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Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC
Clerová skuplna: ekonómky a účtovnfčky obcf, miest, MČ Košíc, VÚC a nimi zriadených RO a PO, starostovia, kontrolóri,
riaditelia RO a PO, vedúci 2amestnanci samosprávy, ostatnf zamestnanci obcí, miest/ VÚC
ORGANIZAČNÉPOKYNY:

ÚÍASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konanja: 11. október 2017 / streda
Miesto konania: Košice, Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A, Malá zasadaČka
Lektorka:
Ing.TeréziaUrbanová
Prezencia:
od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

pre čtenov RVC KE: 18,- / účastník

pre nečienov RVC KE: 33,- / úcastník
IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
VS: 1110
JU^ť

PROGRAM SEMINÁRA:

1. Zákon f.523/2004 Z.z. o mpoítových pravldlóch verejnej správy a o anene a doplnenf nfektorých zókonov z.n.p.
-subjektvverejnejsprávy
- verejné prostriedky

- pouíitíe dotácif

- rozpoíet, rozpočtová klastfíkácia, ekonomickd klasifíkácia,
funkčná klasifíkácia

- poskytovanie prsddavkav (úétovanie)
- osobitostí rozpočtových organizácil - účinnosť do 31.12.2017
aúännosťod 1.1.2018

-kódyzdrojov
- výnosy z prostriedkov itátneho rozpočtu

- osobitusti prfspevkovych organizácií
- reprezentaŕné výdavky (vnútorný predpis, účtovanSe)

- nevyŕerpané prostriedky podfa paragrafu 8

2. ZákontS83^004Z.x.omipí^uýchpravldtóchúumn^samospvá>yooaneneaitoplnenI nleJetorÝehxákonovvt.n.p.
- rozpoíet obce
- záMadné pravidlá zostavovania rozpočtu

- prijmy a výdavky rozpočtu
- vyrovnanie časového nesúladu medzi prfjmami a výdavkami
rozpoétu
- viacroíný rozpoíet

- časové a účetové použitie rozpoítových prostriedkov
. zmeny nnpoctu, rozpočtové opatrenla
- peňažné fondy obcl, rezervný ft>nd júétovanie)
- záverečný účet obce (obsaň a účtovanie)
- pravidlá pouzhania návratných zdrojov fínancovania
- osobitosti hospodárenia obcí

- priručka na 2ostavenle návrhu rozpočtu
- rozpočtové provizórium v nadväznosti na finanéný výkaz FIN

poskytovanie dotácií z rozpočtu ,^^'

obce (úítovanie)

1-12

f9

<

Príloha: materiál na CD: vzor rozpočtových opatrenf, vzor záverečného úítu,

<
ŕ,

vzor VZN o poskytovaní dotácif (zmluva, vyúétovanie), vnútomý predpis na reprezentačné výdavky.... 4fi
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenle, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 4. október 2017

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Ptatby vložného odporúčame realizovať
prevodným pn'kazom vopred na účet RVC KoSice.

Táto pozvánka slúíi ako úétovny doklad. Identifikačné údaje RVC Košlce: IČO 31268650, DIČ 2021412756.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovym pokladnfčným 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 znenÍ neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie: Odoslaním prihiášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti,
vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhlásiť sa môžete najneskôr jeden deň pred konaním seminára.
Cítát:

.

"Robte to, 2 Čoho máte strach. A robte to opakovane. Toje najrýchlejší spôsob ako strach poraziť."
Dale Camegie
RVC Koiice je členom Asociátíe vzdelávania samosprávy.
Informádeovzdelávanfsamosprávy: www.av5-rvc.sk

RVCKoiice,Htavná68,04001 Koäice

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

