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Legislatívne východiská: 
 

 
zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
nevyžaduje sa 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
žiadny 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 
 



 

 

Dôvodová správa č.  
Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva Mesta Moldava nad Bodvou na 

roky 2016 - 2020 

 
V zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení: 
 
Obec je povinná predložiť vypracovaný program obce do štyroch mesiacov od vydania programu 
kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s 
ustanoveniami tohto zákona 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. Ak je výsledok posúdenia príslušného 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva kladný, obec 

a) predloží program obce na posúdenie jeho vplyvu na životné prostredie,19) ak program obce 
podlieha tomuto posúdeniu, a následne po ukončení tohto posúdenia ho schváli, 

b) schváli program obce, ktorý nepodlieha posúdeniu vplyvu na životné prostredie. 
 

Mesto Moldava nad Bodvou dňa 06.12.2018 predložilo svoj program pred jeho schválením 

príslušnému orgánu štátnej správy – Obvodný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP, 

Hroncova 13, 041 70 Košice, na posúdenie z hľadiska jeho súladu so zákonom o odpadoch a so 

záväznou časťou programu kraja.  Výsledok posúdenia bo zo strany – Obvodný úrad Košice – 

okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice, kladný. Na základe týchto 

skutočností  Mesto Moldava nad Bodvou predkladá Mestskému zastupiteľstvu na schválenie 

Program odpadového hospodárstva Mesta Moldava nad Bodvou na roky 2016 – 2020.  

 
Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. ..../2018 z  . zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 20.12.2018 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje  
 
v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení  Program 
odpadového hospodárstva Mesta Moldava nad Bodvou na roky 2016 – 2020 v predloženom 
znení  
 
 
Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7.  v znení neskorších predpisov.  
 


