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Odborný program

AC  VZDELÁVACIA AGENTÚRA ZVOLEN
Vás srde ne pozýva na odborno-konzulta ný seminár

OODDPPAADDOOVVÉÉ HHOOSSPPOODDÁÁRRSSTTVVOO
aakkttuuáállnnee zzmmeennyy

ktorý  sa  uskuto ní

vo Zvolene v Divadelnej reštaurácii d a 16. októbra 2014  –  štvrtok

Ing. Marta Gojdi ová
lektorka je skúsenou odborní kou

Cie om seminára je
informova  o zmenách v oblasti odpadového

hospodárstva, ú inných od mesiaca október 2013
a január 2014, ako aj poskytnú  ucelené informácie
o tejto komplexnej problematike v podmienkach
Slovenskej republiky

Seminár je ur ený
starostom, primátorom, zamestnancom

obecných, mestských úradov, zodpovedným za
oblas  odpadového hospodárstva,
podnikate ským subjektom, ktorí nakladajú alebo
podnikajú s komunálnym odpadom

Podrobný preh ad právnych predpisov s poukázaním na schválené a tiež pripravované zmeny
Vyhláška . 310/2013 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
Zákon . 484/2013, ktorým sa mení zákon  . 223/2001 Z. z. o odpadoch
Zákon . 434/2013, ktorým sa mení zákon . 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov na skládky

Preh ad ustanovení zákona . 223/2001 Z. z. o odpadoch
Základné pojmy a princípy odpadového hospodárstva
Program odpadového hospodárstva – vypracovanie, schva ovanie...
Povinnosti firiem pri nakladaní s odpadmi – zhromaž ovanie, preprava, zhodnocovanie a zneškod ovanie
Evidencia odpadov a ohlasovanie údajov
Povinnosti pôvodcov nebezpe ných odpadov
Zásady správneho nakladania s nebezpe nými odpadmi – zber a zhromaž ovanie
Dokumentácia potrebná pri preprave nebezpe ných odpadov
Štátna správa a povolenia na innosti nakladania s odpadmi
Nakladanie s komunálnym odpadom
a iné ...

Praktické spôsoby riešenia problémov zaslaných ú astníkmi seminára vopred
alebo predložených v rámci diskusie

astníci seminára obdržia doplnkový študijný materiál
i   Potvrdenie o ú asti na seminári Vám vystavíme na vyžiadanie

kompletná ponuka odborných seminárov na www.acvzdelavanie.sk

http://www.acvzdelavanie.sk/
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Organiza né informácie a podmienky

Miesto konania ZVOLEN – DIVADELNÁ REŠTAURÁCIA – Kaviare  (2. poschodie)
ul. Divadelná 3 (na Nám. SNP, v budove Divadla J.G.Tajovského – pri EUROPA SC)

Interaktívna mapa s popisom, ako sa k nám dostanete, na: www.acvzdelavanie.sk/mapa

Harmonogram
8.15 h. 9.00 h. prezentácia astníkov
9.00 h.  9.05 h. otvorenie seminára
9.05 h. 10.45 h. prednáška I. as

10.45 h. 11.15 h. prestávka (hlavné jedlo, káva / aj, minerálka)
11.15 h. 14.00 h. prednáška II. as , diskusia

14.00 h. predpokladaný záver

Uzávierka prihlášok Prihlášku prosíme zasla  obratom, najneskôr však 14. októbra 2014 na adresu:
AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, P. O. BOX 53, 960 01 Zvolen
alebo faxom: 045 / 233 16 44
e-mailom: agentura@acvzdelavanie.com

agentura@acvzdelavanie.sk
 cez web: http://www.acvzdelavanie.sk/online-prihlaska/16-10-2014

Telefonický kontakt: 045 / 540 18 63, Mobil: 0911 120 165

Údaje organizátora:  Ivana underlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, J. Kozá eka 2115/12, 960 01 Zvolen
O: 47220937,  DI : 1085736872   [agentúra nie je platite om DPH]

Registrácia: OÚ Zvolen . OŽP-2013/05215-2, . živ. reg. 670-22838

Ú astnícky poplatok je stanovený pod a zákona . 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
V poplatku sú zahrnuté kalkulované náklady na organiza né, technické a lektorské zabezpe enie;

as  na seminári, konzultácie s lektorom po as seminára, autorsky spracovaný materiál,
hlavné jedlo, káva / aj, minerálka a réžia.

  Ú astnícky poplatok 1 osoba

  Pri platbe prevodom na ú et vopred 39 €

AV A  pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 organizácie 37 €

  Pri platbe v hotovosti na mieste konania seminára 49 €

Na základe tejto pozvánky uhra te poplatok vopred na ú et agentúry . 3158301253/0200, vedený vo VÚB ZV.

IBAN: SK47 0200 0000 0031 5830 1253 BIC: SUBASKBX
referencia platite a:  VS 1610 / SS Vaše I O / KS 0308

Pri úhrade dbajte na zadanie variabilného a špecifického symbolu, aby bola Vaša platba správne identifikovaná.
(v prípade, že nemáte pridelené I O, ako špecifický symbol uve te Vaše telefónne íslo)

Ak platbu na ú et uskuto níte len 2 pracovné dni pred konaním seminára (tzn. 14.- 15. októbra 2014),
zárove  Vás prosíme odfaxova  alebo odmailova  nám potvrdenie o vykonanej úhrade ú astníckeho poplatku

(výpis z ú tu, bankou potvrdený príkaz na úhradu alebo potvrdenku zaslanú spätne bankou pri internet banking-u).

Poplatok je možné uhradi  aj v hotovosti pri prezentácii na seminári, no prihlášku je potrebné zasla  vopred
aj v takomto prípade. Prosíme, aby ste poplatok neuhrádzali poštovými poukážkami.

tovný doklad – elektronická faktúra bude po prijatí platby
zaslaná na Vami uvedenú e-mailovú adresu v záväznej prihláške.

Predfaktúru / potvrdenie o ú asti vystavíme na vyžiadanie (Vaše požiadavky uve te v prihláške).

V prípade neú asti na seminári z dôvodu na strane prihlasujúcej organizácie – poplatok nevraciame.
Ako prihlasujúca  organizácia  máte možnos   vysla   náhradného ú astníka, vyžiada  si zaslanie študijného materiálu alebo

  sa s organizátorom,  a to najneskôr v de  uzávierky prihlášok, môžete  dohodnú   o evidovaní  platby  na  iné podujatie.
Za nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo organiza ných zmien a zaväzujeme sa v as oznámi  vzniknuté zmeny
prihláseným ú astníkom telefonicky, faxom, e-mailom alebo písomne. Informáciu zverejníme aj na našej internetovej stránke.
V prípade plnej kapacity si vyhradzujeme možnos  Vašu prihlášku za vrátenia uhradeného ú astníckeho poplatku stornova .
V prípade nedostato ného po tu prihlásených ú astníkov seminár za vrátenia uhradeného ú astníckeho poplatku odvoláme.
Na seminári nie je povolené vyhotovovanie akýchko vek obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov.
Ak NR SR schváli alšie zmeny predmetnej oblasti do d a konania seminára, budú tieto zahrnuté do programu.

Prihlásením sa na seminár vyjadrujete súhlas s týmito organiza nými informáciami a podmienkami.
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