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Vec

Program odpadového hospodárstva na roky 2016 — 2020 obce Nesluša — oznámenie

o výsledku posúdenia

Na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva predložila 7. mája 2019 obec Nesluša, zastúpená starostkou Ing.
Zuzanou Jancovou Program odpadovéhohospodárstva na roky 2016 — 2020 obce Nesluša na

posúdenie súladu s ustanoveniami zákona �. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vznení neskorších predpisov aso záväznou �as�ou Programu
odpadovéhohospodárstva Žilinského na roky 2016 — 2020.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej správy odpadového hospodárstva ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva pod�austanovení $ 1 a $ 5 zákona �. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v

znení

neskorších predpisov a pod�a$ 108 ods. 1 písm. d) zákona �. 79/2015 Z. z. oodpadoch
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon o

odpadoch“)

oznamuje

pod�a$ 10 ods. 4 zákona o odpadoch, že Program odpadovéhohospodárstva na roky
2016 — 2020 obce Nesluša (�alej len „POH obce Nesluša“), spracovaný spolo�nos�ou
Scarabeo-SK, s. r. o., Povstalecká 16, 974 09 Banská Bystrica, I�O 36 785 687, ktorého
správnos� údajov bola potvrdená podpisom starostky obce Ing. Zuzany Jancovej je
vypracovaný súlade so záväznou �as�ou Programu odpadovéhohospodárstva Žilinského
kraja na roky 2016 — 2020, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou Okresného úraduŽilina �. 1/2019
z 11. januára 2019 aobsahuje predpísané náležitosti v zmysle $ 10 ods. 2 zákona
o odpadoch a Prílohy �. 3 Vyhlášky MŽP SR �. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadochv znení neskorších predpisov.
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Obec predloží POH obce Nesluša na posúdenie jeho vplyvu na životné prostredie, ak

podlieha tomuto posúdeniu, a následne po ukon�ení tohto posúdenia ho schváli alebo obec
schváli POH obce Nesluša, ktorý nepodlieha posúdeniu vplyvu naživotné prostredie.

Následne je obec povinná schválený POH obce Nesluša zverejni�do 30dní od

jeho schválenia na svojom webovom sídle.

Ak sa po schválení predloženého POH obce Nesluša zásadným spôsobom zmenia
skuto�nosti,ktoré sú rozhodujúcepre jeho obsah, obec je povinná svoj program aktualizova�
a bezodkladne ho predloži�na posúdenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva.
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