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Cieľová skupina: starostovia, posland, zamestnanci, kontrolóri obcí, miest, mestských častí Košíc
ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKY POPtATOK:
Dátum konania: 19. november 2018 / pondelok pre Členov RVC KE: 18,-   / účastnfk
Miesto konania: Košice, SBD II., pre neČlenov RVC KE: 33,-  / úČastnfk

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: doc. JUDr. JozefTekeli, PhD. SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, zauatok: 9.00 h VS: 1911
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PROGRAM SEMiNÁRA:

1. priebeh ustanovujúceho zasadnutia zastupitefstva
2. problémy s "neodovzdaním" funkcie starostu
3. kreovanie orgánov - komisií obecného zastupiteľstva
4. rokovací poriadok zastupiterstva y
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5. poriadok odmeňovania poslancov zastupitefstva >

6. určenie platu starostu po volbách
7. povinnosti podra ústavného zákona o konflikte záujmov pri skončení funkčného obdobia 2014 - 2018 a

začatífunkčného obdobia 2018 - 2022
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Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 14. november 2018

Prihiasovať sa môíete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporóčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC KoŠice.

Táto pozvánka slúži ako účtovny doklad. IdentifikaČné údaje RVC Košice: IČO 312&8650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničnym dokladom/ resp. výpisom
z úctu o úhrade popiatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona C.
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 reaiizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúčasti vloíné
nevraciame, máte možnosťposfaťnáhradníka. Odhiásiťsa môžete najneskôr 1 deň pred konanfm podujatia.

Citát: >

"Niet nádeje pre kameň byťniečim iným nežkamenom.
Ale spoluprácou sa zoshtpí a stcme sa chrámom. ff

Antoine de Saint-Exupéry

So srdečným pozvaním,
fng. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Kosice je členom Asociáde vzdelávania samosprávy. RVCKošlce,Hlavná68,04001 Koäice
Informáde o vzdelávaní samospravy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Tel.: +421/55/68411 61, +421 0905 883 099 www.rvcwchod.sk. rvcke@lstonline.sk


