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Vás pozývajú na seminár

1 T ^

VáŽená pani starostka, pán starosta,
pozývame Vás na pracovné stretnutie^ ktoré spoločne organízujeme pre obce Košíckého a Prešovského samosprávneho kraja.
Do programu vzdelóvanía sme zaradili praktické rady a príklady pri nakladanf s majetkom obce, zmeny legíslatívy pri
odmeňovaní^ praktické rady pri poskytovaní dotádf 2 rozpočtu obce a tému zameranú na povínností súvísface so zákonom
o eGovemmente. Pripravili sme aj časf venovanú administratíve okolo fúngovania orgánov obce, pretože 2 tejto oblasti
dostávame najviac otázok. VfožilÍ sme konzultačný btok^ kde môžete vopred zaslať svoje otázky. štvrtok popoíudni Je už
tradične venovaný íportovým aktivitám a súťažiam medzi účastníkmi z RVC Košice, Mfchalovce^ Prešov.

ORGANIZAČNÉPOKYNY TÉMYVZDELÁVACÍCH BLOKOV
.*Í*IM: *
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Dátum konania: tU<*> l.deň^.
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27. - 29. aprfl 2016/streda - piatok KtflUU>"w 13.00-17.30 JUDr. Lýdia Budziňáková
f- .-<^

'^^'^se'stím'is,^"^^ Nakladanie s majetkom obce v praxi, príklady a vzory.Miesto konania: ^^r...'...'

-^^
Hotel Titris, Tatranská Lomnica 2.detí

Začiatok: 27.4.2016, obed od 3.2.00 h 9.00-13.00 Ing. Oxana Hospodárová
Odmeňovanie, poskytovanie dotácií a efektívnaPrezencia na seminár: 27.4.2016 - od 12.45 h
admínistratíva orgánov obce.

ÚČASTNfCKY POPLATOK 14.00-15.00
pre členov RVC/KE/MI/PO: 192,-e/účastnfk Konzultácie k odprednášaným témam s
pre neďenov RVC/KE/MI/PO: 209,-   /účastník Ing. Oxanou Hospodárovou.
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C. úCtu: 2578922254 / 0200 VS: 272904 3.deň
ŕ

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254 8.30-12.30 Mgr. Mlchal Belohorec,
SWIFT (BIC) kdd banky: SUBASKBX Ing.JánGnoJČák, Ing. Tomáš Kovaľ

Praktická aplikácia zákona o eGovemmente v obci.

V poplatku je zahmuté: ubytovanie, strava, obíerstvefne, balk športovych a relaxačných služieb, pracovné materiály, lektori, prenájom
priestorov, organizačné náklady.

.
Prihlasovanie na toto podujatíeje centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. 2 tohto dôvodu Vás žíadame o písomné alebo mailové prihlääky.
Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.sk. Aby nedošlo ku skomolenlu Vaäich prihlasovaa'ch údajov, neodporúčame
tdefonické prihlasovanle. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený úČet a vopred.

Táto ponánka slúžt ako úŕtovný doklad.
Pozvánka obsahuje vSetky údaje potrebné k úhrade poptatku a spolu s pnjmovým pokladniČným doldadom, 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 znenf neskoríích
predpisov. RVC Preäov nieje platcom DPH.

Identlfíkačné údaje RVC Preíov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937
!Motto: *

"J^é cficete 6yf šťastní, stanovte si cíeÍe, ktoré fhicfu ríadh Vaše m'yšííenfy
osCoĎoďm "Vasu energíu a óudú ínšpírovc^ Vašu nádéj."

^ndrey^ Camegíe
Veríme, že aj v tejto uponáhfanej dobe a napriek mnohým povínnostíam^ s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete zaríadit čas
v prospech tohto vzdelávacieho podujatía.

So srdečným pozvaním organizačnf garanti podujatia:

Ing. Dušan Verčimak, RVC PreŠov
Ing. Ľubomfra BoroŠová, RVC Košice
JUDr. Gabriela štefanová, RVC MÍchalovce

RVC KE, M) a PO sú flenmi Asociácte vzdeiavania swcíp'av^ RVCPniov,.l-Íii.


