Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy a nimi zriadených organizácií.
RVC Prešov – 54/2022

Vás pozývajú na seminár – prezenčná forma

ROZPOČET obce/mesta/mestskej časti a ich RO a PO
proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet
* prezenčná forma, (resp. videozáznam) *
Cieľová skupina: odborní zamestnanci miest a obcí, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku
ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Dátum konania: 11.10. 2022 / utorok
- prezenčná forma
Miesto konania: Prešov, Okresný úrad,
Námestie mieru 3, malá zasadačka
Prezencia:
od 8.30 h
Začiatok:
9.00 h
Uzávierka prihlášok: 7. október 2022
Zo seminára si môžete zakúpiť videozáznam,
ktorý bude sprístupnený v čase 14.-20.10.2022

LEKTORKA:
Ing. Mária Kasmanová
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
pre členov RVC PO, KE, MI:
22,- €/účastník
pre nečlenov RVC PO, KE, MI: 39,- €/účastník
IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254
VS: 111022

PROGRAM:

Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO
Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu , viacročný rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o
rozpočtovej zodpovednosti
Stanovisko hlavného kontrolóra obce/mesta k návrhu rozpočtu obce / mesta – jeho základné
náležitosti
Úpravy rozpočtu po 31.8. 2022
Prijímanie návratných zdrojov financovania a zapájanie prostriedkov rezervného fondu po 31.8.2022
Konkrétne príklady:
 Ako sa zmení výkaz FIN 1-12 po uznesení zastupiteľstva o použití prostriedkov rezervného
fondu
 Ako sa zmení výkaz FIN 1-12 po uznesení zastupiteľstva o zmene rozpočtu – použitie
prostriedkov rezervného fondu
 Akým spôsobom uvedené prípady zahrnúť do evidencie rezervného fondu
 Zapájanie prostriedkov RF a návratných zdrojov financovania do rozpočtu po dátume 31.8.20xx
Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO
Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce
Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM
– obce, RO, PO
Zapojenie občanov do rozhodovania o použití finančných prostriedkov obce / mesta - Participatívny
rozpočet
Vplyv zákona o rozpočtovej zodpovednosti na tvorbu rozpočtu
Programový rozpočet, rozpočtová štruktúra.
Zámery a ciele programového rozpočtu.
Merateľné ukazovatele ako nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov.
Hodnotiaca správa ako súčasť záverečného účtu obce.
Získavanie údajov potrebných k monitorovaniu a hodnoteniu programového rozpočtu obce
Diskusia
Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál (poznámky lektorky a vzory určené na priame
použitie), ktorý dostane každý účastník pri prezencii
...............................................................................................................................................................................................................................
RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
IČO: 31954120, DIČ: 2021241937
Tel.:+421/51/773 42 15, M: +421 915 910 400, www.rvcvychod.sk, rvcpo@rvcvychod.sk

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy a nimi zriadených organizácií.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
ÚČTOVNÝ DOKLAD
Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný email), slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného 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. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.
V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video
a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.
AKO SA NA PODUJATIE PRIHLÁSIŤ?
PRIHLÁŠKA

Prihlasovanie na podujatia RVC je už 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.
Citát:
„Ak chceš skutočne spoznať človeka, pozri sa na jeho prácu“
Johann Christopher Friedrich

So srdečným pozvaním,
Ing. Dušan Verčimak, riaditeľ RVC Prešov
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