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RVC Košice a Prešov
vás srdečne pozývajú na pravidelné

Pozývame Vás na ďalšíe z pravidelných podujatípre profesijnú skupinu stavebných úradov. Seminár sme zostavílí z vami zadaných tém
v dotaznfkoch. JUDr. Spišiaková pre vás spracovala tému štátneho stavebného dohíadu a prejednávania stavebných príestupkov a deliktov.
Ing. Raj'prichová pripravila rady k aplikainým problémom stovebného zákona vo viacerých oblastíach. Lektorky budú prftomné aj na
popoludňajSích komuttáciách k témam, ktoré sú priprsvené v programe, ale aj k tým, ktoré vás v praxí trápia. K tejto častí nom môžete
vopred zaslaí mše námety pre oboch konzultantov. Pre úcastníkov 3-dňového pripravil Mgr. Kvas tému zvládania krízovej komumkácie.

Cieťová skupina: zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, úradov ostatní záujemcovia o túto problematiku

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
TÉMYVZDELÁVACÍCH BLOKOV:

Miestokonania:
l.deň:

Grand Hotel Permon, Podbanské
Prezencia: 30.11.2015 - od 11.00 - do 11.30 h 11.30 -18.00: JUDr. Helena Spišiaková

Štátny stavebný dohfad a prejednávanie stavebných
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: priestupkov a správnych deliktov.
Dátum konania: 2. deň:

30.11. -1.12.2015 /pondelok- utorok -2 dni 9.00-13.00: Ing. Viera Rajprkhová, PhD.
rioďíefto odboru StátneJ stavebnej správy DVaRR SR

č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 VS: 30110112 Aktuálne problémy z aplikácie stavebného zákona.
pre členov RVC: 126,- /účastník 14.00 -16.30: JUDr. Helena Spišiaková
pre nečlenov RVC: 143,- /účastník Ing. Viera Rajprichová, PhD.
Dátum konania: Konzultácie k prednášaným témam a zaslaným otázkam.

30.11. - 2.12.2015 /pondelok - streda - 3 dni 3.deň:
č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 VS: 30110212 8.30-12.30: Mgr. Juraj Kvas
pre členov RVC: 196,-C/účastnfk Komunikácia pod zvýšeným tiakom.
pre nečlenov RVC: 213,- /účastnfk

Za členov na toto podujatie sú považovanf členovia vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Michalovce, RVC Prešov/
RVCRovinka, RVCSeníca, RVCTrenčín. RVCTrnava .

V poplatku Je zahmuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiáiy, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady.

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo
mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.sk . Aby nedošlo k skomoleniu Vašich
prihlasovacfch údajov, neodporóčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet
a vopred.

Táto pozvánka slúíi ako účtovný doklad.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom

'l"z úctu 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 nieje platcom DPH.

Identifikaíné údaje RVC Koíice: IČO: 31268650, Dlč: 2021412756

Citát.

" Nikdy neporastíeš, pokiaľ sa nepohísiš urobiť nieco nad rámec toho, co si uz zvládol. rff

A W. Emerson


