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Vás srdečne pozývajú na pravidelné

PRACOVNÉ STRETNUTIE STAROSTOV

Vážená pani starostka, pán starosta,

pozývame Vás na ďalšie pracovné stretnutie, ktoré spoločne organizujeme pre obce Košického a Prešovského
samosprávneho kraio.
V tomto roku 50 budú konať komunálne voľbv a preto sme sa zamerali na témy súvisiace s ukončením volebného obdobia,
resp. prípravou na voťbv. Pridali sme aj stále aktuálnu tému v oblasti ohlasovania drobných stavieb na obciach.

ORGANIZAČNÉPOKYNY:

pre členov RVC:
pre nečlenov RVC:

186," e /účastník
203," c /účastník

ÚČASTNíCKYPOPLATOK:

,,-o Dátum konania:
23. " 25. apríl 2014/ streda - piatok

Miesto konania:
Grand hotel Permon, Podbanské

Prezencia: 23.4.2014 " od 11.00

č. účtu: 2578922254/0200 VS: 232504
IBAN: SK490200 0000 002578922254
SWIFT(Ble) kód banky: SUBASKBX

TÉMY VZDELÁVACíCHBLOKOV:
l.deň:
11.30 - 16.00: JUDr. Helena Spišiaková

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav
a udržiavacích prác obci

16.00 -18.00: Ing. Erika Kusyová
Elektronické schránky obce v praxi

2. deň:
9.00 -13.00: Ing. Oxana Hospodárová

Úlohy na konci volebného obdobia
a odmeňovanie volených funkcionárov obcí

3.deň:
9.00 -13.00: Ing. Zdenko Knižka

Komunikačná stratégia ored komunálnvmi voľbami

Uzávierka prihlášok: 16. apríl 2014

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, balík športových a relaxačných

služieb, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady.

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo
mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvvchod.sk. Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich
prihlasovacích údajov, neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vlo�ného budeme prijímať výlučne na uvedený
účet a vopred.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona
č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVCPrešov nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVCPrešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937

Motto: "Náš život je len škrupinka orecha. Aké bude jadro orecno, záleží od nás"
Ľudovít Franka

,/
Ing. Ján KOKARDA

,

p. J"m;I~TOVA
predsedníčk:t:: RVCMichalovce

" tŕ

PhDr. Dušan DEMČÁK
predseda Rady RVCPrešovpredseda Rady RVCKošice
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na

PRACOVNÉ STRETNUTIE STAROSTOV

zašlite do 16.4.2014 na adresu:
RVCPrešov

Námestie mieru 2, 08001 Prešov
alebo faxom, zázn., tel., mailom:

051/77 34 215, rvcpo@juko.sk M: 0915 910400, alebo cez www.rvcvvchod.sk

Stretnutie sa uskutoční v dňoch 23.-25.4 2014 v Podbanskom, Grand hotel Permon

Obec 1 mesto 1 mestská časť
Petrovce

Telefón, e-mail:

057/4452321,0903215797

Meno priezvisko, titul účastníka /funkcia :

Michal Pet e r, Ing., starosta obce

Ubytovanie v 2-postel'ových izbách. Budem ubytovaný s:
Mgr. Ondič Miroslav, starosta V. Žipov

POTVRDENIE O ZAPLATENí

Potvrdzujeme, že sme dňa
16.04.2014

hradili z nášho účtu č.

čiastku 186,-eur € pre (kol'kých) účastníkov seminára v prospech účtu VÚB, a.s.

č Ú. 2578922254/0200

22628632/0200

SWIFT (Ble) kód banky: SUBASKBXIBAN: SK49 0200 0000 002578922254

VS: 232504 KS:0308, ŠS:IČOorganizácie

V
Petrovci ach

, dňa
16.04.2014

pečiatka a podpis
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