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

NO V Ý Z Á KO N O O DP A D OC H

a j eh o v y k on áv a ci e pr e d pis y v pr ax i
ktorý sa uskuto ní
vo Zvolene v Hoteli PO ANA

a 20. októbra 2016 – štvrtok

Ing. Marta Gojdi ová
lektorka je skúsenou odborní kou v danej oblasti

Cie om seminára je

Seminár je ur ený

informova o zmenách v oblasti
odpadového hospodárstva, ako aj
poskytnú ucelené informácie o tejto
komplexnej problematike
v podmienkach SR

všetkým firmám a podnikate om, ktorí pri svojej innosti
produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch
alebo v rámci svojej podnikate skej innosti nakladajú
s odpadmi a odpadmi z obalov
obciam, mestám a širokej odbornej verejnosti

Odborný program

Zákon . 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ú inný od 1.1.2016
Vyhláška MŽP SR . 366/2015 Z. z. o eviden nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Základné ustanovenia a základné pojmy – predmet úpravy zákona, odpad, nakladanie a zaobchádzanie
s odpadom, pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom, zariadenia na nakladanie s odpadom,
hierarchia OH, ciele a záväzné limity OH
Programové dokumenty – Program predchádzania vzniku odpadu, Program odpadového hospodárstva
(POH SR, POH kraja, POH obce), Program držite a polychlórovaných bifenylov
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – všeobecné povinnosti, zákazy, povinnosti držite a
odpadu, zodpovednos za nezákonné umiestnenie odpadu, zber odpadu a výkup odpadu, povinnosti
prevádzkovate a zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškod ovanie odpadov, spa ovanie
odpadov, povinnosti prevádzkovate a skládky, nakladanie s kovovou ortu ou, nakladanie s nebezpe ným
odpadom, povinnosti pri preprave nebezpe ného odpadu na území SR
Rozšírená zodpovednos výrobcov – základné ustanovenia, organizácia zodpovednosti výrobcov
a zabezpe enie plnenia vyhradených povinnosti, individuálne plnenie vyhradených
povinnosti, register výrobcov vyhradeného výrobku, koordina né centrum
Osobitné prúdy odpadov
Komunálny odpad – základné pojmy, nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, zberný dvor, prevádzkovate kuchyne
Cezhrani ný pohyb odpadov
Administratívne nástroje – autorizácie, súhlasy, registrácia, vyjadrenia, odborná posudková spôsobilos
Orgány štátnej správy – ministerstvo, inšpekcia, okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad
Zodpovednos za porušenie povinností – priestupky a iné správne delikty
Recykla ný fond
Prechodné a závere né ustanovenia
Praktické spôsoby riešenia problémov zaslaných ú astníkmi seminára vopred
alebo predložených v rámci diskusie
astníci obdržia doplnkový študijný materiál a osved enie o absolvovaní seminára
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Organiza né informácie a podmienky

Miesto konania PO ANA business hotel, Ve ký salónik, 2. posch. – Námestie SNP 64/2, ZVOLEN
Hotel sa nachádza hne ved a Zvolenského zámku, na za iatku pešej zóny mesta,
poskytuje príjemné klimatizované prostredie s wifi pripojením na internet a strážené parkovisko.

Podrobný popis, ako sa sem dostanete, na: www.acvzdelavanie.sk/mapa

Harmonogram

8.15 h
9.05 h

9.00 h
10.45 h

prezentácia astníkov
prednáška I. as

10.45 h

11.15 h

prestávka na obed

11.15 h

14.00 h

prednáška II. as , diskusia

Uzávierka prihlášok Kapacita seminára je limitovaná, prihlášku prosíme zasla obratom,
najneskôr však 18. októbra 2016 na adresu:
AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, P. O. Box 53, 960 01 Zvolen
alebo e-mailom: agentura@acvzdelavanie.com
agentura@acvzdelavanie.sk
cez web: www.acvzdelavanie.sk/online-prihlaska/20-10-2016
Telefonický kontakt: 0902 120 165 , 0911 120 165
Údaje organizátora: Ivana underlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, Námestie SNP 75/26, 960 01 Zvolen
O : 47220937, DI : 1085736872 [agentúra nie je platite om DPH]
Registrácia: OÚ Zvolen . OŽP-2013/05215-2, . živ. reg. 670-22838

astnícky poplatok

je stanovený pod a zákona . 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V cene je zahrnutá:
as prihlásenej osoby na seminári, konzultácie s lektorom po as seminára,
autorsky spracovaný materiál, osved enie o absolvovaní, teplé hlavné jedlo (špecifické požiadavky na stravu
uve te v prihláške), káva / aj, minerálka a réžia.
Ú astnícky poplatok
Platba prevodom na ú et vopred
A V A pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 organizácie
Platba v hotovosti na mieste konania seminára

1 osoba

52 €
49 €
62 €

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

IBAN : SK47 0200 0000 0031 5830 1253
referencia platite a: VS 2010 / ŠS Vaše

BIC : SUBASKBX
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 zrealizujete menej ako 3 pracovné dni pred konaním seminára,
zárove je potrebné odmailova nám potvrdenie o vykonanej úhrade ú astníckeho poplatku
v podobe kópie výpisu z ú tu, bankou potvrdeného príkazu na úhradu alebo potvrdenky z internet bankingu.
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. Zálohovú predfaktúru Vám vystavíme na vyžiadanie.
Storno prihlášky s nárokom na vrátenie ú astníckeho poplatku je zo strany prihláseného subjektu možné uskuto ni
najneskôr v de uzávierky prihlášok. Pri neskoršom odhlásení je možné vysla náhradného ú astníka.
Za nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu miesta alebo termínu konania seminára,
príp. na jeho odvolanie, a zaväzujeme sa vzniknuté zmeny v as oznámi prihláseným osobám telefonicky a e-mailom.
Informáciu zverejníme tiež na našej internetovej stránke.
V prípade prijatia novej legislatívnej úpravy predmetnej oblasti do d a konania seminára, bude táto zahrnutá do programu.
V priebehu seminára nie je dovolené zhotovovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov.

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