
Zápisnica č. 5/2015 
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa  
28. októbra 2015  
___________________________________________________________________________ 

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

Sekretár: 
Ing. Emília Ďuranová 

Neprítomní:  
Ing. Peter Beňo – ospravedlnený, MUD. Anna Korduliaková – ospravedlnená, Pavol Štrba 

Prizvaní:  
RDNDr. Miloslav Šulgan, Csc, vedúci ORRaCR 
Ing. Peter Švábik, pracovník referátu ŽP 
Program: 
1. Kontrola uznesenia zo zasadnutia komisie ŽP  zo dňa 22. 09. 2015 
2. Prerokovanie žiadosti o výrub stromov 
3. Návrhy zmlúv organizácií zodpovednosti výrobcov pre separovaný zber na území mesta Čadca 
4. Prerokovanie návrhu Dodatok č. 2 k VZN č. 144/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi a návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca na rok 2016 

5. 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. Kontrola uznesenia zo zasadnutia komisie ŽP zo dňa 22. 09. 2015 

Ing. Emília Ďuranová vykonala kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia komisie ŽP: 
Bolo uložené vedúcej referátu životného prostredia predložiť na ďalšie zasadnutie komisie ŽP návrhu 
Dodatok č. 2 k VZN alebo nový návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na rok 2016, ako aj návrh VZN o poplatkoch za KO a DSO na rok 2016. 
Ďuranová predložila na zasadnutie komisie Dodatok č. 2 k VZN č. 144/2013. Nový návrh VZN nebol 
predložený z dôvodu, že nie sú ešte schválené vykonávacie vyhlášky MŽP SR k novému zákonu č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch. Dodatok sa týka najmä vývozov v roku 2016 a otváracích hodín na zbernom 
dvore. Je povinnosťou obcí VZN o nakladaní s KO a s DSO zosúladiť s novým zákonom o odpadoch 
do 30. 06. 2015. Takže v priebehu I. polroku bude spracovaný nový návrh VZN o nakladaní s KO a s 
DSO a predložený na schválenie. 
Čo sa týka VZN o poplatku za KO a DSO na rok 2016 zatiaľ nový návrh sa nepredkladá z dôvodu, že 
bude novelizovaný zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a taktiež zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych  
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov. 
Ďalej bolo uložené predsedovi komisie ŽP požiadať vedúceho ORRaCR predložiť na najbližšie 
zasadnutie Komisie ŽP návrhy možnosti získanie dotácie z fondov na zakúpenie zberných vozidiel, 
mostovej váhy, hygienizačného zariadenia na kuchynský odpad a výstavby kompostárne. Dňa 
24.09.2015 bol  RDDr. Miloslav Šulgan písomne požiadaný o poskytnutie informácie o spôsobe 
získania podpory formou dotácie z EF alebo eurofondov. Zároveň bol prizvaný na dnešné zasadnutie 
komisie.  



Vedúci oddelenia RRaCR informoval komisiu ŽP o dotáciách, ktoré mesto doteraz získalo a o 
predloženej žiadosti na EF na zakúpenie vozidla na komunálny odpad. Ďalej informoval, že sa 
pripravuje výzva na operačný program kvalita životného prostredia, kde je možnosť získať dotáciu na 
kompostáreň, avšak pri podávaní žiadosti je potrebné mať platné stavebné povolenia. Komisia ŽP 
žiada, aby bola pravidelne informovaná o žiadostiach na dotácie z EF alebo EU fondov. 

2. Prerokovanie žiadosti o výrub  

Ing. Peter Švábik, pracovník referátu ŽP  predložil komisii ŽP na posúdenie žiadosť žiadateľov: 
− Róbert Kondek, Podzávoz 2181, Čadca a Michal Gavlák, Čadečka 582, Čadca, ktorí žiadajú o 

výrub 1 ks dreviny lipa (Róbert Kondek), ktorá rastie v záhrade a je hnilá a dutnavá. Michal 
Gavlák žiada o výrub 1 ks javora horského a 1 ks jaseňa štíhleho z dôvodu, že stromy rastú v 
tesnej blízkosti troch domov, jaseň je polosuchý, má veľkú dutinu hniloby. Javor má 
nestabilné korene, rastie tesne v blízkosti jaseňa , riziko spadnutia. 

