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Vás pozýva na seminár RVC KE 2018/41

ď

ULOH KONCI VOLEBNÉHO OBDOBIA A
IOVANIE VOLENÝCH FUNKCIONÁROV OBCÍ
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Cierová skupina: starostovia obcf, primátori miest, zamestnanci obcí a miest, kontroióri

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 29. október 2018 / pondelok pre členov RVC KE: 18,-   / účastník
Miesto konania: Košice. SBD II., pre neČlenov RVC KE: 33,-   / účastník

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h ^
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PROGRAM SEMINARA:
'1.I. Ukončenle volebného obdobia

Odovzdanie a prevzatie funkcie starostu obce
- Inventarizácia majetku obce

II. Odmeňovanie votených funkdonárov
s prihliadnutím na zmenv zókona o obecnom zríadenf od 1.4.2018 a zmien zákona č. 253/1994 z.
oprávnom postavenf a platovvch pmneroch starostov obcía primótorov miest v znení neskoršich predDiauv

Odmeňovanie starostu/primátora (povbmosťprerokovaťraz roíne).

Finančné nároky stgrostu / primátora
Postup pri určovanf platu starostu
Nároky starostov v súvistosti s ukoníenfm funk&tého obdobia VZORY:
1. Nevyčerpaná dovolenka a náhrada za nevyčerpanú dovolenku > Vzor záznamu o prevzatí2. Odstupné

a odovzdanf agendy starostu
Odmeňavanie poslancov>

> Vzory určenia platov a odmien
Zásady odmeňovania poslancov > Výpocet náhrady za dovolenku
Postup pri vzdanf sa odmeny poslancov > Vzor uznesenia o preplatení
Podklady k poskytnutiu odmeny davolenky

Odmeňovanie zástupcu starostu / zástupcu primátara*
> Zásad odmeňavania poslancov

- Rozdiel medzi odmenou a platom ^ Vzory k inventarizádi majetku
9 Odmeňovanie hlavného kontrolóra

Vo vložnom je zahmuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náktady
Uzávierka prihlášok: 23. október 2018

Prihlasovať sa môíete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odpomčame realizovať
prevodným prfkazom vopred na účet RVC Koíice.

Táto pozvánka siúzi ako úftovný doklad. Identifikačné údaje RVC KoŠke: JÍO 31268650, Dlč 2021412756
Pozvánka obsahuje vsetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s pnjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky poplatok je stanovený dohodou vzmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúíasti vložné
nevradame, máte možnosť poslať náhradnfka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.

Citút: -I

"Nasa najväčšia slabosťje rezignácia.
Najistejsia cesta k úspechu spočíva v tom, ze vždy znova a znov^ishyemejeden jiovýpokus."a^lc^w^^^n fto^^^s^^ g^mj^

So srdečným pozvaním,
ŕ> /? [QIng. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

>.

RVC Kosiceje členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVCKoíke,Hlavnä68,04001 Koiice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: Z021412756

Tet.:+42V55/684 U 61,+4210905 883 099 www.rvcwchod.sk rvcke@i5tonline.sk


