POTVRDENIE O ZAPLATENÍ



Potvrdzujeme, že sme dňa ...................... uhradili

„Každý problém má vo svojich rukách
pre Teba dar.“

z nášho účtu: (číslo)..............................................

Richard Bach

čiastku ....................... € pre (počet)..................
účastníkov pracovného stretnutia.

AKTUÁLNA SITUÁCIA
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
V PODMIENKACH MIEST A OBCÍ

v prospech účtu RVC Martin :
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X
VS:

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACOVNÉHO
STRETNUTIA
9. november 2020 /pondelok/
09 – 11
Prezentácia
1100 – 1300
Program pracovného stretnutia
1300 – 1430
Obed
1430 – 1730
Pokračovanie programu stretnutia
00

00

08 – 11
1145
1300 – 1730

10. november 2020 /utorok/
Pokračovanie programu stretnutia
Obed
Pokračovanie programu stretnutia

0830 – 1145
1145

11. november 2020 /streda/
Pokračovanie programu stretnutia
Ukončenie a obed

30

45

20111109

ŠS: ...................................

V ................................... dňa ...................... 2020
Pečiatka a podpis
ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE
CENTRUM MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO: 31938434
DIČ: 2020604443
Číslo účtu: 0201643002/5600
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

DOPRAVNÉ SPOJENIE
V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do
hotela Permon na Autobusovej stanici pri Železničnej
stanici 9. novembra 2020 o 10:00 hod. Odvoz od
hotela Permon do Liptovského Mikuláša bude
zabezpečený po skončení stretnutia dňa 11.novembra
2020 o 12:30 hod.

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

Vás pozýva na

AKTUÁLNA SITUÁCIA
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
V PODMIENKACH MIEST A OBCÍ

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 8 € za
obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu,
prosím Vás o jej objednanie a uhradenie sumy,
ktorá je uvedená s využitím dopravy.
Šofér autobusu bude mať k dispozícií menný
zoznam prihlásených účastníkov, ktorí si
objednajú dopravu!

Podbanské
Hotel PERMON

9. - 11. november 2020

CIEĽOVÁ SKUPINA
Primátori, starostovia a všetci zainteresovaní pracovníci miest, obcí a
zriadených organizácií ktorí majú v náplni práce komunálny odpad.

PROGRAM STRETNUTIA
-

-

-

-

9. november 2020
Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve schválené a pripravované zmeny.
Základné pojmy a ich úpravy.
Povinnosti pri nakladaní s odpadmi – základné povinnosti a
schválené zmeny.
Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v systéme
obalov a neobalov.
Komunálny odpad – zmena definícií a úprava zodpovednosti
za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana
- úprava.
Administratívne nástroje – povolenia na jednotlivé činnosti úprava.
Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového
hospodárstva.
Novely iných zákonov – zákon o miestnych daniach a
miestnom poplatku.
Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely
jednotlivých vyhlášok.
Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
10. november 2020
Praktické povinnosti obce ako držiteľa odpadu
Povinností obcí a miest pri nakladaní s komunálnymi
odpadmi
Povinnosti obcí v súvislosti s komunálnymi odpadmi od
firiem a právnických osôb
Nové povinnosti škôl so školským zberom
Ako zvládnuť zákaz skládkovania neupraveného
komunálneho odpadu?
Ako zbierať BIO odpady? Kam ich voziť, ako s nimi
nakladať?
Ako vybaviť súhlas na zber odpadov a súhlas na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov?
Ako zmení zálohovanie PET fliaš triedený zber odpadov?
O koľko stúpnu obciam poplatky za odpady v súvislosti s
novými povinnosťami?
Je vhodné v obci nastaviť množstvový zber odpadov? Ako?
Lektor: Ing. Tomáš SCHABJUK
11. november 2020
Evidovanie odpadov a ich ohlasovanie na Okresný úrad a
Štatistický úrad.
Metodika evidovania odpadov.
Vypisovanie sprievodných listov nebezpečných odpadov.
Vypisovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov.
Lektor: Ing. Tomáš SCHABJUK

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

OGRANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:

9. – 11. november 2020

Miesto konania :

Hotel Permon, Podbanské

AKTUÁLNA SITUÁCIA
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
V PODMIENKACH MIEST A OBCÍ,
ktoré sa uskutoční
9. – 11. novembra 2020
Hotel Permon, Podbanské

Uzávierka prihlášok:
2. november 2020
Termín uzávierky je len orientačný, v prípade naplnenia
kapacity už nebudeme prihlášky akceptovať.
Účastnícky poplatok:
Členovia RVC
MARTIN/ účastník
Nečlenovia/
účastník

Bez využitia
dopravy

S využitím dopravy
z LM a späť

190,00 €

198,00 €

208,00 €

216,00 €

V poplatku je zahrnuté ubytovanie (v dvojlôžkových izbách prípadne
2 + prístelka), stravovanie, občerstvenie a ostatné náklady spojené so
seminárom.
Ubytovanie od 14:00 hod. Uvoľnenie izieb do 10:00 hod.
Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Údaje RVC : IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Poplatok uhrádzajte:
bankovým prevodom na účet RVC Martin:
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X
VS: na tri dni 20111109
ŠS: IČO organizácie do 2. novembra 2020.
(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)
ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je
dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť
faktúry.

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej
neúčasti vložné nevraciame.
Tešíme sa na spoločné stretnutie .
Martin, 8. október 2020

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

Obec /mesto/organizácia:
Meno a priezvisko účastníka, email:
1.
2.
3.
V prípade požiadavky na špeciálnu stravu (vegetariánska,
bezlepková, bezlaktózová ...) nám prosím Vás túto skutočnosť
oznámte, aby sme predišli komplikáciám na mieste v deň
konania pracovného stretnutia. Ďakujeme.

Člen RVC

:

áno

nie

Využijem autobus z LM – Hotel Permon a späť
(!!cena za osobu 8,00 € !!):
áno
nie

IČO :

DIČ:

E-mail: ___________________________________
Telefón: __________________________________
____________________ dňa _________________

podpis

Záväznú prihlášku do 2.11.2020 môžete poslať na email: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť priamo na
www.rvcmartin.sk
prípadne poštou:
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE
CENTRUM MARTIN
S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

