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Vás pozývajú na seminár                                         RVC Michalovce – 9/2023 

 

  

 

 

 

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. 
Pripravili sme si pre Vás vstup NKÚ ku kontrolným zisteniam a bohatý program s vynikajúcimi lektormi z praxe. 
Veríme, že všetky vzdelávacie témy vás zaujmú a prinesú vám množstvo informácií potrebných pre vašu každodennú 
prácu. Prijmite naše pozvanie na spoločné vzdelávanie sa. Tešíme sa na Vašu účasť. 
 
ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania: 

Grand hotel Permon, Podbanské 

Dátum konania: 

29. – 31. marec 2023 / streda – piatok  
 

Prezencia:  od 12.45 – do 13.00 hod. 

Začiatok podujatia:   13.00 hod.   

Obed :  12.00 

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
pre členov RVC KE/MI/PO:            305,- € /účastník 

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       325,- € /účastník 

 

číslo účtu:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001 

VS:  29310323  

 

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 

1.deň:  

   13.00 – 18.00  Ing. Iveta Ištoková 

Miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a 

miestny poplatok za rozvoj, legislatívne zmeny a konzultácie  

  2. deň 

   09.00 – 12.30  Ing. Zdenko Knižka 

Profesionálna komunikácia s komplikovaným klientom, 

riešenie konfliktných situácií a zvládanie stresu 

  13.30 –  16.00  Ing. Andrej Jankech 

                             NKÚ SR – Expozitúra Trenčín 

Prezentácia výsledkov kontroly: Vymáhanie nedoplatkov 

v samospráve z pohľadu kontrolnej činnosti NKÚ SR 

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:  24. marec 2023 
 

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.  
 

Potvrdenie o prihlásení ako účtovný doklad. 
Potvrdenie o prihlásení,  ktoré vám vygeneruje náš systém a odošle na Vašu e-mailovú adresu, 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:                                     
„ Učenie je ako veľký dom, ktorý si vyžaduje veľké náklady na svoje udržanie neustálymi opravami.“                                    

                                                                                                                                                                                                    Butler Samuel                                                                                         

Veríme, že si nájdete čas na výnimočné stretnutie. 
So srdečným pozvaním 

                                                                                           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:  streda - 29.3.2022 
12.00 -   13.00        Obed 
          od 12.45        Prezencia na seminár 

13.00 –  18.00       Miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a miestny poplatok za rozvoj,       

                               legislatívne zmeny a konzultácie 

          Lektorka:     Ing. Iveta Ištoková 

1.Miestne dane 

✓ predmet daní, 

✓ daňovník, 

✓ základ dane 

✓ sadzba dane, 

✓ výpočet daní, 

✓ úľavy na daniach, 

✓ priznanie k daniam, 

✓ vyrubovanie daní 

2. Miestny poplatok za KO a DSO 

✓ poplatník, 

✓ sadzba poplatku, 

✓ určenie poplatku, 

✓ oznamovacia povinnosť, 

✓ vyrubovanie poplatku, 

✓ úľavy pri poplatku, 

✓ splnomocnenie pre obec 

3. Miestny poplatok za rozvoj 

✓ predmet poplatku, 

✓ výpočet poplatku, 

✓ rozhodnutie k poplatku. 

4. Diskusia, prípadné otázky k preneseným právnym predpisom. 

   

   18.00 –21.00       Večera,  voľný program           
 

 

2. deň:  štvrtok - 30.3.2023 
 

          do 9.00       Raňajky 

09.00–12:30      Profesionálna komunikácia s komplikovaným klientom, riešenie konfliktných situácií a zvládanie  

                            stresu 

            Lektor:     Ing. Zdenko Knižka 

1. Profesionálna komunikácia s komplikovaným klientom 
✓ komunikačné kanály (verbal, vokal, neverbal) 
✓ asertívne rokovanie s komplikovaným klientom 
✓ aktívne počúvanie - využitie v praxi 

2. Riešenie konfliktných situácií a zvládanie stresu 
✓  ako nevyvolať konflikt 
✓  zvládnutie konfliktu s klientom- 2 stupňová metóda 
✓  zvládanie stresových situácií, antistresové cvičenia 

3. Ako uviesť pozitivizmus do praxe ...... 
✓   praktické návody   
✓   riešenie negativistických situácií 

4. Diskusia 
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13.30 – 16.00    Prezentácia výsledkov kontroly: Vymáhanie nedoplatkov v samospráve z pohľadu kontrolnej           

                            činnosti NKÚ 

           Lektor:    Ing. Andrej Jankech 

                              NKÚ SR – Expozitúra Trenčín 

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

 
3. deň: piatok – 31.3.2023 
         do 9.00        Raňajky 

9.00 – 13.00        Vymáhanie a zabezpečenie daňových nedoplatkov 

    Lektorka:         JUDr. Ingrid Ney, PhD. 
Daňový poriadok  

✓ povolenie splátok,  
✓ kvalifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného, zánik daňového nedoplatku s jeho 

následným odpísaním, premlčanie daňového nedoplatku , 
✓ ako postupovať pri daňových nedoplatkoch daňových dlžníkov, ktorí boli v oddlžení (Zákon o konkurze 

a reštrukturalizácii),  
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 

Záložné právo 
✓ zriadenie záložného práva,  
✓ nadobudnutie právoplatnosti  rozhodnutia, odôvodnenie primeranosti  záložného práva 

Daňové exekučné konanie  : 
✓ ako postupovať pri vymáhaní daňových nedoplatkov pri ktorých boli zastavené súdne exekúcie (Zákon o 

ukončení niektorých exekučných konaní) 
✓ 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 
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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. 

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. 
 

                                                                                                                                                                                        
 

 
 
                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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 Permon. Výška 

doplatku je 35,- €/ 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. 24.3.2022. 

 

Doprava na miesto konania: 

Odporúčame vám dopraviť sa na miesto konania vlastnou dopravou, autom.  

 

PREPRAVA z Liptovského Mikuláša do Hotela Permon  
V prípade, že cestujete vlakom, alebo autobusom, ponúkame vám možnosť presunúť sa z Liptovského Mikuláša do Hotela 
Permon nami objednaným autobusom.  
Autobus bude pristavený na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši 29.3.2022 o 11:05 hod., odchod o 11.20 h)  
Po skončení podujatia bude rovnaká možnosť, autobus bude odchádzať v prípade záujmu (min. 10 ľudí) z Hotela Permon  - 
31.3.2023 o 14.00 (k vlaku smerom na východ 14:52 –  Ex 607 Tatran a smerom na západ 15:12 – Ex 608 Tatran). 
 
Cena za využitie tejto služby je stanovená na 15 € za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, prosím Vás o jej 
objednanie pri prihláške na podujatie 
 

Kontakt na hotel: GRAND HOTEL PERMON**** Podbanské,  

                                 Vysoké Tatry Slovenská republika 

Poštová adresa: Grand hotel Permon, s.r.o. 032 42 Pribylina 1486  
Tel.: +421-52-471 01 11 Rezervácie: +421 914 33 00 33 
 Fax: +421-52-449 01 33  
E-mail: hotelpermon@hotelpermon.sk  
GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E  
Zastávka autobusu: "Pribylina - Permon" alebo "Pribylina - Zruby"(informujte sa prosím u šoféra autobusu) 
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Záväzná prihláška (kliknite na modrú šípku) 

 
 

PRIHLÁŠKA 

mailto:hotelpermon@hotelpermon.sk
https://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=2074

