
 
Hotel PARK****, Nábrežie Ivana Krasku 2, PIEŠŤANY (vedľa Domu umenia)  

http://www.hotelpark.sk 

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava   

+ 421 905 399 636,  e-mail: zmo@zmo.sk 
IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246 

 

 

Pozývame Vás na PRACOVNÉ STRETNUTIE  

pre zamestnancov samosprávy Z OBLASTI SPRÁVY MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV  

v termíne:  22. - 24. marca 2023 (streda – piatok) 
Hotel PARK****, PIEŠŤANY, Nábrežie Ivana Krasku 2 

v spolupráci s RVC Nitra, RVC Rovinka a RVC Trenčín 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:  

 

22. MARCA 2023 (STREDA) 
                     OD 9:00 – 10:00 H  PRÍCHOD, PREZENTÁCIA, UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV PRIEBEŽNE  

Je možná účasť i BEZ ubytovania. 
     10:00 – 12:30 H                  PROGRAM I. ČASŤ 

                          12:30 – 13:45 H OBED 
         13:45 – 17:30 H PROGRAM II. ČASŤ 
         18:00 – 20:30 H VEČERA 

23. MARCA 2023 (ŠTVRTOK) 
         07:00 – 8:30 H RAŇAJKY 
        08:30 – 12:30 H PROGRAM III. ČASŤ  

                   12:30 – 13:45 H OBED 
                         13:45 – 16:15 H PROGRAM IV. ČASŤ 
                         16:45 – 18:15 H PROGRAM V. ČASŤ 

         18:15 – 20:30 H VEČERA 
24. MARCA 2023 (PIATOK) 

           07:00 – 9:00 H RAŇAJKY 
        08:30 – 13:00 H PROGRAM VI. ČASŤ 

                          13:00 – 14:00 H OBED, UKONČENIE STRETNUTIA 
                 

V programe budú zaradené krátke prestávky,  trvanie i podľa rozsahu diskusie.  
 

OBSAHOVÝ RÁMEC  PRACOVNÉHO STRETNUTIA: 
 

I.  – II. ČASŤ  Zákon č. 582/2004 Z. z. o MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY     
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY v z. n. p.  a k zákonu č. 447/2015 Z. z. O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ v z. n. p.  
 LEKTOR: ING. IVETA IŠTOKOVÁ 

 Miestne dane: predmet daní; daňovník; základ dane; sadzba dane; výpočet daní; úľavy na daniach; priznanie k daniam; vyrubovanie daní. 
 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: poplatník; sadzba poplatku; určenie poplatku; oznamovacia povinnosť; 

vyrubovanie poplatku;  úľavy pri poplatku; splnomocnenie pre obec. 
 Miestny poplatok za rozvoj: predmet poplatku; výpočet poplatku; rozhodnutie k poplatku. 
 Diskusia, prípadné otázky k predneseným právnym predpisom 

III.  – IV. ČASŤ Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (DAŇOVÝ PORIADOK)  
 LEKTOR: ING. ADELA GAŠPAROVIČOVÁ 

 Správca dane, druhostupňový orgán a zásady pri správe daní 
 Podanie – posúdenie jeho správnosti a odstránenie nedostatkov 
 Predĺženie lehoty a odpustenie zmeškania lehoty 
 Daňové tajomstvo 
 Nazeranie do spisov 
 Výzva na podanie daňového priznania (čiastkového DP) 
 Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania 
 Vyrubenie dane podľa DP – po daňovej kontrole, na základe určenia dane podľa pomôcok; skrátené vyrubovacie konanie 
 Odvolacie konanie  
 Zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na ďalšie konanie a rozhodnutie (lehoty a postup) 
 Nulitné rozhodnutie 
 Odklad platenia dane a povolenie splátok 
 Novela daňového poriadku k 1.1.2023 (čl. III zákona č. 496/2022 Z. z.)  
 Diskusia k prednesenej téme 
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V.  – VI. ČASŤ   DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE  
LEKTOR: JUDr. INGRID NEY, PhD.  

 Daňový poriadok: povolenie odkladu a splátok; kvalifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného; zánik 
daňového nedoplatku s jeho následným odpísaním; premlčanie daňového nedoplatku; ako postupovať pri daňových 
nedoplatkoch daňových dlžníkov, ktorí boli v oddĺžení (Zákon o konkurze a reštrukturalizácii). 

 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii: prihlasovanie pohľadávok; postup správcu dane pri vyhlásení konkurzu podľa 2. časti 
a podľa 4. časti ZKV.  

 Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní: postup správcu dane po zastavení starých exekučných konaní. 
 Záložné právo: zriadenie záložného práva; nadobudnutie právoplatnosti  rozhodnutia; odôvodnenie primeranosti  záložného 

práva. 
 Daňové exekučné konanie: 
▪ ako postupovať pri vymáhaní daňových nedoplatkov pri ktorých boli zastavené súdne exekúcie (Zákon o ukončení niektorých 

exekučných konaní) 
▪ vydávanie a doručovanie rozhodnutí, počítanie lehôt, odloženie daňovej exekúcie  a zastavenie daňového exekučného konania  
▪ daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu – postup preverenia držby vodičského preukazu, rozhodnutia vydávané pri 

tomto spôsobe daňovej exekúcie, preukazovanie odkázanosti príjmov na držbu vodičského preukazu – praktické skúsenosti  
▪ ostatné spôsoby daňovej exekúcie - zrážkami zo mzdy a dôchodku , prikázaním pohľadávky z účtu a prikázaním inej peňažnej 

pohľadávky  - praktické skúsenosti  
 Diskusia k prednesenej téme 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
 

Záväznú prihlášku zašlite pokiaľ možno OBRATOM, ideálne max. do 15.2.2023  cez  formulár (v prípade požiadavky 1-posteľ to uveďte 
do POZNÁMKY, v prípade 2-posteľ SEM UVEĎTE MENO SPOLUBÝVAJÚCEHO) na: https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia-trnava/  
a zároveň zrealizujte úhradu účastníckeho poplatku. Ak bude kapacita naplnená, bude uzávierka skôr, ak bude voľné - termín 
posunieme.  
*za člena na tento seminár akceptujeme členov RVC TRNAVA, RVC Nitra, RVC Rovinka a RVC Trenčín.  
▪ Účastnícky poplatok  ČLEN RVC * je 270,- €/osoba v 2-posteľ izbe; NEČLEN: 290,- €/osoba v 2-posteľ izbe; 
▪ Účastnícky poplatok ČLEN RVC* v prípade požiadavky ubytovania v 1-posteľovej izbe 315,- € , NEČLEN RVC 335,- € (limitovaný 

počet); 

Poplatok zahŕňa: 2x ubytovanie s R, 3x obed, 2x večera, občerstvenie, pracovný materiál a ďalšie organizačné náklady. 

▪ Účastnícky poplatok  BEZ ubytovania ČLEN RVC * je 140,- €/osoba; NEČLEN: 160,- €/osoba  
Poplatok zahŕňa: 3x obed, občerstvenie, pracovný materiál a ďalšie organizačné náklady. V prípade záujmu o 2x večeru je suma + 40 eur.  

▪ Upozorňujeme na limitovaný počet  izieb i kapacitu zasadačky.  
✓ V hoteli sa môžete ubytovať priebežne podľa voľných izieb, (oficiálne check-in od 14:00 h). Rešpektujte prosím rozpis ubytovania, ktorý bude 

vopred na recepcii v zmysle Vašich požiadaviek.  

▪ Doprava je INDIVIDUÁLNA. V prípade, že prídete vlak/BUS je najjednoduchšie si zobrať taxík (Mestská doprava nejde až k hotelu, len do mesta 
a odtiaľ pešo). Hotel sa nachádza na Nábreží Ivana Krasku 2, kúsok od Domu umenia, navigácia info: https://www.hotelpark.sk/sk/kontakt/ 

▪ Parkovanie ZDARMA na vyhradenom parkovisku resp. pozdĺž cesty (je potrebné nahlásiť na recepcii).  
▪ Účastnícky poplatok uhraďte OBRATOM, najneskôr 28.2.2023  na účet organizátora, ktorý je vedený v SLSP a. s., pobočka Trnava,    

IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171; VS 220323; ŠS: IČO obce/mesta.      
▪ Pre ubytovaných účastníkov je možné využiť i bazén zdarma do 20:00h.  
▪ Zaslaním záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom akcie. Organizátor ZMO, región JE Jaslovské 

Bohunice, IČO: 31826385,  DIČ: 2021144246 nie je platiteľom DPH. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 Z. č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. V prípade neúčasti bez udania dôvodu, na strane prihláseného záujemcu, účastnícky poplatok nevraciame. V 
prípade, že sa záujemca akcie nezúčastní je potrebné účasť zrušiť, avšak následne bude účastnícky poplatok  vrátený s tým, že ho organizátor poníži 
o storno poplatky za objednané služby, čo môže byť až do výšky 100%,  podľa termínu zrušenia prihlášky. Poplatok je stanovený dohodou v zmysle 
Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách.  

▪ V prípade ďalších otázok kontaktujte kanceláriu ZMO – RVC Trnava: +421 905 399 636; zmo@zmo.sk  

 
 

Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami  
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                  Mgr. Andrea Briestenská  
                                                                                                                                                                                          vedúca kancelárie 

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a RVC Trnava 
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