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Cierová skuplna: pracovnfci na useku odpadového hospodárstva obcí, starostovia, kontrolóri

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK :

Dátum konania: 22. máj 2014/štvrtok pre členov RVC KE: 18,-  /účastník

Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3 pre nečlenov RVC KE: 33,-   /účastník
č. účtu: 1274035053/0200Zasadačka, 1. poschodie
IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053Lektorka: MVDr. Marek Rúžička

Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
VS:2205
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PROGRAM SEMINÄRA:

1. Prehfad základných pojmov v zákone o odpadoch vo vztahu k obciam/ kompetendí a povinností obcí na
úseku odpadového hospodárstva, s dôrazom na zmeny v legislatíve s účinnosťou od 1.1,2014

2. Všeobecne záväzné nariadenia obce o nakladanf s komunálnymi odpadmi a
'>.drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiterných kuchynských a ^

ŕ^it \
reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti
na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné p

odpadynaúzemíobce
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3.Program obce (POH obce)

Vo vložnomje zahrnuté : poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihlášok: 19. máj 2014

Prihfasovať sa môžete www.rvcwchod.sk , mailom, telefonicky, alebo faxom. Pfatby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka stúži ako účtovný doklad. Identffikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahujevšetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prfjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky poptatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znenf neskorsích predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára reafizovať obrazové a zvukové záznamy.

Citát: .>

" Täk ako najsilnejši vietor nepohne pevnou skalou,
ták ani ohovárka, cmi chvála nepohne múdrym člavekom."

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomfra Borošová, RVC Košice

RVC Koäice je členom Asodácfe vzdelóvanla samosprävy. RVC Košice, Htavná 68, 040 01 KoSice
Informácie o vzdelävaní samosprávy IČO: 31268650, DIČ: 2021412756, č.ú.: 1274035053/0200


