Zápisnica č. 2/2015
z rokovania komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom
zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa 14. apríla 2015
___________________________________________________________________________

!Prítomní:

Členovia komisie:
PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Ľubomír Vojár, Ing. Peter Lariš, Ing. Peter Beňo, PhDr. Rudolf
Gerát, JUDr. Peter Jakubčák, Mgr. Margita Truchlá, Pavol Štrba
Sekretár:
Ing. Emília Ďuranová

!Neprítomný:
Ing. Peter Laš – ospravedlnený, Ing. Štefan Čečotka, MUDr. Anna Korduliaková
!!

Program:
1. Prerokovanie žiadosti o výrub stromov
2. Oboznámenie členov komisie s novým zákonom o odpadoch
3. Oboznámenie členov komisie so zriadením zberného dvora spojené s obhliadkou
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.Prerokovanie žiadosti o výrub stromov

Pracovník referátu životného prostredia zodpovedný za úsek ochrany prírody, Ing. Peter Švábik
predložil komisii životného prostredia na posúdenie žiadosti občanov o výrub stromov nachádzajúcich
sa v katastri mesta Čadca. Jedna sa o nasledovných žiadateľov:
- Eva Šafářová, bytom Třinec, 32 – žiada o výrub 1 ks javor horský rastúci na parc. Č KN-C 13943,
časť Milošová – Nižné Megoňky z dôvodu, že strom je mierne naklonený.
ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce Čadca miestnym šetrením zistila pomerne veľký rozsah poškodenia
koruny a kmeňa stromu a ošetrenie stromu by bolo finančne veľmi náročné. Doporučuje udeliť súhlas
na výrub.
- Milada Valková a Rudolf Valka, bytom Chalupkova 158/28 Čadca – žiada o výrub 1 ks lipy
veľkolistej a 1 ks javora horského rastúcich na parc. č. KN-C 8887 v časti Milošová.
ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce Čadca miestnym šetrením zistila, že stromy nie je možné vyrúbať, ale
vhodne ošetriť odborne spôsobilou osobou. Odporúča odstrániť suché a poškodené časti vetvenia
koruny, príp. malú redukciu vetvenia.
- Jaroslav Kittner a Alena Kittnerová, bytom 1. mája 337, Bohumín – žiada o výrub 1 ks lipy
veľkolistej rastúcej na parc. č. KN-C 11004, časť Drahošanka.
ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce Čadca miestnym šetrením zistila väčší rozsah poškodenia kmeňa a
koruny stromu a doporučuje strom vyrúbať.

!

2.Oboznámenie s novým zákonom o odpadoch
Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie o novom zákone o odpadoch, ktorý bude platiť od
1.1.2016. Oboznámila ich s ustanoveniami § 80 – 83 zákona dotýkajúcich sa nakladania s
komunálnymi odpadmi a povinnostiach vyplývajúcich od 1.1.2016.

!!
!3. Zberný dvor

Členovia komisie sa zúčastnili obhliadky zberného dvora, ktorý bude otvorený od mája 2015,
konkrétne v piatok, dňa 29. mája 2015 od 12.00 hod. do 15.00 hod. a v sobotu, dňa 30. 05. 2015 v

čase od 8.30 hod. do 12.00 hod. a potom každý posledný piatok a sobota v mesiaci až do 30. 10.
2015.
Je potrebné, aby v zmysle nového zákona o odpadoch, platného od 1. 1. 2016 bol zberný dvor
dobudovaný v zmysle legislatívy a prevádzkovateľ zberného dvora musí požiadať Okresný úrad
Čadca o súhlas na prevádzkovanie zberného dvora. Je potrebné pre prevádzku zberného dvora
dotiahnuť elektriku a vodu.

!4.Rôzne

V rôznom Ing. Ďuranová informovala členov komisie, že Mesto Čadca v spolupráci s MPS
Čadca organizuje v dňoch od 20. 04. 2015 do 24. 04. 2014 akciu „5 dní pre naše mesto“. Akcia je
zameraná na zber odpadkov a čistenie prírody. Do akcie sa môžu zapojiť všetci tí, ktorým nie je
ľahostajný osud životného prostredia, prírody a čistoty mesta.
Mgr. Truchlá poďakovala riaditeľovi MPS Čadca za vyčistenie priestorov okolo cesty smerom k
časti mesta Sedlákovia a zároveň doporučuje požiadať firmu Jozef Kondek – JOKO, aby z
vnútornej strany plechového oplotenia skládky zabezpečila vyčistenie od odpadkov, pretože
silným vetrom dochádza k znečisteniu okolia mimo skládky.
Zároveň doporučuje, aby na mestské cintoríny boli umiestnené nádoby na triedený zber na sklo
a plasty, aby návštevníci cintorína nedávali zvyšky plastov a skla do zmesového komunálneho
odpadu.

!
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 novom zákone o odpadoch a o akcii „5 dni pre naše mesto“.
!!
2. o d p o r ú č a
!a) orgánu štátnej správy ochrany prírody vydať súhlasy, resp. zamietnuť žiadosť na výrub drevín tak,
ako to doporučuje ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce Čadca pre žiadateľov uvedených v bode1. tejto
Zápisnice č. 2/2015.

!b) referátu životného prostredia požiadať firmu Jozef Kondek – JOKO a syn Čadca aby z
vnútornej strany plechového oplotenia skládky zabezpečila vyčistenie od odpadkov.
!c) zabezpečiť umiestnenie zberných nádob na plasty a sklo na mestské cintoríny u Krkošky a na
ul. 17. novembra Čadca.
!
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

!!
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