OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ODDELENIE ŠTÁTNEJ SPRÁVY VÔD A VYBRANÝCH ZLOŽIEK
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KRAJA
Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina
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V Žiline, dňa

Ing. Koňušíková

25. 01. 2019

Vec
Oznam o zverejnení vyhlášky Okresného úradu Žilina, ktorou sa vyhlasuje záväzná
časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 24. 01. 2019 bola vo Vestníku
vlády SR, čiastka 1/2019, zverejnená Vyhláška okresného úradu Žilina č. 1/2019 zo dňa
11. januára 2019, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva
Žilinského kraja na roky 2016 – 2020.
Vyhláška nadobúda účinnosť 15 dní od zverejnenia, čo znamená, že od 08. 02. 2019 začína
pre obce plynúť lehota v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie programu obce
na posúdenie na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
Vestník vlády SR sa nachádza na stránke Ministerstva vnútra SR, link:
http://www.minv.sk/?2019-2
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja je zverejnený na stránke Ministerstva
vnútra SR, link:
http://www.minv.sk/?Oznamy_zp
Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných
odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať
program obce.
Z ustanovenia § 10 ods. 4 až 12 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva nasledovné:
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Obec je povinná predložiť vypracovaný program obce do štyroch mesiacov od vydania
programu kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie
súladu s ustanoveniami tohto zákona a so záväznou časťou programu príslušného kraja.
Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva oznámi obci výsledok posúdenia
do 30 dní od doručenia programu obce; výsledok posúdenia je pre obec záväzný. Ak je výsledok
posúdenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva kladný, obec
a) predloží program obce na posúdenie jeho vplyvu na životné prostredie, ak program obce
podlieha tomuto posúdeniu, a následne po ukončení tohto posúdenia ho schváli,
b) schváli program obce, ktorý nepodlieha posúdeniu vplyvu na životné prostredie.
Ak príslušný orgán štátnej správy v posúdení podľa odseku 4 upozorní obec na nesúlad
s ustanoveniami tohto zákona alebo so záväznou časťou programu príslušného kraja, obec
program upraví. Schválenie programu obce, ktorý nie je v súlade s týmto zákonom je neplatné.
Vydaním nového programu obce platnosť predchádzajúceho programu obce zanikne.
Obec je povinná vypracovať program obce tak, aby jeho obdobie platnosti bolo zhodné
s obdobím platnosti programu kraja; v prípade podľa odseku 8 je obec povinná zabezpečiť zhodu
konca obdobia platnosti svojho programu s koncom obdobia platnosti programu kraja.
Ak obci vznikla povinnosť podľa odseku 1 počas platnosti programu kraja, je povinná plniť
uvedenú povinnosť v súlade s odsekmi 4 a 5, v lehotách v ňom uvedených a so začiatkom ich
plynutia od vzniku tejto povinnosti.
Ak sa v čase po schválení programu obce zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú
rozhodujúce pre jeho obsah, obec je povinná svoj program aktualizovať a bezodkladne ho
predložiť na posúdenie príslušnému orgánu štátnej správy.
Obec môže vypracovať program obce v spolupráci s jednou obcou alebo viacerými obcami
na základe zmluvnej spolupráce. V spoločnom programe si obce môžu určiť ciele jednotlivo
pre každú obec.
Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu obce oprávnená bezplatne požadovať
od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na jej území, informácie
potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu obce. Osobitné predpisy na ochranu údajov nie
sú dotknuté.
Obec je povinná schválený program obce zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na svojom
webovom sídle.
Na posúdenie programu obce v zmysle § 10 ods. 4 zákona o odpadoch sa podľa § 113 ods. 2
písm. n) zákona o odpadoch nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou
ustanovení o miestnej príslušnosti.
S pozdravom

Ing. arch. Pavel Kropitz v.r.
vedúci odboru
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Rozdeľovník :
1. Okresný úrad Žilina, OSZP3, Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 01 Žilina
2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, OSZP, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové
Mesto
3. Okresný úrad Bytča, OSZP, Zámok č. 104, 014 01 Bytča
4. Okresný úrad Čadca, OSZP, Palárikova č. 91, 022 01 Čadca
5. Okresný úrad Martin, OSZP, Nám. S.H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin
6. Okresný úrad Turčianske Teplice, OSZP, SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
7. Okresný úrad Dolný Kubín, OSZP, Nám. Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
8. Okresný úrad Námestovo, OSZP, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
9. Okresný úrad Tvrdošín, OSZP, Medvedzie I/132, 027 44 Tvrdošín
10. Okresný úrad Ružomberok, OSZP, Dončova 1446/11, 034 01 Ružomberok
11. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, OSZP, Vrbická cesta 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vyvesené na úradnej tabuli obce Liptovský Ján dňa: 29.01.2019
Zvesené z úradnej tabule obce Liptovský Ján dňa:

