
Zápisnica č. 3/2015 
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného 
dňa  
24. júna 2015  
___________________________________________________________________________ !
Prítomní:    
Členovia komisie:  
PaedDr. Jaroslav Velička,  Ing. Ľubomír Vojár, Ing. Peter Lariš, Ing. Peter Beňo, PhDr. Rudolf 
Gerát, JUDr. Peter Jakubčák, Mgr. Margita Truchlá, Ing. Peter Laš 
Sekretár: 
Ing. Emília Ďuranová !
Neprítomní:  
Pavol Štrba, MUDr. Anna Korduliaková, Ing. Ján Korňan 
Prizvaný: Ing. František Ščury, vedúci ODÚPSPVRMaS !
Program: 
1. Kontrola uznesenia zo zasadnutia komisie ŽP  zo dňa 14. 04. 2015 
2. Skládka komunálnych odpadov spojená s obhliadkou 
3. Prerokovanie žiadosti o odpustenie miestnych poplatkov za komunálne odpady na rok 2015 
4. 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 14. 04. 2015 !
Ing. Emília Ďuranová vykonala kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia komisie ŽP: 
1.Informovala členov komisie, že v rámci akcie „5 dni pre naše mesto“ bolo ručne vyzbieraných z 
verejných priestranstiev okolo 15 ton odpadov. Do  akcie sa zapojili školy, občania a organizácie. 
Akcia mala pozitívny ohlas.   
K bodu: 
2.b) Bolo odporučené referátu životného prostredia požiadať firmu Jozef Kondek – JOKO a syn, aby z 
vnútornej strany plechového oplotenia skládky zabezpečil vyčistenie od odpadkov. 
Plnenie: 
Referát ŽP požiadal  prevádzkovateľa skládky, ktorý oznámil, že pravidelne vykonáva čistenie okolo 
oplotenia skládky a celého areálu z vnútornej a vonkajšej strany skládky. !
2.c)Zabezpečenie umiestnenia zberných nádob na triedený odpad zo sviečok  na mestské cintoríny u 
Krkošky a na ul. 1. novembra Čadca. 
Plnenie: 
Prevádzkovateľ cintorína, MPS Čadca v súčasnosti zabezpečuje  na cintoríny na Ul. 17. novembra, u 
Krkošky v Čadci a na cintoríne Horelica predajné automaty na sviečky so zbernou nádobou na odpad 
zo sviečok.  !
2. Obhliadka skládky odpadov !
Komisia vykonala priamo v teréne obhliadku skládky odpadov v Čadci -  Podzávoz  na základe 
prijatého uznesenia z komisie ŽP zo dňa 27. 01. 2015. Obhliadka bola vykonaná  z dôvodu  
preskúmania oprávnenosti žiadosti občanov bývajúcich v blízkosti skládky o odpustenia miestnych 
poplatkov za KO a DSO na rok 2015. Bolo dohodnuté, že komisia po vykonanej obhliadke a posúdení 
priamo v teréne odporučí, resp. neodporučí Mestu Čadca vyhovieť žiadostiam o odpustení poplatku. V 
súlade s ustanovením § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 



