
BIOLOGICKÉ ODPADY 
A SAMOSPRÁVA
Nitra (MEDIA HAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka 

na 1. posch.)

3. jún 2014, 8:00

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na legislatívno-informačný seminár BIOLOGICKÉ ODPADY A SAMOSPRÁVA, ktorý sa uskutoční 
dňa 3. 6. 2014 v Nitre, MEDIA HAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch.

Obec/mesto/organizácia: ...................................................................................................................

Počet účastníkov: ......... IČO: .................................... DIČ: .................................. člen RVC:  áno/nie

E-mail: ..................................................................... Tel:.....................................................................

V ............................................................. dňa ....................................

           podpis, pečiatka

Záväznú prihlášku môžete poslať na: 
RVC Nitra; Farská 7; 949 01 Nitra;

alebo faxom, zázn., tel., mailom: 037/7418097, rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM NITRA
v spolupráci s PRIATEĽMI ZEME – SPZ Vás pozývajú 
na legislatívno-informačný seminár, ktorý sa uskutoční 
v rámci projektu „Povedzme si všetko o kompostovaní!“

CIEĽ
Informovať mestá a obce 
o tom, ako správne nakladať 
s biologickými odpadmi na 
území samosprávy v súlade 
s odpadovou legislatívou. 
Vysvetlíme jednotlivé ustano-
venia zákona o odpadoch 
a ich aplikáciu v praxi. 
Ukážeme, ako sa dá vytvoriť 
motivačné prostredie pre 
pôvodcov odpadov a ako 
ich môžme efektívne zapojiť 
do zavedeného systému 
nakladania s odpadmi.   

Seminár sa uskutoční v rámci projektu „Povedzme si všetko 
o kompostovaní!“, ktorý bol finančne podporený Islandom, 
Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu 
Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis 
v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia 
pre sociálne zmeny. 

PROGRAM

 Legislatíva v nakladaní s biologickými odpadmi.

 Prehľad možností obcí pri nakladaní s biologickými odpadmi 
zahŕňajúcich podporu domáceho kompostovania, prevádzku obecného 
kompostoviska, triedený zber.

 Príklady dobrej praxe v oblasti biologických odpadov v obciach.

LEKTORI

 Odborní pracovníci Ministerstva životného prostredia SR

 Branislav MOŇOK, OZ Priatelia Zeme – SPZ

 Mgr. Lenka BEZNÁKOVÁ, OZ Priatelia Zeme – SPZ

 Martin VALENTOVIČ, OZ Priatelia Zeme – SPZ



ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: 3. jún 2014

Začiatok: 9:00 hod., 8:00 hod. prezentácia

Koniec: cca 13:30 hod.

Miesto konania: MEDIA HAUS, Fraňa Mojtu 18, 
veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Poplatok:

 člen ZO – RVC Nitra: bez poplatku

 nečlen: 10,- €/účastník 

Poplatok za seminár ak ste nečlen prosíme 
uhradiť prevodom na účet ZO – RVC Nitra:

Číslo účtu: 0805072001/5600

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

SWIFT (BIC): KOMA SK 2X

VS: 03062014

Kapacita veľkej zasadačky je limitovaná na 
50 osôb.

Pre účastníkov seminára bude zabezpečené 
občerstvenie.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

Potvrdzujeme, že sme dňa: ................................. uhradili z nášho účtu (číslo): .....................................

čiastku: ..................... € pre (počet): ................ účastníkov seminára, 

ŠS (IČO organizácie): ................................, VS: 03062014
 

BIOLOGICKÉ ODPADY A SAMOSPRÁVA 

Združenie obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Farská 7, 949 01 Nitra 
IČO: 0034006656, DIČ: 2021205769 
č. účtu: 0805072001/5600, IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001, 
SWIFT (BIC): KOMA SK 2X

v prospech účtu RVC Nitra
číslo: 0805072001/5600 

V ................................................ 

dňa .................................... 2014

             Pečiatka a podpis

  „Život je jednoduchý 
a komplikuje sa iba tým, 
že na komplikovanosti 
sami trváme.“

Konfucius

Táto pozvánka slúži aj ako účtovný doklad. 
Združenie obcí – regionálne vzdelávacie 
centrum samosprávy nie je platcom DPH.


