
Vážení zamestnanci mestských 
a obecných úradov,  
 pozývame Vás na tradičný 3-dňový 
odborno-konzultačný seminár. Rozdelenie 
účastníkov bude podľa okruhov tém: 

SKUPINA Č. 1 
Lektorka: Ing. Terézia URBANOVÁ 

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO  
PRE OBCE V ROKU 2020 

Pohľadávky - definícia pohľadávok podľa zákona 
o účtovníctve a oceňovanie, analytické účty, evidencia, 
členenie pohľadávok na krátkodobé a dlhodobé, 
pohľadávky a ich účtovanie v hlavnej, v podnikateľskej 
činnosti, opravné položky k pohľadávkam, odpis 
a odsúhlasenie pohľadávok v  účtovníctve 
a v rozpočtovníctve, inventarizácia a vykazovanie 
pohľadávok v účtovnej závierke. 
Záväzky - definícia záväzkov podľa zákona 
o účtovníctve, oceňovanie, analytické účty a analytická 
evidencia, členenie záväzkov na krátkodobé, dlhodobé 
a ich účtovanie v hlavnej a v podnikateľskej činnosti, 
nevyfakturované dodávky, rezervy; odsúhlasenie 
záväzkov v účtovníctve a v rozpočtovníctve, inventa- 
rizácia záväzkov, vykazovanie pohľadávok v účtovnej 
závierke. Konzultácie  

Skupina č. 2     
Lektorka: JUDr. Ingrid NEY 

VYMÁHANIE A ZABEZPEČENIE 
DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV 

1. Novela  zákonov – Daňový poriadok, Zákon 
o konkurze a reštrukturalizácii  
a Obchodný zákonník 

2. Daňový nedoplatok nové ustanovenia 
účinné od 1.1.2020 

3. Zabezpečenie daňových nedoplatkov  
- nové ustanovenia účinné od 1.1.2020 

4. Daňové exekučné konanie  
- nové ustanovenia účinné od 1.1.2020 

5. Konzultácie  

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

 Záväznú prihlášku zašlite obratom, 
najneskôr do 31. marca 2020 písomne na 
adresu: 

RZMOSP – Regionálne vzdelávacie centrum, 
K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín,  

alebo e-mail: rvctn@stonline.sk  
V prípade, že sa budete prihlasovať cez 

https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia/ 
je potrebné do POZNÁMKY uviesť: kde budete 

nastupovať, meno spolubývajúceho a číslo skupiny, 
v ktorej budete pracovať. Ďakujem. 

 

 účastnícky poplatok pre: 
     - členov združenia je 195,- € / 1 osoba  
      - nečlenov združenia je 225,- € / 1 osoba  
 

- účastnícky poplatok uhraďte obratom najneskôr  
do 30.4.2020 na účet číslo:  0666053002/5600, 
IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 3002,  VS: 
2752020, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., 
pobočka Trenčín.  
- organizátor: RZMOSP Trenčín, registrácia: KÚ Trenčín 
č. 47/2000 IČO: 34006273,  DIČ: 2021265081,- 
poplatok je stanovený dohodou v zmysle Z.č.18/1996 
Z.z. o cenách, - v poplatku sú zahrnuté režijné náklady 
organizátora, lektora, ubytovanie, stravovanie a 
doprava, - nie sme platcami DPH, - pozvánka obsahuje 
všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu 
s výpisom z účtu tvorí doklad pre zúčtovanie,- poplatok 
pri vopred neospravedlnenej neúčasti nevraciame. 
 počet účastníkov je limitovaný počtom miest 
v autobuse a kapacitou hotela. V prípade záujmu, 
ktorý bude prevyšovať kapacitu, bude o zaradení do 
zoznamu rozhodovať termín úhrady účastníckeho 
poplatku. Nezaradeným záujemcom túto skutočnosť 
oznámime a vrátime uhradený účastnícky poplatok, 
  ubytovanie je zabezpečené v 2-lôžkových izbách 
(v prihláške uveďte meno Vášho spolubývajúceho 
a obec).  Možnosť prístelky v prípade 3 osôb na izbe. 
________________________________________ 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na 3-dňový ODBORNO-KONZULTAČNÝ 

SEMINÁR PRE ZAMESTNANCOV  
OBCÍ A MIEST, ktorý sa bude konať  

v dňoch 27. - 29. mája 2020 
 

V prípade, že sa budete prihlasovať cez 

 https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia/ 
je potrebné do POZNÁMKY uviesť: kde budete 

nastupovať, meno spolubývajúceho a číslo 
skupiny, v ktorej budete pracovať. 

