
Zápisnica č. 1/2018 
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa  
28. marca 2018 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:   
Členovia komisie:  
PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Peter Beňo, Ing. Peter Lariš, Ing. Peter Laš, JUDr. Peter Jakubčák,  
PhDr. Rudolf Gerát, Ing. Ľubomír Vojár, PhD., Mgr. Margita Truchlá 
Sekretár: 
Ing. Emília Ďuranová 

Neprítomní:  
MUDr. Anna Korduliaková, Ing. Ján Korňan, Pavol Štrba 

Program: 
1. Prerokovanie návrhu Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2016 
2. Rôzne  

Zápis z priebehu rokovania: 

Rokovanie komisie otvoril a viedol PaedDr. Jaroslav Velička, ktorý informoval členov komisie o 
programe dnešného zasadnutia komisie. Komisie sa zúčastnilo 8 členov komisie z 11   členov + 
sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.  

1.  Prerokovanie návrhu Dodatok č. 3 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 1/2016 
  
Ing. Emília Ďuranová predložila členom  komisie návrh Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2016 (členom, ktorí 
majú mailovú adresu, bol návrh zaslaný.) 
Od 1. januára 2018 bol opäť novelizovaný zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov (ďalej „zákona o odpadoch“), ktorý sa okrem iného 
dotýkal aj nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

Dodatok sa dotýka najmä nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, a to konkrétne: 

− obec na požiadanie vlastníka alebo správcu komplexnej bytovej výstavby s pozemkom so 
zeleňou alebo záhradou zabezpečí kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu  minimálnym 
objemom 120 l s frekvenciou vývozov 1-krát za 2 týždne v období marec až november. 

− Obec zabezpečí dvakrát ročne kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu. 

3.Rôzne 

V  diskusii vystúpili: 
− Ing. Vojár navrhol, aby bola vypracovaná nová VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 

DSO z dôvodu, že ide už o tretí dodatok k VZN 1/2016. Takéto VZN neprehľadné,  
− PhDr. Rudolf Gerát sa dotazoval, prečo bol vykonaný výrub smreka na Mierovej ul. bez toho, 

aby to bolo prerokované v komisii ŽP. Na dotaz odpovedala Ďuranová a Švábik, pracovník 
ochrany prírody. 

− Mgr. Magita Truchlá  žiadala o pomoc pri čistení chodníka po zimnej údržbe v časti 
Sedlákovci. Chodník je znečistený blatom, kameňmi. K podnetu sa vyjadril Ing. Laš a PaedDr. 
Jaroslav Velička, ktorí konštatovali, že sa jedna o stavbu diaľnice, a tak znečistenie ciest a 
komunikácií bude pretrvávať, kým sa neukončí výstavba diaľnice.  



Komisia odsúhlasila  nasledovné    u z n e s e n i e    č. 1/2018: 

Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta  Čadca  

 I.   n e o d p o r ú č a 

predložiť MZ Mesta Čadca navrhnutý dodatok č. 3 k VZN o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č.1/2016  

 II.  o d p o r ú č a 

 oddeleniu ŽP a OH vypracovať nový návrh VZN  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
 drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca a predložiť na schválenie MZ Mesta 
 Čadca najneskôr do 31. 5. 2018. 

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

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

Zápisnicu overil: 
PaedDr. Jaroslav Velička, predseda komisie      ..................................................... 


