
Zápisnica č. 1/2017 
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa  
21. februára 2017 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:   
Členovia komisie:  
Ing. Peter Laš, Ing. Peter Beňo, Ing. Peter Lariš,  JUDr. Peter Jakubčák,  Mgr. Margita Truchlá, Ing. 
Ján Korňan, Pavol Štrba, Ing. Ľubomír Vojár 

Sekretár: 
Ing. Emília Ďuranová 

Neprítomní a ospravedlnení:  
PaedDr. Jaroslav Velička, PhDr Rudolf Gerát, 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 Dodatku č. 1 k návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO 
4. Rôzne 

Zápis z priebehu rokovania: 

 Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing. Emília Ďuranová, ktorá oboznámila členov komisie s 
ospravedlnením predsedu komisie, PaedDr. Jaroslava Veličku a ďalších členov komisie. Komisie sa 
zúčastnilo 8 členov komisie z 11   členov + sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.  

1. Kontrola uznesenia zo zasadnutia komisie ŽP zo dňa 02. 11. 2016 

Ostáva v platnosti, že každá zmena ÚP mesta Čadca bude prerokovaná v komisii ŽP. 
V jarnom období bude vykonaná obhliadka parku na Hviezdoslavovej ul. a upresnený orez stromov. 

2. Prerokovanie žiadosti o výrub stromov 
  
Ing. Peter Švábik oboznámil členov komisie so žiadosťou o výrub stromov žiadateľky, Slávky 
Beleščákovej, bytom Staškov 93, ktorá dňa 9. 1. 2017 požiadala o výrub 1 ks lipy a pri miestnej 
obhliadke žiadosť rozšírila o ďalší 1 ks lipy z dôvodu, že lipy sú z časti suché, zasahujú do strechy 
domu aj do cesty. Padajúce konáre ohrozujú ľudí a dopravu. Jedna sa o lipy rastúce na parc. č. KN-C 
5334 kat. ú. Čadca, miesta časť u Miškoňa. Mesto Čadca žiadosť odstúpilo ŠOP SR, Správe CHKO 
Kysuce Čadca, ktorá listom doručeným dňa 10. 02. 2017 doporučila lipu ošetriť vo vegetačnom 
období rok 2017. Ak nebude strom ihneď ošetrený, môže v zimnom období  dôjsť k rozlomeniu 
koruny a poškodeniu majetku, a tak je potrebné zvážiť aj výrub. Druhú lipu  dôvodu odumierajúceho 
torza lipy doporučuje strom vyrúbať. 

3. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k VZN o nakladaní s KO a DSO  č. 1/2016 
Ing. Emília Ďuranová predložila členom komisie  návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016. Účelom 
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 1/2016 je, aby platné VZN bolo zosúladené s právnymi 
predpismi na úseku odpadového hospodárstva. Od 1. januára 2017 nadobudol účinnosť § 14 ods. 3 – 
12 vyhlášky MŽP č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, čo 
znamená, že obec je povinná zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad u 



individuálnej bytovej výstavby. Povinnosťou obce je  zabezpečiť pre individuálnu bytovú výstavbu 
kompostovacie zásobníky alebo zberné nádoby s minimálnym objemom 120 litrov. 

Na území mesta Čadca majú fyzické osoby v prenájme celkom 1240 biokompostérov o objeme 900 l. 
Zároveň má mesto k dispozícií pre občanov 150 ks nádob o objeme 1100 l a 1000 ks 240 l špeciálnych 
nádob na biologický odpad. V prípade, že občania nebudú chcieť kompostér alebo nebudú 
kompostovať vlastný odpad zo záhrady, mesto týmto občanom poskytne tieto nádoby. Zber tohto 
odpadu bude vykonávaný v čase od marca do novembra bežného roka 1 x 14 dní. Vyzbieraný odpad 
zo záhrad bude kompostovaný v kompostárni pri zbernom dvore v Čadci.  

So zvozom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Mesto Čadca v súčasnosti neuvažuje, 
pretože je to ekonomicky neúnosné.  
V diskusii k tomuto bodu vystúpil člen komisie, Ing. Vojár, ktorý  žiada  návrh Dodatku č. 1 z 
rokovania MZ Mesta Čadca stiahnuť z dôvodu, že nie je ponúknutá žiadna alternatíva výberu, ako 
bude mesto riešiť tých, ktorí už majú dlhodobo pridelené biokompostéry a teraz budú chcieť 
biokomposter vrátiť a budú žiadať zbernú nádobu na odvoz zeleného odpadu. Podľa akých kritérií 
budú nádoby prideľované a pod.V minulosti iná možnosť nebola, občan buď požiadal o biokompostér, 
alebo odpad kompostoval vo vlastnej kompostárni.   Podľa neho je potrebná širšia diskusia. 
Ing. Emília Ďuranová informovala členov, že uvedené ustanovenie sa dotýka individuálnej bytovej 
výstavby a obec je povinná, aby každá domácnosť mala buď zbernú nádobu na zelený odpad alebo 
kompostovací zásobník. Tí, ktorí už kompostéry majú, nebudú riešení.  

