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Ing. Martina Ďuľišová - Trenčiansky vzde|ávací seľvis
Inovecká II40l22,911 01 Trenčín,tel.: 0905 / 858369
tvs.rnd@post. sk, md.tvs@post.sk, miroslavduris@z,oznam. sk
wWW. Seminare.weębly. com
ĺČoągzglzlą
DIČ: 1034105523

I)ovol'ujem si Vám ponúknut' pľíručku
na CD:

Spľávny poriadok v pľaxi
Nájdete v nej odpovedc na l70 otázok k zákonu
ć'. 7Lll967 Zb. o správnom konaní, množstvo
praktických príkladoY a Yzorov rozhodnutí a
iných úkonov v spľávnom konaní. Vysvetlené sú
v nej aj sťlvislosti so zákonmi o spľávnych poplatkoch, o slobodnom prístupe k infornráciám,
o elektronickom spôsobe výkonu výkone veľejnej ntoci, o prokuľatúľe,o pľiestupkoclr a o
správnom sridnom poľiadku' Príručkuponúkam v elektľonickej podobe na CD - nosiči
(ako PDF súboľy). Okrem príručkyjc na CD prezcntácia v Powerpointe, srivisiacc pľávnc
pľedpĺsy a usmeľnenia k správncmu poriadku. Je vypľacovaná k stavu právnych
predpisov k 1.4. 2018. So zakúpenímpľíľučkyna CD získate zároveň súhlas autoľa Ing.
Miroslava Ďuľiša na vytlačenie 1 kusa pľíručkypre vlastnú potrebu (204 strán foľmátu A4)
a jej zá|ohovanie vo svojom počítači'
Cena ĺ' príručkyna CD je 13,- €. Nic som platcom DPII. Prc všctkých, ktorí si už
zakrĺpili staľšiuveľziu CD pľíľučkyv rokoch 2013 aź 2017 je cena aktualizácie na CI)
8,- €. Pri platbe vopľed na základc faktúry jc poštovné uź zahrnuté v ccne. objcdnávku
môžete zas|ať poštou alebo e-mailom' Po doručeníobjednávky dostanete spät' e-nrailom
zoskenovanú faktúru so splatnost'ou 7 dní od doručenia. Do 7 dní po uhrađenífaktúľyVánr
príľučkuna CD spolu so originálom faktúľy doručímpoštou. (Ak si žiadate dodanie na
dobierku, uveďte to v objednávke. Za dodanie na dobierku účtujemnavyše poštovné 1,50 €')
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objednávka

elektronicĹej príručkyna CD v cene 13,- € za 1 kus
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Spľávny poľiadok v praxi
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Meno a|ebo názov objednávateľa
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