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Vás pozýva na seminár
n^Tŕ,

p/

1

jeho schváleníe a zmeny, programový rozpočet
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Cierová skupina:
ekonómky a úítovnfčky obcl a nimi zriadených RO a PO, starostovia, riaditelia, vedúci zamestnanci, kontrolóri

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:

Dátum konania: 14. september 2017 / štvrtok

pre členov RVC KE: 18,- / účastník
pre nečlenov RVC KE: 33,- / úcastník

Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3
Zasadačka na 1. poschodí

IBAN.< K510200 0000 0012 700^^053
*

Lektorka:

Ing. Márfa Kasmanová

SWIFT

Prezencia:

od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

VS: 1

^6dbs'W>Wd pop^é
Dátum:
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Císto sáznamu.

PROGRAM SEMINÁRA:
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Úís/o tpirv:

Príjmy a výdavlcy rozpočtu obce, RO, PO.
PiHohy:
Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpoctu, viacro^iý rozpočet, rozpoíet v znj
rozpočtovej zodpovednosti.
Zmena rozpočtovania pnjmov RO a pnjmova výdavkovz podnikaterstej ännosti obce.
Zmeny rozpočtu a rozpoftové opatrenia obcí, RO, PO.
Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organ'cácie obce.

yíilezS^oŕona

Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu
RIS.SAM-obce,RO,PO.
Programový rozpočet, rozpočtavá štruktúra.
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Zámery a ciele programového rozpočtu.

.

MeratcFné ukazovatele ako nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia derov.
Hodnotiaca správa ako súčasf záverečného úftu obce.
Zbkavanie údajov potrebných k monitorovaniu a hodnoteniu programového rozpočtu obce.
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Diskusia.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 11. september 2017

Prihlasovať sa môíete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Ptatby vložného odporóéame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto poivánka slúŽI ako úétovný doklad. Identifikaäié údaje RVC KoSce: lCO 31268650. DÍČ 2021412756.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prtjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom

z účtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky poplatok je stanovený dohodou v zmyste zákona č.
18/1996 Z.z. v znenf neskorších predpisov. RVC Koílce nieje platcom DPH.

Upozomenie: Odoslanfm prihláäky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradlť vložné. V pripade neúčasti,
vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhlásiť sa môíete najneskôr jeden deň pred konanim seminára.
Cftát:

Niekto môže maťnadšenie 30 minút, iný 30 dní.
Ale iba ten, kto má nadsenie 30 rokav, uspeje v živoíe.
ff

Edward. Butler

So srdečným pozvaním,
tng. Ľubomíra BoroŠová, RVC KoSice

RVC Koiice je členom Asoclácie vzdelávania samosprávy.
Informácie o vzdelávanf samosprávy: www.avs-rvc.sk

RVC Koifcc, Hlavná 68,040 01 Koiice

IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel.:055/6841161,0905 883 099, www.fvcwchod.sk rvcke@stonline.sk

