
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

 

 

EKONOMICKÉ A ROZPOČTOVÉ 

MINIMUM  

PRE STAROSTOV OBCÍ, PRIMÁTOROV 

MIEST A POSLANCOV OZ A MSZ 

 

Lektork:    

Ing. Terézia Urbanová 

 

 

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2023 

 

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 

 

 
 „Napriek všetkému hľadaniu  

je šťastie vždy v blízkom okolí  

a medzi tým,  

čo máme bezprostredne na dosah.“ 

Bulwer 
 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné 

z ONLINE seminára realizovať obrazové/zvukové 

záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej 

podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na 

seminár. Použitie emailovej adresy a mena účastníka 

bude kontrolované s prihláškami. Ďakujeme. 
 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

           Online seminár si môžete pozrieť na zariadení 

pripojenom na internet a to cez: 

- stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory,  

- notebook, 

- smartphone alebo tablet. 

Prihlasovať sa môžete len prostredníctvom našej webovej 

stránky www.rvcmartin.sk, kde je potrebné zadať 

emailovú adresu účastníka, ktorý sa na seminár pripojí, 

v prípade väčšieho počtu prihlásených účastníkov je 

potrebné poslať za každého prihlášku zvlášť. 

Po uzávierke prihlášok Vám pošleme pokyny na 

pripojenie.  

Budeme pracovať cez aplikáciu Microsoft Teams 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na PREZENČNÝ/ONLINE 

odborno-konzultačný seminár  

 
 

 
EKONOMICKÉ A ROZPOČTOVÉ 

MINIMUM  

PRE STAROSTOV OBCÍ, PRIMÁTOROV 

MIEST A POSLANCOV OZ A MSZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                  19. január 2023 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

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


EKONOMICKÉ A ROZPOČTOVÉ 

MINIMUM  

PRE STAROSTOV OBCÍ, PRIMÁTOROV 

MIEST A POSLANCOV OZ A MSZ 

CIEĽOVÁ SKUPINA 

- starostovia obcí, primátori miest, poslanci OZ a 

MsZ 

PROGRAM 

1. Vybrané ustanovenia zo zákona č.431/2022 Z.z. 

o účtovníctve v z.n.p. 

- vedenie účtovníctva, účtovný doklad; účtovné 

knihy; „Postupy účtovania“; účtovná závierka 

a účtovné výkazy (súčasti: súvaha; výkaz ziskov 

a strát; poznámky); výročná správa; register 

účtovných závierok; vnútorné predpisy  

2. Vybrané ustanovenia zo zákona č.523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov z.n.p.  

- subjekty verejnej správy; verejné prostriedky; 

rozpočet, rozpočtová klasifikácia, ekonomická 

klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov; 

dotácie zo štátneho rozpočtu formou bežných 

a kapitálových výdavkov; výnosy z prostriedkov 

štátneho rozpočtu;  použitie nevyčerpaných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu podľa 

paragrafu 8 zákona; poskytovanie preddavkov; 

reprezentačné výdavky   

3. Vybrané ustanovenia zo zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v z.n.p.  

- rozpočet a viacročný rozpočet obce, základné 

pravidlá zostavovania rozpočtu, zmeny 

rozpočtu, rozpočtové opatrenia; rozpočtové 

provizórium; príjmy a výdavky rozpočtu; časové 

a účelové použitie rozpočtových prostriedkov; 

peňažné fondy obcí, rezervný fond; záverečný 

účet obce; pravidlá používania návratných 

zdrojov financovania; osobitosti  hospodárenia 

obcí; poskytovanie dotácií z rozpočtu obce; 

finančné výkazy 

Lektorka: Ing. Terézia URBANOVÁ 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                         19. január 2023 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  16. január 2023 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 21,00€/účastník 

nečlen RVC 41,00€/účastník 

(Poplatok nám prosím Vás uhrádzajte až v roku 

2023. 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:  

Prezenčný seminár v MT  190123 

ONLINE seminár   230119 
 

 ŠS: IČO organizácie do 16. januára 2023 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

Martin, 22. november 2022 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na PREZENČNÝ/ONLINE odborno-konzultačný 

seminár 

EKONOMICKÉ A ROZPOČTOVÉ 

MINIMUM  

PRE STAROSTOV OBCÍ, PRIMÁTOROV 

MIEST A POSLANCOV OZ A MSZ, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

19. januára 2023 v Martine 

 

  Prezenčne v Martine 
(zaškrtnite termín, na ktorom sa zúčastníte) 

  Online  
(zaškrtnite termín, na ktorom sa zúčastníte) 

 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

 

Titul, meno a priezvisko, email: 
 

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

Záväznú prihlášku do 16. 1. 2023 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