− Materská škola Fraňa Kráľa 1707, Čadca žiada o výrub 3 k jaseňa. 
Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny požiadal o odborné stanovisko ŠOP SR, Správu CHKO 
Kysuce Čadca, ktorá listami doručenými dňa 14.10.2015 a 26.10.2015 dala nasledovné stanovisko: 
Žiadosť Róbert Kondek: 
Na parcele CKN 7344 sa nachádzajú vedľa seba dve lipy, ktoré sú drasticky neodborne orezané. Lipy 
nemajú viditeľnú dutinu a zo žiadosti nie je jasné, ktorá lipa je predmetom žiadosti o výrub. ŠOP SR 
neodporúča výrub ani jednej z líp, vzhľadom na dobrý zdravotný stav a skutočnosť, že strom akútne 
neohrozuje okolité domy. ŠOP SR odporúča riešiť s vlastníkom a žiadateľom nepovolený drastický 
zásah do korún oboch líp, čím došlo k ich estetickému znehodnoteniu, ohrozeniu vitality stromov a 
vôbec ich ďalšieho prežitia. 
Žiadosť Michal Gavlák: 
Stromy javor a jaseň rastú tesne vedľa seba na svahovitom teréne nad potokom vo vzdialenosti cca 15 
m od najbližšej drevenice. Jaseň má silne preschnutú korunu a prejavuje známky odumierania, staticky 
je oslabený a môže hroziť jeho spadnutie. Javor je vitálny, má kvalitný kmeň, vyvinutú korunu a jeho 
zdravotný stav je veľmi dobrý. ŠOP SR odporúča výrub 1 ks jaseňa štíhleho a neodporúča výrub 
javora horského vzhľadom na jeho dobrý zdravotný stav. 
Žiadosť MŠ Fraňa Kráľa 1707, Čadca 
Odporúča výrub 2 ks jaseňa štíhleho a neodporúča výrub 1 ks jaseňa, ktorý rastie na okraji pozemku. 
Doporučuje skrátiť cca o jednu polovicu konár presahujúci nad strechu budovy na susednom 
pozemku.  

Ing. Peter Švábik, pracovník ochrany prírody a krajiny, ktorý vykonal miestne šetrenie zistil, že lipa  
žiadateľa Róberta Kondeka je  poškodená a doporučuje komisii schváliť jej výrub. U žiadateľa 
Michala Gavláka a Materskej školy Fraňa Kráľa 1707 Čadca doporučuje schváliť výrub stromov tak, 
ako navrhuje Správa CHKO Kysuce Čadca. 

3. Návrhy zmlúv organizácií zodpovednosti výrobcov   
  
Ing. Emília Ďuranová predložila komisii ŽP návrhy Zmlúv o budúcej zmluve v zmysle § 39 ods. 2 
zákona č. 79/20015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K dnešnému dňu boli 
predložené návrhy NATUR-PAC Bratislava, ENVI-PAC Bratislava, RECobal s.r.o. Bratislava a LIMIT 
RECYCLING SLOVAKIA a.s. Bratislava.- ponukový list. Uvedené spoločnosti ponúkajú vzájomnú 
spoluprácu v oblasti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Zmluvy 
potrebujú mať uzatvorené s jednotlivými obcami do konca t.r. z dôvodu získania autorizácie na výkon 
tejto činnosti. Obec môže mať uzatvorenú zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov.  
Mesto Čadca v súčasnosti nie je rozhodnuté, s ktorou OZV uzatvorí zmluvu.  

4. Prerokovanie návrhu Dodatok č. 2 k VZN č. 144/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi a návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca na rok 2016 

Tento bod bol prejednaný v bode 1. tejto zápisnice. 



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

− o priebehu zberu objemných odpadov, 
− o elektronickom trhovisku na zakúpenie biokompostérov pre občanov mesta, 
− zvolaní komisie ŽP, keď bude VZN o poplatku pripravená. 

PhDr. Rudolf Gerát upozornil členov komisie na vyschnuté stromčeky na Hviezdoslavovej ul. a 
Nábrežnej, ktoré boli vysadené v rámci akcie „Alej Jozefa Hnitku". Ing. Ďuranová informovala členov 
komisie, že bola vykonaná náhradná výsadba stromčekov dňa 8. októbra 2015. Ďalej poukázal na 
znečistené priestory pred železničnou stanicou, a preto odporúča, aby sa referát životného prostredia  
zaoberal touto problematikou.  
  
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 jaseňa pre Michala Gavláka, 1 ks lipy pre Róberta Kondeka a 2 ks 
jaseňa pre Materskú školu Fraňa Kráľa 1707 Čadca. 

2.o d p o r ú č a 

Ing. Emílii Ďuranovej 
zvolať konanie so všetkými vlastníkmi pozemkov pri železničnej stanici vrátane železníc s tým, aby 
boli prijaté opatrenia na odstránenie skládok na týchto pozemkoch vrátane kosenia plôch. 
Termín: do 30.11.2015 

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


