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:
Finančná kontrola a rozpočtové pravidlá v roku 2019
(po novele zákonov)
Cieľová skupina:
-

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

Termín školenia:
Miesto školenia:

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

prezentácia účastníkov: od 8:00 hod.

Lektorka:

7. 12. 2018 (piatok)

začiatok seminára: 9:00 hod.

koniec: cca 13:30 hod.

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Program:
1. Novely rozpočtových pravidiel (zákon č.523/2004 Z. z. a zákon č.583/2004 Z. z.)
účinné od 1.januára 2019
2. Rozpočtové pravidlá a zodpovednosť za porušenie rozpočtových pravidiel najčastejšie nedostatky zisťované pri kontrole zákonnosti, hospodárnosti a účelovosti
pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami v obciach, rozpočtových a
príspevkových organizáciách zriadených obcou
3. Novela zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
4. Zmena vo vykonávaní základnej finančnej kontroly v obciach, rozpočtových a
príspevkových organizáciách zriadených obcou
5. Zmeny v pravidlách vykonávania finančnej kontroly pre obce a pre hlavných
kontrolórov
6. Aplikačná prax a konkrétne príklady z vykonávania finančnej kontroly

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. v znení neskorších predpisov.

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

VS: 07122018
ŠS: IČO Vašej organizácie
(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

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

