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Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov 
  Vás srdečne pozývajú na seminár

 

  

 

 

 

 
Pre profesijnú skupinu správcov miestnych daní a poplatkov, ktorí túto agendu vykonávajú v  obciach a mestách východného Slovenska. 
Cieľom podujatia je získať nové informácie, prehĺbiť vedomosti a prekonzultovať praktické problémy v oblasti spravovania a vymáhania 
miestnych daní. Profesijnú skupinu „správca miestnych daní“, oslovujeme často na našich jednodňových seminároch. Účastníkom 
ponúkame viacdňové podujatie, ktoré okrem výkladu zákona poskytuje priestor na širšiu konzultáciu
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania: Hotel  Vinnay, Vinné jazero 

Začíname obedom o 12.00 hod. 

Prezencia:  17. 9. 2018 - od 12.45 – do 13.00 hod. 

Začiatok podujatia:   13.00 hod.  !!! 
 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
 

Dátum konania:  

17. – 19. september 2018 /pondelok- streda - 3 dni 
č. účtu: IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001 

VS: 170918 

pre členov RVC KE/MI/PO:            159,- € /účastník   

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       179,- € /účastník    

 

 

 

 

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:  
 

1.deň:  
13.00 – 17.30  Ing. Adela Gašparovičová 
Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
 

2. deň 
9.00 – 12.00       Ing. Adela Gašparovičová 
Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
v náväznosti na  zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov 

 

13.00 – 17.30  JUDr. Ingrid Ney, PhD. 
   Novela  zákonov – Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon 

o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodný zákonník. 
 

3.deň 
8.00 – 12.30      JUDr. Ingrid Ney, PhD. 

   Daňový nedoplatok, zabezpečenie daňových nedoplatkov,       
   daňové exekučné konanie.

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

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady. Za 

členov na toto podujatie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov. 

Uzávierka prihlášok:  14. september 2018 
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Michalovce. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo mailové prihlášky. 

Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich prihlasovacích údajov, neodporúčame telefonické 

prihlasovanie. 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:                                          
„Nikdy neprehrám. Buď vyhrám, alebo sa poučím.“ 

                                                                                                                                                                   Nelson Mandela 
 

Veríme, že aj v tejto uponáhľanej dobe a napriek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete zariadiť čas v prospech tohto 
vzdelávacieho podujatia. Hotel ponúka kvalitné relaxačné služby, ktoré môžete využiť: http://hotelvinnay.sk/kontakt/  

So srdečným pozvaním, 
      

 

               Ing. Ján KOKARDA                                 p. Jarmila LOPATOVÁ                                        PhDr. Dušan DEMČÁK, PhD. 

           predseda Rady RVC Košice                          predsedníčka Rady RVC Michalovce                              predseda Rady RVC Prešov 

STRETNUTIE SPRÁVCOV MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV, ZÁKON 563/2009 Z. Z. O SPRÁVE DANÍ 

(DAŇOVÝ PORIADOK), V NÁVÄZNOSTI NA ZÁKON Č. 582/2004 Z. Z. O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKOCH,  V ZNENÍ 

NESKORŠÍCH ZMIEN, VYMÁHANIE  DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV -  Novela Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného 
poriadku, Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodného zákonníka. 
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 

 

1. deň:  pondelok  17.9.2018 

   12.00 – 12.45      Obed 
           od 12.45     Prezencia na seminár 

13.00 – 17.30        

Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

  Lektorka:   Ing. Adela Gašparovičová 
 

✓ Novela  daňového poriadku účinná k 1.1.2018 
  

✓ Nedostatky v podanom daňovom priznaní a nepodané priznanie  
- výzvy a dôsledky 
- vyrubenie dane  

✓ Skrátené vyrubovacie konanie 
 

✓ Odvolacie konanie (nová lehota)  a ďalšie opravné prostriedky 
 

 
 

   18.00 – 21.00      Večera, voľný program 

 
2. deň:  utorok,  18. 9. 2018 

do 8.45      Raňajky 

 

9.00 – 12.00   
Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
  

Lektorka: Ing. Adela  Gašparovičová 
 
 

✓ Doručovanie  
✓ Lehoty  -  počítanie lehôt  

-  právoplatnosť, splatnosť, vykonateľnosť 
                                       -  zánik práva vyrubiť daň 

 
✓          Predĺženie lehoty a odpustenie zmeškania lehoty 
✓          Odklad platenia dane a platenie dane v splátkach  
✓          Sankcie – pokuty, úhrnná pokuta, úrok z omeškania 
✓          Príklady  
✓          Diskusia  
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12.00 – 13.00     Obed 

13.00 – 17.30     

Novela  zákonov – Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštruktur. a  Obchodný zákonník  

Lektorka: JUDr. Ingrid  Ney, PhD. 

 

✓ Novela  zákonov – Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodný 
zákonník: 

-  nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov  
 
 

✓ Daňový nedoplatok 
 

                -  zánik daňového nedoplatku  
                -  preklúzia daňového nedoplatku 
                -  premlčanie daňového nedoplatku 

 

18.00     Večera, voľný program 

  

  3. deň:  streda, 19. 9. 2018 

do 7.30      Raňajky 
 

8.00 – 12.30 
Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštruktruk. a  Obchodný zákonník 

                                 

Lektorka:  JUDr. Ingrid  Ney, PhD. 
 

