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Vás pozýva na seminár

PRACOVNÉ STRETNUTIE HLAVNÝCH KONTROLÓROV
*PRAVIDELNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNYM PROBLÉMOM PRÁCE KONTROLÓRA*

Cierová skupina: hlavní kontroióri miestnej a regionálnej samosprávy, zamestnanci na úseku kontroly

ORGAN12AČNÉPOKYNY: ÚCASTNÍCKYPOPLATOK:

Dátum konania: 7. marec 2017/utorok pre členov RVC KE: 18,-   / účastník
Miesto konania: Košice, SBD II. pre nečlenov RVC KE: 33,-   / účastník

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodf IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:0703

PROGRAM SEMINÁRA:
I. Kontrola administratny MZ a povinne iverejňovaných informáal Dáfum:

> Kompetencie orgánov obce
(čo schvaľuje OZ a čo vydáva starosta obce) čish> zazm

F

> Poverenie pre zástupcu starostu
> Zápisnice a uznesenia OZ (struktúra a náležitosti) Prítohy: f .
> Skúsenosti praxe. upozomenia na ŕasté chyby a nedostatky ^^\p> Kontrola plnenia uznesent obecného zastupiteFstva

y /
> Zverejňnvanie na úradnej tabuli t

> Ako má samoispráva zverejňavať informáde o ännosti zastupiteístva 1
*
*

> Kontrola povinne zverejňovaných informácif ^.
Q

RII. Aktuálne urfonróde pre HK s

> Novely zákonov o rozpočtovych pravidlách
ŕ,

r'> Stanovisko k záverečnému úctu obce
H

> Hodnatenie dodriEania podmienok na prijatie návratnych zdrojov financovania v^y
> Novela zákona o sťažnostiach

vzomr:
UaieseníOZ

Povinné zverejňovanie informádf - prehfad
Stanoviska kzáverecnému účtu.

Hodnotenia dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Vo vložnom je zahmuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizaäié náklady
Uzávierka prihláŠok: 2. marec 2017

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

Táto pozvánka slúíi ako úítovný doklad. Identifikacné údaje RVC Koílce: IČO 31268650, DIČ 2021412756.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokiadničným dokladom, resp. výpisom
2 účtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky poplatok j'e stanovený dohodou v zmysie zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskoríích predpisov. RVC KoŠíce nie je platcom DPH.

Otát:.

" Veci, na ktoré mysÍíš, určujú kvalitu tvojej mysle. Tvoja dusa dostávafarbupodľa tvojich myšÍienok."

Sohdi Saaders

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Koiiceje členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVC Koiice, Hlavnä 68,040 01 Koiice
Informácie o vzdelávanl samosprávy: www.avs-nfc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Tel.:055/6841161,0905 883 099, www.rvcwchod.sk, rvcke@stonline.sk


