Zápisnica
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa
25. novembra 2020
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Členovia komisie:
Mgr. Peter Šimulák, PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Peter Lariš, Ing. Peter Laš, JUDr. Peter Jakubčák,
Mgr. Xenia Šurhaňaková, Pavol Latka
Sekretár:
Ing. Emília Ďuranová
Neprítomná a ospravedlnená: Mgr. Slávka Zelníková
Program:
1. Prerokovanie vypracovaného zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
„Prevádzka zariadenia na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov Čadca – zvýšenie
kapacity“ navrhovateľom Jozef Kondek – JOKO a syn, Jozef Kondek – právny nástupca,
Podzávoz 2373 Čadca
2. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
3. Prerokovanie protokolu o vykonanej previerke Okresným prokurátorom v Čadci zo dňa
10.10.2020
4. Prerokovanie zmeny navrhovanej činnosti zisťovacieho konania podľa zák. č. 24/2006 Z.z. v
znení neskorších predpisov „Diaľnic D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec“
5. Rôzne
Zápis z priebehu rokovania:
Rokovanie komisie otvoril a viedol Mgr. Peter Šimulák, predseda komisie, ktorý informoval členov
komisie o programe dnešného zasadnutia komisie. Komisie sa zúčastnilo 7 členov komisie + sekretár,
takže komisia bola uznášania schopná.
1.Prerokovanie vypracovaného zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov „Prevádzka zariadenia na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov Čadca – zvýšenie
kapacity“ navrhovateľom Jozef Kondek – JOKO a syn, Jozef Kondek – právny nástupca,
Podzávoz 2373 Čadca
Dňa 20. novembra 2020 bol doručený Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné
prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o posudzovaní vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti „Prevádzka zariadenia na zber a
zhodnocovanie ostatných odpadov Čadca – zvýšenie kapacity“ navrhovateľom, Jozef Kondek –
JOKO a syn, Jozef Kondek – právny nástupca, Podzávoz 2373, 022 01 Čadca, IČO 14161923.
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca listom č.
OU-CA-OSZP-2020/013956-004 zo dňa 18.11.2020 oznámil, že začalo správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní
vplyvov.
Zámer je zverejnený na webovej stránke ministerstva na adrese:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/
detail/prevadzke-zariadenia-na-zber-zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-cadca-zvy-1
Do dokumentu je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy na vlastné náklady) na
Okresnom úrade, odbore starostlivosti o ŽP Čadca a aj na Mestskom úrade, oddelenie ŽP a OH
Čadca, II. poschodie kanc. č. 202. Vzhľadom na núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-19, je
potrebné sa vopred objednať na č.t. 0905 759 009, alebo 041/4302224. Verejnosť môže doručiť

písomné stanovisko k navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia a to na Okresný úrad Čadca,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca.
Jedna sa o zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 460/2019 Z.z., ktorým bol novelizovaný
zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a to konkrétne od 1.1.2021 sa nebude možné zneškodňovať odpad
skládkovaním, ktorý neprešiel úpravou. Preto prevádzkovateľ skládky pripravil zmenu v
spracovateľskej kapacite existujúceho technologického zariadenia na mechanickú úpravu, spracovanie
a zhodnocovanie ostatných odpadov vrátane komunálneho odpadu. Keďže táto činnosť podlieha
zisťovaciemu konaniu, vypracovaný zámer bol predložený na zverejnenie a na vyjadrenie mesta ako
dotknutého orgánu.
Zariadenie je umiestnené v oplotenom areáli skládky odpadov Čadca, v existujúcej oblúkovej hale.
Skladá sa zo spracovateľskej linky a priľahlých manipulačných plôch. Manipulačné plochy sú
rozdelené na jednotlivé kóje podľa druhu odpadu. Dovezené odpady po mechanickom spracovaní, t.j.
drvení, separácii vhodné na ďalšie využitie budú uskladnené vo vyhradených priestoroch zariadenia.
Nevhodný odpad na materiálové alebo energetické zhodnotenie bude uložený na skládke odpadov.
Spracovateľská linka je zložená z priečneho reťazového mlyna. Mlyn je umiestnený na betónovom
podklade v oblúkovej hale. Odpady sú privážané z jednotlivých kóji do násypky mlyna, kde sa podrvia
a následne sú transportované do bubnového triediča. Z triediča vychádza požadovaná frakcia, ktorú je
možné využiť na energetické zhodnotenie ako tuhé alternatívne palivo TAP. Ťažká frakcia upraveného
odpadu, ktorú nie je možné zhodnotiť, sa uloží do kontajnera a potom na skládku odpadov. Kapacita je
5 100 kg/hod.
Ing. Peter Laš bližšie informoval členov komisie o pripravovanom projekte.
Komisia odporúča, aby posudzovanie navrhovanej činnosti bolo ukončené zisťovacím konaním.
2. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Mgr. Jaroslav Kuska, vedúci odd. správy daní a poplatkov informoval členov komisie o návrhu VZN o
poplatkoch za KO a DSO. Výška poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok
2021 sa nemení ani u občanov ani u podnikateľov a právnických osôb. Mení sa len zľava podľa § 83
ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. zníži poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická
osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne
bezvládna fyzická osoba poplatok za osobu a kalendárny deň o 35% zo sadzby poplatku ustanovenej
za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z..
Členovia komisie súhlasia s návrhom VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady tak, ako ho predložil vedúci oddelenia správy daní a poplatkov.
3.Prerokovanie protokolu o vykonanej previerke Okresným prokurátorom v Čadci zo dňa
10.10.2020
Ing. Emília Ďuranová oboznámila členov komisie ŽP s protokolom o vykonanej previerke na postup a
rozhodovanie Mesta Čadca na úseku odpadového hospodárstva. Bolo preverované obdobie od
1.1.2019 – 31.5.2020. Bola vykonaná kontrola prejednávania priestupkov v odpadovom hospodárstve
a ukladanie pokút za priestupok a kontrola existujúceho VZN o nakladaní s KO a DSO.
Na úseku priestupkového konania prokurátorka vytkla formálne nedostatky, napr. rozhodnutie o začatí
konania a predvolanie na prejednanie priestupku. Vo VZN o nakladaní s KO a s DSO na území mesta
Čadca č. 2/2018 a Dodatku č. 1 k citovanému VZN zistila, že neobsahuje zákonom požadovanú
úpravu výslovne uvedenú v ust. § 81 ods. 3 zákona o odpadoch. Podľa citovaného ustanovenia uvádza,
že náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu, pričom
obec ustanoví vo VZN výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, alebo ustanoví iný spôsob úhrady. Mesto Čadca zatiaľ dáva
fyzickým osobám bezplatne zberné nádoby na zmesový komunálny odpad.
Po oboznámení s protokolom z OP Čadca členovia komisie nesúhlasia s tým, aby si občania platili
zberné nádoby na KO, pretože by to bolo nespravodlivé, aby občania v RD platili za nádoby a
občanom bývajúcich v bytových domoch nie.

