
Zápisnica č. 4/2016 
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa  
2. novembra 2016  
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:   
Členovia komisie:  
PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Peter Laš, Ing. Peter Beňo, Ing. Peter Lariš,  JUDr. Peter Jakubčák,  
Mgr. Margita Truchlá, Ing. Ján Korňan, PhDr Rudolf Gerát  

Sekretár: 
Ing. Emília Ďuranová 

Neprítomní:  
Ing. Ľubomír Vojár PhD. - ospravedlnený 
Pavol Štrba, MUDr. Anna Korduliaková 

Prizvaný: 
Ing. Peter Švábik, referent úseku ochrany prírody a krajiny 

Program: 
1. Kontrola uznesenia 
2. Prerokovanie žiadostí o výrub stromov 
3. Prerokovanie návrhu VZN o poplatkoch za KO a DSO na rok 2017 
4. Prerokovanie zápisnice OP Čadca k vykonanej previerke na zákonný postup a rozhodovanie na 

úseku ochrany ovzdušia 
5. Rôzne 

Zápis z priebehu rokovania: 

 Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, PaedDr. Jaroslav Velička. Komisie sa 
zúčastnilo 8 členov komisie z 11 členov + sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.  

1. Kontrola uznesenia zo zasadnutia komisie ŽP zo dňa 19. 07. 2016 

Na zasadnutí komisie zo dňa 19. 7. 2016 neboli prijaté žiadne úlohy. 

2. Prerokovanie žiadosti o výrub stromov 
  
Ing. Peter Švábik oboznámil členov komisie so žiadosťami o výrub stromov. Jedna sa o žiadateľov: 
1.Štefánia Murčová, bytom Slovenských dobrovoľníkov 2030 Čadca  a Anna Gabrišová, bytom 
Horelica u Matlucha č 8, 022 01 Čadca  písomne požiadali o výrub lipy obyčajnej rastúcej na parc. č. 
KN-C1751/2 v kat. Horelica.  
2.ZŠ Čadca Podzávoz požiadala o výrub lipy malolistej, javora cukrového a brezy bradavičnatej 
rastúcich v areáli ZŠ.  
3.Ing. Miloslav Jopčík, Jašíková 2478,Čadca o výrub brezy a čerešne.  

Žiadosti boli postúpené na ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce Čadca, ktorá po posúdení všetkých troch 
žiadosti, doporučila vydať súhlas na výrub stromov uvedených v žiadostiach. 

3. Prerokovanie návrhu VZN o poplatkoch na rok 2017 

Ing. Emília Ďuranová predložila členom komisie  návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 spolu s analýzou nákladov za I.-III.Q 2016  a  



predpokladaných nákladov na IV. Q 2016. V návrhu VZN sa doporučuje, aby boli naďalej zberné 
nádoby na zmesový komunálny odpad poskytované bezplatne. Ďalej je navrhnuté, aby doterajšia 
sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov bola ponechaná na úrovni roku 2016, ako aj 
sadzba poplatku za drobný stavebný odpad. Výška poplatku  pre fyzické osoby pre rok 2017 sa 
navrhuje upraviť na 0,0369 €/osoba/deň, t.j. 13,458 €/rok a to z dôvodu, že podľa § 81 ods. 10 zákona 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  „náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a 
biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho 
odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené 
nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 
8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa 
osobitného predpisu.108)“. Zároveň v zmysle § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch „obec 
pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad108) 
vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 
staveným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho poplatku obec nemôže 
zahrnúť náklady uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.“ 
 Keďže všetky náklady na komunálne odpady znáša poplatník, je navrhnuté zrušiť doterajšie 
zníženie poplatku fyzickým osobám starším ako 62 rokov, držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným 
postihnutím, zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická 
osoba a fyzickej osobe v hmotnej núdzi. V opačnom prípade by sa musela  navýšiť sadzba poplatku 
pre ostatných poplatníkov. 

Porovnanie poplatkov s inými mestami v roku 2016: 

Martin: Množstvový zber   0,0251€/1 l 

Fyzické osoby     0,0685 €/osoba/deň  25 €/rok 

DSO      0,026 €/1 kg 

Liptovský Mikuláš:  Osoba/deň  0,07399 €    27 €/rok 

Dolný Kubín: Množstvový zber  0,0350 €/1 l 

Osoba/deň     0,080 €             29,20 €/rok 

Turzovka: Množstvový zber   0,046 €/1 l za 120 l nádobu 

Osoba/deň     0,0456 €   16,64 €/rok 

Kysucké nové Mesto: Osoba/deň  0,0465 €   16,97€/rok 

4. R ô z n e 

− V rôznom boli členovia komisie oboznámení s výsledkami previerky vykonanej Okresnou 
prokuratúrou Čadca, ktorá bola zameraná na zákonnosť v postupe a rozhodovaní na úseku 
ochrany ovzdušia. 

− Ing. Peter Laš podal dotaz, prečo sa zmeny a doplnky územného plánu Mesta Čadca 
neprejednávajú na komisii ŽP. K uvedenej veci sa vyjadril PaedDr. Jaroslav Velička a Ing. 
Ďuranová s tým, že každý ÚP a jeho zmeny prechádzajú cez proces E.I.A a v súlade s ust. § 6 
ods 5 zákona č. 242006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov, 
vypracovanie ÚP, jeho zmeny a doplnky sú zverejnené na internetovej stránke mesta, 
internetovej stránke MŽP SR a na verejnej tabuli mesta. Po dobe zverejnenia má každý 



možnosť nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo konzultovať na príslušnom OU počas 
celého procesu posudzovania. Zároveň môže zaslať k nemu písomné stanovisko. 

− PhDr Rudolf Gerát požiadal, aby bol vykonaný orez stromov a vykonaná náhradná výsadba za 
vyschnuté stromčeky, ktoré boli vysadené v rámci projektu „Alej Jozefa Hnitku“ v  parku na 
Hviezdoslavovej ul. Čadca. K požiadavke sa vyjadrila Ing. Ďuranová s tým, že bude vykonaná 
obhliadka na tvare miesta. V tejto lokalite bude v najbližšom období zriadená aj čerešňová 
alej. 

− Mgr. Margita Truchlá požiadala, aby bol upozornený správca štátnej cesty a chodníka v časti u 
Sedláka, aby sa postaral o čistotu, pretože pri neustálych kolónach aut od Svrčinovca, vodiči 
odpadky odhadzujú do priekopy a znečisťujú celé okolie.      

Komisia odsúhlasila  nasledovné    u z n e s e n i e    č. 4/2016: 

Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta  Čadca  
  
o d p o r ú č a 
1 vydať súhlas na výrub drevín pre žiadateľov uvedených v bode 2 tejto zápisnice. 

2. MZ Mesta Čadca schváliť VZN tak, ako je navrhnuté. 

3.referátu ŽP, aby každá zmena a doplnky ÚP Mesta Čadca pri procese posudzovania EI.A. boli 
prejednávané v komisii ŽP  

Predseda komisie skonštatoval, že boli prerokované všetky body  programu, a preto prítomným 
poďakoval za účasť a rokovanie komisie ukončil. 

Zapísala:  
Ing. Emília Ďuranová, sekretár        ..................................................... 

Zápisnicu overil: 
Predseda komisie: PaedDr Jaroslav Velička      ..................................................... 


