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Vás pozýva na seminár

RVC KE 2018/18

Veľká novela zákona o obecnom zriadeníod 1.4.2018
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Cierová skupina: starostovia, primátori, zamestnanci obcí, miest, MČ Košíc, kontrolóri, poslanci, ostatní záujemcovia
ORGANIZAČNÉ POKYNY:

OCASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 21. marec 2018 / streda
Miesto konania: Košice, SBD II.,
Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí
Lektorka:
doc. JUDr. JozefTekeli, PhD.

pre Členov RVC KE: 18,- / účastník

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Prezencia:

VS: 2103
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pre nečlenov RVC KE: 33,-G/účastník
IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

od 8.30 h, začiatok: 9.00 h
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PROGRAM SEMINÁRA:
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1. Zmeny v právnom postavení: starostu/ poslancov, hfavného kontrolóra
2. Zmeny na úseku všeobecne záväznych nariadení
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3. Ostatné zmeny zavádzané novelou
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Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie/ lektor, prenájom priestorov/ organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 15. marec 2018
Prihlasovať sa môžete mailom, teiefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Kosice.

Táto pozvánka slúii ako účtovný doMad. Identifíkaíné údaje RVC Košlce: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje vsetky údaje potrebné k úhrade vtožného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom

z účtu o úhrade popiatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. vznení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára reafizovať obrazové a zvukové záznamy. V prfpade neospravedlnenej neúčasti vložné
nevradame, máte možnost' poslať náhradníka. Odhlásiť sa môíete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.
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Sila víí'azí vsade. alejej víťazstvá žijú len h-átko...

Tahner každý dokáže Čeliť nepriazni - ak chceš spoznať skutočný charakter človeka, daj mu moc.
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So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

Dátum:
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RVC Košice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
Informácie o vzdelávaní samosprävy: www.avs-rvc.sk
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Abraham Lincoln
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^?é. Hlavná 68, 040 01 KoSice
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IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
TeL: +421/55/684 1161, +421 0905 883 099 www.rvo/ychod,sk rvcke@stonline.sk

