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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	Informáciu k plneniu uznesenia č. 164/2013 



DÔVODOVÁ SPRÁVA

	V zmysle uznesenia  č. 164/2013 prijatom na 33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, konanom dňa 04.11.2013, predkladáme z dôvodu oboznámenia Mestského zastupiteľstva v Žiline o spôsobe likvidácie komunálneho v meste Žilina od 01.01.2014 túto informáciu.      

































VLASTNÝ MATERIÁL


V súvislosti s rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, ktorým dôjde pri jeho právoplatnosti  k uzavretiu skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) v Považskom Chlmci k 31.12.2013, čím zároveň končí platnosť zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou T+T, a.s. o zbere, zvoze a likvidácii TKO z roku 2002, mesto Žilina uzavrie dodatok k tejto zmluve, v ktorom sa zakotví, že zmluva ukončí platnosť dňom podpisu novej zmluvy, ktorá vyplynie z verejného obstarávania na zber, zvoz a zneškodňovanie TKO,  ktorá bude uzatvorená v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto bude zabezpečené nakladanie s TKO aj od 01.01.2014  v súlade s platnou legislatívou. 
Samotné podmienky riešenia zberu, zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu na území mesta Žilina budú súčasťou súťažných podkladov v rámci procesu verejného obstarávania. Pri službe, ktorú bude Mesto obstarávať, pôjde nie len o zber, zvoz a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu, ale  aj o zvoz separovaného zberu, jesenné a jarné čistenie Mesta formou veľkokapacitných kontajnerov, likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, prevádzkovanie zberných dvorov, „dozber“ objemných odpadov a ďalšie činnosti, ktoré súvisia s odpadovým hospodárstvom na území Mesta. 
Cieľom Mesta v oblasti odpadového hospodárstva je neustále znižovať množstvo odpadu, ktoré sa zneškodňuje skládkovaním, v súčasnosti sa ukladá už len približne tretina komunálneho odpadu, keďže všetok komunálny, ktorý sa vyprodukuje na území Mesta prechádza cez automatickú triediacu linku. Odpad, ktorý sa ukladá na skládku, má charakteru takzvaného inertného materiálu, ktorý je zbavený biologického zložiek, všetkých horľavých zložiek, kovov a skla. Ďalším cieľom v oblasti odpadového hospodárstva Mesta je zvyšovať množstvo vyseparovaných surovín formou triedeného zberu. V dnešnej dobe dosahujeme približne dvojnásobok minima, ktoré určuje Recyklačný fond v rámci projektu separovaného zberu na území mesta Žilina a v podmienkach získanie príspevku na triedený zber odpadov. 





