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S E M I N Á R 

 

 

Zákon 79/2015 Z.z. - zmeny od 1. 1. 2020, 

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov  

a súvisiace právne predpisy 

 

 
Termín :                            11. 02. 2020 
Miesto seminára :  Technické služby Nové Mesto nad Váhom, ul. Banská 1 
Školiteľ :    Ing. Tomáš  Ďuriš, OPŽP SK, s.r.o., INISOFT 
 
 
 

Program:   
 

 Vedenie evidencie a ohlasovacie povinnosti pre zberové spoločnosti v náväznosti na zavádzaný 
ISOH (informačný systém v odpadovom hospodárstve) 

  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 

  Zákon  79/2015 Z.z. – zmeny od 1.1.2020 
 

 
Časový harmonogram: 
 
08:30 – 08:45 prezentácia účastníkov               
08:45 – 10:00 prednáška 
10:00 – 10:20 coffee break 
10:20 – 11:20 prednáška 
11:20 – 12:15 diskusia 
12:15 – 13:00 obed 
 
  
Organizačné pokyny pre účastníkov:  
 
Podmienky účasti: 

 nahlásenie účasti do termínu uzávierky seminára, t.j. do  08. 02. 2020  na adrese 

www.zovp.sk/akcia.asp (slúži ako záväzná prihláška) 

 úhrada účastníckeho poplatku do 10. 02. 2020 na účet – IBAN: SK03 0900 0000 0000 1148  8726, 

SWIFT:GIBASKBX,  

VS: Vaše IČO, do poznámky vpíšte názov Vašej organizácie 
 

Účastnícky poplatok: 

  členská organizácia ZOVP SR : 45,- EUR /os 

  samospráva:   55,- EUR/os 

  ostatné subjekty:  90,- EUR/os 

http://www.zovp.sk/akcia.asp
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Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na zabezpečenie seminára, učebné materiály v tlačenej podobe pre 
všetkých účastníkov školenia a písacie potreby, občerstvenie. 
 
 
Všeobecné podmienky: 
Všetky služby sú poskytované na základe dohody oboch strán. 
  

 V prípade výskytu okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť (zásah vyššej moci, náhla 

práceneschopnosť lektora), vyhradzujeme si právo presunúť termín konania seminára. 

 Účastnícky poplatok musí byť uhradený pred začiatkom školenia prevodom na účet organizátora 

seminára. Daňový doklad bude účastníkom vystavený po zaplatení účastníckeho poplatku. 

Organizátor seminára je oprávnený pri prezentácii vyžiadať si od účastníkov doklad o zaplatení 

účastníckeho poplatku, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na ktorom je čiastka odpísaná. 

 Dopravu na miesto konania seminára si účastníci zabezpečujú individuálne. 

 V prípade, že sa prihlásený účastník nebude môcť zúčastniť školenia, ÚČASTNÍCKY POPLATOK SA 

NEVRACIA. 

 
 
 
Kontakt na organizátora seminára: 
Ing. Kristína Priesterová 
sekretariát ZOVP SR 
+421  907 932918 
sekretariat@zovp.sk 
 
nie sme platcami DPH 
 
 
 
Adresa školiacej miestnosti : 
Nový areál Technických služieb  
GPS : 48°44'38.4"N 17°49'39.0"E 

mailto:sekretariat@zovp.sk

