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Regionálne vzdelávacie centrum Košice

Obecný úrad POPROČ

Hlavné 68.04015 Kotlce
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Ctetová skuplna : správcovia dane z nehnuternostl a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, starostovia a primátori obcf, kontrolóri obcí
ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Datum konanla : 2. október 2013 /streda
Miesto konania : SBD II., Bardejovská 3, Koitce
Lektorka:
JUDr. lýdla Pagáčová
Prezencia:
od 8.30 h, začiatok : 9.00 h

ÚČASTNÍCKY POPIATOK:

pre cfenov RVC KE : 18,- /účastník
pre nečlenov RVC KE: 33,- /úéastnfk
é. účtu :1274035053/ 0200
VS: 0210
T^.n' i-U-tí-t^-n

Oer>emtntra: oboznámrť účastnfkov o tom, ktoré ustanovenia zákona o miestnych daniach za éast' daň z nehnuternostf

a miestny poplatok je potŕebné upraviť vo vSeobecne záväznom nariadenf obce, ako aj s najčasteJSje sa vyskytujúcimi
okruhmi problémov na tejto dani a poplatku
PROGRAM SEMINÁRA:
1) TvorbaVZNazákladnénáleŽitostiVZN

6) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
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Daň ž nehnuternostl

.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady
.
Poptatník poplatku

Sadzba poplatku
.
2) Zaradenle stavteb do predmetu dane zo stavieb
Vrátenie poplatku, zniženie a odpustenie poplatku
3) Podávanie daňového priznania, priznania, íiastkového 7) Rôzne
stavebné odpady

.

priznania
4) Podávanie dodatočného daňového priznania/
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dodatočného priznania a dodatočného íiastkového
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priznania

5) Vráteníe pomemej časti dane za psa, dane za predajné
automaty, dane za nevýhemé hracie prbtroje a dane
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z nehnuternostf
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Vo vloínom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok : 27. september 2013

Prihlasovať sa môíete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.m:wchod.sk. Platby vloíného odporúťame realizavať
prevodným pn'kazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvinka .lúíl ako dftuvný doklad. Idanttflkačn* úda]> RVC Kolle*: IČO S1268650, Dlč 2021412756
Pozvánka obsahuje vietky údaje potrebné k lihrade vložného a spoiu s prijmovým poktadnÍČným dokladom, resp, výpisom i <ÍČtu
o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúítovanie. Účastnfcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona i. 18/1996 Z.z. v znenÍ
f.

neskorífch predpisov. RVC KoSice nie je platcom DPH.
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ČJcvek ešte niej'e chytľýpfeto. Se má veľa nápadov.

podobm ciko nieje gena'ál dobiytn geno'álom lenprefo. že má veľa vojakov.
Sébastien-Roch Chamfort
So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra BoroSová, RVC Koíice
RVC Košice je ťlenom Asociéde vzdelóvania samosprávy
Infomrócreovzdelávanfsamosprávy: www.avs-Tvc.Bk

RVCKoitc<,Hlavná68,04001 Koílce
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756, i.ú.t 1274035053/0200

