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Vás pozýva na seminár
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Cierová skupina: kontrolóri, zamestnanci obcí, miest, MČ Košíc/ VÚC/ ostatní záujemcovia o túto problematiku

ORGAN12AČNÉPOKYNY; ÚČASTNÍCKYPOPLATOK.
*

Dátum konania; 16. október 2019 / streda pre členov RVC KE: 20,-   / účastník
Miesto konania; Košice, SBD II., Bardejovská 3 pre neclenov RVC KE: 36,-  / účastník

Zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
Lektora: Ing. Mária Kasmanová

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 830 h/ začiatok: 9.00 h

VS:1610

PROGRAM SEMINÄRA:

1. Právna úprava zostavovania finančných výkazov FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04,
FIN 6-04

2. ManuálkobsahufínančnÝchvýkazov+metodickéusmerneniaMFSR //^  ^ s
/J &3. Obsahová náplň financných výkazov v^.
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^^Si^'4. Zostavenje fínančných výkazov *>< C*n

^5. Medzivýkazové kontroly fínančných výkazov ^ .t-t^' ť

6. Diskusia .u^~^g
^^ .^-ďí iť

físm^.^^.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, pracovný materiál, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov,
organizačné náklady.

Uzávierka prihlášok: 10. október 2019

Prihlasovať sa môžete mailom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporóčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúzi ako úftovný doklad. Identifíkačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje väetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu 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 znenf neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prfpadeTieoípravedlnenejTieuéäsfTvtožňé
nevraciame, máte moínosť poslať náhradníka. Odhlésiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.
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Ani trochu nepomôže tiižba byťniekde indtB^ei.cakaÍ^ajejysiu situáciti.fj
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Uvedomte sí, käe ste QČosas tým dá robiť."
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So srdečným pozvaním, f.:'.- u' f ^ ^
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^]Ing. Ľubomfra Borošová, RVC Košice ŕ
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RVC Kosice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVCKoiice,Hlavnä68,04001 KoSi^e.I* I. n>h-t

-a

Informácie o vzdelávanf samosprávy: www.avs-rvc.sk lČOr33-2e8650pOtč.2a2íjäl2^6
TeL: +421/55/6841161, +421 0905 883 099 www.rvcwchod.sk ŕlľl./1 I-'\ \



Matrika

Od: RVC Košice <kosice@rvcvychod.sk>
Odoslané: 10. októbra 2019 13:50

Komu: Obec
v f_ / /

Predmet: PotvrdenÍe prihlásenia: FINANCNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach/ RO a PO zriadených
obcou

w r_ < ť

Názov: FmANCNE VYKAZNICTVO v obciach, RO a PO zriadených obcou
Termín: 16. október 2019, Začiatok: 09:00
Miesto konania: Kosice, SBD II., Bardejovská 3
v

Dalšie infonnácie: httD://www.rvcvvchod.sk/kosice/Drihlaska.Dho?Dr=1411

Táto správa Vám prišla ako potvrdeníe prijatia VaŠej prihlášky na seminár. Je vygenerovaná automaticky, to
znamená, že nemusÍte na ňu odpovedať.
V prihláške ste uviedli tieto údaje:

Pocet osôb: 3

Mesto/Obec: Obec Poproč
Inštitňcia: Obec
E-mail: matrikafaiooDroc.sk

f

Ste členom RVC? Áno

Spôsob úhrady: pp
^

Císlo vášho úctu: 0404770001/5600

Výška platby: 60  
Mená účastníkov:

- Ing. Svetlana Gajdová
v

- Ladislava Sestáková

- Ing. Judita Kubínová
Poznámky:

Tešíme sa na Vás.

RegÍonáIne vzdelávacie cenírum Košice
TeL: +421 55 684 11 61, +421905 883 099

rvcke<%stonline. sk
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