
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................ 

uhradili z nášho účtu: (číslo)............................. 

čiastku ..................... € pre (počet).................  

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

 

MIESTNE DANE A POPLATKY 

 
Lektor:    

Ing. Iveta Ištoková 
  

   

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo   

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 
V ............................ dňa ......................... 2020 

 

Pečiatka a podpis 
 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 
„Doprajte si času na smiech  

– je to hudba do duše.“ 
    Staroanglická modlitba 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

legislatívno-informačný seminár  

 

 

 
 

MIESTNE DANE A POPLATKY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                        1. október 2020 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcmartin.sk/


Seminár  

k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa 

zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za 

rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
  

1. Miestne dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov 

- druhy miestnych daní 

- predmet dane 

- daňovník 

- základ dane 

- sadzba dane 

- oslobodenia a zníženia od dane 

2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. 

v znení novely účinnej od 1. 7. 2020 
- predmet poplatku 

- poplatník 

- sadzba poplatku 

- určenie poplatku 

- vyrubenie poplatku  

- oznamovacia povinnosť 

- odpustenie a zníženie poplatku 

3. Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona 

č.447/2015 Z. z. 
- predmet poplatku 

- negatívne vymedzenie predmetu poplatku 

- poplatník 

- sadzba poplatku 

- výpočet poplatku 

- použitie poplatku 

4. Riešenie konkrétnych problémov z praxe so 

zameraním na správu miestnych daní.  

5. Diskusia 
Lektor: Ing. Iveta IŠTOKOVÁ 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                         1. október 2020 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia   

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  24. september 2020 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin bez poplatku 

nečlen RVC  35,00€/účastník 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC : IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku 

a má platnosť faktúry. 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 01102020 ŠS: IČO organizácie 

do 24. septembra 2020 

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 4. august 2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       PhDr. Dušan  GALLO  

riaditeľ ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na legislatívno-informačný seminár 
 

MIESTNE DANE A POPLATKY, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

1. októbra 2020 v Martine 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

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

Počet účastníkov: ................................................ 

 

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

 

E-mail: ________________________________ 
 

Tel.: _________________________________
  

V _________________  dňa _______________ 
   

    

    podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 24. 9. 2020 môžete 

poslať na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo 

priamo na www.rvcmartin.sk.  

mailto:rvc@rvcmartin.sk
http://www.rvcmartin.sk/

