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CieFová skupina : starostovia. prímátori. Doslanci hlavníkontrolórí. vedúci zamestnanci a ostatní zamestnanci obcí,
w

miest a MČ Košíc, ďalší záujemcovia o túto problematiku

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 5. február 2015, štvrtok pre členov RVC KE: 18,-   /úcastník
Miesto konania: Kosice, SBD II., Bardejovská 3, pre neČlenov RVC KE: 33,-   /účastník

Zasadačka na 1. poschodí č, účtu: 1274035053/0200
Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h SWIFT (BIC) kód banky: SU8ASKBX
VS:0502

PROGRAM SEMINÁRA:
Rozpoíet a nnpočtové hospodárente obce II. Hospodárenie s majetkom obcet

Postavenie o obsah rozpoŕtu obce Kompetende orgánov obd
Rozpočtový proces Zásady hospodárenia s majetkom (povinný vnútorný
Peňažné fbndy obce predpis obcf)
Závereŕný účet obce Predaj majetku obce
Pravidlá rozpoítového hospodárenia Pre^iájom majetku obce
PoskytOfvanie dotácií z roizpoftu obce
Osobttnstí hospodárenia obcí 111. Organizáde obce
Ozdravny reíim a nútená správa Rozpoítové organizáde

Príspevkavé organizáde
Obchodné organizáde-y

'9>~
I^Nŕ J^: Hospodárenie rozpočtových a prispevkových organizáciíIť*

IV. Kontrota hospodárenla s finandami a s majetkom obce
Kompetende orgánov obce a zamestnancov obce

Vo vloínom je zahmuté: poplatok 23 seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 2. február 2015

Prihlasovať sa môžete mailom/ teiefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúíi ako účtovný doklad. Identlfikačné údaje RVC KoSice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prfjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom

'ľSz účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.2. v znení neskoršfch predpisov. RVC Košice nieje platcom DPH.
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Otát:

"Ak ckceš byťmúdrym, naucsa rozumne spytovaf, pozome počúvať,
pokojne oäpovedať a etk nemáS co povedaf, prestan hovoriť.
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So srdečným pozvanfm,
Ing. Ľubomíra BoroŠová, RVC Košice

RVC Košice je čfenom Asociácie vzdelávania samosprávy, RVCKoiice,Hlavná68,04001 KoSice
Informácie o vzdelávanf samosprávy: www.avs-rvc.sk )ČO: 31268650, DIČ: 2021412756. c.ú.: 1274035053/0200


