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Vec  
Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 mesta Trenčín

- oznámenie o výsledku posúdenia 
 
 

Dňa 20. 09. 2018 predložilo mesto Trenčín, zastúpené primátorom Mgr. Richardom 
Rybníčkom, Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 mesta Trenčín na 
posúdenie súladu s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so záväznou časťou Programu odpadového 
hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2016 - 2020.  

  
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)  

 
o z n a m u j e    

 
podľa § 10 ods. 4 zákona o odpadoch, že Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 

2020 mesta  Trenčín (ďalej len „POH mesta Trenčín“), spracovaný Ing. Tomášom Ďurišom, 
Račice 241, 972 22 Nitrica v 09/2018, ktorého správnosť údajov uvedených v predloženom 
POH, bola potvrdená podpisom primátora mesta Mgr. Richardom Rybníčkom, že POH mesta 
Trenčín  je vypracovaný v súlade so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva 
Trenčianskeho kraja na roky 2016 – 2020, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou Okresného úradu 
Trenčín č. 1/2018 z 1. júna 2018 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.  
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Ak sa po schválení predloženého programu mesta  zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, 
ktoré sú rozhodujúce pre jeho obsah, mesto Trenčín, zastúpené primátorom, je povinné svoj 
program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na posúdenie príslušnému orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva. 

Mesto je povinné schválený program mesta zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na 

svojom webovom sídle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Juraj Hamaj 
vedúci odboru 

 


