
Povinnosti firiem a obcí v odpadovom hospodárstve
– videoškolenia
Prehľad o základných pravidlách, ktoré pre držiteľov odpadov vyplývajú z príslušného zákona a
súvisiacich vyhlášok.  Ako nakladať s firemným odpadom – ako ho zhromažďovať – kde ho
ohlásiť – a komu ho odovzdať.
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Povinnosti firiem v
odpadovom
hospodárstve –
aktuálne v roku 2021

Ing. Tomáš Schabjuk vám v tomto
videoškolení zosumarizuje
najdôležitejšie povinnosti
firiem vyplývajúce z
novelizovaného zákona
o odpadoch a súvisiacich
vyhlášok. Obchodné spoločnosti
sa oboznámia s tým, ako čo
najefektívnejšie a pri dodržaní
všetkých zákonných pravidiel nakladať s firemným odpadom – ako ho zhromažďovať – kde ho ohlásiť –
a komu ho odovzdať.

>> pozrieť
video

Povinnosti obcí v
odpadovom
hospodárstve –
aktuálne v roku 2021

Povinností, ktorými sa musia
mestá a obce v odpadovom
hospodárstve zaoberať, je veľmi
veľa. Prinášame vám preto
praktické videoškolenia, kde na
jednom mieste získate prehľad
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o základných pravidlách, ktoré pre držiteľov odpadov vyplývajú z príslušného zákona a súvisiacich
vyhlášok. Rýchlo a jednoducho sa tu mestá a obce zorientujú v základných paragrafoch a zároveň si
vypočujú, ako v praxi čo najefektívnejšie nakladať s komunálnym či kuchynským
odpadom tak, aby na nič nezabudli.

>> pozrieť
video

Autor: Ing. Tomáš Schabjuk

Súvisiace vzory

Vzor všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
Všeobecne záväzné nariadenie obce/mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (2018, 2019)
Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu
Sprievodný list nebezpečného odpadu
Režim nakladania s odpadom
Všeobecne záväzné nariadenie obce/mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním od 1. 1. 2021
Evidenčný list skládky odpadov od 1. 1. 2021
Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom od 1. 1. 2021
Podrobnosti o zbere odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu od 1.
1. 2021
Všeobecne záväzné nariadenie obce/mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady 2021 (množstevný zber)
Evidenčný list odpadu od 1. 1. 2021
VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona o
odpadoch
Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
Ohlásenie o zbere odpadov z obalov od 1. 1. 2021
Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie
odpadov z obalov od 1. 1. 2021
Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
Smernica pre riadenie odpadového hospodárstva – vzor

Súvisiace dokumenty

Komentár zákona č. 401/1998 Z. z.
Komentár zákona č. 409/2011 Z. z.

Súvisiace odborné články

Zodpovedná firma hospodári s odpadom
Kam s bioodpadom
Zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov a príspevok na podporu triedeného zberu BRO
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Súvisiace právne predpisy ZZ SR

79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
366/2015 Z. z. Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
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