Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
IČO: 0034006656
DIČ: 2021205769
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001
tel./fax: 037 / 7418097
email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk
web: www.rvcnitra.sk

ZO - RVC Nitra pre Vás pripravilo seminár:
Školské stravovanie v obciach, v ROPO zriadených obcou
Cieľová skupina:
-

OcÚ / MsÚ, Školy, Inštitúcie

Termín školenia:
Miesto školenia:

21. 10. 2019 (pondelok)

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

prezentácia účastníkov: od 8:00 hod.

začiatok seminára: 9:00 hod.

koniec: cca 13:30 hod.

Ing. Terézia Urbanová

Lektor:
Program:
1.

Platná legislatíva - školský zákon, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
zákon dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, zákonník práce, postupy účtovania,
ekonomická klasifikácia

2.

Vykazovanie školského stravovania v rozpočtovníctve: výkaz FIN 1-12 Finančný
výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, príjmové a výdavkové
položky, zapojenie nevyčerpaných prostriedkov školského stravovania do príjmov
rozpočtu,

3.

Vykazovanie školského stravovania v účtovníctve: sklad potravín, bankový výpis,
pokladnica, záväzky, nevyfakturované dodávky, preplatky/nedoplatky na
stravnom, dotácia na stravu, náklady, výnosy, príspevok zamestnávateľa podľa
zákonníka práce, príspevok zo sociálneho fondu

4.

Účtovanie školského stravovania - rôzne príklady účtovania školského stravovania

5.

Diskusia

POZOR! Informácia pre ROPO:
Z dôvodu obmedzenej kapacity veľkej zasadačky na MsÚ Nitra je možné prihlásiť na
seminár maximálne 3 osoby z jednej organizácie – ROPO.
Prosíme, aby ste akceptovali tento počet. Ďakujeme za pochopenie.
Obmedzenie neplatí pre členov RVC Nitra: Obec / Mesto a pre NEČLENOV.

Poplatok za veľký seminár:

Člen ZO – RVC Nitra:

0 € / osoba

Nečlen:

32 € / osoba

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp.
zrušenie seminára z organizačných dôvodov. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo
seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.
Na seminári nepodávame občerstvenie.

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe a režijné náklady.
Poplatok za seminár ak ste nečlen prosíme uhradiť prevodom na účet (IBAN) ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 21102019
ŠS: IČO Vašej organizácie
(Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti!!!)

Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platcom DPH.