Meno, priezvisko, titul.: 

___________________________ 
___________________________ 
Obec-mesto: ___________________ 
Mobil: ______________________  
 

     Z  dôvodu  organizačného zabezpečenia 

požadované služby označte  x 

 doprava – nastúpim: 
 

     Nové Mesto nad Váhom 
     Bánovce nad Bebravou 
     Trenčín 
     Ilava 
     Púchov 

     pôjdem individuálne 

 
  ubytovanie (uveďte meno a obec   
      Vašej/ho spolubývajúcej/ho) 

 
1. ______________________ 
 

 
 

    otočte  



 

 budem pracovať v skupine: 
 

      č.1 Lektorka: Ing. Urbanová  
 
      č.2 Lektorka: JUDr. Ingrid NEY 
 
 Počas pobytu požadujem zabezpečiť 
bezmäsitú stravu: 

 áno   nie 
 

Navrhujem do programu zaradiť: 

_________________________
_________________________ 
   
Potvrdzujeme, že sme poukázali prevodným 
príkazom poplatok vo výške _________ € za 
______ účastníka/ov s variabilným symbolom: 
2752020 na Vaše číslo účtu: 0666053002/5600, 
IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 3002, vedeného 
v Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Trenčín 
z nášho účtu č.: 
_________________________________ 
 
V ______________dňa ___________ 
 
 
 
  _______________________ 
   podpis, pečiatka 
 
 

Prihlášku zašlite obratom 

https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia/ 
alebo na adresu: 

RZMOSP – Regionálne vzdelávacie centrum, 
K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín 

alebo rvctn@stonline.sk 

 
 odporúčame športovú obuv a oblečenie, 
plavky,  
 Hotel Atrium, Nový Smokovec č. 42,  
      062 01 Vysoké Tatry      
      www.atriumhotel.sk 
  
 doprava je zabezpečená spoločne 
z nasledovných nástupných miest 
 

Nástupné miesta: 
 

08:00 h – Bánovce nad Bebravou  
(autobusová stanica) 
08:00 h – Nové Mesto nad Váhom  
(autobusová stanica) 
08:30 h – Trenčín (autobusová stanica) 
09:00 h – Ilava  
(autobusová zast.  STRED smer Žilina) 
09:30 h – Púchov  
(na parkovisku pri kruhovom objazde Ul. Hollého) 

 

Autobus z Bánoviec nad Bebravou 
a Nového mesta nad Váhom bude vypravený pri 
minimálnom počte 15 ľudí. Inak bude nástupným 
miestom Trenčín. V prípade, že by táto situácia 
nastala budeme vás vopred informovať. 
- na prihláške vyznačte, kde budete nastupovať, 
-  vo vlastnom záujme buďte na stanovisku 
odchodu autobusu 15 min. vopred, 
POZOR! Všetky potrebné informácie sú uvedené 
v tejto pozvánke, z tohto dôvodu ďalšie pokyny 
zaradeným účastníkom zasielať nebudeme. 
- v prípade nejasností telefón: +421905680840. 
 
Teším sa na stretnutie s Vami 
 
 
 
 

     Mgr. Jaroslava Pupišová 
riaditeľka kancelárie združenia  

_______________________________________________________ 

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ 
STREDNÉHO POVAŽIA 

K dolnej stanici 20A, 911 01 TRENČÍN 
: +421 905680840, : rvctn@stonline.sk 

Registrácia: KÚ Trenčín č. 47/2000,  
IČO: 34006273, DIČ: 2021265081 
Naša značka: RZMOSP/2020/3-18 

 

 
 
 

 

T   R   E   N   Č   Í    N 
 

 
POZÝVAME VÁS  

na odborno-konzultačný seminár  

 

PROFESNÝ 
RAST ZAMESTNANCOV  

OBCÍ A MIEST 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
 

Termín: 27. - 29. máj 2020 
  (streda - piatok) 
 
Miesto: HOTEL ATRIUM *** 

NOVÝ SMOKOVEC  
VYSOKÉ TATRY  


