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Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Vás srdečne pozývajú na pravidelné V /. ^-^ŕ/.
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Pracovné stretnutie starostov ^

^ 
východného SIovenska I-

Vážení primátori miest a starostovia obcí.

Aj vtomto roku pokračujeme v stretnutiach starostov východného Slovenska, ako spoločnej aktivite
RVC Košice, Michalovce a Prešov. Naše podujatia majú osvedčený model 3-dňového stretnutia. Striedajú sa
časti vzdelávacie a spoločenské, kdej'e priestor na vzájomné obohatenie sa o skúsenosti Vašich kolegov.
Veríme, žesa k nám pridajú aj starostovia, ktorí na našich podujatiach v minulosti neboli.
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ORGANIZACNÉ POKYNY : / f ŕ

TEMY VZDELAVACICH BLOKOV:

Dátum konania : 25. - 27. apríl 2012 / streda - piatok * Daňový poriadok - veľká novela zákona správe
Miesto konanía : Hotel Sorea Titrís Tatranská

danírLomnica

Prezencia : 25.4.2012 - do12.00hod * Daňové exekucné konanie v podmienkach
/

Učastnícky poplatok : samosprävy
r

pre členov RVC KE, Ml, PO : 139,- /účastník * Dražba ako forma predaja nadbytočného
pre nečlenov RVC KE, Ml, PO : 159,-  /účastník

a nepotrebného majetku obceč. účtu : 2578922254 / 0200
VS : 252704 * Nakladanie s obecným majetkom

Vpoplatku Je zahmuté . ubytovanie, strava, občerstvenie, balík športových a relaxačných služieb, pracovné materiály,
lektori, prenájom priestorov, spoločenský večer, organizačné náklady.

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Ztohto dôvodu Vás žiadame
o písomné alebo mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk . Aby nedošlo
ku skomoleniu Vašlch prihlasovacích údajov, neodporúčame telefonické prihfasovanie. Platby vložného budeme
prijímať výlučne na uvedený účet a vopred.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom,
resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie: Účastnícky poplatok je stanovený dohodou
vzmyslezákonač. 18/1996 Z.z. vznení neskorších predpisov. RVC Prešovnieje platcom DPH.
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Identifíkačné údaje RVC Prešov : IČO: 31954120, DIČ: 2021241937

Motto :
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Earl Nightingale


