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doc. JUDr. Jozef SOTOLÁŔ, PhD.
v ^ ^

SANKCNE PRAVO OBCE
/UKLADANIE POKÚTA SANKCJÍ OBCOU/

^ /

AKTUÁLNE OTÁZKY

/vŠetko o priestupkoch a správnych deliktoch rozhodovaných obcou/
(vrátane äktuálnej judikatúry - aj európskej)

^ŕ y

STAZNOSTIA-/-

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM
OSVEDČENÝ A DLHODO$0 PmPRAVOVANÝ ODBORNÝ PROGRAM >

^ > am

Obecný úradPaproč
^

Dálum:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m .^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> - a ^^^^^^^^^^^a^^^^Čislo zásneiniti: Čislo

^ >P)WPrHohy: r/e ATHIA. Sbhskéľleso)Vybavvfe^

>

pravidelná konzultácia v oblastí povinného zákonného vzdelávania ŕunkcionárov obce
a odbomých zamestnancov obcí a miest k aktuálnym otázkam samosprávy



Južná trieda 1,040 01 Košice
TeL/Fax: 055 / 622 79 16
E-mail: sotac@sotolar.sk^ R 100:36189855^

OTAC lČpieDPH:SK 2020045720
zapísaný v obchodnom registri Oluresného súdu

KoSice I./ oddiel s.r.o./ vl. 10835/V

SCIENTIA ATQUE USU

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
(trojdňové stretnutie -17, 19. október 2017)

Záväzne prihlas^eme^asbiíkov:1. ....*........./^:...^.^^/Ä..^/r< ^S.tí.Q.
2.

3.

na pravidehiý c^ľkluä povinnvch zÄkonných vzdelávaní fimkdonárov obce - starostov
a primátorov (§ 13 ods. 12 zák. ť. 369/1990 Zb.) a odbomých zamestnancov obd a uriiesí

(§ 154 ods. 3 Zákoimíka práce v sporjení s § 8 zák. č. 552/2003 Z.z.)

v ^ ^

SANKCNE PRAVO OBCE
17. -19. október 2017

Obiednávame:

spoločné stravovanie ÁNO C=3NIE početosôb

^sfubytovanie ÁNO r:i NIE počet osňb

d^o fó :2^^/

Poznámka k ubytovaniu: - je,c!.^° LCJJW^. - -^ ČU
T

ÁNO NIEPrehlad aktuálnej judikahuy (na CD) v cene 66/00   s DPH a r^i
\/

Qbec/Mesto: Z^!?C........................................................... IČO: (l°52.t ô^
^-

DIČ: zc?a.&Í^....... UĽca: ^.^K{?.(.^.....z
u

PSČ: ...M.....^........... Obec/Mesto: ..........2^°C.
^é^Objednávateľ (meno a priezvisko ŕunkcia): J^l\..5KfÍ^L 3^1^^ ^^.^.ch^.

^^..^^J^,. Í^^]^.I^^]^^^^  ̂.^ 5Bankové spojenie:

^3^^^ZZ2:::Z^, SS^S.
r^é'e ^

Poh^rdzujeme, že sme uhiaáili úťitsfrnícky poplatok v celkovej výške .. -r..<*

a to dňa .................. pre (korkých) ................. účastníkov v prospech účtu
č. 6621344006/1111, IBAN: SK311111 0000 0066 2134 4006; BIC: UNCRSKBX/ VS 201710

Potvrdzujeme/ že sme sa oboznámili a súhlasíme s organizačnými pokynmi
Q^.!....................., dfta Z .l..^v

peäatka a podpis
.u

Obe-Ľ ťOP c
Obecný úrad ŕ/oproč
úselí Obecnéh^ úradu

v-

Škoiská ?-, 044 2M Foproč


