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Vás pozývajú na  

 

  

 

 

 
 

Vážení správcovia daní a poplatkov, 
radi by sme vás pozvali na spoločné pracovné stretnutie opäť po roku, pevne veríme, že situácia bude priaznivá. Pripravili 
sme si pre vás formát, v ktorom nebude chýbať diskusia a konzultácie. 
 Pýtajte sa  - takéto motto sme si dali pre tohtoročné konzultačné stretnutie. Vzhľadom k tomu, že nám situácia neumožnila 
prezenčné podujatia, chceli by sme vám dať priestor, aby ste sa mohli pýtať a riešiť vaše pracovné problémy priamo 
s odborníkmi formou konzultácií. 
Rešpektujeme zvýšené hygienické opatrenia v hotelových zariadeniach a o aktuálnom stave vás budeme včas informovať. 
Cieľová skupina – starostovia obcí a primátori miest, odborní zamestnanci správy daní a poplatkov obcí a miest, hlavní  
kontrolóri, poslanci 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania: 

HOTEL GLAMOUR, Kaluža - Zemplínska Šírava 
Dátum konania: 

6. –8. september 2021 / pondelok - streda  
 

Prezencia:  od 10.30 – do 11.00 hod. 

Začiatok podujatia:   11.00 hod.   

Obed :  12.30 
 

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
pre členov RVC KE/MI/PO:            200,- € /účastník 

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       220,- € /účastník 

číslo účtu:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001 

VS:  060809 
   

 
 
 

   TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 
1.deň:  

   11.00 – 17.00   Ing. Iveta Ištoková       

Konzultácie k miestnym daniam a miestnym poplatkom za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady     

2. deň 

9.00 – 13.00     Ing. Adela Gašparovičová 

Konzultácie k Daňovému poriadku 

   14.00- 15.00 –  Ing. Róbert Oravec  

                            NKÚ SR - Expozitúra Košice 

Prezentácia výsledkov kontroly: Daň z nehnuteľnosti z 

pohľadu kontrolnej činnosti NKÚ SR 

     15.00 – 16.00  Mgr. Mária Hlaváčová 

Starostlivosť o rozvoj osobnosti – imidž a zdravie 

   3.deň 

     9.00 – 13.00   Ing. Erika Kusyová    

Konzultácie k rozhodnutiam o dani v elektronickej podobe  

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

 

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné 
náklady.  
Zľavu na toto podujatie poskytneme aj členom: RVC Martin, RVC Nitra, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava  
 

Uzávierka prihlášok:  31. august 2021 
 

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 Prešov nie je platcom DPH.   

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

Motto:                                         „Nehovor, že nemôžeš, keď nechceš, lebo príde čas, že budeš chcieť, ale nebudeš môcť .“ 
                                                                                                                                                                                                                   Ján Werich 
Veríme, že si nájdete čas na výnimočné stretnutie po dlhej dobe. 
So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia: 

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

PRACOVNÉ STRETNUTIE  
Správcov miestnych daní a poplatkov 

 

 

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

 

1. deň:  pondelok - 6.9.2021 
 

11.00 – 17.00    Konzultácie k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 
447/2015 Z. z. 
                             Lektor: Ing. Iveta Ištoková 
1. Miestne dane 
- daň z nehnuteľností, 
- daň za psa, 
- daň za ubytovanie, 
- daň za užívanie verejného priestranstva a pod. 
2. Miestny poplatok za KO a DSO. 
3. Podávanie priznaní a čiastkových priznaní k miestnym daniam. 
4. Formálna kontrola podaných priznaní a následný postup správcu dane (výzva na doplnenie alebo opravu priznania). 
5. Vyrubovanie miestnych daní  a poplatku za KO a DSO rozhodnutím. 
6. Miestny poplatok za rozvoj 
- predmet poplatku, 
- výpočet poplatku, 
- rozhodnutie k poplatku. 
 
Konzultácie - ku konkrétnym problémom aplikačnej praxe. Otázky týkajúce sa témy, poprosíme zasielať vopred do 
30.8.2021 na rvcmichalovce@gmail.com, aby mala lektorka dostatočný čas na prípravu. 
                        
18.00 – 21.00       Večera, voľný program 
 

 

2. deň:  utorok - 7.9.2021 
 

 do 8.45                Raňajky 
 

9.00 – 13.00        Kontultácie k Daňovému poriadku 
                           Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok) 
                              Lektorka:  Ing. Adela Gašparovičová 
 

✓ Informácia o novele  daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2022 
✓ Výzva na podanie (daňového) priznania a dôsledky, dodatočné (daňové) priznanie   
✓ Postup správcu dane pri zistení nedostatkov v podanom daňovom priznaní a nepodané priznanie  

• výzvy a dôsledky   
• vyrubenie dane – daňová kontrola, určenie dane podľa pomôcok 
• skrátené vyrubovacie konanie 

✓ Rozhodnutie  
• právoplatnosť, splatnosť, vykonateľnosť rozhodnutia 
• zánik práva vyrubiť daň 

✓ Odvolacie konanie a ďalšie opravné prostriedky  
✓ Doručovanie a zastupovanie 

 
Konzultácie - ku konkrétnym problémom aplikačnej praxe. Otázky týkajúce sa témy, poprosíme zasielať vopred do 
30.8.2021 na rvcmichalovce@gmail.com, aby mala lektorka dostatočný čas na prípravu. 
   

