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:
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava
a priebeh
Cieľová skupina:
 starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov a zamestnanci

s pôsobnosťou v príprave zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev;
Cieľ seminára:
 poskytnúť prehľadné poznatky o význame kľúčových prvkov ustanovujúcich zasadnutí
mestských a obecných zastupiteľstiev,


ponúknuť konkrétne odporúčania k príprave programu a k eliminovaniu možných rizík;

Termín školenia:
Miesto školenia:

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

prezentácia účastníkov: od 8:00 hod.

Lektor:

13. 11. 2018 (utorok)

začiatok seminára: 9:00 hod.

Mgr. Ladislav Briestenský

Program:
 právna úprava a termín ustanovujúceho zasadnutia
 od čoho závisí stavba premysleného programu
 ktoré body programu sú rozhodujúce a ktoré bude možno dobré odložiť
 postup rokovania, časté chyby a ako im predísť
 príklady výstupných uznesení

Motto:
Dobrým alebo horším odovzdaním štafetového kolíka
sa dá veľa získať alebo veľa stratiť.
Na rozhraní funkčných období to platí rovnako.
L.B.

koniec: cca 13:30 hod.

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: 13112018
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.

