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Cieľová skupina : starostovia, primátori, zamestnanci obecných a mestských úradov zodpovednf za oblasť odpadového hospodárstva,
ako aj iné podnikaterské subjekty, ktoré nakladajú alebo podnikajú s komunáinym odpadom

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:v f_

Dátum konania : 7. máj 2013 / utorok pre členov RVC KE : 18,-   /účastník
Miesto konania : SBD II., Bardejovská 3, Kosice pre nečlenov RVC KE : 33," /úcastník
Lektorka : Ing. Marta Gojdičová, MŽP SR č. účtu :1274035053/ 0200 s^

^

Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS: 0705

/

PROGRAM SEMINARA:
'<f

Zákon í. 223/2001 Z.z. o odpadoch ajeho novela zákon č. 343/2012 Z.x.
< Základné pojmy(odpad, pôvodcaodpadu,držiterodpadu,zhodnocovaniea zneškodňovanie odpadu, komunáineodpady,

zariadenie na zber odpadov...
<1 Nové základné pojmy ( biologický odpad, biologicky rozložiterné komunálne odpady, obchodník, sprostredkovater,

triedený zber, predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použite, prfprava na opätovné použitie, spracovanie,....)
< Program odpadového hospodárstva obce

Súhlasy podľa § 7 ( Prehľad súhlasov, ktoré sú povinné mať obce na činnosti, ktoré vykonávajú)
<. Riešenie opusteného odpadu v obci
< Povinnosti obce ako držitefa odpadu
< Úprava ustanovení nakladania s komunálnym odpadom (VZN, triedený zber, zmesový komunálny odpad, biologicky

rozlozitelný kuchynsky a reítauraäiý odpad, množstvový zber...
< Nakladanie s nebezpečným odpadom v obd
< Kompetencie obce Obecný árad POPROÔ< Priestupky
< Úprava ďaläfch ustanovení zákona o odpadoch Dátum ^ ^ ^3

-ť

Zókon  . 582/2004 Z.z. o miestnych tlaníach a miestnom poplatku za komunáli^p odpady a drobné stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady člsto laPodnclu ÉEslo: < .

Poplatník (i

Určenie poplatku FŕITohyfIlBty: Fyba^lB' r//ff^w ťSadzba poplatku

."J_.,:..-Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
Vrátenie poplatku
VZN pre miestny poplatok

Vo vložnom Je zahrnuté : poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 2. máj 2013

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporóčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako úítovny doklad. Identifikaíné údaje RVC Koíice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prijmovym pokladničným dokladom/ resp. výpisom z účtu
o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov. RVC Koäice nieje platcom DPH.

Motto; *

"Keďpohnemejednoujedinou vecou vpríroäe, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta."
John Muir

So srdečným pozvanfm,
Ing. Ľubomíra Borosová/ RVC Košice

RVC Košice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVC Koäice, Hlavná 68,040 01 Koiice
Informácie o vzdelávanf samosprávy nájdete na www.avs-rvc.sk IČO: 31268650. DIČ: 2021412756, c.ú.: 1274035053/0200


