Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
IČO: 0034006656
DIČ: 2021205769
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001
email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk
web: www.rvcnitra.sk

www.avs-rvc.sk

ZO - RVC Nitra pre Vás pripravilo ONLINE seminár (LIVE):

Odpadové hospodárstvo obce - pripravované zmeny
od 15.10.2021 a elektronizácia v odpadovom hospodárstve
Cieľová skupina:
•

OcÚ, MsÚ

Termín konania: 19.

10. 2021 (utorok)
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Začiatok pripájania: od 8:45 hod.
Koniec nahlasovania: 15.10.2021 o 16:00 hod.
Miesto konania:

Lektor:

Online seminár (LIVE)

Ing. Peter Gallovič

Program:
•

Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve – schválené a pripravované zmeny

•

Základné ustanovenia

•

Povinnosti pri nakladaní s odpadmi – prehľad a schválené zmeny

•

Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny súvisiace s odpadovým hospodárstvom obce.

•

Komunálny odpad – povinnosti jednotlivých subjektov a posledné zmeny ustanovení.

•

Administratívne nástroje – povolenia - úprava.

•

Informačný systém odpadového hospodárstva – aktuálny stav.

•

Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok.

•

Prehľad ďalších pripravovaných zmien právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

•

Odpovede na zaslané otázky
© Autorské práva
Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov z ONLINE seminára je zakázané, je
porušením autorských práv a môže byť posúdené ako trestný čin podľa § 283 Trestného zákona
č. 300/2005 Z. z. v z. n. p. Rovnako je zakázané zaznamenávať a šíriť pracovné materiály k semináru.
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OTÁZKY NA SEMINÁR (lektora):
•
•

•

•

•

otázky je potrebné posielať vopred najneskôr 2 dni pred konaním seminára cez FORMULÁR
NA OTÁZKY 19.10.2021 (kliknite na názov formulára);
otázky môžete posielať aj počas online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude
sprístupnený od 10:00 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti
stránky).
Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu
seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi,
že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.
Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového
hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený
priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých
zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej
problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.
NOVINKA: Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si
môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Účastnícky poplatok za ONLINE seminár (LIVE):

Člen ZO – RVC Nitra:

0 € / osoba

Nečlen:

40 € / osoba

BONUS v cene –
autentický ZÁZNAM
z online seminára
viď. pokyny na stránke

Za člena ZO – RVC Nitra sa považuje obec/mesto, ktorá má za aktuálny rok uhradený členský
príspevok a škola/inštitúcia, ktorá má uhradené vzdelávacie služby za aktuálny rok. Účasť na
bezplatných seminároch sa týka len daného subjektu a jeho zamestnancov.
Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta
konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.
V cene ONLINE seminára pre nečlena je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál
v elektronickej podobe a organizačné náklady.
Poplatok za seminár ak ste NEČLEN prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním
online seminára prevodom na účet (IBAN) ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 19102021
ŠS: IČO Vašej organizácie
Podrobné informácie k jednotlivým kategóriám nájdete vždy na www.rvcnitra.sk/seminare#aktualne
pod konkrétnym seminárom
Pokyny k ONLINE
Otázky na seminár Pokyny k ZÁZNAMU
Technické požiadavky
semináru (LIVE)
(lektora)
z online seminára
Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový
doklad - faktúru. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade a spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí doklad pre zúčtovanie,
má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v z.n.p..
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