&

SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA
KOMORA

Vá s p o z ý v a j ú n a o d b o r n ú ko n f e r e n c i u

SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND
V KONTEXTE ŠPECIFICKÝCH KOMPETENCIÍ

SPRÁVCU
POĽNOHOSPODÁRSKYCH

POZEMKOV

16. máj 2019 - ZVOLEN
Hotel Tenis, Neresnícka cesta 13,
kongresová sála Vittoria

PROGRAM KONFERENCIE:
9:00 - 9:30
Prezentácia účastníkov
9:30 - 9:35
Otvorenie a privítanie účastníkov
9:35 - 9:40
Príhovor generálnej riaditeľky
Slovenského pozemkového fondu (SPF), Adriana Šklíbová
9:40 - 9:45
Príhovor predsedu Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory (SPPK), Emil Macho
9:45 - 10:15
Aktuálny legislatívny rámec a pripravované zmeny
Mgr. Oľga Bosáková, vedúca Oddelenia metodiky,
Právny odbor SPF
10:15 - 10:45
Pravidlá a špecifiká nájmu pozemkov
Ing. Alena Suchá, vedúca Oddelenia nájmu,
Odbor prevodu a nájmu SPF
10:45 - 11:00
Prestávka na kávu a občerstvenie

11:00 - 11:30
Pravidlá a špecifiká nadobúdania vlastníctva pozemkov
JUDr. Ivan Paško, vedúci Oddelenia prevodu,
Odbor prevodu a nájmu SPF
11:30 - 12:00
Kontroly obhospodarovania pozemkov
JUDr. Kornélia Krajňaková,
riaditeľka Odboru vnútornej kontroly SPF
12:00 - 12:30
Stanovenie cien pozemkov
Ing. Eva Petríková, Referát tvorby cien a verifikácie SPF
12:30 - 13:30
Obed
13:30 - 14:30
Diskusia

PROPOZÍCIE:
Miesto konania konferencie:
Hotel Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen,
kongresová sála Vittoria
Čas konania konferencie:
16. máj 2019 (štvrtok), 9.00 – 14.30
Parkovanie:
Zdarma na mieste
Občerstvenie:
Káva, čaj, minerálka; slané pečivo, chlebíčky, croissanty,
štrúdle, muffiny - počas konania konferencie
Obed:
Polievka – minestrone; hlavné jedlo - morčacie prsia
plnené baby špenátom a syrom + zapekaný zemiakový
koláčik s ementálom; dezert - podľa dennej ponuky
Lístok na obed si preberte pri prezentácii!
Účastnícky poplatok:
20,- €/osoba; poplatok zahŕňa organizačno-technické
zabezpečenie, občerstvenie a obed. Platba je možná
v hotovosti pri prezentácii. Poskytneme príjmový
pokladničný doklad a dodatočne vystavíme faktúru
(nie sme platcami DPH).

Prihláška:
Na konferenciu je možné prihlásiť sa zaslaním vyplnenej
elektronickej návratky vo formáte pdf na e-mailovú
adresu konferencia@pozfond.sk. Návratku nájdete
v ďalšom súbore, resp. na internetovej stránke
www.pozfond.sk a www.sppk.sk.
Návratky posielajte čo najskôr. Účasť je limitovaná
na 200 osôb. V prípade naplnenia maximálneho počtu
účastníkov si organizátori vyhradzujú právo neakceptovať
Vašu prihlášku, o čom dostanete informáciu e-mailom.
Posledný termín pre zaslanie návratky je 10. mája 2019!
Organizátori – kontakty:
Slovenský pozemkový fond:
Mgr. Martin Kormoš
02/209 41 322, 0917 675 178
JUDr. Katarína Pagáčová 02/209 41 278, 0918 875 314
e-mail: konferencia@pozfond.sk
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora:
Mgr. Matej Korpáš
02/502 17 108, 0903 588 068
e-mail: korpas@sppk.sk

V prípade otázok sa neváhajte
obrátiť na organizátorov.