 14.00- 15.00  Prezentácia výsledkov kontroly: Daň z nehnuteľnosti z pohľadu kontrolnej činnosti NKÚ SR 

                         Lektor : Ing. Róbert Oravec, NKÚ SR - Expozitúra Košice 
 

 15.00 – 16.00  - Starostlivosť o rozvoj osobnosti – imidž a zdravie 

                              Lektorka : Mgr. Mária Hlaváčová                   
 
13.00 – 14.00        Obed 
18.00 – 21.00        Večera, voľný program 
 

mailto:rvcmichalovce@gmail.com
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3. deň: streda - 8.9.2021 
 

do 8.45                 Raňajky 
 

9.00 – 13.00         Konzultácie k rozhodnutiam o dani v elektronickej podobe                

                             Lektor:   Ing. Erika Kusyová   
  

✓ Elektronická schránka 
➢ pre právne postavenie orgánu verejnej moci 
➢ pre právne postavenie právnickej osoby a fyzickej osoby 

✓ Vydávanie rozhodnutí elektronicky, štruktúra a náležitosti rozhodnutí 
✓ Elektronický podpis na rozhodnutí 
✓ Vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti 
✓ Ukladanie dokumentov podpísaných elektronicky 
✓ Zverejňovanie 
✓ Potrebné informačné systémy a dodávatelia 

 
Konzultácie - ku konkrétnym problémom aplikačnej praxe. Otázky týkajúce sa témy, poprosíme zasielať vopred do 
30.8.2021 na rvcmichalovce@gmail.com, aby mala lektorka dostatočný čas na prípravu. 

                        
 

13.00 – 14.00      Obed, záver  

 
 

Každý dotaz, ktorý sa venuje navrhnutej tématike radi uvítame. Prosíme účastníkov, aby svoje otázky posielali  
vopred  - najneskôr do 30.8.2021 – na e-mail: rvcmichalovce@gmail.com. 
Zaslané otázky zaradíme do programu konzultačného stretnutia /samozrejme  pri  zachovaní anonymity/.  

 
 
 

 

 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

 

Ubytovanie 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 Glamour. Výška doplatku je 35 €/ 
osoba/ noc. Túto službu poskytneme, len ak to dovolí kapacita hotela. Ak takúto požiadavku máte, uveďte to v prihláške, 
túto možnosť vám potvrdíme až po uzávierke prihlášok. 
Hotel umožňuje ubytovanie aj v 3-posteľových izbách. Ide o samostatné lôžko, nie prístelok. Aj takúto požiadavku uveďte 
v prihláške s menami spolu ubytovaných. 
 
Doprava na miesto konania: 
AUTOM  - GPS súradnice: 48°48'27.08"N 22°0'41.22"E 
AUTOBUSOM – z autobusovej stanice Michalovce (cca 13 km).Odchody a linky budú upravené od septembra, informácie 
vám pošleme v maily. 
 
Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk  
V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, uveďte doplnkové informácie: spolubývajúci, a 
požiadavku na jednoposteľovú izbu ako poznámku k menu prihláseného účastníka. 
 
Kontakt na hotel: 
HOTEL GLAMOUR**** 
072 36, Kaluža 744 
Slovenská republika 
tel.: +421/56 688 05 55 
       +421 908 975 269 
fax: +421/56 688 05 99 
e-mail: recepcia@hotelglamour.sk 
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Táto pozvánka spolu s prihláškou (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu 
– ako účtovný doklad k prevodu vložného za podujatie.  

Prosíme vás o prihlasovanie sa cez náš systém na web stránke www.rvcvychod.sk. 
 

 

 
 

 

 

 
 

ktoré sa uskutoční v dňoch 6.- 8.september 2021 
 

Uzávierka prihlášok:  31. august 2021 
 

 
člen RVC    ktoré RVC:                                    nečlen RVC 

     

Čestne prehlasujem, že som členom daného RVC       

Obec / mesto                                                                               IČO: 

  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:                     E-mail: 

  

  

 

 

Ubytovanie v 2, resp. 3-posteľových izbách. Budem ubytovaný s: 

 

Ubytovanie v 1- posteľovej izbe s povinnosťou doplatku 35 € os./noc, potvrdíme až po uzávierke prihlášok: 

 
 

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: KOMASK2X 

                VS: 060809,  KS: 0308 ŠS:                            IČO organizácie 

V                                                                                               , dňa                                         

 

 

 

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

                                                                                                                                                           pečiatka a podpis 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na podujatie 

PRACOVNÉ STRETNUTIE SPRÁVCOV MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV  
 

 

  

  

  

 

http://www.rvcvychod.sk/

