
Zápisnica č. 2/2014 
z rokovania komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom 
zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa 1. októbra 2014  
___________________________________________________________________________ !
Prítomní:    
Členovia komisie: PaedDr. Jaroslav Velička,  Ing. Richard Prívara, Ing. Štefan Čečotka 
Sekretár: Ing. Emília Ďuranová !
Neprítomný: Pavol Štrba, JUDr. Ján Macura !!!
Program: 
1. Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu na výrub dreviny 
2. Prerokovanie návrhu VZN o miestnom poplatku za KO a DSS na rok 2015  
3. Rôzne !!
Zápis z priebehu rokovania: !!
 Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, PaedDr. Jaroslav Velička. Komisie 
sa zúčastnili 3 členovia komisie z 5 členov + sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.  !
1. Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu na výrub dreviny !
 Ing. Emília Ďuranová predložila na posúdenie  žiadosť Stanislava Šimuláka, Ul. A. 
Bernoláka 2610/17 Čadca o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny lipy obyčajnej rastúcej v kat. 
Čadca   na parc. č. KNC  9011/6 z dôvodu, že strom ohrozuje rodinné domy, elektrické vedenia a 
ďalších ľudí. Orgán štátnej správy ochrany prírody vyzval žiadateľa o doplnenie žiadosti a to o 
výpis z listu vlastníctva k pozemku č. CKN 9011/1 kat. ú. Čadca, na ktorom drevina čiastočne 
rastie, alebo iný právny vzťah konkrétnej osoby k pozemku a písomný súhlas s výrubom 
dreviny od vlastníka alebo spoluvlastníka tohto pozemku. Zároveň orgán štátnej správy ochrany 
prírody požiadal ŠOP SR, Správu CHKO Kysuce o vyjadrenie k požadovanému vydaniu 
súhlasu na výrub. !
 ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce Čadca listom doručeným dňa 01.08.2014  predložila 
odborné stanovisko, kde uviedla, že drevina rastie na pozemkoch č. KNC 9011/6 a 9011/1 v kat. 
ú. Čadca – časť Milošová u Poláka, je v prvom stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súhlasí s 
výrubom stromu lipa obyčajná za podmienok, že bude z pozemku odstránený len táto drevina, 
výrub bude uskutočnený tak, aby nedošlo k poškodzovaniu prírodného prostredia a bude 
vykonaná náhradná výsadba domácimi drevinami alebo ovocnými stromami. So súhlasom na 
výrub dreviny však nesúhlasí druhý vlastník pozemku, Jozef Padyšák a manž., bytom Podzávoz 
2060 z dôvodu, že drevina je zdravá, zelená a nie je dôvod na jej výrub. 
Komisia po oboznámení so spisovým materiálom, vypočutí pracovníka ochrany prírody prírody, 
ktorý obhliadku vykonal a stanoviska ŠOP SR, Správa CHKO Kysce Čadca doporučuje, aby sa 
vlastníci pozemku dohodli. V opačnom prípade doporučuje žiadosť o výrub zamietnuť. !
2.  Prerokovanie návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca !
 Ing. Emília Ďuranová oboznámila členov komisie s návrhom VZN o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015.  

  



 Od 15.10.2015 bude v platnosti novelizovaný zákon č. 582/2004 Z.z., a preto aj návrh VZN 
bude predložený do Mestskej rady a následne do MZ Mesta Čadca na schválenie podľa tohto zákona. 
V návrhu sú upravené podmienky na vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku za komunálne odpady. 
Keďže novelizovaný zákon umožňuje opäť okrem zníženia alebo odpustenia poplatku u poplatníkov, 
ktorí sa zdržiavali, alebo sa zdržiavajú viac ako 90 dní mimo územia mesta, znížiť poplatok pre 
poplatníka v hmotnej núdzi, fyzickú osobu, ktorá je držiteľom preukazu s ťažkým zdravotnými 
postihnutím, držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne 
alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu, návrh VZN je spracovaný s týmito zľavami. Komisia 
doporučuje, aby takto spracovaný návrh VZN bol predložený do MR a MZ na schválenie. 

!
3. Rôzne 

  

 V rôznom boli členovia komisie oboznámený: 

− s úspešným ukončením projektu „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Čadca“, na 
ktorý bol z Recyklačného fondu poskytnutá dotácia v sume 119 879,84 € na nákup 
automobilu na podvozku s pohonom 4x4 a lisu, 

−  s jesenným zberom nebezpečných odpadov, ktorý prebehne v dňoch 6. a 7. 10. 2014, ako aj s 
jesenným zberom objemných odpadov, ktorý prebehne od 14. 10. 2014 do 14. 11. 2014. 

!
4. Záver 
Komisia jednohlasne odsúhlasila  nasledovné    u z n e s e n i e: !!
Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta  Čadca  !
1.   v z a l a      n a     v e d o m i e 
- informáciu o ukončení projektu „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Čadca“ a informáciu o 
priebehu jesenného zberu nebezpečných a objemných odpadov. !
2. o d p o r ú č a !

a)  orgánu štátnej správy ochrany prírody vyzvať vlastníkov nehnuteľnosti, na ktorých drevina 
rastie, aby sa dohodli na podmienkach výrubu lipy obyčajnej rastúcej v kat. Čadca   na parc. č. 
KNC  9011/6 a 9011/1, v opačnom prípade  žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zamietnuť, !
b) MR a MZ Mesta Čadca schváliť návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na rok 2015 tak, ako je navrhnutý. !!!
 Predseda komisie skonštatoval, že boli prerokované všetky body  programu, a preto 
prítomným poďakoval za účasť a rokovanie komisie ukončil. !
Zapísala:  
Ing. Emília Ďuranová         ..................................................... !!
Zápisnicu overil: 



Predseda komisie: PaedDr Jaroslav Velička      ..................................................... !!!!!!!!!!!


