POTVRDENIE O ZAPLATENÍ



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

„Život je zaujímavý práve pre tú možnosť
uskutočniť nejaký sen.“

z nášho účtu: (číslo)..............................................
čiastku ....................... € pre (počet)..................
účastníkov pracovného stretnutia.

POLROČNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE –
MIESTNE DANE A SAMOSPRÁVA

v prospech účtu ZORVC MARTIN:
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X
VS:

04051021 – na dva dni
04061021 – na tri dni

ŠS: ...................................

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

Paulo Coelho

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACOVNÉHO
STRETNUTIA

0900 – 1000
1000 – 1300
1300 – 1430
1430 – 1730

4. október 2021 /pondelok/
Prezentácia
Program pracovného stretnutia
Obed
Pokračovanie programu stretnutia

00

08 – 12
1200 – 1300

5. október 2021 /utorok/
Pokračovanie programu stretnutia
Ukončenie a obed (pri účasti na 2 dni)

1300 – 1700

Pokračovanie programu stretnutia

0830 – 1200
1200

6. október 2021 /streda/
Pokračovanie programu stretnutia
Ukončenie a obed

30

DOPRAVNÉ SPOJENIE
V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do
hotela Permon na Autobusovej stanici pri
Železničnej stanici 4. októbra 2021 o 9:00 hod.
Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša
bude zabezpečený po skončení stretnutia dňa 5. a 6.
októbra 2021 o 12:50 hod.

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

Vás pozýva na

POLROČNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE –
MIESTNE DANE A SAMOSPRÁVA

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 10 €
za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu,
prosím Vás o jej objednanie a uhradenie sumy,
ktorá je uvedená s využitím dopravy
Šofér autobusu bude mať k dispozícií menný
zoznam prihlásených účastníkov, ktorí si
objednajú dopravu!

Podbanské
Hotel PERMON

4. – 5. október 2021
4. - 6. október 2021

CIEĽOVÁ SKUPINA
-

Pracovníci miest a obcí v ktorých kompetencii sú miestne dane
Vedúci pracovníci ekonomických oddelení úradov miestnej samosprávy

4. – 5. október 2021
4. – 6. október 2021

Miesto konania :

Hotel Permon, Podbanské

CIEĽ
Na viacdňovom stretnutí je priestor:
Poskytnúť prehľadné základné poznatky o miestnych daniach.
Riešiť konkrétne problémy a vzájomne si vymeniť skúsenosti.

PROGRAM STRETNUTIA
4. október 2021
SEMINÁR K MIESTNYM DANIAM A MIESTNEMU POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY PODĽA
ZÁKONA Č. 582/2004 Z.Z. A K MIESTNEMU POPLATKU ZA ROZVOJ
PODĽA ZÁKONA Č. 447/2015 Z.Z.
A.
Okruhy tém:
1. Miestne dane
daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za ubytovanie,
daň za užívanie verejného priestranstva a pod.
2. Miestny poplatok za KO a DSO.
3. Podávanie priznaní a čiastkových priznaní k miestnym daniam.
4. Formálna kontrola podaných priznaní a následný postup správcu dane
(výzva na doplnenie alebo opravu priznania).
5. Vyrubovanie miestnych daní a poplatku za KO a DSO rozhodnutím.
6. Miestny poplatok za rozvoj
predmet poplatku,
výpočet poplatku,
rozhodnutie k poplatku.
B.
Diskusia – v rámci diskusie konzultácie ku konkrétnym problémom
aplikačnej praxe.
C.
Ak bude novela miestnych daní už v legislatívnom procese, bude tiež
predmetom semináru.
Lektor: Ing. Iveta IŠTOKOVÁ
5. – 6. október 2021
DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE
1. Novely zákonov – Daňový poriadok, Zákon o ukončení niektorých
exekučných konaní, Obchodný zákonník:
nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie daňových
nedoplatkov
skúsenosti a poznatky z praxe
2.Daňový nedoplatok
klasifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného
/nedoplatky subjektov v konkurze a oddĺžení)
zánik daňového nedoplatku
premlčanie daňového nedoplatku
3.Zabezpečenie daňových nedoplatkov
predmet záložného práva
vznik záložného práva
zrušenie záložného práva
4.Daňové exekučné konanie
základná právna úprava, základné ustanovenia, základné zásady
rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:

rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania

daňová exekučná výzva

daňový exekučný príkaz
spôsoby vykonávania daňovej exekúcie

stručná charakteristika

najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda,
dôchodok/

daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu – skúsenosti z praxe
Lektor: JUDr. Ingrid NEY, PhD.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

OGRANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:

POLROČNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE –
MIESTNE DANE A SAMOSPRÁVA,
ktoré sa uskutoční
4. – 6. októbra 2021
Hotel Permon, Podbanské

Uzávierka prihlášok:
27. september 2021
Termín uzávierky je len orientačný, v prípade naplnenia
kapacity už nebudeme prihlášky akceptovať.

Obec /mesto/organizácia:

Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni:
Bez využitia
dopravy

S využitím dopravy
z LM a späť

Člen RVC MT

125,00 €

135,00 €

Nečlen RVC MT

141,00 €

151,00 €

Meno a priezvisko účastníka, email:

Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni:
Bez využitia
dopravy

S využitím dopravy
z LM a späť

195,00 €

205,00 €

Člen RVC MT

4. – 5. október 2021 – 2 dni
4. – 6. október 2021 – 3 dni

Nečlen RVC MT
213,00 €
223,00 €
V poplatku je zahrnuté ubytovanie (v dvojlôžkových izbách
prípadne 2 + prístelka), stravovanie, občerstvenie a ostatné
náklady spojené so seminárom.
Ubytovanie od 14:00 hod. Uvoľnenie izieb do 10:00 hod.
Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Údaje RVC: IČO: 31938434 DIČ: 2020604443
Poplatok uhrádzajte:
bankovým prevodom na účet RVC Martin:
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X
VS: na dva dni 04051021
VS: na tri dni 04061021
ŠS: IČO organizácie do 27. septembra 2021.
(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)
ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je
dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť
faktúry.

1.
2.
3.
V prípade požiadavky na špeciálnu stravu (vegetariánska,
bezlepková, bezlaktózová ...) nám prosím Vás túto
skutočnosť oznámte, aby sme predišli komplikáciám na
mieste v deň konania pracovného stretnutia. Ďakujeme.

Člen RVC:

áno

nie

Využijem autobus z LM – Hotel Permon a späť
(!!cena za osobu 10,00 € !!):
áno
nie
IČO :

DIČ:

E-mail: ___________________________________
Telefón: __________________________________
______________________ dňa _______________

podpis

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti
vložné nevraciame.
Tešíme sa na spoločné stretnutie .

Martin, 19. august 2021

Záväznú prihlášku do 27. 9. 2021 môžete poslať na
e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo priamo na
www.rvcmartin.sk

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

