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Vás pozýva na seminár

Cieľová skupina: starostovia, Drímátori, ooslancL hlavní kontrolórí. vedúci zamestnanci a ostatní zamestnanci obcí,
miest a MČ Koäfc, ďalSf záujemcovia o túto problematiku

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPIATOK:

Dátum konania: 20. marec 2015, piatok pre cienov RVC KE: 18,-  /úéastník
Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3, pre nečlenov RVC KE: 33,-   /úcastník

Zasadačka na 1. poschodí Č. účtu: 1274035053/0200
Lektorka; Ing. Oxana Hospodárová IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Prezenda: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h SWtFT (BIC) kód banky: SUBA5KBX

VS:0502

PROGRAM SEMINÁRA:

i. Äoipotet a rozpoftové hospodárenie obce 11. Hospodárente s majetkom oface
Postavenie o obsah rozpočtu obce Kompetencie orgánovobd
Rozpočtový proces Zásady hospodárenia s majetkom (povinnývnútomý
Peňažnéfondyobce predpls obcí)
Záverečný účet obce Predaj maietku obce
Pravidlá rozpoctového hospodárenia Prenájom majetku obce
Poskytovanie dotádf 2 rozpočtu obce
Osobitosti hospodárenia obcf 111. OiTgarmáde obce
Ozdravný rciim a nútená správa Rozpoétové organizáoe

Prfspevkové organizácie
A f Obchodné organizädem

.3S. <=; Hospodárenie rozpoťtových a prispevkových organizádi-*i

^
?- IV. Kbntntahospodáreiriasfinandamiasmajetkomobce
^ J Kompetentíe orgánov obce a zamestnancov obcev' ,1 1~

.^ <-

Vo vložnom Je zahmuté ; poplatok za seminár, obíerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihláSok: 17. marec 2015

Prihiasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným prfkazom vopred na tičet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovny doklad. klentifikaíné údaje RVC KoSlce: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje vsetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokiadničnym dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky popiatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znenf neskoräích predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Citót:

"Ak chces byťmúdiym. naucsa rozumne spytovať, pozome počúvať,
pokojne odpovedaťa ak nemáS  opoveda(, prestaň hovorif,

Johami Kítspar Lavaler

So srdečnÝm pozvanfm,
fng. Ľubomfra Borošová, RVC Košice
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RVC Košice je élenom Asociáde vzdelávania samosprávy. RVCKoíke,Hlavné6S,0400l Koilce
Informácie o vzdelávanf samosprävy : www.avs-rvc.sk itoäZSSŔ^ Pt^20_2l4^25&j;,Ď^Zä @5esj L2T.
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