4. Prerokovanie zmeny navrhovanej činnosti zisťovacieho konania podľa zák. č. 24/2006 Z.z. v
znení neskorších predpisov „Diaľnic D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“
Dňa 9. novembra 2020 bolo doručené Ministerstvom životného prostredia SR upovedomenie o
pokračovaní správneho konania vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Diaľnica D3
Čadca, Bukov – Svrčinovec“ vypracovanej podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) navrhovateľom, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava v konečnom zastúpení EKOJET, s.r.o. Tehelná 19, 831 03
Bratislava.
MŽP SR zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona o
posudzovaní vplyvov na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d3-cadca-bukovsvrcinovec-zmena-2020Verejnosť mohla doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich
pracovných dní od zverejnenia na Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie
Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.
MŽP SR Bratislava ako príslušný orgán začal po prerušení správneho konania pokračovať v
zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov na zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Predmetom predloženej zmeny navrhovanej činnosti sú zmeny v nasledovných
stavebných objektov rozostavanej stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“:
125-00 - Miestna komunikácia v km 39,200 – 40,300 D3 v Podzávoze
128-00 – Úprava chodníka Capkov – Bukov
205-00 – Estakáda Podzávoz v km 39,600 D3
209-00 – Most na diaľnici v km 41,065 D3 „Furmanec“
211-00 – Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3
582-00 – Preložka bezmenného potoka pri železničnej stanici Čadca
801-00 – Prístupová komunikácia na stavenisko v km 40,400 – 41,400 D3.
Súčasťou zmeny je aj dočasná depónia prebytočnej výkopovej zeminy a humusu zo stavby
umiestňovanej v lokalite Podzávoz v susedstve trasy stavby D3 v staničení km 39,8- 39,9.
V rámci predloženej zmeny navrhovanej činnosti nedochádza k významným zmenám rozostavanej
stavby, ale iba v príslušných úsekoch konkrétnych stavebných objektov dochádza k spresneniu ich
stavebno-technického riešenia. Oproti stavebnému povoleniu dochádza k drobným zmenách a
vzhľadom na charakter a spôsob realizácie nie je predpoklad zmeny už identifikovaných vplyvov z
procesu posudzovania vplyvov, ktorý bol ukončený Záverečným stanoviskom MŽP SR vydaným dňa
3. 11. 2020.
Navrhovaná zmena nemení podmienky uložené v záverečnom stanovisku MŽP SR pre minimalizáciu
vplyvov stavby diaľnice D3 na životné prostredie v úseku Čadca , Bukov – Svrčinovec. Č l e n m i
komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci neboli vznesené žiadne
pripomienky k zmene činnosti a súhlasia, aby predmetná činnosť bola ukončená zisťovacím konaním.
5. Rôzne
V rôznom boli členovia komisie oboznámení:
− s prípravou Monitorovacej správy ku Kompostárni v Čadci, ktorá sa každoročne spracováva a
odovzdáva MŽP SR do 7.12.b.r. na plnenie limitov určených v zmluve z dôvodu poskytnutia
finančných prostriedkov z EF,

−
−

so zberom kuchynského odpadu od bytových domov,
o poplatku do EF na rok 2021 v zmysle prílohy číslo 2 zákona číslo 329/2018 Z.z. o

poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 578/2004 Z.z.
Komisia odsúhlasila nasledovné

u z n e s e n i e:

Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca
I. o d p o r ú č a
a) Mestu Čadca, aby posudzovateľovi navrhovanej činnosti - „Prevádzka zariadenia na zber a
zhodnocovanie ostatných odpadov Čadca – zvýšenie kapacity“ a „Diaľnic D3 Čadca, Bukov –
Svrčinovec“ odporučili ukončenie činnosti zisťovacím konaním, t.j. aby sa ďalej neposudzovalo
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
b) MZ Mesta Čadca schváliť návrh VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady tak, ako bolo predložené komisii ŽP.
b) MZ Mesto Čadca neschváliť VZN o odpadoch, ktoré by občanom uložilo znášať náklady na zbernú
nádobu na zmesový komunálny odpad.
Mgr. Peter Šimulák, predseda komisie skonštatoval, že boli prerokované všetky body
a preto prítomným poďakoval za účasť a rokovanie komisie ukončil.

Zapísala:
Ing. Emília Ďuranová, sekretár

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

Zápisnicu overil:
Mgr. Peter Šimulák, predseda komisie

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

programu,