✓ Zabezpečenie daňových nedoplatkov: 
 

               -  predmet záložného práva  
               -  vznik záložného práva    
               -  zrušenie záložného práva  
 

✓ Daňové exekučné konanie  :  
 
               -  základná právna úprava 
               -  základné ustanovenia, základné zásady 
               - právne následky existencie vlastníckych práv tretích osôb k predmetu daňovej exekúcie 
               - rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní: 

•  rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania  

•  daňová exekučná výzva 

•  daňový exekučný príkaz 
      -  odloženie daňovej exekúcie 

                - zastavenie daňového exekučného konania 
                - spôsoby vykonávania daňovej exekúcie 

• stručná charakteristika 

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

 12.30 – 13.30  Obed, záver  
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

Doplatok za jednoposteľovú izbu: 

Jednoposteľové izby budú akceptované iba v prípade, že bude voľná kapacita v hoteli  alebo v susediacom 
hoteli!!! 
Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na 
recepcii Hotela Vinnay. Výška doplatku je  38 €/ osoba/ noc, už pri  ubytovaní. Túto požiadavku nám vopred 
avizujte v prihláške, resp. v poznámke, ak sa prihlasujete cez webovú stránku.  
 
Doprava na miesto konania: 
PREPRAVA z  Michaloviec do HOTELA. V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, uveďte 
doplnkové informácie: spolubývajúci, objednanie prepravnej služby a požiadavku na jednoposteľovú izbu ako poznámku k 
menu prihláseného účastníka. 
V prípade, že cestujete vlakom, alebo autobusom, ponúkame vám možnosť presunúť sa z Michaloviec do Hotela Vinnay 
nami objednaným autobusom.  Autobus bude pristavený na železničnej stanici v  Michalovciach 17.9.2018 o 10:30 h, 
odchod o 10:45 h. Po skončení podujatia bude rovnaká možnosť, autobus bude odchádzať v prípade záujmu (min. 10 ľudí) 
z Hotela Vinnay  späť  19.9.2018 o 14.30 do Michaloviec.   
Cena za využitie tejto služby je stanovená na 4,00 € za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, prosím Vás o jej 
objednanie, pripočítanie prepravného k vložnému a úhradu celej sumy naraz s poplatkom za seminár.  

 
Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk: 
Odporúčame túto formu prihlasovania. V prihláške uveďte svojho spolubývajúceho. V prípade iných požiadaviek, 
uveďte to prosím do poznámky. Úhradu preveďte včas cez účet. Zmeny pred podujatím hláste čo najskôr, aby sme 
mohli včas reagovať a zabezpečiť vám v hoteli všetky služby. 
Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk  V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, 
uveďte doplnkové informácie: spolubývajúci, objednanie prepravnej služby a požiadavku na jednoposteľovú izbu (iba 
v susediacom hoteli a to z nedostatku izieb) ako poznámku k menu prihláseného účastníka. 

 
Kontakt na hotel:   
 

Sídlo spoločnosti: Vinnay, s.r.o., Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce, Adresa prevádzky: Hotel Vinnay***,  

Vinianske jazero, 072 31 Vinné 

E-mail recepcia: recepcia@hotelvinnay.sk 

E-mail manažérka: info@hotelvinnay.sk  

Pevná linka recepcia: 056/6795660    
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do 14. 9. 2018  na adresu: 

                                                   RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30,  071 01 Michalovce 
mailom alebo písomne, alebo cez web stránku: www.rvcvychod.sk alebo cez rvcmichalovce@gmail.com, 

  M: 0915 969634, 0918125777 , ktoré sa uskutoční v hoteli Vinnay. 
           Člen RVC (KE/MI/PO) 

                                       Nečlen   RVC 
                                   

Názov inštitúcie  
 

 

Telefón, e-mail :  

 

 

Titul, meno a priezvisko účastníka / účastníkov :                        

 

 

Ubytovanie v 2-posteľových /3-post. izbách. Budem ubytovaný s: 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ   

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                 uhradili z nášho účtu č.  

čiastku                                            €   pre                        (koľkých )  účastníkov  seminára v prospech účtu Prima banka,  

 IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

                                         VS: 170918,  KS: 0308   

V                                                                                               , dňa                                         

 

 

 

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

                                                                                                                                                              pečiatka a podpis 

RVC KE, MI a PO sú členmi  Asociácie vzdelávania samosprávy.  

Informácie o vzdelávaní samosprávy:  www.avs-rvc.sk    

 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár 

STRETNUTIE SPRÁVCOV MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV, ZÁKON 563/2009 Z. Z. O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK), V NÁVÄZNOSTI NA ZÁKON Č. 582/2004 

Z. Z. O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKOCH,  V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN, VYMÁHANIE  DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV -  Novela Občianskeho súdneho 

poriadku, Exekučného poriadku, Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodného zákonníka. 
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