Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
IČO: 0034006656
DIČ: 2021205769
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001
tel./fax: 037 / 7418097
email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk
web: www.rvcnitra.sk

ZO - RVC Nitra pre Vás pripravilo seminár:
Delimitácia funkcie - zodpovedné a bezpečné skončenie
funkčného obdobia

Cieľová skupina:
 starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov a zamestnanci obcí

s pôsobnosťou v oblasti riadenia a organizácie práce mestských a obecných úradov,
riaditelia obcou zriadených organizácií a nimi poverení zamestnanci s pôsobnosťou
v oblasti organizácie a riadenia;
Cieľ seminára:
 poskytnúť prehľadné základné poznatky o procese odovzdania a prevzatia funkcie,


ponúknuť príklady a odporúčania k podrobnostiam delimitácie;

Termín školenia:
Miesto školenia:

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

prezentácia účastníkov: od 8:00 hod.

Lektor:

2. 10. 2018 (utorok)

začiatok seminára: 9:00 hod.

koniec: cca 13:30 hod.

Mgr. Ladislav Briestenský

Program:
 výmena osôb na zodpovednej funkcii je bez delimitácie nezodpovedná
 osobitný význam plynulého fungovania samosprávy aj po komunálnych voľbách
 mimoriadny prínos delimitácie pre toho, kto funkciu odovzdáva
 odporúčané kroky postupu v príprave a realizácii delimitácie
 príklad výstupu z delimitácie (delimitačný protokol)
 nároky starostov po skončení funkčného obdobia

Motto:
Nič ľudské nie je trvalé a lúčenia nebývajú príjemné,
no každý má možnosť odísť so cťou.
L. B.

Poplatok za veľký seminár:

Člen ZO – RVC Nitra:

0 € / osoba

Nečlen:

32 € / osoba

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe a režijné náklady.
Na seminári nepodávame občerstvenie.
Poplatok za seminár ak ste nečlen prosíme uhradiť prevodom na účet (IBAN) ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 02102018
ŠS: IČO Vašej organizácie
(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platcom DPH.

