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POZVÁNKA
Téma:

ZÁKON O ODPADOCH A VYKONÁVACIE PREDPISY – POSLEDNÉ
SCHVÁLENÉ A PRIPRAVOVANÉ ZMENY

Dátum konania:

6. október 2022

Miesto konania:

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:

9:00 hod. – 14:30 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:

Ing. Peter Gallovič
Expert na odpadové hospodárstvo, pracoval na začiatku svojej kariéry ako
prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci
informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov Košice a neskôr ako
riaditeľ odboru odpadové hospodárstva na Ministerstve životného prostredia
SR. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba
oprávnená na vypracovanie odborných posudkov pre odpadové
hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Program:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - prijaté a
pripravované zmeny
Základné ustanovenia – zmeny
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – prehľad a posledné
úpravy
Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad najdôležitejších zmien –
osobitné výrobky z plastov
Osobitné prúdy odpadov – úprava ustanovení nakladania so stavebnými
odpadmi a odpadmi z demolácií
Komunálny odpad – prehľad povinností jednotlivých subjektov
Administratívne nástroje – povolenia na jednotlivé činnosti, registrácie
- zmeny
Informačný systém odpadového hospodárstva – aktuálny stav
Správne delikty – prehľad
Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – upozornenie na jednotlivé
novely
Prehľad ďalších zmien právnych predpisov súvisiacich s odpadovým
hospodárstvom
Diskusia

Účastnícky
poplatok:

84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)

Uzávierka
prihlášok:

4. október 2022
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./

Kontakt:

RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX
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PRIHLÁŠKA
ZÁKON O ODPADOCH A VYKONÁVACIE PREDPISY – POSLEDNÉ SCHVÁLENÉ A
PRIPRAVOVANÉ ZMENY
/KOŠICE, 06.10.2022/
Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk.
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie
faktúry.
Názov firmy:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:

~ povinné ~

Mená a priezviská
účastníkov:

Dôležitá poznámka:
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, teplý obed a náklady na organizačné
zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť
2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku
nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a nezúčastnite sa tejto akcie( stále je ale možná
účasť náhradníka ).
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov.
Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo

Číslo účtu: 3279674451 / 0200

Banka: VÚB

Variabilný symbol: 221006

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

