Prihláška na webinár:

ZÁKON O ODPADOCH, VYKONÁVACIE

PREDPISY - ZMENY PLATNÉ OD 15. 10. 2021,

14. 10. 2021

Vás pozýva na webinár
Firma, inštitúcia: ........................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
IČO: ....................................... DIČ alebo IČ DPH: .......................................................................
f

a vykonávacie predpisy - zmeny platné od 15. 10. 2021

14. október 2021 - štvrtok
od 9.00 do cca. 14.00 hod., prihlasovanie možné od 8.45 hod.

Tel./Mobil: ....................................... E-mail: .............................................................................
Meno a priezvisko účastníkov, pozícia:
1. ...............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................

Program:

BLOK I.
 Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, prijaté
a pripravované zmeny
 Základné ustanovenia – zmeny
 Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
 Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad základných povinností
 Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje a stavebné odpady
 Komunálny odpad – zmeny a úpravy povinností
 Administratívne nástroje – povolenia na jednotlivé činnosti,
registrácie – zmeny
 Informačný systém odpadového hospodárstva
 Správne delikty – prehľad
BLOK II.
 Prehľad ďalších pripravovaných zmien právnych predpisov
v odpadovom hospodárstve
 Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých
vyhlášok
 Diskusia
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.

* - na uvedený e-mail Vám zašleme link na pripojenie k webináru, na pripojenie zadávate
meno a priezvisko z prihlášky
Účastnícky poplatok (osoba s DPH): 90,- EUR
72,- EUR - člen SOPK, SPOK
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: 141021.
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT: TATRSKBX.
IČO: 30842654,
DIČ: 2020815236, IČ DPH: SK2020815236. Účastnícky poplatok je
hradený výlučne prevodom a to najneskôr deň pred konaním webináru (aby sme mali
poplatok na účte), faktúru zašleme poštou. Na základe Vašej platby Vám zašleme na e-mail
link na webinár najneskôr hodinu pred začiatkom. Na prihlásenie sa využíva program
Microsoft Teams, ktorý si môžete stiahnuť zdarma (https://www.microsoft.com/sksk/microsoft-365/microsoft-teams/download-app). Prihlásiť sa je možné bez inštalácie
programu aj cez prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge – podmienka je Windows
7 a vyšší. V poplatku je zarátané materiál k webináru, ktorý obdržíte e-mailom a režijné
náklady. V prípade neúčasti poplatok nevraciame. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť
webinár príp. presunúť na iný termín v prípade náhleho ochorenia lektora alebo ak sa
webinár nemôže uskutočniť z iného organizátorom vopred nepredvídateľného dôvodu.
Uzávierka prihlášok je 12. októbra 2021.
Dátum: ................................

Pečiatka a podpis
oprávneného zástupcu

ONLINE PRIHLÁSENIE: http://www.za.scci.sk/online
Prihlášku zasielajte e-mailom: clenza@za.scci.sk alebo ONLINE.
Organizačný garant: Jozef Štrbák, T: 041-7235 103, -655, 0949-727 802.

