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Gefová skupina: osoby vykonávajúce prenesený výkon štátnej spravy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov

OR6ANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 10. november 2015, utorok pre členov RVC KE: 18,-  /úcastník
Miestokonania: Košice, SBD II. pre neaenov RVC KE: 33,- /úČastník

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí č. účtu: 1274035053/0200
Lektora: JUDr. Marek Dlapa IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
VS:1009

PROGRAM SEMINÁRA:

^ Výklad zákona č. 253/1998 Z. 2. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatetov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

*> výklad základných pojmov,
.r,

^,^ štruktúra zákona, ^_ť-^

"\<* predmet a účel zákona, 1>\

é

<* prihlasovanie na trvalý pobyt a odhlasovanie z tnralého pobytu, ^

.5* práva a povinnosti ohtasovne pobytu,
<. informácia o novom právnom predpise/ 3t t*> základné zmeny,

-w-*

<* poukázanie na nedostatky zistené pri korrtrolnej ännosti, v#',

^ poskytovanie informádi v rámd preneseného výkonu ätátnej správy.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 5. november 2015

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

Táto pozvánka slúíi ako úétovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, Dlč 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp.
výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí 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.

Cltát:

ŠTachticomsa čhveknerodí. stávasa mm. Francesco Petrevcaff
ff

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC KoSlce je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVC Koilce, Hlavná 68, 040 01 Košice
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