
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

 

 

 

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO  

PRE OBCE V ROKU 2021. 

NEVYČERPANÉ PROSTRIEDKY Z ROKU 2020 

POUŽITÉ V ROKU 2021. 

 

Lektor:    

Ing. Terézia Urbanová 

 

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2021 

 

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 

 

 
 „Radosť prebýva v prijatí seba samého. 

Hľadajte dokonalé sebaprijatie,  

nie dokonalý život..“ 

Anatole France 

 

 

 

 

 

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 

odborno-konzultačný seminár  

 
 

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO  

PRE OBCE V ROKU 2021. 

NEVYČERPANÉ PROSTRIEDKY Z ROKU 

2020 POUŽITÉ V ROKU 2021. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                   22. február 2021 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 
 

 
 

 

 

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


PROGRAM 

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti 

účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2021 (postupy 

účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná 

účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová 

klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná 

klasifikácia, kódy zdrojov) 

2. Poznámky k 31.12.2020 - praktické vysvetlenie 

tabuľkovej a textovej časti v zmysle Metodické 

usmernenie MF SR č. MF/007657/2020-352 k uzatvoreniu 

účtovníctva a zostaveniu individuálnej účtovnej závierky 

pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

obce, vyššie územné celky a štátne fondy 

3. Účtovanie a rozpočtovanie:  
- výsledku hospodárenia 

- konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch 

a samostatných účtoch rozpočtových organizácií 
- dobropisov 

- refundácií 

- miezd a depozitu  
- preplatkov/nedoplatkov zo sociálneho a zdravotného poistenia 

- dobrovoľníckej činnosti 

- autorských honorárov 
- transferov (bežných a kapitálových): projekty EÚ, vrátenie 

neoprávnených výdavkov z projektov EÚ, Fond na podporu 

umenia, Environmentálny fond, Dobrovoľná požiarna ochrana, 
Slovenský futbalový zväz, Úrad vlády, Erasmus+,  

- dotácií fyzickým osobám 

- majetku: výdavky na materiál, webové stránky, ÚPN, bezplatne 

nadobudnutý/odovzdaný majetok, majetok nadobudnutý za 

„symbolickú cenu“ 

- zásob: bezplatne nadobudnuté/odovzdané zásoby, zásoby 
nadobudnuté za „symbolickú cenu“ 

- na podsúvahových účtoch 

- podnikateľskej činnosti (zisku z PČ) 
- platba/inkaso platobnou kartou; parkovacie karty; úroky 

z omeškania; poistné a daň z poistenia; KOaDSO; pokuta a úrok 

z omeškania; finančná náhrada za výrub drevín; poplatok za 
rozvoj; inkaso za dobývací priestor; poplatok za znečistenie 

ovzdušia;  

- finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, zo 
školského stravovania 

- bankových úverov; úverov zo ŠFRB 

- školského stravovania 

4. Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok 

(definícia), rezervný fond (tvorba a použitie): 
- účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020 použitých 

v roku 2021  

- účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu 

5. Opatrenia v súvislosti s COVID -19  

6. Výročná správa k 31.12.2020 

 

Lektor:  Ing. Terézia URBANOVÁ 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                       22. február 2021 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  16. február 2021 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 19,00€/účastník 

nečlen RVC 39,00€/účastník 

(Poplatok nám prosím Vás uhrádzajte až v roku 

2021. Ďakujeme za pochopenie.) 
 
 

 

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: 22022021 ŠS: IČO organizácie 

do 16. februára 2021 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 9. december 2020 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO  

PRE OBCE V ROKU 2021. 

 

NEVYČERPANÉ PROSTRIEDKY Z ROKU 

2020 POUŽITÉ V ROKU 2021., 

 
ktorý sa uskutoční dňa   

22. februára 2021 v Martine 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

 

Titul, meno a priezvisko, email: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 16. 2. 2021 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

