPIATOK:

Dátum konania: 16. marec 2017 / štvrtok

pre členov RVC KE: 18,- / úČastník
ďalší účastníci z danej obce: 9

Miesto konania: Kosice, SBD II.

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodf pre nečlenov RVC KE: 33,- / účastník
Leldorka:

PhDr. Ladislav Pethô

Prezencia:

od 8,30 h, zaäatok: 9.00 h

ďatšt účastníci z danej obce: 15 *
IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
VS:1603

*pri prihlasovaní sa cez www. rvcvvchod.sk napSte správny výpočet vložného do Poznámky
(napr. 18+9=27 , resp. 33+15=48 )-systéfnvámneumožnívypočítatvložnépredruhéhoúčastníkazobce

PROGRAM SEMINÁRA:
>
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Úvod

> legislatfva - Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o OPP/
> Zákon č.37/2014 o DPO SR,
> Vyhláška
> č. 201/2015, ktorou sa mení a doplna vyhláška
/

MV SR č. 611,2006 Z. z o hasičských jednotkách,
> DPO SR a samospráva,
> aktuálne postavenie dobrovoFných hasičov,
> plosné rozmiestnenie,
> samospráva ako žiadateF o účelovej dotácie,
> diskusia.

Vo vložnom je zahmuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizacné náklady
Uzávierka prihlášok: 10. marec 2017

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vloŽného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovny doklad. Identifikacné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prijmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysie zákona í.
18/1996 Z.z. v znení neskorsfch predpisov. RVC Koíice níeje platcom DPH.
^,

Citát:
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" Malé činy. ktoré vykonáme, sú lepšie ako veľké číny. ktoré Íen píánujeme."
George Sand
So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomfra Borošová, RVC Košice
RVC KoSice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
Informäde o vídelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk

RVC Koilce, Hlavná 68,040 01 Koäice

IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel.:055/68411Gl, G90S 883 099, www.rvcwchod.sk rvcke@stonllne.sk

