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Vec

Program Združenia obcí Rajecká dolina - oznámenie o výsledku posúdenia programu

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadového
hospodárstva ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona Č. 180/2013
Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako
príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona Č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108
ods. 1 písm. d) zákona NR SR Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch")

oznamuje

výsledok posúdenia Programu odpadového hospodárstva Združenia obcí Rajecká dolina
na roky 2016 - 2020 (ďalej len "POH"), predloženom územne dotknutými obcami podľa § 10
ods. 4 zákona o odpadoch a vypracovanom spoločnosťouOdpadový hospodár s. r. o., Hroznová
4664/9, 902 Ol Pezinok, IČO: 46 708 740, pre právnickú osobu: Združenie obcí Rajecká
dolina (v skratke "ZORD") so sídlom Námestie SNP l, 013 13 Rajecké Teplice, IČO:
37805533, zastúpenej predsedom Ing. Jánom Rybárikom.

Výsledok posúdenia
Program odpadového hospodárstva Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2016 - 2020 je
v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a v súlade so záväznou časťou Programu
odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020, ktorá bola vydaná Vyhláškou
Okresného úradu Žilina, Č. 112019 zo dňa 11.01.2019.
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Splnomocnená spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, 902 Ol Pezinok
predložila tunajšiemu úradu dňa 05.03.2019 v elektronickom podaní dokument "Program
Združenia obcí Rajecká dolina", vypracovaný pre obce združenia ZORD.

Predložený dokument obsahoval v členení jednotlivých obcí združenia ZORD:
./ ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov

a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného
zhodnotenia,

./ charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,

./ predpokladané množstvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,

./ údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov,

./ ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov
a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného
zhodnotenia,

./ opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
ukladaných na skládky odpadov,

./ opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych
odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné
zhodnotiť,

./ informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o tom, aké
typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať,

./ informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti
nakladania s komunálnymi odpadmi,

./ rozsah finančnej náročnosti programu.

Z výsledku posúdenia POH vyplynulo, že je v súlade so záväznou časťou programu
Žilinského kraja a príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch. Posúdený POH sa týka
nasledovných obcí, ktoré sú členmi združenia ZORD:
Obec Čičmany, 013 15 Čičmany 166
Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77,015 Ol Rajec
Obec Fačkov, 013 15 Fačkov 69
Obec Jasenové, 013 19 Jasenové 50
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159,013 14 Kamenná Poruba
Obec Kľače, 013 19 Kľače l
Obec Konská, 013 13 Konská 410
Obec Kunerad, 013 13 Kunerad 60
Obec Lietava, 013 18 Lietava 146
Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 II Lietavská Lúčka

Obec Lietavská Svinná - Babkov, 013 II Lietavská Svinná
Obec Malá Čierna, Malá Čierna 55, 015 Ol Rajec
Obec Podhorie, 013 18 Podhorie 50
Obec Porúbka, O13 II Porúbka 29
Mesto Rajec, Nám. SNP 1/1,01501 Rajec
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Obec Rajecká Lesná, 013 15 Rajecká Lesná 82
Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29,013 13 Rajecké Teplice
Obec Rosina, 01322 Rosina 167
Obec Stránske, 013 13 Stránske 168
Obec Šuja, O15 O1 Šuja 1
Obec Turie, Hlavná 214,013 12 Turie
Obec Veľká Čierna, 01501 Veľká Čierna 75
Obec Višňové, 01323 Višňové 556
Obec Zbyňov,Hlavná 19/1, 013 19 Zbyňov.
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Na vedomie:
Odpadový hospodár s. r. o., Hroznová 4664/9,90201 Pezinok
Zakladá sa: 1x spis


