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Tvorba vseobecne závazného nariadenia kzákonu Č. 582/2004 Zz. -t 1

Cieľováskupina:

Správcovia dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ starostovia a
primátori obcí, kontrolóri obcí

v /

ORGANIZACNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:
Dátum konania : 1. október 2012 / pondelok pre členov RVC KE : 17/-   /úČastník
Miesto konania : SBD II., Bardejovská 3, Košice pre nečlenov RVC KE : 30,-   /účastník
Lektorka : JUDr. Lýdia Pagáčová č.účtu :1274035053 / 0200

Ing. Elena Račková VS : 0110
Prezencia : od 8.30 h/ začiatok: 9.00 h

/.

OBSAH SEMINÁRA :

1. Proces prípravy a schvaľovania VZN, účinnost'VZN 3. VZN k miestnemu poplatku za komunálne odpady
2. VZN k dani z nehnuteľností a drobné stavebné odpady

a) Zmeny dane z nehnuterností zavedené poslednými a) Zmeny miestneho poplatku za komunálne odpady
novelami zákona o miestnych daniach a drobné stavebné odpady zavedené poslednými

b) Výklad ustanovení, ktoré je potrebné zapracovať do novelami zákona o miestnych daniach
VZN k dani z nehnuterností b) Výklad ustanovení miestneho poplatku za komimálne

c Praktické ukážkyzavedenia niektorých ustanovenívo odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je potrebné
VZN zapracovaťvoVZN

d) Najčastejšie chyby pri tvorbe VZN k dani c) Praktické ukážky^avedenia niektorých ustanovenfvo
z nehnuternostf VZN

e Podávanie priznania ( čiastkové priznanie, opravné d) Najčastejšie chyby pri tvorbe VZN k miestnemu
priznanie a dodatočné priznanie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

f) Vyrubenie dane z nehnuterností odpady
g) Prechodné ustanovenia e) Vyrubenie poplatku (vyrubenie poplatku podľa
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1 [I,- f) Vrätenie, zníženie a odpustenie poplatkufrf. >

g) Prechodné ustanovenia(frismb)
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Vo vložnom je zahrnuté : vložné na seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov/ organizačné náklady
Uzávierka prihlášok : 26. september 2012

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

Táto pozvánka slúži ako účtovny doklad. fdentifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, Dlč 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné l<úhrade vložného a spolu s pnjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu
0 úhrade p°platku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zäkona č. 18/1996 Z.z. v znenŕ
neskorších predpisov. RVC Kosice nieje platcom DPH.

Ciíát: .

" Ten život možno nazvať dobrým, v ktorom äobré skutky tak husto nasledovali,
že nebolo medzi nimi meäzery. "

Marcus Aurelius
Sosrdečnýmpozvaním,

RVC Košice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy nájdete na www.avs-rvc.sk rvckeOstonlÍne. s k

055/684 11 61, 0905 883 099


