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-Vás|pozýva na seminár
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rtOCES ZOSTAVOVANIA ROZPOCTU, JEHO SCHV ENIE A ZMENY, PStOGRAMCVy ROZK^tlp
NAHLASOVANIE ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM RIS.SAM

Clefová skupina: ekonómovia a účtovnfci obcí, miest, MČ Košfc, VÚC a niml zriadených RO a PO, starostovia, kontrolóri

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 2. október 2014/Štvrtok pre členov RVC KE: 18,-  /útastník
Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3 pre neélenov RVC KE: 33,-  /účastník

ZasadaČka, 1. poschodie Č. Účtu: 1274035053/0200
Lektor: Ing. Mária Kasmanová IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS: 0210

PROGRAM SEMINÁRA:

. Prfjmy a výdavky rozpočtu obce. RO, PO

. Rozpočtový proces, viacročný rozpočet

. Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO
^ Rozpis rozpoétu na rozpočtové a príspevkavé organizácie obce
^ Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpoétového informačného systému pre

samosprávu RIS.SAM - obce, RO, PO
"^^ Programovy rozpočet, razpočtová ítruktúra.

^ Zámery a ciele programového rozpočtu.
^ Meratehé ukazovatele ako nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia ciefov.
^ Hodnatiaca správa ako súčasť závereíného úétu obce.
^ Získavanie údajov potrebných k monitorovaniu a hodnoteniu programového rozpočtu obce

Vo vložnom Je zahmuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihláSok: 29. september 2014

Prihlasovať sa môžete www.rvcwchod.sk , mailom, telefonicky, atebo faxom. Platby vloíného odporúčame realizovať
prevodným prfkazom vopred na účet RVC KoSice.

Táto pozvánka slúžl ako úítovný doklad. Identífikačné údaje RVC Ko$kc: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje vSetky údaje potrebné k úhrade vložného a spofu s prfjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. ÚčastnÍcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorŠfch predpisov. RVC KoSice nie je platcom DPH.
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Citát: *

Keďrobíte malé veci, mali by ste zároveň myslieťaj na tie veľké.ft

aby ste všetkym malým dali ten správny smer. rfŕ

Alvin Toffler

So srdečným pozvanfm,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC KoSice je čleoom Asodócte vzdelávania samosprávy. RVCKoštee,Hlavná68.04001 KoSice
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