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Návrh na uznesenie:
Na samostatnej prílohe

Dôvodová správa

V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. § 10 je obec, na území ktorej ročná produkcia
komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 t alebo ktorej počet
obyvateľov presahuje 1000, povinná vypracovať svoj program. V zmysle §10 ods. 4 je obec povinná
predložiť vypracovaný program do štyroch mesiacov od vydania programu kraja príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s ustanoveniami zákona o odpadoch 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.
Program odpadového hospodárstva mesta Trenčín (ďalej POH TN 2016-2020) je strategický
dokument pre odpadové hospodárstvo v meste Trenčín na roky 2016 až 2020, ktorý bol vypracovaný
v súlade s POH Slovenskej republiky na roky 2016-2020 a v súlade s POH Trenčianskeho kraja na
roky 2016-2020. POH TN 2016-2020 bol v zmysle zákona o odpadoch predložený na posúdenie
Okresnému úradu Trenčín, Odboru starostlivosti o životné prostredie. Oznámením č. OU-TN-OSZP32018/027644-002 TME zo dňa 26.09.2018 Okresný úrad potvrdil, že POH TN 2016-2020 je
vypracovaný v súlade so záväznou časťou POH Trenčianskeho kraja na roky 2016-2020 a obsahuje
predpísané náležitosti v zmysle §10 ods. 2 zákona o odpadoch a Prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č.
371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších
predpisov. POH TN 2016-2020 nepodlieha posúdeniu podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pôvodný POH TN na roky 2011-2015 bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 6 zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným POH
Slovenskej republiky 2011-2015 a POH Trenčianskeho kraja 2011-2015. Bol schválený uznesením č.
1213 Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín zo dňa 20.05.2014.
POH TN 2016-2020 obsahuje charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
vyhodnotenie predchádzajúceho programu a záväznú časť-ciele. Záväzná časť POH TN 2016-2020
je spracovaná v súlade s hierarchiou, cieľmi a záväznými limitmi vyplývajúcimi z ustanovenia § 6
zákona o odpadoch. Stanovenými cieľmi programu je zníženie množstva vzniku komunálnych
odpadov, s dôrazom na zníženie zmesového komunálneho odpadu, zvýšenie podielu triedeného
zberu komunálnych odpadov na 60 % v roku 2020, znižovanie množstva biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov, zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu.

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva mesta Trenčín na roky 2016 – 2020 v zmysle
predloženého návrhu.

