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f Tľ

Téma: ZÁKON C. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A ZMENY PLATNÉ OD
1.1,2019 + EVIDENCIA ODPADOV A PODÁVANIE OHLÄSENÍV
ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE ZA ROK 2018

Dátum konania: 26.február2019

Miesto konania: Kultúrno - spoloČ&nské centrum, Jedlíkova 7, KoŠice /oprotí OC OPTIMA/

Čas konania: 9:00 hod. -15:00 hod. (registráda úČastnikov od 8:30 hod.)

Lektor: Ing. Peter GalloviČ
Expert na odpadové hospodárstvo, pracoval na začiatku svojej karíéry ako
prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovnfk, vedúci
informačnej kanceláríe Centra zneškodňovania odpadov Košice a neskôr
ako ríaditeľ odboru odpadové hospodárstva na Ministerstve životného
prostTedia SR. Je odbome spôsobilá osoba pre autorízované činnostia
osoba oprávnená na vypracovanie odborných posudkovpre odpadové
hospodárstvo oblasti autorízácie a úpravy odpadov.

Program: . Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
Prehľad zmíen platných od 1.1 .2019 z novely zákona o odpadoch a.

vykonávacích predpisov
Evidencia odpadov - vyplnenie evidenČného listu.

Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s nim - vyplneme ohlásenía.

Evidencia obalov a odpadov z obalov a ohlasovanie údajov>

Ostatné ohlásenia v oblastí odpadového hospodárstva - prehľad.

Termíny podávania jednotlivých ohlásení.

Diskusla - konzultáde o konkrétnych problémoch podťa potreby.

úČastnikov
<

Očastnfcky 72,- Eur s DPH (60,- Eur bez DPH)poplatok:
Uzávierka 22.február2019

prihlášok: /Dátum ukončenia registráde je iba orientačný a vyhradzujeme si právo
ukončiť registrácfu po naplnení max. počtu účastnikov./

Kontakt: RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571 , E-mail: pft@pft.sk

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE
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