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Vás pozýva na videoseminár RVC KE 2020/44
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ROZPOCET
proces zostavenia, jeho schválenie a zmeny,

programový a participatívny rozpočet, vplyv Covid 19
*videoseminár*

Cierová skupina: odborní zamestnantí miest, obcí, hlavní kontrolóri, starostovia, poslanci, ostatní záujemcovia

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 21.-28.10.2020 pre členov RVC KE: 20,-   / úcastník
pre nečlenov RVC KE: 36,-   / úcastník

Miesto konania: videoseminár
IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: Ing. Mária Kasmanová VS: 2010
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Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO ^l w^>/. ,L~^-.
. r í,\.. ^Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu, viacročný "^feÍ&i. ^ \.
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rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti ŕ

Zmeny rozpoČtu a rozpoČtové opatrenia obcí, RO, PO (^É^Í^ ^.^*

.

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce.

Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového Írrfonnačného systému pre samosprávu RIS.SAM - obce, RO, PO.

Zapojenie občanov do rozhodovania o pouzitÍ finančných prostriedkov obce / mesta - Participatívny rozpocet.

Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel v súvislosti so sÍrením choroby COVID-19 - ich vplyv na tvorbu rozpočtu.

Programový rozpočet. rozpočtová štruktúra..

Zámery a ciele programového rozpočtu. UL^^'.li-n - u- ..>>mu*
.

Meratefné ukazovatele ako nástroje na monitorovanie a hodnotenie ^lnenia deVovObecný úracf Poproč
Hodnotíaca sprava ako súčasť záverečného účtu obce.

^zpoetuobce^7^Ä Dd,
Získavanie údajov potrebných k monitorovaniu a hodnoteniu pragrarr. ové

. DiskusJa. Čisio sásmtmu: Číslo R%0sp
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"..( 2Pritohy. Vyb<tvufPokyny k videosemináru: ^

> Uzávierka prihlášok: 20. október 2020, resp. až do 28. októbra 2020
> Video bude sprístupnené v termíne: 21.10. - 28.10.2020
> Prihlasovať sa môíete cez www.rvcwchod.sk. Pri prihiasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu

účastníka, nakoFko na túto adresu vám pn'du pokyny na spustenie video seminára.
> Platby vložného realizujte prevodnym príkazom vopred na účet RVC Košice. Po úhrade poplatku vám bude

zaslaný link na video spolu s heslom, najskôr 21.10.2020

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

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženíe videoseminára, honorár lektora, organizačné nák;ady.

Táto pozvánka slúži ako úctovný doklad podfa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom

'lf
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Úcastnícky poplatok Je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskoršfch predpisov. RVC Košice nie Je platcom DPH.

V zmysle ochrsny autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál
v eiektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

RVCKošiceječlenom Asociäcievzdelävaniasamosprävy. RVC KoSice, Hlavná 68,040 01 KoSice
Informácie o vzdelávaní samosprávy; www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Teľ: +421/55/6841161, +421 0905 883 099 www.rvcvychod.sk rvcke@stonline.sk


