ZÁKON O ODPADOCH, POVINNOSTI FIRIEM
PODĽA USTANOVENÍ ZÁKONA č.79/2015 Z.z., 22.3.2018

Prihláška na seminár:

Vás pozýva na odborný seminár

Firma, inštitúcia: ........................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
IČO: ................................ DIČ: .................................... IČ DPH: ..................................................
Tel: .................................................. E-mail: ..............................................................................

f

Povinnosti firiem podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a vykonávacích predpisov, zmeny od 1.1.2018

22. marec 2018 - štvrtok
od 9.00 do cca. 14.00 hod., prezentácia od 8.30 hod.
miesto: zasadačka SOPK ŽRK, Hálkova 31, Žilina
Program:

BLOK I.
 Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva
 Schválené, pripravované zmeny zákona a vykonávacích predpisoch
 Prehľad povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
 základné pojmy, základné povinnosti držiteľov odpadov
 evidenčná a oznamovacia povinnosť
 nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich preprava
 špecifické povinnosti vybraných držiteľov odpadov
 Rozšírená zodpovednosť výrobcov – povinnosti výrobcov
 Osobitné prúdy odpadov, stavebné odpady, komunálny odpad
 Administratívne nástroje – autorizácia, súhlasy, registrácia
 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
 Zodpovednosť za porušenie povinnosti – prehľad
 Prechodné a záverečné ustanovenia – upozornenie na ešte platné
BLOK II.
 Vykonávacie predpisy – prehľad dôležitých ustanovení, zmeny
 Diskusia k problémom účastníkov a konzultácie na aktuálne témy
Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ, konateľ - E.P.A. spol. s r.o. - odborne spôsobilá osoba pre
autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre
odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Meno a priezvisko účastníkov, pozícia:
1. ...............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................
Účastnícky poplatok (osoba): 65,- + DPH = 78,- EUR
50,- + DPH = 60,- EUR - člen SOPK
Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške ................... EUR
prevodom na účet SOPK v Tatra banke, a.s., č. účtu 2626150413 / 1100, VS: 220318.
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT: TATRSKBX.
IČO: 30842654,
DIČ: 2020815236, IČ DPH: SK2020815236. Pri úhrade účastníckeho
poplatku prevodom, treba doniesť potvrdenie o úhrade na prezentáciu a daňový doklad –
faktúru zašleme poštou. Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii,
upozornite na to vopred. V poplatku je zarátané občerstvenie, príp. materiály k semináru
a režijné náklady. V prípade neúčasti poplatok nevraciame, môžete poslať náhradníka.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár príp. presunúť na iný termín v prípade
náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže uskutočniť z iného organizátorom
vopred nepredvídateľného dôvodu. Uzávierka prihlášok je 20.marca 2018 do 15.00 hod.
Doprava: BUS č. 6, 16, 22, 26, zo železničnej stanice, vystúpiť na zastávke - Hálková.
Vlastná doprava: z „Rondla“ smer „centrum“, po pravej strane 3. dvojdom, vlajky vo dvore.
Parkovanie v priľahlých uliciach za parkovací poplatok mestu.
GPS súradnice miesta konania: 49° 13' 11.9712479" N, 18° 44' 4.1193938" E
Dátum: ..........................

Pečiatka a podpis
oprávneného zástupcu

NA AKCIU SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ AJ ONLINE: http://www.za.scci.sk/online
Prihlášku zasielajte e-mailom: clenza@za.scci.sk, faxom: 041-7235 653.
Organizační garanti: Slavomíra Gajdošová, Anna Muziková
T: 041-7235 101, -655, prihlášky na semináre a ďalšie aktivity na www.interbiznis.sk