za KO a DSO v znení neskorších predpisov môže obec vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť len na 
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona. !!
3. Prerokovanie žiadosti o odpustenie miestnych poplatkov za KO na rok 2015 !
O odpustenie miestneho poplatku na rok 2015 požiadali poplatníci bývajúci v rodinných domoch v 
časti Sedlakovia v blízkosti skládky. Celkové poplatky za KO na rok 2015 za všetkých žiadateľov 
činia 780 €. 
Okrem nich požiadala o odpustenie poplatku na rok 2015 Diecézna charita Žilina, ktorá užíva 1 ks 
1100 l nádobu s intervalom vývozov 1x2 týždne. Odpustenie poplatku žiada z dôvodu, že poskytuje 
sociálne služby ľuďom bez domova a ľuďom v núdzi. O odpustenie požiadala aj Náruč – pomoc 
deťom v kríze, ktorá poskytuje špecializované sociálne služby a opatrenia sociálnom-právnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. Organizácia užíva 120 l zbernú nádobu s intervalom vývozov 1x2 týždne. 
Ing. Emília Ďuranová upozornila komisiu životného prostredia, že k dnešnému dňu je vyrubené pre 
fyzické osoby cca o 30 500 € menej ako v roku 2014, a to nie je konečné, pretože ľudia naďalej 
žiadajú o odpustenie, zníženie a pod. a u právnických osôb činí zníženie poplatkov cca o 57 000 €. 
Dôvodom zníženého výrubu poplatkov je zníženie poplatku u fyzických osôb na osobu a deň, úľavy 
pre ZŤP a vek nad 62 rokov a u právnických osôb a podnikateľov zníženie za 1 liter z 0,0290 € na 
0,0250 €.  !
4. Rôzne 
   
V rôznom Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie: 

− o výsledkoch monitoringu projektu „Integrované riešenie nakladania s komunálnymi 
odpadmi v mete Čadca“  za obdobie od 06/2014 – 05/2015. Za uvedené obdobie bolo na 
území mesta vytriedených a odovzdaných na spracovanie celkové 1 220 955 kg zložiek 
komunálneho odpadu zo stanoveného limitu 1 161 000 kg. Množstvo upravených 
drobných stavebných odpadov bolo 409 t, zoštiepkované drevnej hmoty 117,95 t, 

− o prevádzke zberného dvora, uzatvorenej zmluve s firmou ASEKOL SK s.r.o. Bratislava 
na poskytnutie domčeka na elektroodpady,  

− o príprave výstavby kompostárne v Čadci. 
Ing. Peter Laš informoval komisiu o požiari na skládke odpadov. Požiar pravdepodobne vznikol 
výbuchom nejakej tlakovej nádobky. Požiar bol zlikvidovaný požiarnikmi a bol vyhodnotený, že 
neohrozil životy a zdravie obyvateľstva, aby bolo potrebné evakuovať obyvateľov bývajúcich v 
blízkosti skládky. Členovia komisie žiadajú, aby pri takýchto udalostiach boli občania varovaní 
cez  Mestskú políciu Čadca, aby si zatvorili okná a aby sa nezdržiavali v blízkosti ohniska.    !
  
Komisia odsúhlasila  nasledovné    u z n e s e n i e: !!
Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta  Čadca  !
1.   v z a l a      n a     v e d o m i e 

− informáciu o výsledkoch monitoringu projektu „Integrované riešenie nakladania s 
komunálnymi odpadmi v meste Čadca“ za obdobie od 06/2014 – 05/2015, 

− o umiestnení automatov na predaj sviečok so zbernou nádobou na odpad zo sviečok na 
cintoríny v Čadci u Krkošky, ul. 17. novembra a Horelici. !!

  
 2. o d p o r ú č a !
a) odpustiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 pre 
občanov bývajúcich v blízkosti skládky  (za odpustenie bolo 5 členov komisie, 3 členovia komisie sa 
zdržali hlasovania), !



b) Mestu Čadca rozhodnúť o žiadostiach  Diecéznej charity Žilina a Náruč- pomoc deťom v kríze 
Čadca o odpustenie miestnych poplatkoch za KO a DSS až po doručení  rozhodnutí o vyrubení 
poplatkov na rok 2015 (§ 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.) a prerokovaní v komisii životného 
prostredia. Žiadosti boli podané ešte pred vyrubením poplatkov, preto sa komisia ŽP žiadosťami 
nezaoberala. !
c) Mestskej polícii Čadca, aby pri  mimoriadnych udalostiach občanov varovala megafónom, 
keďže je mestský rozhlas nefunkčný.    !!
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      ..................................................... !!!!!!!!!!!


