
Zápisnica č. 1/2012

z  rokovania  Komisie  životného  prostredia  a odpadového  hospodárstva  pri  Mestskom 

zastupiteľstve v Čadci konaného dňa 14.júna 2012 

Prítomní:

Jaroslav Velička, Pavol Štrba, Mária Cyprichová, Peter Jakubčák , Štefan Čečotka, Richard 

Prívara,  Ľubomír Vojár

Neprítomní:

Ján Macura

Program:

1. Návrh systému zvozu komunálnych odpadov na rok 2013.

2. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na rok 2012

3.   Voľné návrhy

Zápis z priebehu rokovania:

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Jaroslav Velička. Skonštatoval, že komisia je 

uznášania schopná a prítomných oboznámil s bodmi programu. 

1. Návrh systému zvozu komunálnych odpadov na rok 2013. 

Komisia  bola  oboznámená,  že  mesto  Čadca  navrhuje  zlepšiť  systém zvozu  komunálnych 

odpadov  a  drobných  stavebných  odpadov  v  roku  2013.  Za  účelom  vypracovania  čo 

najlepšieho  návrhu  sa  bude  komisia  schádzať  pravidelne,  pričom  jej  budú  predkladané 

podklady  podľa  vyžiadania.  Na  tomto  zasadaní  bol  predložený  materiál  o  vývoji 

komunálnych  odpadov  v  meste  Čadca  od  roku 2004 do roku 2011 a  bolo  aj  predložené 

zloženie komunálnych odpadov v roku 2011 podľa typu nádob, z ktorých sa odpad zváža. Na 

najbližšie zasadnutie budú prizvaní aj Ing. Ščury – vedúci odd. DÚPSPVRMaS MsÚ Čadca a 

Ing.  Gonščák  -  vedúci  referátu  dopravy MsÚ Čadca  za  účelom zosúladenia  umiestnenia 

kontajnerov v meste s dopravou v meste a to hlavne s budovaním a údržbou parkovacích 

plôch.  Za týmto účelom na najbližšie zasadanie komisie bude predložený materiál o návrhu 

rozmiestnenia  zberných  nádob  aj  s  návrhom  vhodnej  úpravy  a  prípadným  dopadom  na 

rozpočet mesta Čadca.



      2.   Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na rok 2012

Komisia bola oboznámená, že návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na rok 2012 

sa  predkladá  z  dôvodu  zosúladenia  s  upozornením  prokurátora.  Systém  zvozu  sa  v 

navrhovanom VZN nemení, len boli zapracované pripomienky prokurátora. Všetci prítomní s 

predloženým návrhom súhlasili. 

2. Voľné návrhy

Predseda komisie skonštatoval, že komisia bolo oboznámená so všetkými bodmi programu 

a preto prítomným poďakoval za účasť a rokovanie komisie ukončil.

Zapísal: 

Sekretár komisie: Ľubomír Vojár    .....................................................

Zápisnicu overil:

Predseda komisie: Jaroslav Velička .....................................................


