
Zápisnica č. 4/2015 
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa  
22. septembra 2015  
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:   
Členovia komisie:  
PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Peter Lariš, Ing. Peter Laš, Ing. Peter Beňo, Ing. Ján Korňan, PhDr. 
Rudolf Gerát, JUDr. Peter Jakubčák, Mgr. Margita Truchlá  

Sekretár: 
Ing. Emília Ďuranová 

Neprítomní:  
Ing. Ľubomír Vojár – ospravedlnený, Pavol Štrba, MUD. Anna Korduliaková 

Program: 
1. Kontrola uznesenia zo zasadnutia komisie ŽP  zo dňa 24. 06. 2015 
2. Prerokovanie žiadosti o výrub stromov 
3. Príprava návrhu VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2016 
4. Prerokovanie výstavby kompostárne v meste Čadca a povinností vyplývajúcich z nového zákona o 

odpadoch č. 79/2015 platného od 1. 1. 2016 
5. 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 24. 06. 2015 

Ing. Emília Ďuranová vykonala kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia komisie ŽP: 
17-im poplatníkom bývajúcim v blízkosti skládky odpadov bol odpustený poplatok za komunálne 
odpady na rok 2015 v v zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov v 
sume 722,17 €.1. Diecéznej charite Žilina a Náruč- pomoc deťom v kríze Čadca bolo oznámené 
listom, že žiadosti nemôže byť vyhovené z dôvodu, že žiadosti boli podané ešte pred vyrubením 
poplatku.  

2. Prerokovanie žiadosti o výrub  

Ing. Emília Ďuranová predložila komisii ŽP na posúdenie žiadosť žiadateľov, Miroslava Goneka a 
Veroniky Gonekovej, trvale bytom Čadca, Okružná 689/5, ktorí žiadajú o súhlas na výrub stromu  
javor horský rastúci na parcele č. CKN 7664 kat. ú. Čadca, časť Milošová pri drevenom dome č. 457. 
Žiadosť odôvodňujú, že zo stromu padajú konáre na miestnu komunikáciu, korene narúšajú základy 
stavby rodinného domu a miestnu komunikáciu. Opadávajúce lísty a miazga poškodzujú strešnú 
krytinu rodinného domu. Mesto Čadca ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
požiadal o odborné posúdenie zdravotného stavu a stability dreviny  ŠOP SR Správa CHKO Kysuce 
Čadca, ktorá miestnym šetrením zistila stredný rozsah poškodenia koruny a kmeňa stromu, časť 
koruny, ktorá zasahovala nad dom bola v minulosti silne redukovaná nevhodným spôsobom, pahyly 
po rezoch zahnívajú a spôsobujú zahnívanie kmeňa a zatekanie vody do rán a dutín.  Strom vzhľadom 
na miesto rastu nemá perspektívu dlhodobého narušeného vývoja a rastu, a preto ho doporučuje 
vyrúbať. 
Komisia po oboznámení sa so spisovým materiálom nemá námietky, aby orgán ochrany prírody a 
krajiny vydal kladný súhlas na výrub uvedeného javora horského. 



3. Príprava návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
ktoré vznikli na území mesta Čadca na rok 2016 

Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie, že zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch bol 
novelizovaný zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
v znení neskorších predpisov  a to konkrétne: 
- v § 77 ods. 1 je konkrétne uvedené, za čo sa platí poplatok. Poplatok sa platí za: 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
c)triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozširená zodpovednosť 
výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na 
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8 zákona o odpadoch. 
- v §77 dopĺňa ods. 9, ktorý znie: 
Obec do poplatku môže zahrnúť: 
a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, 
b) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri 
ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť. 
- v §78 v ods. 1 sa dopĺňa ods. c), ktorý znie: 
Sadzba poplatku je najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 € za kilogram drobných stavebných odpadov 
bez obsahu škodlivín. 
Ďalej predložila komisii ŽP podrobnú analýzu nákladov na komunálne odpady za I. polrok 2015. 
Celkové náklady predstavujú 416 430 €, v tom je zahrnutý aj biologicky rozložiteľný odpad – odpad 
zo zelene z verejných priestranstiev mesta. Zarážajúce sú náklady spôsobené nedôsledným triedením 
zbieraných zložiek, kde za I. polrok pri dotrieďovaní už vytriedených zozbieraných zložiek bolo 
odvezené na skládku celkom 58 ks VOK s 77,4 t odpadu, čo predstavuje náklady v sume 6 892 €.  
Za rok 2015 bola poskytnutá úľava 3 314 poplatníkom nad 62 rokov, čo predstavuje pre tak nízky 
miestny poplatok za KO v roku 2015 celkom 9 844,40 € a ZŤP 684 občanom v sume 1 996,88 €. 
Keďže všetky náklady na činnosť nakladania s odpadmi uvedené v § 77 ods. 1 písm. a,b,c,d) zákona č. 
582/2004 Z.z. by sa mali premietnuť do poplatku za komunálne odpady, referát ŽP vykonáva analýzu 
nákladov a po vykonanej analýze vypracuje návrh VZN o poplatkoch na rok 2016. 

