
Zápisnica č. 3/2013
z rokovania komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve 
Mesta Čadca konaného dňa 12. septembra 2013 
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Členovia komisie:
PaedDr. Jaroslav Velička
JUDr. Peter Jakubčák
Ing. Richard Prívara
Ing. Štefan Čečotka

Neprítomní: JUDr. Ján Macura, Pavol Štrba

Sekretár: Ing. Emília Ďuranová

Prizvaní: Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora, Ing. Jaroslav Hacek, zástupca prednostu, Ing. 
František Ščury, ved. oddelenia, Pavol Latka – MPS Čadca

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu na výrub dreviny
3. Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta na rok 2014
4. Rôzne

Zápis z priebehu rokovania:

1. Otvorenie

 Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, PaedDr. Jaroslav Velička. Komisie sa 
zúčastnili 4 členovia komisie + sekretár, takže komisia bola uznášania schopná. Zároveň privítal 
prizvaných zástupcov mesta. 

2.Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu na výrub dreviny

 Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu životného prostredia predložila na posúdenie  žiadosť 
Kataríny Jurčíkovej, bytom Čadečka 1051, Čadca o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny javor 
horský rastúci v kat. ú. Čadca, časť Čadečka – Králi na parc. č. KNC  4871/2, ktorej sú  vlastníkmi 
Bednárik Ľubomír a Katarína Jurčíková, rod. Bednáriková. Žiadateľka svoju žiadosť odôvodňuje tým, 
že zo stromu opadávajú suché konáre, drevina je z väčšej časti suchá, čím ohrozuje okolie. Mesto 
Čadca požiadalo o vyjadrenie ŠOP SR, Správu CHKO Kysuce Čadca. ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce 
Čadca listom zo dňa 19.06.2013 dala k žiadosti zamietavé stanovisko z dôvodu, že koruna stromu 
nejaví znaky výrazného presychania, konáre sú suché len do priemeru 10 cm z prirodzeného 
vyvetvovania a  vykonaným vývrtom zo strany komunikácie bolo zistené, že drevo je zdravé  do hĺbky 
cca 15 cm. Navrhuje strom vhodne ošetriť, odstrániť suché a poškodené časti vetvenia koruny. 
Zdravotný stav stromu nezvyšuje bežné riziko poškodenia zdravia a majetku ľudí, ktorí sa pohybujú v 
dosahu koruny a kmeňa.

3.Prerokovanie  návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na rok 2014



 Ing. Emília Ďuranová predložila komisii  návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na rok 2014 na území mesta. Oboznámila komisiu o poplatkoch pre 
fyzické osoby – občanov na rok 2013, porovnala poplatky a úľavy  s rokom 2012:
Fyzické osoby Rok 2012

Poplatky                               Úľavy              

Rok 2013

Poplatky                  Úľavy
Rodinné domy   78 514,05€                        5 596,30€ 72 751,46€             5 153,15€
Bytové domy 159 582,24 €                       6 839,52€ 195 239,54€          8 036,26€
Spolu 238 096,29                        12 435,82€ 267 991,00€        13 189,38€

 Priemerný poplatok v roku 2013 na 1 RD činí 30,84€ a pre 1 bytovú jednotku 36,84€.

Zároveň predložila analýzu nákladov na odpadové hospodárstvo za I. polrok 2013:

Triedený zber       77 318,80€
Uličné smeti + dozber KO       5 658,00€

Rozmiestnenie nádoby       1 843,25€

Oprava smetných nádob       1 121,82€

Zelený odpad (kosenie, drvenie, odvoz)    29 425,20€

Zber a odvoz TKO + divoké skládky              106 796,65€

Skladočné: 3 186,6 t      160 572,16€

Nákup nádob         10 061,14€

Celkové náklady na komunálne odpady za RD a BD                        392 797,02€

   To znamená, že predpokladané náklady na odpadové hospodárstvo za rok 2013 budú cca 760 
tis. eur.

 Pri spracovaní návrhu VZN na rok 2014 bolo vychádzané z toho, že na Mesto Čadca sa 
vzťahuje ust. § 39 ods. 18 písm. b) ods. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení noviel, t.j. že 
zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) je pre mesto ekonomicky neúnosné, 
pretože náklady na KO nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom 
stanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku (0,0531€/1 l). Mesto Čadca malo na svojom 
území zavedený  množstvový zber KO, pri ktorom bol umožnený interval vývozov aj dlhší a k o 
14 dní (mesačný  u 621 poplatníkov). Keďže nie je na území mesta vykonávaný  zber BRKO, interval 
vývozov nemôže byť dlhší ako 14 dní. Z dôvodu, že občania si nemôžu určiť individuálny interval 
vývozov, množstvový zber na území mesta pre občanov nemá zmysel. Z toho dôvodu je navrhnuté, 
aby RD a BD prešli na  paušálny zber a podnikateľom a právnickým osobám by sa ponechal 
množstvový zber s tým, že interval vývozov nebude dlhší ako 1x2 týždne.

 Zároveň budú zrušené všetky úľavy, ktoré boli poskytnuté občanom v roku 2013 z dôvodu, že 
boli protiprávne.

3.Rôzne

   V rôznom boli členovia komisie oboznámení:

− v dňoch  od 23.09.2013 bude vykonaná deratizácia verejných priestranstiev na území mesta,

− v dňoch 11.10. 2013 a 12.10.2013 bude vykonávaný zber nebezpečných odpadov vrátane 
zberu jedlých olejov,

− v dňoch od 14.10.2013 do 15.11.2013 bude vykonávaný zber objemných odpadov.



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

Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta  Čadca 

1. n e o d p o r ú č a

vydať súhlas podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
na výrub 1 ks dreviny javor horský rastúci v kat. ú. Čadca, časť Čadečka – Králi na parc. č. KNC  
4871/2, ktorej sú  vlastníkmi Katarína Jurčíková, rod. Bednáriková a Bednárik Ľubomír, bytom Čadca 
– Čadečka 1051 z dôvodov uvedených v bode 2. tejto zápisnice.  

     2. o d p o r ú č a

dopracovať do návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
rok 2014 všetky pripomienky, ktoré boli vznesené na komisii ŽP a na najbližšie zasadnutie Komisie 
ŽP predložiť spolu s návrhom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na rok 2014.

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


