
^lCEL^f^

ŕM
.^
%

>.ľ*

C 1
K o c E

Váspozývanaseminár RVC KE 2020/02
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POVINNOSTI OBCÍPRI
< / /

A POSLEDNÉ SCHVALENE ZMENY

Cierová skupina: p-imátori miest a starostovia obcí, poslancí a čienovia komisií, hlavní kontroióri, odbomí
zamestnand miest a obcí/ zvozových firiem, ostatní záujemcovia o túto problematiku

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚÍASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 30. január 2020 /štvrtok pre clenov RVC KE: 20,-   / účastník
Miesto konania: KoŠke, SBD II., pre nečlenov RVC KE: 36,-   / účastník

Bardcjovská 3, zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Lektora: Ing. Peter Gallovič SWIFT(BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:3001

PROGRAM SEMINÁRA:
PrehFad platných právnych predpisov odpadového hospodárstva a rozsah ich zmien od 1.7.2020
PrehFad ustanovenf zákona o poplatkoch za utoženie odpadov na skládky odpadov*

Prehfad ustanovení zákona o odpadoch s poukázaním na postedné schválené zmeny
Základné ustanovenia a záMadné pojmy

- Základné povinnosti oba' pri nakladaní s odpadmi
Obce a rozšírená zodpovednosť výrobcov
Stavebné odpady a zodpovednosť za naldadanie s nimi

- Komunálny odpad - zmeny v defíníciách a zodpovednosti ako i nakladaní s n
-ť- '*.

- Administratívne nástroje - povolenia na činnosti nakladania .:?

Zodpovednosťza porušenie povinností
Prehfad ustanovenf vykonávacích predpisov a posledné zmeny
Diskusia
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Vo vloínom Je zahmuté: poplatok za seminár, pracovný materiál, občerstvenie. lektor, prenájom priestorov, organizačné

Uzávierka prihlášok: 27. január 2020

PrihJasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporäčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC KoŠice.

Táto pozvánka slúži ako úítovny doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: tČO 312S8650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaj'e potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým poftladniíným dokladom, resp. výpisom

'ľť2 účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok }e stanovený dohodou vzmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskoršfch predpisov. RVC Košice nie je ptatcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je mozné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúčasti vloíné
nevraciame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhtásiťsa môžete najneskôr 1 deň pred konanfm podujatia.
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"Boj sa Íahostajných ľuďí, prelože ich mlčanli ŕí^fifí^tey^^ zemi krivda azlo."

Maxim Gorkij13U' .-i^jdtfitt-Lh-hf ib
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So srdečným pozvaním, /.
-vl

Císio zúztiinmu: Cíalo^f

Ing. Ľubomfra Borošová, RVC Košice . W
Príiuŕiy: ^ww^: \g} 
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RVC Koilce je clenom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVC Koiice, H avná 68, 040 01 KoSice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk 1ČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Tel.: +421/55/684 1161, +4210905 883 099 www.rvcvychod.sk rvcke@stonline.sk


