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Vás pozývajú navideo seminár

Cieľová skupina: starostovia/primátori, poslanci, odborní zamestnanci miest a obcí

ORGANIZAČNÉ POKYNY: UCASTNÍCKY POPLATOK:
s_ v f

Dátum konanla: 30.4.-10.5.2020 pre čtenov RVC KE/ Ml, POáO,-   / účastníkT

pre nečlenov RVC KE, Ml, PO: 36,-   / účastnfkMiesto konania.videoseminár
IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

Lektorka: doc. JUDr. JozefTekeli, PhD. VS:290402

PROGRAM SEMINÁRA:

1, Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva poČas COVID 19
2. Rokovanie obecného zastupiteľstva ON UNE
3. Prijímanie uznesení obecného zastupitefstva bez rokovania obecného zastupiteľstva - PER ROLLAM
4. Príprava uznesení zastupiteľstva počas COVID 19
5. Zverejňovanie uznesem zastupiteFstva počasCOVID 19
6. VoFba nového hlavného kontrolóra počas COVID 19 - legislatívna medzera

> Uzávierka prihláSok: 29.apríl 2020, resp. aí do 9. mája 2020
> Vldeo bude sprfstupnené v termíne: 30.4. -10.5.2020

> Prihlasovať sa môžete cez www.rvcwchod.sk. Prí prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu
účastníka, nakolko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.

> Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Pri elektronickom
vzdelávaní máme dohodnuté Íné rozdelenie präce a všetky platby sa budú prÍJÍmať na jeden účet. Po
úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom. Video k tejto témevám bude
sprístupnené do 10. máia 2020.

> Počas celej doby zverejnenia si video budete môct' kedykoh/ek prezerať, zastaviť, posúvať
a opakovane spúšťať. Vfdeo si nebude mozné stiahnuť.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie videoseminára, honorár iektora, organizačné náklady.

Táto pozvánka slúžj ako úétovný doklad podFa S 10 ods. 1 zákona č 431/200Z Z.z. o úétovnictve v z.n.p.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre

ŕ,

zúčtovan!e. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou vzmysie zákonaČ. 18/1996 Z.z. ocenách. RVC Prešov nie je
platcom DPH.
V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video
a materiá) v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásen mľsefftiTfár"f^ i>n 4- .
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RVC Presov, KoSice a Michalovce sú členmi Asocíácie vzdelávania samosprávy, RVC Preiov,Nämestie mieru 1,080 01 Presov
Informácie o videlávaní samosprávy; www.avs-nfc.sklČO: 31954120, DIČ: 2021241937

Tel. :+421/51/773 42 15, M: +421 915 910 400, www.rvcwchod.sk rvcoo@)rvcvvchod.sk


