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(možnosťprihlásiťsa aj na www.iniestnasampsprava.sk) -^ í
p Ďoc. JUDr. Jozef SOTOLÁŔ, PhD.
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. ^ermnam\es\okonan\a 20.-22.november2012;hotelPatría,ŠtrbskéPleso
. Úcastnícky poplatok 272/40   s DPH (z toho DPH - 45,40  , t. j. 227,-  bez DPH) a zahŕňa

kongresový popiatok, rozsiahly pracovný manuál jednak v tlačenej podobe a jednak na
CD^ médiu, a tiež sprostredkovanie kongresových siužieb (ubytovania, stravovanía a MAJETOKOBCE-odApoZobčerstvenia) nasledovne:

- kongresový poplatok, rozsiahle pracovné manuály, prezentácie pre obce a súvisiace problémy
vrátane CD (majetkovoprávne usporiadavanie majetku obce)158,40  

- 2x ubytovanie vrátane raňajok (Švédsky stôl),
vstupu do bazéna a fitnes, parkovného a miestnej dane 73,-  jedinečný komplexný pohľad na problematiku majetku

-stravovanie[1xobed,2xvečera,3xobčerstvenie) 41,-  a majetkových práv obce s aktuálnymi návrhmi riešení. Hotel má iba dvojposteľové izby. Samostatné ubytovanie je možné iba po dohode
organizátorom vprípade voľnej ubytovacej kapacity, pričom cena takéhoto samostatného /zfskavanie majetku, evidencia majetku, nakladanie s majetkom - podnikateľské5

ubytovania sa navysuje o sumu 35  , ktoréje potrebné pripočftať k účastníckemu poplatku. a nepodnikateľské podľa platných predpisov - vrátane aktuálnej judikatúry/
Ubytovaniejemožnélennacelúkonferenciu. (stále aktuálne - nepremlčateľnosť nárokov obce!!). Uzävierka prihlášok: 30. olftóber2012

. Počet účastníkovje obmedzený rezervovanou ubytovacou kapacitou hotela - v prípade
záujmu si preto urýchlene zabezpečte úcasť. Vyhradzujeme si právo odmietnuťúčastmka 20.-22. november2012
prihláseného po uzávíerke príhlášok. v

. Účastník bude zaradený na konzultačné síretnutie ak sa prihlási a zároveň uhradí (hote! PATRIA Štrbské Pleso)
účastnícky poplatok. V prípade neúcasti sa účastnicky poplatok nevraďa. pravídelná konzultáda v obtastí povinného zákonného vzdelávanía funkdonárov obce. Ak účastník zruší svoju účasť 5 dni a menej pred jeho začiatkom je storno poplatok 100% a odborných zamestnancov obcía míest k aktuálnym otázkam samosprávy na SSovenskuúčastníckeho poplatku; ak účastník zrušf svoju účasť 6-15 dní pred zaďatkom je storno
poplatok 50% účastníckeho poplatku.

. Výška účastníckeho poplatku je uvedenä s prísiusnou DPH a je stanovená dohodou.
B Bližšie informácie nájdete na našom vvebovom sidle: ^

www.miestnasamosprava.sk
(možnosťpríhlásiťsa na konferenciu aj prostredníctvom web - stránky) Cs
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Záväznú prihlásku spolu s potvrdením prosíme obratom zaslať na adresu: ^ m .^
SE^o^° CPrSotac/s.r.o./Južnátrieda 1/04001 Kosice t^Oa&aúčastnícky poplatok uhradiť na účet v UniCredit Bank, a.s., pob, Košice \̂e e t̂^
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