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ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 
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Vás pozýva na  PREZENČNÝ  seminár  
 

 
MIESTNE DANE, POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD, DROBNÉ 

STAVEBNÉ ODPADY A MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ 
 

 

TERMÍN KONANIA: 5.októbra 2022 

LEKTOR: Ing. Iveta IŠTOKOVÁ  
ZAČIATOK: 9:00 h (prezentácia od 8:30 h) 
MIESTO: ZASADAČKA OKRESNÉHO ÚRADU 

TRNAVA, KOLLÁROVA 8, 1.POS.  
 

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
Člen RVC Trnava       20 €/účastník 
NEČLEN                        40 €/účastník 
 

PROGRAM: 
1. MIESTNE DANE  
► daň z nehnuteľností  ► daň za psa ► daň za ubytovanie  
► daň za užívanie verejného priestranstva a pod.  
2. MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY, MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ  
► predmet poplatku, ► výpočet poplatku, ► rozhodnutie k poplatku.  
3. NOVELY zákona o miestnych daniach platné a účinné od 01.01.2023   
4. DISKUSIA  

 
Účastníci obdržia pracovný materiál na e-mail z prihlášky dňa 4.10.2022 a vytlačia si ho individuálne (podľa 
zváženia si zvolia i formu a veľkosť) a prinesú si ho na seminár. 
 

 

 
PREZENTAČNÝ SEMINÁR sa uskutoční LEN  v prípade  DOSTATOČNÉHO POČTU 
ZÁUJEMCOV. Ak bude počet prihlásených nízky (čo by bolo pre realizáciu 
neefektívne) seminár bude zrušený a účastníci majú automaticky možnosť absolvovať 
seminár formou ONLINE v termíne 11.10.2022 (poplatok sa presunie automaticky).  Ak by 
táto situácia bola reálna, budeme účastníkov včas informovať na mailovú adresu v 
prihláške. K zrušeniu prezentačného seminára by teoreticky mohlo  

                                           prísť i v prípade pandemických opatrení.  
 
 
PRIHLÁŠKY  

Poslať max. do 3.10. 2022 cez elektronické formuláre https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ 
Zaslaním e-mailovej adresy dávate súhlas so spracovaním údajov pre potreby organizátora pre dané podujatie 
v zmysle platnej legislatívy GDPR.   
 
PLATBA    

▪ Platba prevodom na účet IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171  vedený v SLSP, a.s. VOPRED tak, aby bola 
PRIPÍSANÁ  NAJNESKÔR 2 PRACOVNÉ DNI PRED konaním seminára na účte RVC.  

▪ VS: 051022    SŠ = Vaše IČO;  
▪ Zaslaním prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou (objednávateľom) a organizátorom 

podujatia. STORNO prihlášky je možné mailom max. 2 pracovné dni pred začiatkom seminára. V opačnom prípade 
trvá povinnosť platby.  
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▪ Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahrnuté sú v ňom náklady na 
organizáciu, lektora, študijné materiály a réžia. Nie sme platiteľmi DPH.  

▪ 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 Z. č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v z. n. p. 

 

©  AUTORSKÉ PRÁVA 

Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov zo 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. 

 
 

Veríme, že využije možnosť seminára v zasadačke, kde môžete lektorom zadávať otázky priamo 
a témy si lepšie – presnejšie prediskutovať a stretnúť sa s kolegami.  
 
 
 
Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Andrea Briestenská 

 vedúca kancelária ZMO, región JE Jaslovské Bohunice – RVC Trnava  
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