Zápisnica č. 2/2017
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa
22. júna 2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Členovia komisie:
PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Peter Beňo, Ing. Peter Lariš, JUDr. Peter Jakubčák, Mgr. Margita
Truchlá, Ing. Ľubomír Vojár, Phdr. Rudolf Gerát
Sekretár:
Ing. Emília Ďuranová
Neprítomní:
Ing. Peter Laš, Ing. Ján Korňan, 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 V. Monitorovacej správy k projektu „Integrované riešenie nakladania s
komunálnymi odpadmi v meste Čadca“
4. Prerokovanie výsledkov previerky vykonanej Okresnou prokuratúrou Čadca na úseku odpadového
hospodárstva
5. Príprava zmeny VZN č. 58/2007 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca, resp. nového
VZN
6. Rôzne
Zápis z priebehu rokovania:
Rokovanie komisie otvoril a viedol PaedDr. Jaroslav Velička, ktorý informoval členov komisie o
ospravedlnení členov komisie, Ing. Petra Laša a Ing. Jana Korňana. Komisie sa zúčastnilo 7 členov
komisie z 11 členov + sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.
1. Kontrola uznesenia zo zasadnutia komisie ŽP zo dňa 21. 02. 2017
Ostáva v platnosti orez stromov v parku na Hviezdoslavovej ul. a na U. A. Hlinku. Orez drevín
vykonáva MPS Čadca a postupuje podľa požiadaviek.
2. Prerokovanie žiadosti o výrub stromov
Ing. Peter Švábik oboznámil členov komisie so žiadosťou o výrub stromov žiadateľov Jána Repáka,
bytom Raková 1463 a to o výrub 1 ks lipy veľkolistej na Nábrežnej ul. s obvodom kmeňa 170 cm vo
výške 1,3 m nad zemou. Strom rastie pri budovách a miestnej komunikácií, v dosahu koruny stromu je
bytový dom, obchod, chodník, mestská komunikácia a verejné osvetlenie a o výrub 1 ks pagaštatu
konského s obvodom 222 cm vo výške 1,3 m nad zemou. Po posúdení odbornou organizáciou, Správa
CHKO Kysuce neodporúča dať súhlas na výrub stromov, ani vykonanie redukčného rezu. Odporúča
vykonávať
pravidelnú kontrolu zdravotného stavu drevín a pre zachovanie a zlepšenie ich
zdravotného stavu odstrániť dlažbu z koreňových nábehov stromov min. o vzdialenosti 1 m od kmeňa
po celom obvode.
Ďalšiu žiadosť o výrub agátu bieleho rastúceho v areáli mestského cintorína na ul. 17. novembra
podala Mgr. Alena Bobeková a Ďurník z dôvodu znečisťovania a poškodzovania hrobových miest.
Obvod kmeňa dreviny je 251 cm vo výške 1,3 m nad zemou. Podľa stanoviska Správy CHKO Kysuce
zdravotný stav dreviny nadmerne nezvyšuje riziko poškodenia zdravia a majetku ľudí, a preto

neodporúča jeho výrub. Navrhuje ho vhodne ošetriť zdravotným rezom, aby nedošlo k jeho
poškodeniu alebo k zničeniu.
3. Prerokovanie V. Monitorovacej správy k projektu „Integrované riešenie nakladania s
komunálnymi odpadmi v meste Čadca“
Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie o ukončení realizácie projektu „Integrované
riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca“. Je to posledná monitorovacia správa,
ktorá sa predkladala MŽP SR, a tým je ukončený celý proces uvedeného projektu. Všetky merateľné
ukazovatele boli prekročené a Mesto Čadca dostalo pochvalu za splnené limity počas celých 5 rokov.
4. Prerokovanie výsledkov previerky na úseku odpadového hospodárstva Okresnou
prokuratúrou Čadca
OP Čadca vykonávala od 25.04. 2017 na MÚ Čadca previerku na úseku nakladania s komunálnymi
odpadmi a to konkrétne § 15 od. 3 zákona o odpadoch a VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca.
Jediné, čo prokuratúre nebolo z predloženého spisového materiálu jasné, či si fyzické alebo právnické
osoby uplatňovali pripomienky k návrhu VZN a či boli pripomienky vyhodnotené a predložené
poslancom. Zároveň OP upozornila na spätný odber opotrebovaných pneumatík od občanov, ktorý je
platný od 1. 5. 2017.
5. Príprava zmeny VZN č. 58/2007 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca, resp. návrh
novej VZN
Mesto Čadca má záujem vydať nové VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca alebo
zmenu súčasného platného VZN z dôvodu, že VZN č. 58/2007 okrem iného v bode 7 Čl. 6 ukladá
povinnosť, že k vydaniu súhlasu na výrub drevín s obvodom kmeňa 200 cm meraným vo výške 130
cm nad zemou doloží stanovisko ŠOP SR. Keďže odborná organizácia túto činnosť spoplatňuje,
Mesto Čadca chce vydať nové VZN a to buď vypustiť túto povinnosť, alebo ako členovia komisie
navrhujú, odborné stanovisko od ŠOP SR bude vyžadované pre dreviny s obvodom kmeňa viac ako
235 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou. Na dotaz Správy CHKO Kysuce, prečo túto službu
verejnej správe účtujú, bolo odbornou organizáciou, ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce Čadca podané
nasledovné stanovisko:
„26 ods. 1 ZRP stanovuje povinnosť pre príspevkové organizácie poskytovať právnickým a fyzickým
osobám svoje výkony odplatne ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je v tomto
prípade zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý síce v
§ 65a ods. 2 písm. v) ustanovuje povinnosť ŠOP SR „spracúvať odborné stanoviská pre rozhodovaciu
a inú činnosť orgánov ochrany prírody“ nestanovuje ale, že predmetné stanoviská musia byť
poskytované bezplatne. Na základe tejto skutočnosti je v zmysle horeuvedeného ustanovenia ZRP
potrebné odborné stanoviská / vyjadrenia poskytované obciam pre rozhodovaciu činnosť obce ako
orgánu ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov fakturovať.
§ 26 ods. 1 ZRP stanovuje povinnosť pre príspevkové organizácie poskytovať právnickým a fyzickým
osobám svoje výkony odplatne ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je
v tomto prípade zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, ktorý v § 3
ods. 1 prvej vete ustanovuje povinnosť štátnym orgánom, vyšším územným celkom, obciam a iným
právnickým osobám a fyzickým osobám poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a
súdu pri plnení ich úloh, ktoré súvisia s trestným konaním. Druhá veta predmetného ustanovenia
ale umožňuje iným právnickým a fyzickým osobám nárokovať si náhradu vecných nákladov
s takouto súčinnosťou spojených. Vzhľadom na skutočnosť, že ŠOP SR nespĺňa kritériá vzťahujúce
sa na orgány štátnej správy všeobecne a teda nie je štátnym orgánom, má ako iná právnická osoba

