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Vo forme videoškolenia vám spolu so Sýkorom
prinášame praktickú príručku pre subjekty verejnej
správy. Tá má napomôcť nielen nováčikom, ale
i dlhoročným subjektom verejnej správy
zorientovať sa v základných povinnostiach, ktoré
im vyplývajú zo zákona.            
 
Videoškolenie nielenže vymedzuje to, kto sa radí
medzi subjekty verejnej správy, ale tiež podrobne
popisuje všetky náležitosti spojené s jednotlivými
povinnosťami. Vo videoškolení spoznáte základné
pravidlá a postupy spojené jednak s výkonom
základnej finančnej kontroly, ako aj s verejným
obstarávaním, protispoločenskou činnosťou a jej oznamovaním, vytvorením profilu verejného
obstarávateľa, poskytovaním preddavkov dodávateľom, povinnosťami nadväznosti bezhotovostnej
úhrady na obeh dokladov či dodržiavaním Príručky k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023. Ozrejmiť si
môžete i to, aká plynie informačná povinnosť pre povinné osoby, prípadne, čo a na akých príslušných
inštitúciách je potrebné nahlásiť a naopak, čo ste povinný uverejniť na svojom webovom sídle. Zvlášť
venujeme pozornosť povinnostiam podľa zákona o majetku obcí.
 
Určite oceníte najmä prehľad toho, na čo sa v praxi zabúda a tiež odpovede na najčastejšie otázky,
ktoré lektor zozbieral počas uplynulých školení.

Prístup k videoškoleniu Praktická príručka: Základné povinnosti, pravidlá a postupy subjektov
verejnej správy
majú užívatelia s prístupom do EPI Právneho systému Medium alebo Premium.

 

Súvisiace dokumenty

Komentár zákona č. 523/2004 Z. z.
Komentár zákona č. 10/1996 Z. z.
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~mgr-jozef-sykora-mba
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=15017193
https://www.epi.sk/epi-komentar/Komentar-zakona-c-523-2004-Z-z.htm
https://www.epi.sk/epi-komentar/Komentar-zakona-c-10-1996-Z-z.htm


Súvisiaci Finančný spravodajca

11. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
3. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022
9. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023

Súvisiace odborné články

Správa majetku štátu v aplikačnej praxi
Zmeny v rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. januára 2021
Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2020

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

10/1996 Z. z. Zákon o kontrole v štátnej správe
523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
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https://www.epi.sk/financny-spravodajca/prirucka-na-zostavenie-navrhu-rozpoctu-verejnej-spravy-na-roky-2019-az-2021.htm
https://www.epi.sk/financny-spravodajca/prirucka-na-zostavenie-navrhu-rozpoctu-verejnej-spravy-na-roky-2020-az-2022.htm
https://www.epi.sk/financny-spravodajca/prirucka-na-zostavenie-navrhu-rozpoctu-verejnej-spravy-na-roky-2021-az-2023.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/sprava-majetku-statu-v-aplikacnej-praxi.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/zmeny-v-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy-od-1-januara-2021.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/danove-priznanie-subjektov-verejnej-spravy-a-uzemnej-samospravy-za-rok-2020.htm
https://www.epi.sk/zz/1996-10
https://www.epi.sk/zz/2004-523
https://www.epi.sk/zz/2016-315

