
EKONA SK s.r.o., Madridská 2, 040 13 Košice
IČO: 46745564, DIČ: 2023545766, Spoločnosťje zapísaná v OR OS Košice 1, Oddiel: Sro. Vložka člslo: 30147/V

Dátum: Košice 24.03.2014

Vás pozýva na odborný seminár

"Probiematika pohrebníctva v obciach"

dňa 24.04.2014 štvrtok od 09,00 -14,30 hod.
(prezentácia od 08,30 -09,00 hod.)

Seminár je urcený pre starostov alebo poverených zodpovedných pracovníkov, ktorí
spracovávajú danú agendu.

Na naéom seminári sa dozviete vôetky podrobné informácie o tom, 60 robiť a ako postupovať
v súlade s danou legislatívou o pohrebníctve tak, aby ste sa vyhli sankénému konaniu pri nedodržaní
legislatívy, no zároveň vás pouéi aj o právomociach obce v rámci legislatívy.
Učastníkom seminára budú vydané osvedčenia a študijný materiál.
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Oiď&csrsý úi-sä POPROČLektor: MUDr. Zuzana DÍetzová
*rt

odbomík v danej problematike Qätum

MIESTO KONANIA: Poria

budova Inétitútu vzdelávania veterinárnych lekárov - IWL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice

ŕ°I. poschodie, učebňač. 114
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PREZENTÁCIA: 08.30 - 09.00 hod. od 09.00 -14.30 hod. prednáéka

DOPRAVA:

zo železničnej a autobusovej stanice autobusom č. 16, smer stdlisko Mier - Podhradová, vystúpiť na zastávke
Polianska"

H

/

Učastnícky poplatok: 32,00  /1 osobu pri bezhotovostnej platbe
na účet vopred

35,00  /1 osobu v hotovosti v deň seminára
V poplatku je zahrnuté občeretvenie, e-materiál prezentácie, kalkulované náklady na technické a lektoreké
zabezpečenie.

PRIHLÁSENIE ÚČASTI:

Záväznú prihlášku Vás prosíme zaslať najneskôr (fo 23.04.2014 do 13,00 hod.
na adresu Madridská 2, 040 13 Košice (prosíme zasielať obyčajnou poštou, nie doporučene), afebo.

. e- mailom: vzdelavaci.kurziaiamail.com
mobil: 0905 538 678, 0910 137 753.
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Učastnícky poplatok uhraďte:
bezhotovostným prevodom na účet: Fio banka, a.s.,. úétu: 2200277759/8330,
(IBAN: SK4983300000002200277759, BIC: FIOZSKBAXXX)

VS:24042014 vo výške 32,- EUR/1 osobu
najneskôr 23.04.2014 (deň pripísania platby na účet EKONA SK s.r.o.)

alebo v hotovosti v deň seminára - pri prezentácii vo výéke 35,- EUR/1 osobu.
Daňový doklad k zúčtovaniu obdräíte v deň seminára.
Cena účastnlckeho poplatku je dohodnutá podFa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
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Uéastnícky poplatok vraciame iba v prípade zruéenia semináral V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.
Prihlasujúca organizácia má možnosť vyslať náhradného účastníka - je potrebné nahlásiť meno, priezvisko
a dátum narodenia nového účastnfka a namiesto ktorého účastníkaje náhradnfkom (kvôli vydaniu Osvedčenia).

KONTAKT:
f

fng. Monika IHNATOVÄ. 0905 538 678
f f

Mgr. Apolónia LEGATHOVÁ, 0910 137 753