4. R ô z n e 

V rôznom boli členovia komisie oboznámení: 

−  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ v sume 497 950 € + 
mesto prispeje 5 %, t.j. 26 207 € na výstavbu kompostártne. V rámci projektu bude pre 
kompostáreň zakúpený  kolesový traktor, čelný nakladač s prídavným náradím, drvič 
drevného odpadu, prekopávač, bubnový rotačný triedič kompostu, geotextília, ponorné 
čerpadlo a kufor s meracími zariadeniami,  

− v mesiaci máj 2017 sa uvažuje v zbernom dvore  s výstavbou haly pre zhromažďovanie 
vytriedených zložiek komunálnych odpadov a objemných odpadov  v hodnote 90 tis. €, 

− s pripravovaným novým zákonom o poplatkoch, ktorý bude sprísnený, pretože napr.  v roku 
2018, ak sa zistí, že úroveň vytriedenia bude pod 10 %, bude poplatok 14 €/t, v súčasnosti 
mesto platí poplatok 4,98 €/t, každoročne sa to bude navyšovať až do sumy 30 €/t. Taktiež 
tento poplatok bude odvádzaný Environmentálnemu fondu, z ktorého obec  na území, ktorej je 
skládka odpadov, dostane len 20 %, 

− o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za rok 2016. Došlo k navýšenie 
zmesového komunálneho odpadu uloženého na skládku, keď v roku 2015 bolo uložené na 
skládku celkom 5596,20 t, v roku 2016 to bolo 5 720,10 t. K navýšeniu došlo najmä u 
objemného odpadu, keď v roku 2015 bolo 192,5 tony objemného odpadu, v roku 2016  bolo 
396,40 tony. Došlo aj k navýšeniu vytriedených zložiek komunálnych odpadov, keď napr. v 
roku 2015 bolo 537,13 t papiera, 452,80 tony skla, 18,4 elektra, 185,72 plastov, 77,81 šatstva, 
v roku 2016 to bolo 599,37 papiera, 467,36 t skla, 182,89 plastov, 41,51 t elektra a 81,59 t 
šatstva, 

− s vykonávacou vyhláškou k zákonu o odpadoch č. 371/2015 Z.z., kedy obec musí v roku 2017 
vyzbierať na 1 obyvateľa za rok  60 l papiera, 30 l skla, 120 l plastov, 10 l kovov, v roku 2018 

−  to je už 170 l papiera, 50 l skla, 350 l plastov, 50 l kovov, takto sa to každoročne navyšuje tak, 
že v roku 2020 to bude 390 l papiera, 90 l skla, 800 l plastov a 110 l kovov.  

Ďalej vystúpili: 
− Mgr. Margita Truchlá, ktorá opäť požiadala životné prostredie, aby zabezpečilo cez správcu 

cesty v lokalite u Sedláka dočisťovanie chodníka a priekopy okolo štátnej cesty. 



− Ing. Laš žiadal vykonať orez stromov na Ul. Andreja Hlinku, lebo dreviny ohrozujú ľudí 
čakajúcich na autobusové spoje. 

Komisia odsúhlasila  nasledovné    u z n e s e n i e    č. 1/2017: 

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

2. stiahnuť zo zasadnutia MZ Mesta Čadca Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnych 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca (3 členovia za, 3 členovia proti, 2 
členovia sa zdržali). 

II. ž i a d a 
referát ŽP MÚ Čadca 

1. zabezpečiť cez správcu štátnej cesty vyčistenie chodníkov  od smeti okolo štátnej cesty a 
priekopy v lokalite u Sedláka. 

Termín: do 30. 03. 2017 
2. zabezpečiť orez stromov v parku na Hviezdoslavovej ul. a na Ul. A. Hlinku. 

Termín: počas vegetačného obdobia r. 2017  

Ing. Emília Ďuranová skonštatovala, že boli prerokované všetky body  programu, a preto prítomným 
poďakovala za účasť a rokovanie komisie ukončila. 

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

Zápisnicu overil: 
Člen komisie: Ing. Peter Lariš        ..................................................... 


