Zápisnica č. 1/2016
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa
25. februára 2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Členovia komisie:
PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Peter Beňo, Ing. Peter Lariš, PhDr. Rudolf Gerát, JUDr. Peter Jakubčák,
MUDr. Anna Korduliaková, Mgr. Margita Truchlá
Sekretár:
Ing. Emília Ďuranová
Neprítomní:
Ing. Ľubomír Vojár, PhD., Ing. Peter Laš, Ing. Korňan, Pavol Štrba
Program:
1. Účasť na semináre „Všetko o kompostovaní“ a „Spracovanie biologického odpadu“
2. Analýza nákladov na odpadové hospodárstvo mesta Čadca za rok 2015
3. Príprava VZN o nakladaní s KO na území mesta Čadca
4. Rôzne
Zápis z priebehu rokovania:
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, PaedDr. Jaroslav Velička. Komisie sa
zúčastnilo 7 členov komisie z 11 členov + sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.
1. Účasť na semináre „Všetko o kompostovaní a „Spracovanie biologického odpadu“
Všetci prítomní členovia komisie ŽP a zúčastnili seminára o nakladaní s biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom organizovaný Mestom Čadca a spoločnosťou JRK s.r.o. Bratislava.
2. Analýza nákladov na odpadové hospodárstvo Mesta Čadca na rok 2015
Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie ŽP o vykonanej analýze nákladov na komunálne
odpady na území mesta Čadca za rok 2015.
Celkové náklady na odpady za rok 2015 predstavujú 797 287 €. Do nákladov je zahrnuté zvoz
zmesového komunálneho odpadu skladočné, separovaný zber, uličné smeti, dozber odpadov,
likvidácia divokýchskládok, náhradné diely, nákup zberných nádob, kompostérov na bio odpad, nákup
čiernych vriec, etikét, vyhotovenie PD pre stavebné povolenie „Kompostáreň, zvoz a zneškodnenie
nebezpečných odpadov a vrátenie poplatkov z minulých období.
Po odrátaní výnosov za odpredaj komodít, príspevku z RF, poplatkov podľa zákona č. 17/2004 Z.z. a
odberateľských faktúr, predstavujú náklady na komunálne odpady celkom v sume 661 400 €.
Vyrubené poplatky na rok 2015 činia 476 911 €.
Poskytnuté úľavy nad 62 rokov pre 1869 poplatníkov predstavuje 5 457 €, ZŤP 607 poplatníkom v
sume 1 772 €, odpustenie poplatku občanom u Sedláka 722 €.
Mesto Čadca dotovalo celkovo na odpadové hospodárstvo v ume 184 489 €.
3. Príprava návrhu VZN o nakladaní s KO na území mesta Čadca
Ing. Emília Ďuranová informovala komisiu ŽP o novom zákone odpadoch č. 79/2015 Z,z., ktorý je
platný od 1. 1. 2016. Pre obce vyplýva povinnosť v termíne do 30. 06. 2016 schváliť nové VZN o
nakladaní s komunálnym odpadom, ktoré musí byť zosúladené s novým zákonom o odpadoch.
Vo VZN musia byť upravené podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a
drobnými stavebnými odpadmi, spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, nakladaní s
biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, spôsobe a podmienkach triedeného zberu
komunálnych odpadov, najmä elektroodpadov z domácnosti, odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, použitých prenosných batérií a akumulátorov a
automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných
fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, jedlých olejov a tukov šatstva.
Ďalej vo VZN musí byť uvedený spôsob zberu objemných odpadov a odpadu z domácnosti s obsahom
škodlivých látok, spôsob nahlásovania nezákonne umiestneného odpadu, prevádzkovaní zberného
dvora, spôsobe zberu drobného stavebného odpadu.
4. Rôzne
V rôznom Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie, že:
−
podľa nového zákona o odpadoch musia byť opäť vybavené všetky súhlasy vydané orgánom
štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
−
na zberný dvor musí byť zakúpená váha z dôvodu spoplatnenia drobného stavebného odpadu.
Ďalej informovala členov komisie, že Mesto Čadca má vypracovaný projekt na kompostáreń a
má záujem uchádzať sa o finančné prostriedky z eurofondov. V súčasnosti prebieha stavebné
konanie,
−
Mesto Čadca uzatvorilo zmluvu o budúcej zmluve na separovaný zber odpadov s
organizáciou zodpovednosti výrobcov, NATURR PACK s.r.o. Bratislava
Zberný dvor bude otvorený od 1. apríla 2016.
Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca
1. b e r i e n a v e d o m i e
analýzu nákladov na odpadové hospodárstvo Mesta Čadca za rok 2015.
2. u k l a d á
Ing. Emílii Ďuranovej
a) na najbližšie zasadnutie komisie ŽP predložiť návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi.
b) zosúladiť všetky súhlasy vydané orgánom štátnej správy s novým zákonom o odpadoch a
vykonávacími vyhláškami.
Termín: do 30. 06. 2016
Predseda komisie skonštatoval, že boli prerokované všetky body
poďakoval za účasť a rokovanie komisie ukončil.

programu, a preto prítomným

Zapísala:
Ing. Emília Ďuranová, sekretár
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Zápisnicu overil:
Predseda komisie: PaedDr Jaroslav Velička

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

