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Váspozývanaseminár

Cierová skupina: starostovia, zástupcovia starostov, poslanci. odborní zamestnanci obcí, miest/ MČ Košíc

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 15. marec 2019 / piatok pre členov RVC KE: 20,-   / účastnfk

Miesto konania: Kosice, SBD II., Bardejovská 3 pre nečlenov RVC KE: 36,-   / účastník

Zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Lektora: doc. JUDr. JozefTekeli, PhD. SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:1503

ma

PROGRAM SEMINÁRA:

^- Postavenie obce, jej územie a obyvatelia (obec ako právnická osoba, územné zmeny, .^ŕ

práva a povinnosti obyvatetov obce) 4
^ Kompetenčné právo: čo je v kompetendi starostu, zastupiterstva a komisií zastupitefstva
^ Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť
*&. Komisie, rada- ú)ohy a kompetencie
^- Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť
^- Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiterstva starostom
^ Ukladanie úloh zastupiterstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi

Vo vtožnomje zahrnuté: poptatok za seminár, pracovný materiál, občerstvenie, tektor, prenájom priestorov, organizačné
náklady.

Uzávierka prihlášok: 11. marec 2019
Prihlasovať sa môžete mailom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Piatby vložného odporóčame realizovať prevodným príkazom
vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúii ako úítovný doklad. IdentifikaČné údaje RVC KoSice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje víetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prijmovým pokiadničným dokladom, i-esp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. ÚČastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysje zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskoršfch predpisov. RVC Košice nie je piatcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobností nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúčasti vložné
nevraciame, máte možnosf posiať náhradníka. Odhlásif sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.
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"Dejiny učia, že demokracia bez hod^ôťsa. rýchlo premiena nqjasnú alebo kamuflovanú totalitu."
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Ing. Ľubomíra Borosová, RVC Košice J..L
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RVC Kosice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVC KoÍlce, nfavná 68,040 01 KoSiceIM

tnformáde o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel.:+42V55/6841161,+4210905883099 www.rvcwchod.sk rvckeOstonlÍne.sk


