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NEZAVAZNE NARIADENIA

/všetko o rozhodovaní obecného zashipiteľstva-vyvažovanie
a proporcionalit^

(+ vzorové dokumenty)

(vrátane aktuálnej j'udikatúry)

OSVEDČENÝ A DLHODOBO PRIFRAVOVANÝ ODBORNÝ PROGRAM

28. - 30., resp. 28. - 31. marcc 2017
v

(hotel PATRIA, Strbské Pleso)

pravidehiá konzxdtáda v oblasti povinného zákonného vzdelávania funkcionárov obce
a odborných zamestnancov obcí a miest k akhiálnym otázkam samosprávy



Termín a miesto konania: 28. - 30. marec/ resp. 28. - 31. marec 2017; hotel Patria, Štrbské Pleso
(Kongresauá Ma, resp. Lffoecký salónik)
Účastnícky poplatok za troidňové konzultácie - 348,00   ^ DPH (z toho DPH - 58,00  / ŕ.;. 290/00   bez.

DPH) a zahŕňa kongresový poplatok/ rozsiáhle pracovné manuály/ schémy/ grafy a pomôcky jednak
v tíaťenej podobe a jednak na CD - médiu/ režijné a organizačné náklady a tiež sprostredkovanie
kongresovýdi sluzieb (ubytovania, stravovania a občerstvenia) nasledovne:

kongresový poplatok/ režíjné a organizačné náklady, rozsiahle pracovné manuály/ prezentárie
vrátaneCD 213,-  
2 x ubytovanie vrátane raňajok (švédsky stôl), vstupu do bazéna a fitnes,
parkovného / hotelovťj garáže (pre ubytovaných) a miestnej dane 79/-  
stravovanie formou švédskych stolov (Ix obed/ 2x večera/ 3x občerstvenie) 56/-  

ÚČastníckypoplatokzaslyQľdnqvTkonzuItacJiť (obmed/.ené maximálnym poctom účastníkov - 5tí)
468/00   s DPH (z toho DPH - 78,00  , t. j. 390,00   bez DPH) a zahŕňa kongresový poplatok,

rozsiahly pracovný manuál jednak v tíačenej podobe a jednak na CD - médiu, a tiež sprostredkovanie
kongresových služieb (ubytovania/ síravovania a občerstvenia) nasledovne:

kongľt.'sový poplatok, ľť/.ijnŕ a cn-^fHii^ačnť nákl?idy, ľozsiahlť pľdfovnľ manuňl)', pn'zpntácit >

vrótŕtľiľ CD 2tí3/ f

3 x ul->ytnvanic vratanť raňcijnk fsvcdsky stôl), vstupn do bŕizrna d fitnos,
píiľkovnťho / hotťItíVfj gŕiľážľ (prc nb)'tovanýc1i) a miťstncj ilnm t]9,- 1

stravovaniť íormou švcdskvch stíilin' (2x obťd, 3x vĽčťľci, 4x obŕťľstvťiiic') 86,-  

Možnosť samostatne objednať - len pre účastaíkov kongresu - komplexný prehľad aktuálne
rozoberanej judikatúry na kongrese v rámci výmenného komxmálneho servisu a jednotíivých tém
za jednatnú cenu 48,00   s DPH (40,-   bez DPH).
Vimvade záuimu neprihlásemfch osôb o rozsiahle yracovné materíálv a vrezentácie, vrátane CD ie
iednotná cena 204.-   s DPH.
Vvrívade záithnu nevrihláseiivch osôb o komvlexnú vrehfad aktuáhie rozoberanej judikatúry na CD
ie iednotná cena 96,-   s DPH.

Hotel má iba dvojposteTové izby. Samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom v
prípade voľnej ubytovacej kapacity, pričom cena takéhoto samostatného ubytovania sa navyšuje o
sumu 46,-   - trojdňové konzultáde a 69/-   - stvoľdňovľ knnzu] / ktoré je potrehné pripoŕítať k
účastníckemu poplatku. Ubytovanie je možné zabezpeäť len na celú konferenciu (h-ojdňovú alebo
štvordňovú).

. Uzávierka prihlášok: 14. marec 2017
Počet účastníkov je ohmedzený rezervovanou ubytovacou kapacitou hotela - v prípade záujmu si.

preto urýchlene zabezpečte účasť. VyhradzuJeme si právo odmiebiuť účastníka priMáseného po
uzávierke prihláäok.

/,

OťastnÍk bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási a zároveň uhradí úíastnícky.

poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
. Ak účastník zruší svoju účasť 5 dni a menej pred jeho začiaťkom je stomo poplatok 100%

účastníckeho poplatku; ak účasbiík zmší svoju účasť 6-15 dní prcd začiatkom je stomo poplatok 50%
účastníckeho poplatísu.

. Výška účastníckeho poplaťkuje uvedená s príslušnou DFH aje stanovená dohodou.

www.miestnasamosprava.sk
(možnosť prihlásif sa na konferenciu aj prostredníctvom zoeh - stránky)

Záväznú prihlášku spolu s potvrdením prosíme obratom zaslať na adresu:

Sotac, s.r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice
účastnícky poplatok uhradiť na účet v UniCredit Bank, a.s./ pob. Košice

č. účtu: 6621344006/1111, IBAN: SK31 1111 0000 0066 2134 4006, BIC: UNCRSKBX

var. symbol: 201703, najneskôr do 14. marca 2017



Infonnácie o objednávke http ://www.miestnasamosprava. sk/mdex .php?option=com_virtuem...

nformácie o objednávke ^
Vypísať obiednávkv

Intemé Číslo objednávky db020554

Dátum objednávky 2017-03-14

Stav objednávky Confirmed by shopper
Naposledy aktualizované 2017-03-14

Spôsob dodania Osobný odber
Spôsob platby Prevodným príkazom
Poznámka zákazníka

Cetkom 394,00  

Fakturačná adresa Adresa dodania

Firma Obec Poproč Firma Obec Poproč
v

E-mail sekretahat@poproc.sk Krstné meno Stefan

Krstné meno Štefan Príezvísko Jaklovský, Ing.
v

Priezvisko Jaklovský, Ing. Adresa 1 Školská 2
v v

Adresa 1 Školská 2 PSC 04424
V

PSC 04424 Mesto Poproč
v.V

Mesto Poproč Štát Slovakía
v

Štát Slovakia Telefón 055/4668171

Telefón 055/4668171 Mobilný telefón 0907950728

Mobílný telefón 0907950728 Meno a priezvísko v

Ing. Štefan JaklovskýIČO 00324639 účastníka/ov
v

DIC 2020746189

Meno a príezvisko v

Ing. Stefan Jaklovskýúčastnika/ov

Položky objednávky História objednávok

Stav
PLU Názov tovaru CenaMn. Daň Celkom

produktu
002_Tatry- UZNESENIA A VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ Confírmed 328,33   1 65,67  394,00  
01 -2017-03 NARIADENIA - všetko o rozhodovaní by

obecného zastupiteľstva - vvvažovanie shopper
a DropordonaUta

2 x ubytovanie Áno
/

stravovanie 3x Äno

samostatná izba
/

Äno

CD aktuálna

judíkatúra Nie
Výslednácena 65,67   0,00  394,00  

Dopravné a balné 0,00  0,00  
Celkovo 0,00  
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