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Vás pozývajú na seminár                                         RVC Michalovce – 35/2022 

 

  

 

 

 

Cieľová skupina –  odborní zamestnanci správy daní a poplatkov obcí a miest, starostovia obcí a primátori miest,  hlavní  
kontrolóri, poslanci 
 

Vážení správcovia miestnych daní a poplatkov, 
radi by sme vás pozvali na pravidelné pracovné stretnutie pre profesijnú skupinu správcov miestnych daní a poplatkov, 
tentokrát do Vysokých Tatier. Pripravili sme si pre vás formát, v ktorom nebude chýbať diskusia. Čaká na vás bohatý 
program s vynikajúcimi lektorkami z praxe. Spoločenskú časť sme pre vás pripravili na prvý večer a tiež turistickú vychádzku, 
ktorou začíname druhý deň.  Veríme, že všetky vzdelávacie bloky vás zaujmú a prinesú vám množstvo informácií potrebných 
pre vašu každodennú prácu. 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania: 

Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec 

 

Dátum konania: 

12. –14. september 2022 / pondelok – streda 
 

Prezencia:  od 12.30 – do 13.00 hod. 

Začiatok podujatia:   13.00 hod.   

Obed :  12.00 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
pre členov RVC KE/MI/PO:            272,- € /účastník 

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:      292,- € /účastník 

číslo účtu:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001 

VS:  12140922  

 

 

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 

1.deň:  

   13.00 – 17.30  Ing. Adela Gašparovičová 

Daňový poriadok - Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní  

  2. deň 

   09.00 – 12.30  Ing. Iveta Ištoková 

Miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a 

miestny poplatok za rozvoj, legislatívne zmeny a konzultácie  

  13.30 – 17.00  Ing. Erika Kusyová 

Dane elektronicky  

3. deň 

9.00 – 13.00     JUDr. Ingrid Ney, PhD. 

Vymáhanie a zabezpečenie daňových nedoplatkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné 
náklady.  
Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Prešov, RVC 
Rovinka, RVC Rimavská Sobota, RVC Senica, RVC Štrba, RVC Trenčín, RVC Trnava. 
 

Uzávierka prihlášok:  6. september 2022 
 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Michalovce. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické prihlasovanie 
sa  cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet a vopred.  
 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  
o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. RVC Michalovce nie je platcom DPH.   

Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO: 35532882, DIČ: 2021010420 
 

Motto:                                     
„ Tí, ktorí sa zaoberajú praxou bez vedomostí, sú ako námorníci bez kormidla a kompasu. 

Nikdy s istotou nevedia kam plávajú.“                                    
                                                                                                                                                                                 Leonardo da Vinci                                                                                         
 
Veríme, že si nájdete čas na výnimočné stretnutie. 
So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia: 

                                                                                           Ing. Ľubomíra Borošová, riaditeľka RVC Košice 
                                                                                                                  Ing. Lucia Pavliková, MBA, riaditeľka RVC Michalovce 
                                                                                                                  Ing. Dušan Verčimak, riaditeľ RVC Prešov 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE 
Správcov miestnych daní a poplatkov 

 

 

http://www.rvcvychod.sk/
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  

 

1. deň:  pondelok - 12.9.2022 
12.00 -13.00         Obed 
       od 12.30         Prezencia na seminár 

13.00 – 17.30   Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

                           Lektor:     Ing. Adela Gašparovičová 

❖ Významné zmeny v daňovom poriadku za posledné roky 
❖ Predĺženie lehoty a zmeškanie lehoty 
❖ Nulitné rozhodnutie 
❖ Výzva na podanie daňového priznania (čiastkového DP) 
❖ Vyrubenie dane podľa daňového poriadku 
❖ Zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na ďalšie konanie a rozhodnutie (lehoty a postup) 
❖ Sankcie 
❖ Diskusia 

18.00 –21.00       Večera  
              21.00       Malý spoločenský večer 
 

 

2. deň:  utorok - 13.9.2022 
 

 do 9.00                Raňajky 

09.00 – 12:30      Seminár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a k zákonu č. 447/2015 Z. z. o miestnom 

poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov 

                            Lektorka: Ing. Iveta Ištoková 
❖ Miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného 

priestranstva, ...) 
❖ Miestny poplatok za KO a DSO. 
❖ Miestny poplatok za rozvoj (predmet poplatku, poplatník, výpočet poplatku, ...) 
❖ Novely zákona o miestnych daniach a poplatkoch prijaté a schválené v roku 2022 
❖ Diskusia – riešenie otázok správcov dane/poplatku 

 

13.30 – 17.00      Dane elektronicky 
                            Lektorka:  Ing. Erika Kusyová 
 Stručný úvod 

