
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1,08001 Prešov
Tel.: 051/77 34 215, 0915910400
www.rvcvychod.sk.rvcpo@juko.sk

Vás pozýva na seminár

HLÁSENIE POBYTU OBČANOV

A REGISTER OBYVATEľOV SR

Cieľová skupina: osoby vykonávajúce prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu
občanov

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Dátum konania: 8. september 2015/ utorok

Miesto konania: Okresný úrad, Prešov

Námestie mieru 3, malá zasadačka

Lektor: JUDr. Marek Dlapa

Prezencia: 8,30 h Začiatok: 9,00 h

ÚČASTNíCKY POPLATOK:

pre členov RVC PO: 18,- € /účastník

pre nečlenov RVC PO: 33,- € /účastník

č. účtu: 2578922254/0200

IBAN: SK49 0200 0000 002578922254

SWIFT (Ble) kód banky: SUBASKBX

VS: 0809

PROGRAM SEMINÁRA:

.:. Výklad zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

.:. výklad základných pojmov,

.:. štruktúra zákona,

.:. predmet a účel zákona,

.:. prihlasovanie na trvalý pobyt a odhlasovanie z trvalého pobytu,

.:. práva a povinnosti ohlasovne pobytu,

.:. informácia o novom právnom predpise,

.:. základné zmeny,

.:. poukázanie na nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti,

.:. poskytovanie informácii v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Vo vložnom je zahrnuté: vložné na seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihlášok: 2. september 2015
Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvvchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVCPrešov.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVCPrešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937
Účastníckypoplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z.v znení neskorších predpisov.
Pozvánkaobsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.
RVCPrešovnie je platcom DPH.

Citát:
3/'achticom sa človek nerodí, stáva sa ním. 1/

Francesco Petrarca

Sosrdečným pozvaním,

Ing. Dušan Verčimak, RVCPrešov

J):f 9·!flž
RVCPrešov je členom Asociácie vzdelávania samosprávy
Informácie o vzdelávaní samosprávy v SR nájdete na www.avs-rvc.sk.

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
IČO:31954120, DIČ: 2021241937, Č. účtu: 2578922254/0200



Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1, 08001 Prešov
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

HLÁSENIE POBYTU OBČANOV A REGISTEROBYVATEľOV SR

ktorý sa uskutoční dňa 8.9.2015 v Prešove, Okresný úrad, Námestie mieru 3,

zašlite do 2. 9. 2015 na adresu:

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

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

Obec / mesto / škola / iná organizácia 06E C ;D.?"TWf/ce;:

Telefón, e-mail:

/
Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov: ElY /!.. //1 ;f-J) ;f77'Ot/4'

POTVRDENIE O ZAPLATENí

Potvrdzujeme, že sme dňa It. q 1-.<Jf5 uhradili z nášho účtu č. JVf OJtt) ()fJtJt? t'fJO() J.J6'.t d'b~

čiastku € pre 1 (koľkých) účastníkov seminára v prospech účtu VÚB, a.s.

č Ú. 2578922254/ 0200

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254 SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

VS: 0809, KS: 0308, ŠS: IČO organizácie

V , dňa

pečiatka a podpis

RVCPrešov je členom Asociácie vzdelávania samosprávy
Informácie o vzdelávaní samosprávy v SR nájdete na www.avs-rvc.sk.
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