Čo sa týka nového VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na rok 2016, referát životného 
prostredia navrhuje vypracovať dodatok č. 2 k VZN č. 144/2013, v ktorom budú upresnené vývozy 
odpadov v roku 2016, otvorenie zberného dvora. Po dohode s MPS Čadca chce v roku 2016 zberný 
dvor otvoriť každý týždeň v piatok a sobotu. Je potrebné do zberného dvora umiestniť mostovú váhu, 
pretože podľa nového zákona bude potrebné oficiálne požiadať o súhlas na prevádzkovanie zberného 
dvora a zberný dvor musí byť vybavený tak, aby bol prevádzkyschopný. Do zberného dvora je už 
zavedená elektrina a v súčasnosti sa zabezpečuje vodovodná prípojka.  

V ďalšom boli členovia komisie oboznámení s organizáciami zodpovednosti výrobcov, ktoré majú 
záujem s Mestom Čadca spolupracovať v separovanom zbere v zmysle nového zákona o odpadoch tri 
organizácie: 

− NATUR-PAC Bratislava 
− ENVI-PAC Bratislava 
− LIMIT RECYCLING SLOVAKIA a.s. Bratislava. 

Po dôkladnom preštudovaní návrhov zmlúv budú návrhy zmlúv predložené komisii na posúdenie na 
ďalšom zasadnutí komisie ŽP. 

4. Prerokovanie výstavby kompostárne v meste Čadca a povinnosti vyplývajúcich z nového 
zákona 
Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie, že Mesto Čadca má záujem o výstavbu 
kompostárne. Kompostáreň je podľa pôvodného projektu navrhnutá vedľa zberného dvora o rozlohe 
40,181 m x 39,30 , t.j. 1560 m2.  Kuchynský odpad však nie je možné dávať do kompostárne z 
dôvodu, že podľa implementovaného nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 do našich zákonov, medzi 
biologicky rozložiteľný kuchynský  a reštauračný odpad patrí všetok kuchynský a reštauračný odpad, 



t.j. nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky, potraviny po spotrebe alebo lehote 
minimálnej trvanlivosti, suchý chlieb, šupy zo zemiakov, ovocia, zeleniny a pod., ktoré sú zaradené do 
3 kategórie ako vedľajší živočíšny produkt, ktorý podľa čl. 14 písm. k) nariadenia sa môže spracovať 
len tlakovou sterilizáciou alebo na výrobu bioplynu. Kompostovať sa môžu len za určitých podmienok 
a to po vykonanej hygienizácii, napr. fermentovaním. 

4. Rôzne 
   
V rôznom Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie: 

− o deratizácii verejných priestranstiev, ktorá by mala byť vykonaná v čase od 28. 09. 2015 do 
31. 10. 2015, 

− o zbere nebezpečných odpadov, ktoré bude vykonané v dňoch  5. a 6. októbra 2015 a o zbere 
objemných odpadov, ktoré sa uskutoční od 7. októbra 2015 , 

− pre veľký záujem ešte v tomto roku chceme zakúpiť ďalšie kompostéry pre občanov podľa 
finančných možnosti, 

− o záujme kúpy 2 ks zberových vozidiel na komunálny odpad, jedno väčšie a jedno malé, 
pretože súčasné vozidlá sú v havarijnom stave. 

  
Komisia odsúhlasila  nasledovné    u z n e s e n i e: 

Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta  Čadca  
  
1. s ú h l a s í 
s udelením povolenia na výrub 1 ks stromu javor horský rastúceho na parc. č. CKN 7664 kat. ú. Čadca 
pre žiadateľov, Miroslava Goneka a Veroniku Gonekovú, bytom Čadca, Okružná 689/5 Čadca. 

2. o d p o r ú č a 

a) vedúcej referátu životného prostredia  
− predložiť na ďalšie zasadnutie komisie ŽP: 

a) návrh dodatku č. 2 k VZN č. 144/2013 alebo nový návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a DSO na rok 2016 
b) po konzultácii s vedením Mesta Čadca predložiť návrh VZN o poplatkoch za KO a DSO na rok 
2016. 

b)  predsedovi Komisie ŽP vedúcemu oddelenia RRaCR 

požiadať vedúceho ORRaCR, aby na najbližšie zasadnutie Komisie ŽP predložil návrhy na možnosti 
získania dotácie z fondov   na zakúpenie zberových vozidiel,  mostovej váhy,  hygienizačného 
zariadenia na kuchynský odpad a výstavby kompostárne. 

c) vedeniu Mesto Čadca a riaditeľovi MPS Čadca 
− zabezpečiť zakúpenie mostovej váhy pre zberný dvor a kompostáreň, 
− zabezpečiť zakúpenie 2 ks zberových vozidiel na komunálne odpady, 
− započať s výstavbou kompostárne pre mesto Čadca. 

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


