Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
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 Vás pozýva na 2 - dňový seminár:

Pohľadávky a záväzky v obciach, mestách a ich ROPO
***
Rozpočet v obciach a ROPO
Lektorky:
Ing. Terézia Urbanová
Ing. Ingrid Konečná Veverková
Termín konania:

10. – 11. september 2018
(pondelok - utorok)
CIEĽOVÁ SKUPINA
-

pre účtovníčky OcÚ, MsÚ a RO, PO

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania:
Hotel SITNO
966 02 Vyhne č. 103
www.hotelsitno.sk

GPS: 48.504436,18.793356

PROGRAM – 1. deň (10.9.2018) – Ing. Terézia Urbanová

pohľadávky - definícia pohľadávok podľa zákona o účtovníctve, členenie pohľadávok na
krátkodobé a dlhodobé, pohľadávky a ich účtovanie v hlavnej činnosti, v podnikateľskej
činnosti a v školskej jedálni, opravné položky k pohľadávkam, odsúhlasenie pohľadávok
v účtovníctve a v rozpočtovníctve, inventarizácia pohľadávok
- záväzky - definícia záväzkov, členenie záväzkov na krátkodobé a dlhodobé, záväzky a
ich účtovanie v hlavnej činnosti, v podnikateľskej činnosti a v školskej jedálni; záväzky,
nevyfakturované
dodávky,
rezervy;
odsúhlasenie
záväzkov
v účtovníctve
a v rozpočtovníctve, inventarizácia záväzkov
-

PROGRAM – 2. deň (11.9.2018) – Ing. Ingrid Konečná Veverková

1. Postavenie, význam a obsah rozpočtu obce a ROPO
2. Rozpočtový proces v podmienkach obce
- Zostavenie rozpočtu
- Rozpis rozpočtu na ROPO
- Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
- Monitorovanie a hodnotenie rozpočtu
- Zverejnenie a schválenie návrhu rozpočtu
3. Rozpočtové provizórium v podmienkach obce a ROPO
4. Fondové hospodárenie obce
- Peňažné fondy obce
- Fond rozvoja bývania
- Fond prevádzky, opráv a údržby

HARMONOGRAM – 1. deň (10.9.2018)

Prezentácia
Začiatok seminára (Ing. Urbanová)
Obed
Pokračovanie seminára
Večera
Program (bowling)
Wellness, bazény

9:00 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
18:00 – 19:00
19:30 – 21:30
19:00 – 24:00

HARMONOGRAM – 2. deň (11.9.2018)

Raňajky
Začiatok seminára (Ing. Konečná)
Obed, ukončenie
Pristavenie autobusov

7:00 – 8:00
8:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30

Minimálny počet na uskutočnenie 2-dňového seminára je 100 osôb.

POPLATKY ZA SEMINÁR
ČLEN ZO - RVC Nitra

NEČLEN

Varianta č. 1
(ubytovanie, strava, bez dopravy)

135 € / osoba

155 € / osoba

Varianta č. 2
(ubytovanie, strava, doprava)

150 € / osoba

170 € / osoba

80 € / osoba

100 € / osoba

Varianta č. 3
bez nocľahu a večere (vlastná doprava)

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.

Poplatok zahŕňa:
honorár lektoriek, pracovný materiál, ubytovanie, doprava (ak je objednaná), raňajky, obedy,
večera, občerstvenie počas prestávok, župan, neobmedzený vstup do wellness a bazénov.
Doplňujúce informácie:
Ubytovanie: 2 osoby / izba
Obed a večera (10.9.) sú formou bufetu - možnosť výberu z viacerých jedál
Obed (11.9.) bude jednotné menu – v prihláške prosíme vyznačiť
Samostatná izba je možná len v prípade, že bude dostatok voľných izieb. Cena za samostatnú izbu
je: + 30 eur / osoba / noc
V cene seminára nie je zahrnutá konzumácia z minibaru na izbe, ktorú si každý účastník hradí sám!

Možnosť objednať vopred masáž, ktorá nie je zahrnutá v cene seminára.
Je potrebné si zavolať do hotela a dohodnúť si presný termín.
Bližšie informácie o hoteli, wellnesse, bazéne atď. nájdete na stránke hotela:
www.hotelsitno.sk
Záväznú prihlášku posielajte obratom, najneskôr do 29. júna 2018
poštou (nie doporučene!) na adresu:
ZO - RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 NITRA
Prihlášku môžete poslať aj oskenovanú emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk, príp. priniesť na
niektorí zo seminárov.
(Prosíme, neposielajte nám prihlášku duplicitne)
Prihlásenie na seminár je záväzné !!!

Poplatok prosíme uhrádzať v termíne
od 1. 7. do 4. 9. 2018 prevodom na účet ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 10092018
ŠS: IČO Vašej organizácie
Pri neúčasti poplatok nevraciame – delegujte láskavo náhradníka!
Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platcom DPH.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Pohľadávky a záväzky v obciach, mestách a ich ROPO

-

Rozpočet v obciach a ROPO

10. – 11. 9. 2018

Prihlasujem sa na seminár ako:

člen RVC Nitra

/

nečlen

□
□
□

Varianta č. 1 (ubytovanie, strava, bez dopravy)
Varianta č. 2 (ubytovanie, strava, doprava)
Varianta č. 3 (bez nocľahu a večere - vlastná doprava)

□

Požadujem samostatnú izbu (+30 eur / osoba / noc):

Titul, meno, priezvisko:

............................................................

Zamestnávateľ:

............................................................
............................................................

Mobil:

............................................................

Email:

............................................................

Pokiaľ požadujete dopravu, zaškrtnite láskavo o ktoré nástupné / výstupné miesto máte záujem:
(Ak sa nazbiera dostatočný počet osôb, zabezpečíme autobus z týchto miest. O presnom mieste pristavenia
autobusu v danom meste Vás budeme v čas informovať)

bez dopravy
doprava z Nitry o 8:00 hod.
doprava z Topoľčian o 8:00 hod.

□
□
□

doprava zo Zlatých Moraviec o 7:45 hod.
doprava z Levíc o 8:35 hod.
doprava z Partizánskeho o 8:30 hod.

□
□
□

****************
OBED na 11.9.2018 - prosíme, aby ste si vyznačili o ktorý obed máte záujem:
Polievka: Zemiakový krém s petržlenovým pestom
1.

Kuracie prsia na grile, hráškové lusky na masle, pučené zemiaky s pórom

2.

Rizoto z hlivy ustricovej s bielym vínom a baby špenátom

□
□

Ak máte alergiu na nejakú potravinu, prosíme uveďte akú:
........................................................................
****************
Mám záujem byť ubytovaná(ý) spolu s
Meno a priezvisko: ........................................................
Zamestnávateľ:

........................................................
......................................
podpis, pečiatka

Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre organizáciu seminára a po dobu
nevyhnutnú na splnenie zákonných povinností organizátora ZO - RVC Nitra.

