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Obecný úreid Poproč
Dátum:
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vaíenäľpani starostka, pán s^arosta,
í

pozývame Vás na pravidelné podujatíe určené starostom obcí z Košíckého a Prešovského samosprávneho kraja. Spo/u
5 iektormi sme prípravilí štyrí zaujfmavé a aktuálne témy. JUDr. Budziňáková pre vás prípravila prehľad postavení, ktoré vy
ako starosta máts vrôznych právnych vzťahoch, od kompetenčného postavema, cez pracovno-právne vztahy až po
obchodné vzťahy. Mgr. Krupová vás prevedie povinnosfou viesf pamäf obce v kronike. S Ing. Kusyovou sme prípravHí
praktícký seminár k povinnostiam prí prácí s elektronickou schránkou verejnej mocí. Záver podujatia bude venovaný
územnému plánu ajeho významu pre zdravý rozvoj obce s Ing. arch. VaSaškovou. Štvrtok popoludní je uz tradsčne venovaný
športovým aktivitám a súfažiam medzi úČastns'kmí z RVC Košice, Michalovce^ Prešov, nebude tomu Ínak ani teraz.
ORGANIZAČNÉ POKYNY

TÉMY VZDELÄVACÍCH BLOKOV

Dátumkonania:

l.deň

5. - 7. apríl 2017 /streda - piatok

13.00 -16.45 JUDr. Lýdia Budziňáková

Miestokonania:

Postavenie starostu v právnych vzťahoch samosprávy.

HotefSoreaTrigan,ŠtrbskéPleso

16.45 -18.00 Mgr. Agáta Krupová

Prečo je stále vermi dôležité zaoberať sa problematikou

Začiatok: 5.4.2017. obed od 12.00 h

vedenia obecných kroník?

Prezencia na seminár: 5.4.2017 - od 12.45 h

2.deň

ÚČASTNÍCKY POPIATOK
pre členov RVC/KE/MI/PO:
199.- /úcastnfk
pre nečlenov RVC/KE/MI/PO: 216,- /úéastník

9.00-13.00

Ing. Erika Kusyová

Práca s elektronickými schránkami obcí - eGovernment
pre obce (orgány verej'nej moci - OVM) v praxi.
3.deň

č.účtu: 2578922254 ,0200 VS: 050704

8.30-12.30

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

Ing. arch. Denisa Valašková

f

Ozemný plán obce - ako s ním pracovať, aby boi

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

prínosom pre rozvoj obce.

V popiatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, balfk športových a relaxačných služieb, pracovné materiáfy, lektori, prenájom
priestorov, organizačró náklady.
M.

Príhlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC PreŠov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné aiebo maiiové prihlášky.
Odporóčame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.sk. Aby nedošlo ku skomoleniu Vaíich prihlasovacfch údaj'ov, neodporóčame
telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijfmať výlučne na uvedený účet a vopred.
Táto pozvánka slúži ako úftovný doklad.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spotu s prfjmovým pokladničnym dokladom, resp. výpisom z účtu
oúhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnicky poplatok je stanovený dohodou vzmysie zákona č. 18/1996 Z.z. vznení
neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937
Motto:

"Na koniec vzdy všelko dobre dopadne. Áakto dobre nedopadlo, tak topotom esíe nieje koniec.
John Lenon

Verlme, že aj v tejto uponáhfanej dobe a napriek mnohým povinnostiam, s ktorýmí sa každý deň stretávate, si dokážete zariadíf Ías
vprospech tohto vzde!ávacieho podujatia.
So srdečným pozvaním
_J\
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Ing. Ján KOKARDA
predseda Rady RVC Koäice
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p. Jarmita LO^ATOVÁ

predsednÍčka R^íiy RVC Michalovce

PhDr. Dušan DEMČÄK, PhD.
predseda Rady RVC Prešov

RVC Košice, Michalovce a Presov sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Prešav, Námestie mieru 1, 080 01 PreSov
Informácieovzdelávanfsamosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 31954120, DIČ: 2021241937
Tel.:+421/5V773 42 15, M:+421915 910 400, www.n/cwchod.sk n/cpo@juko.sk

