Regionálne

vzdelávacie

centrá Košice, Michalovce
Organizačný

a Prešo

garant: RVC Prešc

RVC Prešov - 53/201

Vás pozývajú na seminár
,.....

PRACOVNÉ

STRETNUTIE

PRE

STAROSTOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

..

Vážená

pani starostka,

pozývame

"

pán starosta,

Vás na pracovné

kraja. Oo programu

stretnutie,

vzdelávania

ktoré spoločne

sme zaradili

pre obce Košického a Prešovského

organizujeme

témy, ktoré ste nám dali vo vašich odporúčaniach.

samosprávru

Po novele zákc

o prokuratúre je veľa zmien, ktoré majú dopad aj na prácu starostov. V stredu pridávame aj kratší vstup o podpore výsta\
nájomných bytov. Druhý deň sa budeme venovať katastru nehriuteťnosti. Táto téma je vždy velmi žiadaná na naš
stretnutiach.

Pri našich jesenných stretnutiach

vstupom do prijmovej,

ale aj výdavkovej

je už tradične časť venovaná príprave nového rozpočtu, východiskám,

časti. Štvrtok popoludní

medzi účastníkmi z RVC Košice, Michalovce,

je už tradične

venovaný športovým

Dátum

POKYNY

Miesto
Hotel

13.00 - 16.30
2016 /streda

- piate k

Dozor

Začiatok:

Tatranská

19.10.2016,

Prezencia

obed

na seminár:

ÚČASTNíCKY
pre členov

19.10.2016

h

Ing. Zuzana

- od 12.45

Podpora

h

2578922254/0200

Kataster

209,- {/účastník

ubytovanie,

Prihlasovanie

na toto podujatie

Odporúčame

prihlasovanie

telefonické

prihlasovanie,

strava. občerstvenie,

je centrálne

priamo

dohodnuté

balík športových

Pozvánka

obsahuje
poplatku

Platby vložného

všetky
tvorí

neskorších predpisov.

Hajdin,

JUDr.
bytov

Lukáš Šurín

a koncepcia

údaje

doklad

JUDr. Adrián

nehnutel'ností

- MDVRR

bytovej

SR

politiky

Postha

v práci starostu.

Aby nedošlo

Ing. Michal
hospodárenie

a relaxačných

cez RVC Prešov. Z tohto

cez W""Lw.rvcvychod.s.li.

Lažo

obce.

lektori,

prenájr

dôvodu Vás žiadame o písomné alebo mailové

prihláši

ku skomoleniu

služieb, pracovné

materiály,

Vašich prihlasovacích

Údajov, r.eodporúčar

budeme prijímať výlučne na uvedený účet a vopred.
Táto pozvánka

o úhrade

obstarávania

Rozpočtové

SUBASKBX

je zahrnuté:

Ing. Miloš

8.30 -12.30

IBAN: SK49 0200 0000 002578922254

organizačnénáklady.

PhD.
po novele

3.deň

VS: 192110

priestorov,

a mestám

Žemberová,

9.00 ·-13.00

192,- {/účastník

RVC/KE/MI/PO:

V poplatku

Hoffmann,

2.deň

POPLATOK

SWIFT (Ble) kód banky:

Marián

voči obciam

o prokuratúre.

16.45 -18.15

od 12.00

RVC/KE/MI/PO:

pre nečlenov
Č. účtu:

Lomnica

JUDr.

prokuratúry

zákona

konania:
Titris,

BLOKOV

l.deň

konania:

19. - 21. október

nov

a súťaži

Prešov, nebude tomu inak ani teraz.
TÉMY VZDELÁVACíCH

ORGANIZAČNÉ

aktivitám

potrebné

k úhrade

pre zúčtovanie,

RVC Prešov nie je platcom
Identifikačné

slúži ako účtovný

poplatku

Účastnícky

a spolu

poplatok

doklad.

s príjmovým

je stanovený

pokladničným
dohodou

dokladom,

v zmysle

zákona

resp. výpisom
č. 18/1996

z úi

Z.z, vzni

DPH.
údaje

RVC Prešov:

IČO: 31954120,

DIČ: 2021241937

Motto:
" Talent môže vyhrať zápas, ale tímová práca a inteligencia vyhráva šampionát. "
Michael Jordc
Veríme, že aj v tejto uponáh/'anej
v prospech tohto vzdelávacieho
So srdečným

dobe a napriek mnohým

povinnostiam,

s ktorými

sa každý deň stretávate,

si dokážete zariadiť čas

podujatia,

pozvaním

/
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