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           OBEC CHMEĽNICA, zastúpená starostkou obce Ing. arch. Zitou Pleštinskou, predložila 

dňa 26.02.2019 v písomnej forme vypracovaný „Spoločný Program odpadového hospodárstva  

obcí okresu Stará Ľubovňa na obdobie 2016 – 2020“ (ďalej „POH Obce Chmeľnica“) na 

posúdenie Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle 

§ 10 ods. 4/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“).  

 

           Uvedený POH Obce Chmeľnica spracovala spoločnosť EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa, 

so sídlom Popradská 24, Stará Ľubovňa na základe zmluvnej spolupráce medzi obcami, 

u ktorých ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov 

presahuje 350 ton, prípadne počet obyvateľov prevyšuje 1000 (§ 10 ods. 1/ zákona č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch).  

 

           Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil predložený 

POH Obce Chmeľnica, v zmysle § 10 ods. 4/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zistil, že: 

 

- POH Obce Chmeľnica je spracovaný v súlade s § 10 ods. 2 a 3/ zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch 

- POH Obce Chmeľnica je spracovaný v súlade s § 3 ods. 3, 4/ a prílohy č. 3 / Vyhlášky 

MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  

- POH Obce Chmeľnica je v súlade so záväznou časťou Programu odpadového 

hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020,  ktorá bola vyhlásená „Vyhláškou 

Okresného úradu Prešov č. 1/2018 z 18. októbra 2018“, a ktorá bola uvedená vo Vestníku 

vlády SR čiastka 10/2018 zo dňa 26. októbra 2018.  

            

    

 

Program odpadového hospodárstva OBCE CHMEĽNICA  

- zaslanie posúdenia  
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           Na základe predloženého POH Obce Chmeľnica, Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor 

starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy v 

odpadovom hospodárstve v zmysle § 5 ods. 1/ zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 10 ods. 4/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, oznamuje Obci 

Chmeľnica, že  

 

 

výsledok posúdenia POH Obce Chmeľnica je kladný. 

 

 

           Výsledok posúdenia predloženého POH Obce Chmeľnica je v zmysle § 10 ods. 4/ zákona 

č. 79/2015 Z.z.   záväzný.  

 

           V zmysle § 10 ods. 12/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je Obec Chmeľnica povinná 

schválený POH Obce Chmeľnica zverejniť do 30 dní odo dňa jeho schválenia na svojom 

webovom sídle. 

 

 

            

 

 

 

 

 

PaedDr. Ladislav Polák 

vedúci odboru 

 

 


