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„Oznam o zverejnení vyhlášky Okresného úradu Žilina, ktorou sa vyhlasuje záväzná 
časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020" -
výzva na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva . 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ~ivotné prostredie ako príslušný orgán 
štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 písm. a/ zákona č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch (ďalej zákon o odpadoch) oznamuje, že dňa 24.1.2019 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 8.2.2019 začína pre 
obce plynúť lehota v zmysle § 1 O 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 (Okresný úrad 
Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie). 
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: http://www.minv.sk/?Oznamy-zp. 

Program odpadového hospodárstva je povinná vypracovať tá obec, na území ktorej 
ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, presahuje 350 
ton ročne, alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1 OOO. 

Z ustanovenia § 1 O 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 bude 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 § 1 O, 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. 
Obec je povinná schválený program obce zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na svojom 
webovom sídle. 

Pri vypracovaní programu sa riaďte § l O odseky 1 až 12 zákona č. 79/2015 o odpadoch. 

S pozdravom 

Doručuje sa: 

Mestský úrad Krásno nad Kysucou 
Mestský úrad Čadca 
Obecný úrad Oščadnica 
Obecný úrad Dunajov 
Obecný úrad Zborov nad Bystricou 
Obecný úrad Klubiná 
Obecný úrad Stará Bystrica 
Obecný úrad Nová Bystrica 
Obecný úrad Radôstka 
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Ing. Viera Jurošková 
vedúca odboru 
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