Zápisnica č.
3/2017
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa
5. septembra 2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Členovia komisie:
PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Peter Beňo, Ing. Peter Lariš, Ing. Peter Laš, JUDr. Peter Jakubčák, Ing.
Ján Korňan, PhDr. Rudolf Gerát
Sekretár:
Ing. Emília Ďuranová
Neprítomní:
Mgr. Margita Truchlá, Ing. Ľubomír Vojár, MUDr. Anna Korduliaková, Pavol Štrba
Prizvaný:
Ing. Ferdinand Gonščák, úsek dopravy
Program:
1. Kontrola uznesenia
2. Prerokovanie návrhu Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016
3. Prerokovanie návrhu VZN o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
4. 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 6 členov komisie z 11
členov +
sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.
1. Kontrola uznesenia zo zasadnutia komisie ŽP zo dňa 22. 06. 2017
Ostáva v platnosti orez stromov v parku na Hviezdoslavovej ul. Orezy budú vykonané lezeckou
technikou po schválení finančných prostriedkov MZ Mesta Čadca. Na Ul. A. Hlinku už boli orezy
drevín vykonané. Čo sa týka vypúšťania splaškových vôd do dažďovej kanalizácie, podľa vyjadrenia
Ing. Františka Gonščáka, ktorý sa komisie zúčastnil, problematika bola riešená so SeVaKom, ktorý
nehnuteľnosti napojil na verejnú kanalizáciu.
Zriadenie mestského parku na Hurbanovej ul. - podľa STN 83 7010 - „park: objekt zelene s výmerou
najmenej 0,50 ha a minimálnou šírkou 25 m, ktorý umožňuje, rekreáciu“. Takýto park sa nevyhlasuje a
mesto sa o túto plochu stará, udržiava a dreviny ošetruje. Tento park má výmeru 2,448 ha a plní
funkciu uličnej a sídliskovej zelene.
2. Prerokovanie návrhu Dodatok č. 2 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. 2 k VZN č. 1/2016 (členom, ktorí
majú mailovú adresu, bol návrh zaslaný.)
Od 1. mája 2017 bolo novelou zákona č. 90/2017 Z.z. zmenené ustanovenie § 72 zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„zákona o odpadoch“) vo veci nakladania s odpadovými pneumatikami.
Podľa doteraz platného ustanovenia konečný používateľ mohol odovzdať odpadovú pneumatiku
výhradne distribútorovi pneumatík. Žiaden iný subjekt nebol oprávnený odpadovú pneumatiku od
konečného používateľa odobrať, keďže výrobca pneumatík bol povinný zabezpečiť spätný zber len

prostredníctvom distribútorov. Dokonca ani zberné dvory nemohli odoberať odpadové pneumatiky,
pretože by konali v rozpore so zákonom, odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Zákon
neriešil, ako má obec nakladať s pneumatikami, ktoré boli objavené na čiernych skládkach, alebo ich
občania priniesli do zberného dvora. Ak ich prevádzkovateľ zberného dvora nezobral, boli nájdené
pred bránou zberného dvora alebo na čiernej skládke. Mesto volilo menšie zlo, radšej pneumatiky
zobralo a hľadalo možnosť, ako ich bezplatne odovzdať spracovateľovi. Ich zhodnotenie čiastočne
riešilo cez organizáciu AVE SK Bratislava, ktorú dotoval Recyklačný fond, a tak sa mestu podarilo v
roku 2016 bezplatne odovzdať na spracovanie 15,91 t odpadových pneumatík.
V súčasnosti podľa § 72 zákona o odpadoch „Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku
po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor
alebo na iné miesto, ak tak obec určí, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého
vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých
vozidiel.“ To znamená, že bol rozšírený okruh oprávnených osôb, ktorým môže konečný používateľ
pneumatiky odovzdať pneumatiku , ktorá sa stala odpadom. Okrem distribútora je to obec
prostredníctvom zberného dvora alebo iného miesta určeného obcou.
Spätný zber na zbernom dvore je podmienený uzatvorením zmluvy s výrobcom pneumatík a úpravou
všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.
Mesto Čadca má záujem tento odpad zbierať, aby predchádzalo vzniku čiernych skládok, a preto
uzatvorilo zmluvu na spätný zber pneumatík s organizáciou, ELTMA Company Slovakia s.r.o.
Bratislava a doplnilo vo VZN č 1/2016 nakladanie s touto komoditou.

3. Prerokovanie návrhu VZN o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
V súčasnosti platí VZN mesta Čadca o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca č. 58/2007,
ktoré je vydané podľa § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej „zákona o ochrane prírody a krajiny“). Ustanovenie § 69 ods. 2 zákona o
ochrane prírody a krajiny „Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví
podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene“. VZN o udržiavaní čistoty a správe a
údržbe verejnej zelene na území obce sa vydáva podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tieto návrhy nebudú predložené do septembrového
zastupiteľstva, pretože sa návrhoch pracuje a pred predložením do MZ budú prejednané v komisii ŽP.
4. Rôzne
V rôznom Ing. Emília Ďuranová oboznámila členov komisie:
a) o doručenom rozhodnutí navrhovanej činnosti Úprava a revitalizácia toku Čadečanka“. Ide o
rozhodnutie vydanom v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresným
úradom Čadca, ktorým bolo rozhodnuté, že sa činnosť nebude ďalej posudzovať.
b) o zámere činnosti „Výrobný a logistický závod Seoyon E-HWA Automotive Slovakia Čadca“,
navrhovateľom PROMA, s.r.o. Žilina. Účelom zámeru je v rámci schváleného priemyselného parku
vybudovanie výrobno-skladovej haly, do ktorej budú inštalované výrobné zariadenia pre výrobu
plastových komponentov a ich ďalšie spracovanie. Súčasťou riešenia je aj vybudovanie potrebného
množstva parkovacích miest ako aj výstavba infraštruktúry. Realizáciou investičného zámeru sa
vytvorí cca 450 nových pracovných miest.
V diskusii Ing. Ďuranová informovala členom komisie, že:
− sa začalo s deratizáciou verejných plôch,
− do konca mesiaca by mala ukončiť výstavba kompostárne,
− sa začalo s výstavbou oceľovej haly v zbernom dvore,

−

po schválení II. zmeny rozpočtu bude vykonaný pasportizácia drevín na mestskej zeleni, orez
drevín lezeckou technikou a vyfrezovanie pňov v parku na Hviezdoslavovej ul.

Záver
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

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

