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Regtonálne vzdelámte cenfrum Koétee
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Htavná 68.04015 KoSce

Tel.:055?6841161,0905 883 099,0911 883 099
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Vas pozýva na semínár

Cietová skuplna : zamestnanci obcf, miest, mestských íastí Košlc, vedúci zamestnanci. starostovia, poslanci, kontrolóri,
zamestnanci RO a PO zriadených samosprávou

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Dátum konania : 13. február 2014, Stvrtok
Ing. Oxana Hospodárová

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
pre členov RVC KE: 18,- /účastnfk
pre nečlenov RVC KE : 33,- /úcastnfk
č. účtu: 1274035053/0200

od 8,30 h. začiatok:
9.00 h
/

VS : 1302

Miesto konania : SBD II., Bardejovská 3, KoSfce
Lektorka :
Prezencia

>

PROGRAM SEMINÄRA:
. AKTUÁLNA LEGBLATÍVA

ÚstavnÝ zákon 493/20112, z. c rczDGÍtcí^j zodpcvednosti V. POSKYTOVANIE DOTÄCrf Z ROZPOČTU OBCE A ICK
v z. n. p

KONTROLA

..

Novela zákona í. 523/2004 Z. z. o rczpočtcvých pravidlách
verejnej správy

1. j-egistaíf'vna úprava
2. so<ímienky poskytovama dotácii

Novela zákona í. 583/2004 Z. z. c rczpoétcvých praviijitách 3. okrĽi iiadsftefov
územnej samosprávy
-. ^cťľn nosť zverejňovať zoznam prfjemcov dotácií
K, ROZPOČrOVA ZODPOVEDMOSŤ
5. "Íorríroia Čerpania dotádf
Osobitné ustanovenia pre územnú samosprávu
Zverejňovanie údajov

(II. ROZPOČET,TVORBAROZroČTU
PrÍJmy rozpočtu obce (§ 5 zá<cis í. 5S3/200A Z. z.)
*.

Výdavky rozpoítu obce (§ 7 iévcns ŕ. 583/2004 Z. z.)
Zostavovanie rozpočtu {§ 'itíi
Rozpoftové provizórium (fe ll;i
Rozpis rozpočtu a rozpoCtcvé t;cspctísre';e (§ 12)

Peňažnéfondy(§15)
IV. PRAKTICKÝVÝKONZMIENROÍPOČTUOBCÉ
.

a

PRAKTICKÉ VZORV A POMÔCKY-PRE ÚČASTNÍKOV NA CO;
<

OstavnÝ zákon č. 493/2011
Mmela zákona Č. 583/2004
Ei'itíencia rozpočtovych opatrenf
^ozDcítové opatrenia

Jzneserie k návrhu rozpoítu a rozsahu zmíen pre sts.'-cstti
Jznesen >e k neuplatňovaniu programov v rozpoéte obcť^ozpoftová klasifikácia
ckcnomtcké kategórie

Kompetencie orgánov obcf

Spôsob vykonu zmien rozpočtu

<

6. NajSasteJäie nedostatky

>

VZN c pcdmienkach poskytovanie dotácif z prostriedkov
cbce

X,.

Íiadcs: c poskytnutie dotácie
Zmíuvs o poskytnutf dotácie
Zúétovanie dotácie

Vovložnomjezahrnuté : poplatokza seminár, občerstvenie, lektor, prenájom pnestorav, organizaťnénáklady
Uzávlerka prihlášok: 7. február 2014

Prihtasovať sa môiete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.nfcwchod.sk Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným prfkazom vopred na účet RVC Košrce.

Táto pozvánka slúíi ako úCtovný doklad. Identlfikaíné údaje RVC KoŠice: iťo 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vloíného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom

z účtu o úhrade poplatfcu tvort doklad pre zúčtovaníe. ÚCastnfcky poplatok je stanovený dohodou v zmysie zákona č.
18/1996 Z.z. v znenÍ neskorífch predpisov. RVC Koäfce nie Je platcom DPH.
Matto:
Jt

Negh'egSie veci sa dg'tí v naSich mysliach. no len moc apeniaze ich môu zhmotiiiť."
Raymond HezekiahTorrey

So srdB&iým pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Kciice
RVC KoS-lceJeÉtetom Asotíácievzdelávanía samosprävy.
info'mácťovzíiteäávant samospTávy : wwpa'"gi-nfc^h

RVC8siiice,j-bvná68,04001 Kcíce
ČO:3126865i).I>lf;202a412756.í.a: 3274035053/0200

