Zápisnica č. 1/2019
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa
16. októbra 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Členovia komisie:
PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Peter Lariš, Ing. Peter Laš, JUDr. Peter Jakubčák, Mgr. Slávka
Zelníková, Mgr. Xenia Šurhaňaková, Pavol Latka
Sekretár:
Ing. Emília Ďuranová
Neprítomný:
Mgr. Peter Šimulák - PN
Program:
1. Vyhodnotenie úloh z posledného zasadnutia komisie ŽP zo dňa 27. 03. 2019
2. Prerokovanie návrhu Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018
3. Prerokovanie návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Rôzne
Zápis z priebehu rokovania:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing. Emília Ďuranová, sekretár komisie, ktorá ospravedlnila
predsedu komisie ŽP z neúčasti na komisii z dôvodu PN. Informovala členov komisie o programe
dnešného zasadnutia komisie. Komisie sa zúčastnilo 7 členov komisie + sekretár, takže komisia bola
uznášania schopná.
1. Vyhodnotenie úloh z posledného zasadnutia komisie
Na poslednom zasadnutí komisie ŽP dňa 27. 03. 2019 bolo uznesením č. 1/2019 odporúčané predložiť
na najbližšie MZ mesta Čadca strategický dokument „Program odpadového hospodárstva mesta Čadca
na roky 2016 – 2020“.
Úloha bola splnená, POH bol schválený MZ Mesta Čadca dna 13. 06. 2019.
2. Prerokovanie návrhu Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018
Ing. Emília Ďuranová predložili členom komisie návrh Dodatku č. 1 k VZN o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
Mesto Čadca má vo svojom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018 schválený množstvový zber odpadov pre podnikateľov a
právnické osoby a na drobné stavebné odpady pre fyzické osoby. V predloženom návrhu Dodatok č. 1
sa navrhuje, aby bol systém množstvového zberu umožnený aj pre fyzické osoby – občanov. Z toho
dôvodu je potrebné v § 2 ods.1 pôvodné znenie zmeniť tak, ako je uvedené v bode 1. priloženého
Dodatku č. 1.
Z dôvodu nárastu komunálneho odpadu ukladaného na skládku (rok 2017 – 5485 t, rok 2018 - 5726 t a
v tomto roku do septembra už 4 081 t) je navrhnuté, aby bol bod 1.1.1 písm.a) nahradený a pre
občanov boli pridelené zberné nádoby o objeme 120 l do 5 fyzických osôb (doteraz bolo do 6), pre
bytové domy do 65 FO (pôvodne bolo 70 FO) a v bode b) doplnené, že veľkoobjemná zberná nádoba
bude umiestnená len počas neprístupnosti bežným zberovým vozidlom.

V § 4 ods. 11 VZN č. 2/2018 si Mesto Čadca uplatňovalo výnimku zo zákona vo veci zberu triedeného
zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti (§ 81 ods. 21
písm, d) zákona o odpadoch) z dôvodu, že zber tohto odpadu je ekonomicky neúnosný. Keďže mesto
je materiálovo zabezpečené na zber kuchynského odpadu z domácnosti (má nádoby na bioodpad,
zberné vozidlo na bioodpad, hygienizačné zariadenie a kompostáreň) navrhuje sa, aby sa od bytových
domov začalo so zberom tohto odpadu. Pre obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch sa budú
naďalej prideľovať biokompostéry a bude sa naďalej presadzovať domáce kompostovanie. Týmto by
sa malo znížiť najmenej o 30 % odpadu uloženého na skládku.
Hlasovanie:
za:
6
zdržal sa:
1
3. Prerokovanie návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Komisie životného prostredia sa zúčastnil Mgr. Jaroslav Kuska, vedúci oddelenia správy daní a
poplatkov, ktorý informoval členov komisie o návrhu VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.
Návrh poplatku za KO a DSO je nasledovný:
0,033 € za 1 liter komunálneho odpadu pri množstvovom zbere a 0,020 € za 1 kg drobných stavebných
odpadov, 0,06 € za kg na osobu a deň pre fyzické osoby, ktoré sa nezapoja do množstvového zberu.
Návrh obsahuje zníženie poplatku pre fyzické osoby v hmotnej núdzi, fyzické osoby staršie ako 62
rokov, držiteľa preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím, s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba o 30 % zo sadzby poplatku.
Členovia komisie navrhujú, aby sa poplatok prehodnotil a na MZ predložil taký poplatok, ktorý by
obsahoval skutočné náklady, aby Mesto Čadca nedoplácalo na komunálny odpad.
Hlasovanie: za:
0
proti:
2
zdržal sa:
4
nehlasoval:
1
4. Rôzne
V rôznom Ing. Ďuranová oboznámila členov komisie so žiadosťou ZO SZZ Čadca – Bukov o
poskytnutie dotácie z prostriedkov mesta, ktorú chce organizácia využiť na opravu oplotenia. Komisia
navrhuje, aby žiadosť bola odstúpená finančnej komisii, pretože odd. ŽP a OH nedisponuje s takýmito
prostriedkami
Mgr. Slávka Zelníková uvítala, že mesto chce začať so zberom kuchynského odpadu od bytových
domov. Zároveň ponúkla pomoc oddeleniu ŽP a OH pri vyhotovení
propagačných materiálov a
informovaností obyvateľov.
Mgr. Xenia Šurhaňaková žiada, aby sa zabraňovalo ekologickým škodám, aby sa zbytočne
nevyrubovali dreviny na území mesta.
Ing. Emília Ďuranová skonštatovala, že všetky body programu boli prerokované, poďakovala členom
komisie a komisiu ukončila.
Zapísala:
Ing. Emília Ďuranová, sekretár

.....................................................

Zápisnicu overil:
Pavol Latka, člen komisie

.....................................................

