Miesto konania: seminárna miestnosť ZSVTS
Dom ZSVTS v Bratislave
Koceľova 15, 821 08 Bratislava
Parkovanie do obsadenia i vo dvore ZSVTS

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

a

Komora pozemkových úprav SR

si vás dovoľujú pozvať na seminár

Novelizovaný zákon o pozemkových úpravách

Utorok, 12.12.2017
Dom ZSVTS v Bratislave

Ciele semináru:
Po roku chceme odbornej verejnosti priblížiť novelizáciu zákona č. 330/1991
Zb. účinnú od 01.09.2017 prostredníctvom výkladu tvorcov novely.
Účastníci seminára budú mať možnosť oboznámiť sa s prijatými zmenami
v legislatíve v oblasti pozemkových úprav a diskutovať o vzniknutých
problémoch v súvislosti s aplikáciou zákona v praxi s tvorcami legislatívy.

Program seminára:

Ing. Andrej Vašek, Ing. Hanka Svrčková
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zákon č. 330/1991 Z.z. a Zákon č. 504/2003 Z.z. novelizáciou zákona č. 330/1991 Zb. bol doplnený aj zákon o nájme
poľnohospodárskych pozemkov
Plánovaný časový program:

10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
13:00

- 10:45
- 11:00
- 11:45
- 11:55
- 13:00

odborná prednáška (1. časť)
prestávka
odborná prednáška (2. časť)
krátka prestávka
diskusia
záver

Odborný garant:

Organizačný garant:

Ing. Štefan Nagy
SSGK

Ing. Dušan Ferianc
SSGK
e-mail: ssgk@ssgk.sk

Účastnícky poplatok:
20 € zahrňuje vložné na seminár (konferenčné poplatky, občerstvenie)
Zvýhodnené účastnícky poplatok 15 € je pre členov SSGK. Za registrovaných
členov KPÚ SR hradí vložné KPÚ SR.
Registrácia a úhrada vložného po 30.11.2017 (alebo na mieste) sa zvyšuje
jednotne na 30 €.
- potvrdenie o zaplatení (daňový doklad) dostanú účastníci pri prezentácii
na seminári,
- cena účastníckeho poplatku je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Ako sa prihlásiť na seminár:
Prihlásenie účastníkov a príspevkov na seminár je zabezpečené
elektronicky z webového sídla SSGK, resp. e-mailovou odpoveďou na
e-pozvánku.
Registrácia všetkých záujemcov je on-line do 30.11.2017 na
http://www.ssgk.sk alebo písomne na adrese sekretariátu seminára:
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Koceľova 15, 815 94 Bratislava; resp.: e-mail: ssgk@ssgk.sk
Údaje na úhradu účastníckeho poplatku:
VÚB a.s. – Bratislava, Dulovo nám.
názov účtu: SSGK Var. symbol: IČO Poznámka: Priezvisko
IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062

Tešíme sa na Vašu účasť.

