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Vás pozývajú na video seminár

Miestne dane a poplatky RonzultaČrľ ct

n- <r
o t..-

Cierová skupina: starostovia/primátori obcí a miest, odborní zamestnancov správy daní a popfatkov, kontrolóri
ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚÍASTNÍCKYPOPLATOK:

Dátum konania: 14.-20.10.2020 pre členov RVC KE, Ml, PO: 20,-   / účastník
pre nečlenov RVC KE, Ml, PO: 36,-   / účastníkMiesto konania: videoseminár
IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

Lektorka: Ing. Iveta Ištoková VS:142010

PROGRAM SEMINÁRA:

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. novela
účinná od 1.7.2020

^ predmet poplatku - rozšírenie definície
A

<? poplatnfk - vymedzenie, kedy poplatník platí poplatok len raz:*

^ sadzba poplatku - môže byť určená rôzne v obci, KO, JKÚ T A xt

i

<* určeniepoplatku
^ vyrubenie poplatku - zmena pri množstvovom zbere *

<. oznamovacia povinnosť - úprava pre poplatnfkov
.> odpustenie a znťžeme poplatku - doplnenie lehoty, súbeh znížení

2. Miestne dane - daň z nehnuterností, daň za psa/ daň za ubytovanie,... - podFa požiadaviek úČastníkov
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^ daňovník Obecľeý úi-ad PoproČ
<* základ dane
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3. Riešenie konkrétnych problémov. ;* >-* WAh.-nf Vh',.,ňL É-<LťU-
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> Uzávierka prihlášok: 13.október 2020, resp. až do 19. okróbrta 2020'
> Video bude sprfstupnené v termíne: 14. - 20.10.2020 't mnnrmu^-pim i .mniNBL .n*w<aw<

> Prihlasovať sa môžete cez www.rvcwchod.sk. Pri prihlasovani' uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka,
nakofko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.

> Platby vložného realízujte prevodným prfkazom vopred na účet RVC Prešov. Pri elektronickom vzdelávaní máme
dohodnuté iné rozdelenie práce a všetky piatby sa budú prijímať na jeden účet. Po úhrade poplatku vám bude
zaslaný link na video spolu s heslom.

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

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie videoseminára, honorár lektora, organizačné náklady.

Táto pozvánka slúzi ako učtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona é 431/2002 Z.z. o účtovnírtve v z.n.p.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s výpisom zúčtu oúhrade poplatku tvorí doklad pre

.'lSzúčtovanie. ÚČastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákonač. 18/1996 Z.z. o cenách. RVC Prešov nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorskych práv nie je možné z vides realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej ífriť video a materiál
v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

So srdečným pozvaním,
Ing. Dušan Verčimak, RVCPrešov, Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košíce, JUDr. Gabriela Štefanová, RVC Michalovce

RVC Presov, Košice a Michalovce sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy. RVC Preiov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Informácieovzdelávanfsamosprávy: www.avs-rvc.sk IČO; 31954120, DIČ: 2021241937

TeL+421/51/773 42 15, M: +421915 910 400, www.rvcvychod.sk rvcpo@irvcwchod.sk