nárok na náhradu vecných nákladov spojených so súčinnosťou s orgánmi činnými v trestnom
konaní a je preto potrebné odborná stanoviská / vyjadrenia jednotlivým útvarom PZ SR fakturovať,
bez použiXa prirážky za skrátený termín vybavenia. Uvedené plaZ obdobne aj pre súčinnosť
s útvarmi PZ SR podľa § 60 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov pri objasňovaní priestupkov.“

6. Rôzne
V rôznom boli členovia komisie oboznámení:
−

pripravovaná previerka na úseku ochrany ovzdušia,

−

o zisťovaní používania palív v domácnostiach na území mesta Štatistickým úradom SR,,

−

o skúške vody v Bukove pri kaplnke vykonanej RÚVZ Žilina,

−

spätnom zbere opotrebovaných pneumatík v zbernom dvore,

−

o kúpe vozidla na zvoz komunálneho odpadu.

V diskusii vystúpili:
− Ing. Ľubomír Vojár – navrhuje, aby sa na území mesta vykonala inventarizácia zelene, aby sa
konkrétne vytypovali dreviny a kríky, ktoré sú určené na orez a na výrub. Zároveň navrhuje,
aby Mesto dalo vypracovať a realizovať projekt pre vytvorenie mestského parku u Hluška a
žiada, aby členovia komisie ŽP boli informovaní, ako sa doriešila dažďová kanalizácia
zaústená do Gabrišovského potoka, do ktorej sa bez povolenia napojili rodinné domy.
− Phdr. Rudolf Gerát pripomienkoval výsadbu drevín na Nábrežnej ul. a v parku na
Hviezdoslovej ul. Nestotožňuje sa s výsadbou okrasnej čerešne sekura s jestvujúcimi
drevinami.
Komisia odsúhlasila nasledovné

u z n e s e n i e č. 2/2017:

Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca
I.

neodporúča

−

oddeleniu ŽP a OH vydať súhlasy na výrub drevín žiadateľom uvedeným v bode 2. tejto
zápisnice.

II. o d p o r ú č a
oddeleniu ŽP a OH vypracovať nový návrh VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca s
tým, že správny orgán bude vyžadovať odborné stanovisko od ŠOP SR pre posúdenie žiadosti o
výrub dreviny s obvodom kmeňa 235 cm a viac meraným vo výške 130 cm nad zemou.
III. u k l a d á
Ing,. Emílii Ďuranovej

a) na základe zhodnotenia skúšky vody pre ľudskú spotrebu vykonaného RÚVZ Žilina informovať
verejnosť na internetovej stránke mesta, že voda nevyhovuje platnej legislatíve na vodu určenú na
ľudskú spotrebu a zabezpečiť osadenie tabuľky pri prameni v Bukove pri kaplnke s upozornením,že
voda nie je určená na ľudskú spotrebu.
Termín: na webovú stránku mesta – ihneď
Osadenie tabule: do 15. 07. 2017
b) prejednať s vedením Mesta Čadca zriadenie metského parku u Hluška (Hurbanova ul.) Čadca
c) na najbližšie zasadnutie komisie ŽP prizvať Ing. Ferdinanda Gonščáka vo veci podania vysvetlenia
k problematike splaškových vôd od rodinných domov zaústených do dažďovej kanalizácie mesta
odvedenej do Gabrišovského potoka.

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

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