❖ daňový poriadok a povinnosť vydávať rozhodnutie v el. podobe 
❖ podpisovanie v el. podobe 
❖ čo robiť po zmene starostu 
❖ aktuálne štatistiky 
❖ aké najčastejšie chyby robia úrady pri tvorbe rozhodnutí elektronicky a ako sa im vyhnúť 

 Elektronický podpis 
❖ spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať 
❖ čo sa používa pri rozhodnutiach o daniach a poplatkoch 
❖ formát elektronického podpisu 
❖ praktické informácie – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení, zmene 

starostu 
Proces vytvárania rozhodnutí 

❖ ako dosiahnuť vyžadovaný stav 
❖ informačné systémy a ich prepojenie 
❖ vytváranie listinnej podoby 
❖ registratúra, vedenie spisu 
❖ listinný a elektronický spis 
❖ právoplatnosť rozhodnutia 
❖ dlhodobé ukladanie elektronických rozhodnutí 

Listinný rovnopis 
❖ doložka autorizácie - čo to je a ako má vyzerať 
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❖ súvisiace problémy 
Zaručená konverzia 

❖ proces zaručenej konverzie 
❖ overovanie konvertovaných dokumentov 

CUET 
❖ čo ohľadne daní sa zverejňuje na CUETe  

Výhľady do budúcnosti 
❖ proces založený na životnej situácii 

Diskusia 
 
12.30 – 13.30       Obed 
18.00 – 21.00       Večera, voľný program 

 
3. deň: streda – 14.9.2022 
do 9.00                 Raňajky 

9.00 – 13.00        Vymáhanie a zabezpečenie daňových nedoplatkov 

                              Lektorka:  JUDr. Ingrid Ney, PhD. 
Daňový poriadok  

❖ daňové tajomstvo 
❖ odvolacie konanie 
❖ podania daňových subjektov  
❖ výzvy na doplnenie podania 

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 

 Daňový nedoplatok  
❖ zánik daňového nedoplatku s jeho následným odpísaním 
❖ premlčanie daňového nedoplatku  

Záložné právo 
❖ zriadenie záložného práva 
❖ nadobudnutie právoplatnosti  rozhodnutia 
❖ odôvodnenie primeranosti  záložného práva 

Daňové exekučné konanie  : 
❖ 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 
 
13.00 – 14.00        Obed, Záver 

 

 

Zaslanie vašich otázok: 
svoje otázky môžete zaslať vopred  - najneskôr do 6.9.2022  na e-mail: rvcmichalovce@gmail.com. 
Lektori sa budú môcť dôkladnejšie pripraviť a zaslané otázky zaradíme do programu stretnutia /samozrejme  
pri  zachovaní anonymity/.  
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AKO sa na podujatie prihlásiť? 
 

Voči RVC vás prosíme o elektronické prihlásenie klikom na modrú šípku označenú „Prihláška“. Týmto vstúpite 

priamo do podujatia na našom webe, kde si môžete prečítať obsah, podmienky účasti a priamo sa na podujatie aj 

prihlásiť. Vyplníte elektronickú prihlášku a odošlete jedným klikom. 

Po korektnom vyplnení vám príde automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete použiť ako účtovný doklad. 
 

                                                                                                                                                                                        
 

 
 
                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

Doplatok za jednoposteľovú izbu: 

Jednoposteľové izby budú akceptované iba v prípade, že bude voľná kapacita v hoteli !!! 
Štandardne poskytujeme ubytovanie v 2-posteľových izbách (v rámci vložného). Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie 

v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii Hotela Bellevue. Výška doplatku je            

45,- €/ osoba/ noc. Túto požiadavku nám vopred avizujte v prihláške, resp. v poznámke, ak sa prihlasujete cez webovú 

stránku. Potvrdíme vám ju až v čase uzávierky, t.j. 6.9.2022. 

 

Doprava na miesto konania: 

Odporúčame vám dopraviť sa na miesto konania vlastnou dopravou, autom. 
AUTOM  - GPS = N 49° 08,4' E 20° 13,76'  

Z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – smer Smokovce. 

AUTOBUSOM - pravidelné vnútroštátne a medzinárodné linky premávajú priamo do Starého Smokovca. 

VLAKOM  - z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – Tatranskou elektrickou železnicou do Starého Smokovca. 

Grand Hotel Bellevue sa nachádza cca 250 m od autobusovej a železničnej stanice v Starom Smokovci. 

 

Kontakt na hotel:  
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.  
Horný Smokovec 21   
062 01 Vysoké Tatry  
Slovenská republika 
 http://www.hotelbellevue.sk  
 

 
 
 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE  
Správcov miestnych daní a poplatkov 

 

Záväzná prihláška (kliknite na modrú šípku) 

 
 

PRIHLÁŠKA 

https://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=1955

