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scEnaniu: č-M/oy^ ^j^spoz^va na seminá

Cierová skupina: správcovia dane z nehnuterností a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady/ starostovia a primátori obcí, kontrolóri obcí/ zamestnanci obce

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:

Dátum konania: 16. október 2017 /pondelok pre členov RVC KE: 18,-   / úcastnik
Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3 pre nečlenov RVC KE: 33,-   / úcastník

Zasadačka na 1. poschodí
IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: Ing. Iveta Ištoková SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS: 1610
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PROGRAM SEMINÄRA:

A. Miestne dane podfa zákons č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunáfne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov:

1. druhy miestnych daní 4. základ dane
2. určenie daňovnflca 5. určovanie sadzieb dane
3. predmet dane G.výpočetdane

B. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorsfch predpisov

1. predmet poplatku 4.vyrubeniepoplatku
2. určenie poplatm'ka 5. úravy na poplatku
3. sadzby poplatku 6. VZN k poplatku

C. Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 375/2016 Z. z ')

zavedenie poplatku za rozvoj VZN
predmet poplatku za rozvoj

^vyrubovanie poplatku za rozvoj
ďafšie úpravy a postupy obce po novele poplatku za rozvoj
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D. diskusia a riesenie konkrétnych prípadov

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organízačné náklady
Uzávierka prihláäok: 10. október 2017

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

Táto pozvánka slúži ako účtovný doktad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756.

pz°^^k^^^lep^l^^leríp^^ép!eú^^v^^éS^t^^sp^rpl^^^^^^h^^^^z^1^.
18/1996 Z.z. v znenf neskoršfch predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.
^^T^u^ria^^sÍI^^?^i^l^isnan^v^lc^Tl^uJ^!ll^^Tľt,^T^
vložné nevraciame, Je možné poslať iného zamestnanca. Odhfásiť sa môžete najneskôr jeden deň pred konanfm seminára

O'taŕ;
^

"Ziadna moc bez armády, žiadna armáda bezpeňazí, žiadnepeniaze bez dani,
žiadne dane bez prosperity a ziadna prosperita bez spravodÍivosti."

Chamvrapi
Sosrdečnýmpozvaním,

Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice
ta

RVC Koíice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVCKoSice,Hlavná68,04001 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy; www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ; 2021412756

Tel.:055/6841161,0905 883 099, www.rvcwchod.sk rvckeOstonline.sk


