
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        www.avs-rvc.sk 

 web: www.rvcnitra.sk 

ZO - RVC Nitra Vás pozýva na 2 - dňový seminár: 
 

1. Dlhodobý majetok obcí, rozpočtových organizácií a príspevkových 

organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a 

rozpočtovníctva v roku 2022. 

2. Elektronický výkon základnej finančnej kontroly a výkon finančnej kontroly 

pri dotáciách. 

Lektori: 

Ing. Terézia Urbanová 

  

Ing. Ingrid Konečná Veverková 

 

Termín konania:   

7. – 8. september 2022 
(streda - štvrtok) 

 
 
 
 

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 
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PROGRAM – 1. deň (7.9.2022) – Ing. Terézia Urbanová 

Dlhodobý majetok obcí, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v ich 

zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 

1. Majetok a jeho právna úprava. 

2. Členenie majetku na dlhodobý a krátkodobý majetok podľa Postupov účtovania. 

Charakteristika účtovej triedy 0 - Dlhodobý majetok.  

3. Analytické účty a analytická evidencia majetku. Požiadavky na analytickú evidenciu 

majetku.  

4. Kapitálové transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva  

5. Dlhodobý nehmotný majetok -  účtovanie v účtovej skupine 01 - Dlhodobý nehmotný 

majetok (DNM)   

6. Dlhodobý hmotný majetok -  účtovanie v účtovej skupine 02 - Dlhodobý hmotný majetok 

odpisovaný a účtovanie v účtovej skupine 03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný 

(DHM) 

7. Technické zhodnotenie majetku. Opravy a údržba majetku. 

8. Drobný majetok.  

9. Dlhodobý finančný majetok - účtovanie v účtovej skupine 06 - Dlhodobý finančný 

majetok 

10. Oceňovanie majetku podľa zákona o účtovníctve  

11. Úprava ocenenia majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: opravné 

položky k majetku, odpisy majetku. 

12.  Vyraďovanie majetku 

13. Inventarizácia majetku 

14. Kontrola účtovníctva a rozpočtovníctva v oblasti majetkového okruhu. 

15. Vykazovanie majetku v účtovnej závierke.   

16. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 

17. Diskusia  

  

Materiál: Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 

 

 

 

PROGRAM – 2. deň (8.9.2022) – Ing. Ingrid Konečná Veverková 

 

Elektronický výkon základnej finančnej kontroly a výkon finančnej kontroly pri 

dotáciách 

1. Problémy pri výkone základnej finančnej kontroly 

2. Elektronický výkon základnej finančnej kontroly 

3. Vykonávanie  finančnej kontroly pri dotáciách z rozpočtu obce 

4. Odpovede na otázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM – 1. deň (7.9.2022) 

 

 

HARMONOGRAM – 2. deň (8.9.2022) 

 

 

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) 
180 € / osoba 195 € / osoba 

Varianta č. 2  

(ubytovanie, strava, doprava autobusom) 
200 € / osoba 215 € / osoba 

Varianta č. 3  

(bez nocľahu a večere, bez dopravy) 
110 € / osoba 125 € / osoba 

Varianta č. 4  

(iba 1. deň: 7.9.22 + obed, bez ubytovania, 

bez dopravy) 

55 € / osoba 70 € / osoba 

Varianta č. 5  

(iba 2. deň: 8.9.22 + obed, bez ubytovania, 

bez dopravy) 

45 € / osoba 60 € / osoba 

Samostatná izba (ak je vopred objednaná) + 46 € / osoba / noc 

 
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. 

  
Poplatok zahŕňa (pokiaľ sú podľa varianty objednané):  

honorár lektorov, pracovný materiál, ubytovanie, doprava, raňajky, obedy, večera, 

občerstvenie počas prestávok, župan, neobmedzený vstup do wellness a bazénov 

 

 

 

Prezentácia 9:00 – 10:00 

Začiatok seminára (Ing. Urbanová) 10:00 – 12:00 

Obed 12:00 – 13:00 

Pokračovanie seminára 13:00 – 15:00 

Večera 18:00 – 19:00 

Wellness, bazény do 22:00 

Raňajky 7:00 – 8:00 

Začiatok seminára (Ing. Konečná 

Veverková) 

8:00 – 12:30 

Obed, ukončenie 12:30 – 13:30 

Pristavenie autobusov 13:30 



Doplňujúce informácie:  

• Ubytovanie možné od 14:00 h. 

• Ubytovanie: 2 osoby / izba 

• Obed a večera (7.9.) - bufetové stoly (možnosť výberu z viacerých jedál) 

• Obed (8.9.) -  jednotné menu 

• V cene seminára nie je zahrnutá konzumácia z minibaru na izbe, ktorú si 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 nájdete na stránke hotela: www.hotelsitno.sk 

 

Prihlásenie na seminár je záväzné !!! 
 

Poplatok prosíme uhradiť obratom najneskôr do 26. 8. 2022  

prevodom na účet ZO - RVC Nitra: 
 

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001 
 

VS: 07092022 
 

ŠS: IČO Vašej organizácie 

 
 

Pri neúčasti a ospravedlnení min. 7 dní pred konaním seminára poplatok nevraciame – 

delegujte láskavo náhradníka inak Vám bude účtovaný storno poplatok podľa cenníka hotela. 

 
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je 

povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho 

poplatku a 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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DODATOČNÉ PRIHLÁSENIE - ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA - 7. – 8. 9. 2022 
Dlhodobý majetok obcí, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a 

rozpočtovníctva v roku 2022. Elektronický výkon základnej finančnej kontroly a výkon finančnej kontroly pri dotáciách. 

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 – bez dopravy) □ 
Varianta č. 4  
(iba 1. deň: 7.9.22 + obed, bez ubytovania, bez dopravy) □ 
Varianta č. 5  
(iba 2. deň: 8.9.22 + obed, bez ubytovania, bez dopravy) □ 

Požadujem samostatnú izbu (+46 eur / osoba / noc):                       □ 
 

MATERIÁL v tlačenej podobe (zakrúžkujte): obec/mesto ------ ROPO ----- OBA 
 

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 zo Zlatých Moraviec o 7:45 hod. □ 

doprava z Nitry o 8:00 hod.   □   doprava z Levíc o 8:35 hod.    □ 

doprava z Topoľčian o 8:00 hod.  □   doprava z Partizánskeho o 8:30 hod.               □ 
 

**************** 
 

OBED na 8.9.2022 - prosíme, aby ste si vyznačili o ktorý obed máte záujem: 
Alergény ,,A,,: 1-obilniny, 2-Kôrovce, 3-vajcia, 7-Mlieko, mliečne, 9-Zeler, 10-Horčica, 12-Oxid siričitý 
 

Polievka:   Zemiaková polievka so slaninkou a petržlenovým pestom A7,9,12 

1. Bravčova panenka, zemiakový gratin, zelená fazuľka so slaninou, tymianový demiglace A3,7,9,10,12      □ 

2. Listový šalát s vajíčkom, krutónmi, slaninovým chipsom a horčicovým dresingom A1,3,7,10,12        □ 
 

Ak máte alergiu na nejakú potravinu, prosíme uveďte akú: 

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

**************** 
Mám záujem byť ubytovaná(ý) v 2-lôžkovej izbe 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. 
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