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Pritohy: VybaĽ' ÍyÍÄ^a^l^seminár

Cierová skupina: osoby vykonávajúce prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov

ORGANIZAČNÉPOKYNY:
ÚÍASTNÍOCY POPLATOK:

Dátum konania: 18. január 2018 / štvrtok
Miestokonania: KoŠfce, SBD II., pre členov RVC KE: 18,-  / účastník

Bardejovská 3, zasadaČka na 1. poschodí pre nečlenov RVC KE: 33,-  / účastník
IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053Lektorka: JUDr. Maroš Bučko, MVSR

oddeienie hlásenia pobytu a elektronizácie, odbor registrov, SW1FT(BIC) kód banky: SUBASKBX
matrík a hiásenia VS:1801

Prezenda: od 8.30 h, zaciatok: 9.00 h

PROGRAM SEMINÁRA:
Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR .h^

^
'rť Iv znení neskorších predpisov: ^

.> Štruktúra zákona

<* Výklad základnych pojmov
.s Hlásenie trvalého a prechodného pobytu&

~ir't
ŕ<. Práva a povinností ohlasovne pobytu

*> Doterajäie novelizáde zákona
.;* Poultázanie na nedostatky zistené v dôsledku kontrolnej ännasti
<. Aptikafiná prax a aktuálne problémy
.:* Diskusia

Vo vložnom je zahmuté: poplatok za seminár, občerstvenie, tektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 15. január 2018

Prihlasovať sa môžete maifom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným prÍkazom vopred na účet RVC Koške.

Táto pozvánka slúži ako úČtovny doUad. Identifikačné údaje RVC Kosice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vloíného a spolu s prtjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
.F

z úČtu o úhrade popfatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúčasti vložné
nevraci'ame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.

Citát:
" Osud a cas sú ako naflepši priatelia. ktorí vždy spolupracujú na íom.

aby človeht. ktoryje o niečom naplno presvedčený, mu ío naplno aj yyvrátili "

Vendelin Jambor

Sosrdečnýmpozvaním,
Ing. ĽubomÍra Borošová/ RVC KoŠÍce

RVC Kosice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVCKoíice,Hlavná68,04001 Koäice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: wwwif.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Tel.: +421/55/684 1161, +421 0905 883 099 www.n/cvychod.sk ncke@stonline.sk


