Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce
2019/35

Vás pozýva na seminár

Povinnosti obcí
pri úprave chovu hospodárskych zvierat
* zákon č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej starostlivosti *
Cieľová skupina: zamestnanci obcí zaoberajúci sa agendou odchytov túlavých zvierat, útulkov a karanténnych staníc a likvidácie
vedľajších živočíšnych produktov, starostovia

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Dátum konania: 11. október 2019 /piatok,9.00 h.
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko,
Nám. osloboditeľov 25, Michalovce,

Lektor:
Prezencia:

pre členov RVC MI:
20,- € / účastník
pre nečlenov RVC MI: 36,- € / účastník
IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001

JUDr. Bohuslav Harviľák
od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

VS: 1110

PROGRAM SEMINÁRA:












Súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti.
Povinnosti pri zabezpečovaní trvalého označenia psov – čipovanie.
Oznamovacia povinnosť obcí v súvislosti s trvalým označením psov.
Trvalé označovanie psov u vlastníkov v hmotnej núdzi a osôb s minimálnym dôchodkom – informácia.
Požiadavky na zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá.
Požiadavky pri zabezpečovaní odchytov túlavých zvierat na území obce.
a pri ich umiestňovaní do karanténnych staníc.
Požiadavky na osoby schválené na odchyt túlavých zvierat a na osoby spôsobilé na odchyt.
Prechod vlastníctva túlavého zvieraťa na obec.
Povinnosti karanténnych staníc a útulkov vo vzťahu k obciam.
Registrácia chovov hospodárskych zvierat.
Všeobecne záväzné nariadenia o chove zvierat v obci.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady.

Uzávierka prihlášok: 09.10.2019
Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred
na účet RVC Michalovce.
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:

"Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáky, potápať pod vodou ako ryby.
Zostáva len jediné. Naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia."
G.B.Shaw
So srdečným pozvaním,
JUDr. Gabriela Štefanová,
RVC Michalovce
...............................................................................................................................................................................................................................
RVC Michalovce je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
Tel.: 0915 969 634, 0918 125 777, www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár

Povinnosti obcí
pri úprave chovu hospodárskych zvierat
* zákon č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej starostlivosti *
ktorý sa uskutoční dňa 11.10.2019 v Michalovciach, MsKS, Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce,
zašlite do 09.10.2019 na adresu:
RVC Michalovce
Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce cez www.rvcvychod.sk alebo mailom: rvcmichalovce@gmail.com

Prihlasujte sa prosím cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk. Po vyplnení prihlášky vám spätne bude doručené
potvrdenie o prihlásení.
Táto písomná prihláška slúži iba pre prípad, ak by ste chceli zasielať prihlášku poštou.
Ak využijete prihlasovanie cez webovú stránku, prihlášku poštou už nezasielajte.
Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia

Telefón, e-mail:

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:
1.
2.
3.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

uhradili z nášho účtu

€

pre (koľkých)

účastníkov seminára v prospech účtu Prima banka, a.s.

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001

V

VS:1110 KS: 0308 ŠS: IČO organizácie

, dňa

................................................................................
pečiatka a podpis

...............................................................................................................................................................................................................................
RVC Michalovce je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
Tel.: 0915 969 634, 0918 125 777, www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com

