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Vás pozýva na seminár
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CÍerová skupina: zam&stnanci obcí, miest, MČ Košíc, VÚC, nimi zriadených RO a PO, starostovia, riadlteHa, kontrolóri

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 3. február 2016 / streda pre členov RVC KE: 18,-   / úcastník
Miesto konania: Košice, SBD II. pre nečlenov RVC KE: 33,-   / úcastník

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: JUDr. Vladimfr Pirošík SWIFT(BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, zaČiatok: 9.00 h VS:0302

PROGRAM SEMINÁRA: 7. Praktické návody na riešenie zverejňovacích
/

1. Ozrejmenie zákonného inStÍtútu "opakovaného povinností

použitia informáciľ(OPI) prijatého zákonom c. 8. Ochrana osobných údajov, obchodného tajomstva a
340/2015 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára autorských diel pri poskytovaní informácií

2016 menf a dopfňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode 9. Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podFa
informácif zákona o slobode informácií

2. Vymedzenie OPI, účel OPI, povinné osoby pri OPI, 10. Zmena ObČÍanskeho súdneho poriadku pri súdnom
náležitosti žiadosti pri OPI, lehoty na postup pri OPI, preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí a postupov
poplatky pri OPI vzmysle novely povinných osôb na úseku práva na infórmácie

3. PrehFad ďalších najdôležitejSích ustanovenív rámci 11. Odpovede na otázky účastnfkov

zákona o slobode informádí z pohFadu samosprávy
5. Najčastejšie pochybenia obcí, miest a obecných ROPO

pri poskytovaní informácíí podfa zákona o slobode
informácif

\*

6. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Vo vložnom je zahrnuté: poptatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 29.január 2016

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vloíného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Koäice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identlfíkaéné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok Je stanovený dohodou v zmyste zákona í.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nieje platcom DPH.

Ctát: .

"Kto cfice správne poznávať, musi najprv správnym spôsobom pochybavať.. "
Aristoteles

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC KoŠice

RVC Košlce Je členom Asociáde vzdelávania samosprávy. RVCKo$Ice,H!avrré6^04003 Koäice
Informácie o vzdelávanf samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO:3126§S5(1 756f


