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Regionátne vzdelávacie centrá Kosice, Michalovce 3

pv6' Organizačný garant: RV'
RVC východKi>S!;t lem.arir i>i'.'.'

Vás pozývajú na video seminár

Ciefová skupina: starostovia/primátori, ekonómovia miest a obcí, hlavní kontrolóri
ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPIATOK:

Dátumkonania: 16. - 25.5.2020 pre členov RVC KE, Ml a PO: 20,-   / účastnfk
Miesto konania: video seminár pre nečlenov RVC KE, Ml a PO: 36,-   / úcastník
Lektorka: Ing. Ingrid Konečná Veverková IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254
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PROGRAM SEMINÄRA:

>

1. Úprava rozpočtových pravidiel verejnej správy c .1'ť^

Íte^z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej s'rtuácie 9
V

< ' -^2. Úprava rozpočtovych pravidiel územnej samosprávy ->J
z dôvodu mimoriadnej situácie ,3 &^^. J

3. Hospodárcnie obce v roku 2020
4. Financovanie výdavkov v čase vyhlásenej mimoriadnej situáde

Po vzhliadnutí video prednáäky nám môžete zaslať svoje otázky, na ktoré spracuje lektorka súhrnné
odpovede.

> Uzávierka prihláSok: IS.máj 2020, resp. až do 24. mája 2020
> Video bude sprfstupnené v temifne: 16.- 25.5.2020

> Prihlasovaf sa môžete cez www.rvcwchod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte sprävnu e-mailovú adresu účastníka,
nakolko na túto adresu vám prfdu pokyny na spustenie video seminára.

> Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Presov. Po úhrade poplatku vám bude
zaslaný link na video spolu s heslom. Video bude sprístupnené do 25. máia 2020.

> Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoFrek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať.
Video si nebude možné stiahnuť.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie video seminára, honorár lektora, organizačné náklady.
Táto pozvánka slúíi ako úČtovný doklad podía § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovnktve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje v^ct^ud^ prtrebnekuhradevloznéhoasPolus^piro Pre
zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. RVC Prešov nie Je
platcom DPH.
V zmysle ochrany autorských práv nie Je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video
a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.
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"Múdry je ten, kto nežiali nad tým č< nemá, ate t^te^>rtSďry)fc)pn%?
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Dáfum:
So srdečným pozvaním,

Ing. Dušan Verčimak RVCPrešov^ Cislv sástiamu. f^Cislo af/)f,w:
Ing. Ľubomíra Borošová, RVCKošice,
JUDr. GabríelaŠtefanová, RVC Mkhalovce Prtítihy. ^bíMffc'

RVC Prešov, Koäice a Míchalovce sú členmi Asociácie vzdelávania samoisprávy. CTťFrefinTRSmestie MlťfU 1; 0>rrfl Preíov
Informácieovzdelávanísamosprávv: www.ays-rvc.sk IČO: 31954120, DIČ: 2021241937

Tel.:+421/51/7734215, M:+421915 910 400, www.n/cvychod.sk rvce$^rvcv^chod,sk


