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Program 4: Odpadové hospodárstvo
Zámer:

Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 54 165 €
Obec Trenčianske Stankovce je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere
zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.
Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob:
veľkoobjemové kontajnery, 110 litrové nádoby, vrecia na odpad pre separovanie plastov,
kontajnery na sklo, kovový odpad, textil, použité baterky, ... Obec zakúpila v uplynulom období
kompostéry na biologický odpad (zatiaľ sú umiestnené pri bytových domoch v obci).
V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zvoz a odvoz
odpadu a Nakladanie s odpadovými vodami.

Podprogram 4.1: Zvoz a odvoz odpadu
Zámer:

Pravidelný zvoz odpadu s eliminovaním čiernych skládok

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 34 065 €
Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečovanie vývozu komunálneho
odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie odpadu a ostatné činnosti súvisiace s
nakladaním s komunálnym odpadom.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností spojených s
odpadovým hospodárstvom - poplatky a služby spojené s uložením odpadu, nákup popolníc a
kontajnerov.
Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a odvody do poisťovní sú zahrnuté v
podprograme 2.5. Miestne hospodárstvo v obci, nakoľko podprogram je zabezpečovaný
zamestnancami Obecného podniku služeb.

Cieľ:

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Zodpovedný: Vedúci obecného podniku služieb
Ukazovateľ:

Predpokladaný počet vývozov komunálneho odpadu v obci za rok

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2017 R+1

2018 R+2

26

26

26

Predpokladaný počet vývozov plastov v obci za rok

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2016 R

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

12

12

12

Priemerná frekvencia odvozu tuhého komunálneho odpadu za mesiac

Rok

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

Plánovaná hodnota

2x za
mesiac

2x za
mesiac

2x za
mesiac

Cieľ:

Zvýšiť separovanie odpadu v obci

Zodpovedný: Vedúci obecného podniku služieb
Ukazovateľ:

Priemerný počet vývozu ostatného odpadu (kov, sklo, textil, oleje, nebezpečný odpad,...) za rok

Rok
Plánovaná hodnota

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

20

20

20

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer:

Likvidácia odpadových vôd

Vytlačené 24.11.2015 kasubova

31-770541444

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad

Plán rozpočtu

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 20 100 €
Podprogram predstavuje bežné výdavky predovšetkým za uloženie odpadových vôd na ČOV.
Dobudovaním kanalizácie v obci sa táto činnosť pre obyvateľov obce zúži.
Podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky - odkanalizovanie budov v majetku obce
(predpokladaných cca 10 000 €).

Cieľ:

Ochrana životného prostredia
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Zodpovedný: Vedúci obecného podniku služieb
Ukazovateľ:

Počet vyvezených cisterien za rok

Rok
Plánovaná hodnota

Vytlačené 24.11.2015 kasubova

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

600

500

300

31-896541444

