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2018/22 

Vás pozýva na seminár 

 

  

 
 

Cieľová skupina: zamestnanci evidencie obyvateľstva v obciach, mestách, starostovia, kontrolóri 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   11. september  2018 /utorok 

Miesto konania:   Mestské kultúrne stredisko, 

                                 Nám. osloboditeľov 25, Michalovce   

Lektor:       JUDr. Maroš Bučko, 

Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 

  
   

  ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC MI:        18,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC MI:    33,- € / účastník   

   IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001 

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

    VS: 1109

PROGRAM  SEMINÁRA:  
Výklad zákona č. 253/1998 Z. z.  o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov 

 
 Všeobecné informácie k problematike hlásenia pobytu občanov 

 - nové prihlasovacie lístky  

            - nové metodické usmernenie 

 - nepriama novelizácia zákona o hlásení pobytu občanov zákonom proti byrokracii 

 - viacjazyčné potvrdenia o pobyte v kontexte nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

 - súčinnosť OR PZ  

  Štruktúra zákona 

  Výklad základných pojmov  

  Hlásenie trvalého a prechodného pobytu 

  Práva a povinnosti ohlasovne pobytu                                                                                                               

  Doterajšie novelizácie zákona 

  Poukázanie na nedostatky zistené v dôsledku kontrolnej činnosti 

  Aplikačná prax a aktuálne problémy                                                                               

                                                                                                                                                                                                         

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady 
Uzávierka prihlášok: 9. septembra 2018 

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred 

na účet RVC Michalovce, platba v hotovosti v deň  konania seminára o 2 € viac. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO: 35532882, DIČ: 2021010420. 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného 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. RVC Michalovce 
nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade 
neospravedlnenej neúčasti vložné nevraciame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia. 

Citát:  

   „Každý chce byť vážený, takže ak si niekoho vážite, nedržte to v tajnosti.“ 
Myry Kay Ash 

                                                                                                                                                        

So srdečným pozvaním,  
                                         JUDr. Gabriela Štefanová, 

                                                         RVC Michalovce  

 
 

Hlásenie pobytu  
 a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka  
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ktorý sa uskutoční dňa 11.9.2018 v Michalovciach, MsKS, Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce 

 

zašlite do 09.09.2018 na adresu: 

RVC Michalovce 
Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce cez www.rvcvychod.sk alebo mailom: rvcmichalovce@gmail.com 

 

 

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia 

 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:                             
 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                 uhradili z nášho účtu 

čiastku                                    pre (koľkých)                             účastníkov  seminára v prospech účtu Prima banka, a.s. 

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001   VS: 1109  KS: 0308  ŠS: IČO organizácie 

 

 

V                                                                                     , dňa                                         

 

................................................................................ 

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

3.  

 

  

€        

  

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár 
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