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
email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk
web: www.rvcnitra.sk

www.avs-rvc.sk

ZO - RVC Nitra pre Vás pripravilo ONLINE seminár (LIVE):

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021.
Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité
v roku 2021.
Cieľová skupina:
•

OcÚ / MsÚ

Termín konania 9.

3. 2021 (utorok)
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Začiatok pripájania: od 8:30 hod.
Koniec nahlasovania: 5.3.2021 o 16:00 hod.
Miesto konania:

Online seminár (LIVE)

Ing. Terézia Urbanová

Lektor:
Program:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku
2021 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná
závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná
klasifikácia, kódy zdrojov)
2. Poznámky k 31.12.2020 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti v zmysle
Metodické usmernenie MF SR č. MF/007657/2020-352 k uzatvoreniu účtovníctva a
zostaveniu individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy
3. Účtovanie a rozpočtovanie:
•
•
•
•
•
•
•
•

výsledku hospodárenia
konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných
účtoch rozpočtových organizácií
dobropisov
refundácií
miezd a depozitu
preplatkov/nedoplatkov zo sociálneho a zdravotného poistenia
dobrovoľníckej činnosti
autorských honorárov
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

transferov (bežných a kapitálových): projekty EÚ, vrátenie neoprávnených výdavkov
z projektov EÚ, Fond na podporu umenia, Environmentálny fond, Dobrovoľná
požiarna ochrana, Slovenský futbalový zväz, Úrad vlády, Erasmus+,
dotácií fyzickým osobám
majetku: výdavky na materiál, webové stránky, ÚPN, bezplatne
nadobudnutý/odovzdaný majetok, majetok nadobudnutý za „symbolickú cenu“
zásob: bezplatne nadobudnuté/odovzdané zásoby, zásoby nadobudnuté za
„symbolickú cenu“
na podsúvahových účtoch
podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)
platba/inkaso platobnou kartou; parkovacie karty; úroky z omeškania; poistné a daň
z poistenia; KOaDSO; pokuta a úrok z omeškania; finančná náhrada za výrub drevín;
poplatok za rozvoj; inkaso za dobývací priestor; poplatok za znečistenie ovzdušia;
finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, zo školského
stravovania
bankových úverov; úverov zo ŠFRB
školského stravovania

4. Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba
a použitie):
účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020 použitých v roku 2021
• účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu
5. Opatrenia v súvislosti s COVID-19
•

6. Výročná správa k 31.12.2020
7. Odpovede na otázky
OTÁZKY NA SEMINÁR (lektora):
•
•
•
•

otázky je potrebné posielať cez FORMULÁR NA OTÁZKY 9.3.2021 (kliknite na
názov).
Uprednostňujeme otázky poslané vopred.
Formulár na otázky bude dostupný aj počas seminára a sprístupnený bude od 8:30 h.
pod oknom samotného seminára
V závere seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie
a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť
zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre
tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy;

© Autorské práva
Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov z ONLINE seminára je
zakázané, je porušením autorských práv a môže byť posúdené ako trestný čin podľa § 283
Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v z. n. p.
Rovnako je zakázané zaznamenávať a šíriť pracovné materiály k semináru.
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Účastnícky poplatok za ONLINE seminár (LIVE):

Člen ZO – RVC Nitra:

0 € / osoba

Nečlen:

40 € / osoba

BONUS v cene –
autentický
ZÁZNAM
z online seminára

Za člena ZO – RVC Nitra sa považuje obec/mesto, ktorá má za aktuálny rok uhradený členský
príspevok a škola/inštitúcia, ktorá má uhradené vzdelávacie služby za aktuálny rok. Účasť na
bezplatných seminároch sa týka len daného subjektu a jeho zamestnancov.
V cene ONLINE seminára pre nečlena je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál
v elektronickej podobe a organizačné náklady.
Poplatok za seminár ak ste NEČLEN prosíme uhradiť OBRATOM
prevodom na účet (IBAN) ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 09032021
ŠS: IČO Vašej organizácie
Podrobné informácie k jednotlivým kategóriám nájdete vždy na www.rvcnitra.sk/seminare#aktualne
pod konkrétnym seminárom
Pokyny k ONLINE semináru
Pokyny k ZÁZNAMU
Technické požiadavky
(LIVE)
z online seminára
Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový
doklad - faktúru. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade a spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí doklad pre zúčtovanie,
má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v z.n.p..
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