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USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ŕ f

PRIPRAVA, PRIEBEH, DOKUMENTÁCIA.

Cieťová skupina : starostovia a prlmátori, zamestnanci miest a obcí, hlavní kontrolóri

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 4. december 2014/štvrtok pre ílenov RVC KE: 18,-   /úcastník
pre nečlenov RVC KE: 33,-   /účastník

Miesto konania: KoŠÍce, SBD II., Bardejovská 3 č. úctu: 1274035053/0200
Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBXPrezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h
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PROGRAM SEMINÁRA: v^

. PRÍPRAVA USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA 02 4- Skúsenosti praxe, upozornenia na časté chyby a
^.' Príprava prvého zasadnutia 02 nedostatky

program OZ - Zverejňovanie na úradnej tabuli*

zvolanie OZ - lehota III. NOVEIA ZÄKONA O OCHRANE VEREJNÉHO ZÄUJMU PRI
priprava miestnosti na zasadnutie OZ VÝKONE FUNKCIÍVEREJNÝCH FUNKaONÁROV OD 1.1.2015

.'- ZloŽenie sFubu
^ Nezlučiternosťfunkcií

^ Vofba pracovných komisií í- Oznámenie funkcií, zamestnaní, ännostf a
4- Kreovanie nových orgánov majetkových pomerov - zmena od 1.1.2015
v'-- Poverenie zástupcu starostu
^ Finančné nároky starostu (v pripade zmeny) MATERIÁLY PRE ÚČASTNÍKOV:

^ Vzor rokovacieho poriadku OZ
II. EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA 02 ^ Vzor uznesení z ustanovujúceho OZ

^ Kompetencie orgánov obce (čo schvafuje OZ a co vydáva ^ Vzor uznesenia OZ
starosta obce) ^ Vzor zäpisnice z OZ

^.> Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteFstva ^ Vzor poverenia pre zástupcu starostu
-štruktúra análežitosti ^ Vzor oznámenia podFa ústavného žákona

f_

č. 357/2004 2. z. - NOVÝ od 1.1.2015

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstveníe, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihláSok: 1. december 2014

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporóčame reaiizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto ponánka slúžl ako úČtovný doklad. Identifíkačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z úítu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Citát:

"Nemámite vzácny čas svojho života a neplačte nad tým, čo sa neda zmeniť.
Richard Carlson

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomira Borošová, RVC Kosice

RVC KoSice je Ďlenom Asoclácie vzdelávania samospróvy. RVCKoilce,Hlavnä68.04001 Košice
Infónnácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756, C.ú.: 1274035053/0200


