Inštitútce|oživotného vzdelávania Košice, n.o.
Družstevná 23212, 040 01 Košice
č i..lcvrctzo

Košice, 17.12.2019

Pozvánka

na informačno - konzultačný seminár

Ročnézúčtovaniedane za rok 2019
+

Legís latívne zmeny 2020

Ciel'om seminára je poskytnút' účastníkomaktuálne informácie z oblastiJ ročného
zúČtovania dane za rok 2019 a upozornit' na aktuálne legislatívne zmeny v pracovnoprávnej oblasti
v roku 2020.
Seminár je urČený vedúcim zamestnancom rozpočtových a príspevkových organizácií,
mzdovým ÚČtovníkom, personalistom, kontrolórom a d'alšímzáujemcom, ktorí chcú získat'aktuálne
informácie z predmetnej legislatívy.
Termín konania:

čas konania:

29.1

.2020

9 30 - 14.00 hod., prezentácia od 9,00 hod,
- 11.30 hod. prestávka s občerstvením

11 00

Miesto konania:

Okresný úrad v Trnave
Kollárova 543/8, zasadačka l. poschodie

Programový manažér.
Kontakt:

Mgr. Henrieta Hlaváčová
tel,, 0905/2 48 2B1, e-mail: henrieta, hlavacova@icv.sk, www. icv.sk

Lektor:

lng. Pavol Kukučka

skúsený odborník, špecialista s dlhoročnými praktickými
skúsenost'ami v predmetnej oblasti
Vložné,

30,- €/účastník

OrqanizačnÉpokvnv

Prihlášky posielajte v termíne &23J;?9aOj
e-mailom: henrieta.hlavacova@icv.sk, online prihláškou na www.icv.sk alebo tel.: 0905/248281.
2. VýŠkavloŽného je stanovená dohodou v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách.
VloŽné vo výške 30,- €/účastník/semin ár, nám poukážte v termíne ao l.á.zozo
v_prospech účtuč.:SK02 8330 0000 0028 0138 3725, SWlFT/BIC: FloZSKBAxxx,
lC).51424266 , DlČ: 2120680848, VS 62020, ako špecific.kÝ svmbot u.vedtg Vaée lčo.
3. Nie sme platcami DPH
4, UČastníkom bude pri prezentácii vydaná faktúra a potvrdenie o účastina seminári,
5. Storno prihIášky na seminár:
Prihlásený Účastník móže zrušit'svoju prihlášku do termínu uzávierky prihlášok bez storno
PoPlatku, Po termíne uzávierky do dátumu konania seminára je organizátor oprávnený účtovat'
storno poplatok vo výške 50o/o z vložného.
V Prípade neúČastina seminári bez predchádzajúceho storna prihlášky účastníckypoplatok
organizátor nevracia. Je možnévyslat'za seba náhradníka
6. V prípade nepredvidaných okolnostísi lCV Košice, n.o, vyhradzuje právo organizačných
zmien a zavázuje sa vČas oznámit'vzniknuté zmeny- V prípade nedostatočnéhopočtu
prihlásených ÚČastníkov organizátor odvolá seminár a vráti účastníckypoplatok alebo stanoví
nový termín seminára.
1.

lng. Pavel Hlaváč, v,r.
riaditel'

