Zápisnica č. 1/2014
z rokovania komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom
zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa 17. apríla 2014
___________________________________________________________________________

!Prítomní:

Členovia komisie: PaedDr. Jaroslav Velička, JUDr. Ján Macura, Ing. Richard Prívara, Ing.
Štefan Čečotka

!Neprítomný: Pavol Štrba
!Sekretár: Ing. Emília Ďuranová
!!
Program:

1. Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu na výrub dreviny
2. Prerokovanie upozornenia Okresného prokurátora Čadca k VZN o miestnom poplatku za
KO a DSS na rok 2014 č. 145/2013
3. Prerokovanie návrhu POH Mesta Čadca do roku 2014
4. Rôzne

!Zápis! z priebehu rokovania:
!!
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, PaedDr. Jaroslav Velička. Komisie
sa zúčastnili 4 členovia komisie + sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.
!
1. Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu na výrub dreviny
!

Ing. Emília Ďuranová predložila na posúdenie žiadosť Margity Kvašňovskej, bytom
Horelica 7 o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny lipy obyčajnej rastúcej v kat. Horelica na
parc. č. KNC 1745, ktorej vlastníkom je žiadateľka. Žiadateľka svoju žiadosť odôvodňuje tým,
že sa obáva zrútenia dreviny, ako aj nebezpečia spadnutia elektrických drôtov a ohrozenia
zdravia bývajúcich v rodinnom dome č. 7. Dňa 3.1.2014 zástupca mesta vykonal miestne šetrenie
na tvare miesta, kde zistil, že drevine presycháva koruna, pri vetroch sa olamujú presychajúce
konáre, ktoré ohrozujú hospodársku budovu a oplotenie pozemku žiadateľky a elektrické
vedenie SSE. Zároveň lipa narúša stabilitu hospodárskej budovy vo vlastníctve žiadateľky –
poškodzovanie základov koreňovým systémom.
Mesto Čadca v zmysle schváleného VZN Mesta Čadca požiadal ŠOP SR, Správu CHKO Kysuce
Čadca o odbornú posúdenie stability dreviny a jej zdravotného stavu. ŠOP SR, Správa CHKO
listom doručeným dňa 24.1.2014 v stanovisku uviedla, že neodporúča strom vyrúbať. Navrhuje,
aby strom bol odborne ošetrený osobou odborne spôsobilou na ošetrovanie – prip. arboristom s
odbornou spôsobilosťou.
Žiadateľka listom zo dňa 31.1.2013 k stanovisku ŠOP SR, Správy CHKO doplnila žiadosť v
tom, že predbežná odhadovaná cena za orezanie stromu lezeckou technikou predstavuje 300 až
400 €, načo nemá financie. Naďalej poukazuje, že
najväčším problémom je v prípade
ponechania lipy, narušenie základov hospodárskej budovy jej koreňovým systémom, pretože
dochádza k praskaniu základov a stien, hospodárska budova môže spadnúť a ohroziť ďalší
majetok a zdravie ľudí. Orezaním stromu sa problém s narúšaním stability budovy nevyrieši.
Preto žiada orgán štátnej správy ochrany prírody, aby jej žiadosti o výrub stromu vyhovel.
Komisia po oboznámení so spisovým materiálom a vypočutí pracovníka ochrany prírody
prírody, ktorý obhliadku vykonal, nemá dôvod na to, aby neodporúčila vydať súhlas na výrub
stromu, pretože na jeho ošetrenie žiadateľke žiadne orgány neprispejú.

!2. Prerokovanie upozornenia Okresného prokurátora Čadca k VZN o miestnom poplatku za
KO a DSS na rok 2014 č. 145/2013
!

Ing. Emília Ďuranová oboznámila členov komisie s upozornením Okresnej prokuratúry Čadca za
účelom odstránenia nedostatkov zistených vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Čadca
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta
Čadca č. 145/2013.
Prevádzkovatelia reštauračných, kaviarenských a iných pohostinných služieb doručili dňa
16.01.2014 na Okresnú prokuratúru Čadca anonymný podnet na preskúmanie VZN Mesta
Čadca o miestnom poplatku za KO a DSS s odôvodnením, že „poplatok za vyprodukovaný
komunálny odpad pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie sa určuje podľa miest na
poskytovanie reštauračných služieb. Za miesto na poskytovanie reštauračných, kaviarenských a
iných pohostinných služieb sa považuje každé miesto na sedenie. Do počtu miest na sedenie sa
zaratávajú aj miesta na letných terasách. Zdá sa, že platiť celoročne aj za miesta na terasách,
ktoré sa využívajú 3-4 mesiace v roku, je protizákonné a mesto nepostupovalo správne“
Okresná prokuratúra v Čadci dňa 20.01.2014 požiadala o predloženie celého spisového
materiálu s vysvetlením k obsahu podnetu.
Mesto Čadca listom zo dňa 28.01.2014 podalo k obsahu podnetu vysvetlenie a predložilo spisový
materiál na preskúmanie.
Okresná prokuratúra v Čadci po preskúmaní predloženého materiálu zistila určité nedostatky,
ktoré boli na konaní
dňa 7.4.2014 prerokované so zástupcom Okresnej prokuratúry a
vysvetlené. Dotýkalo sa to nasledovných nedostatkov:
1. Preskúmaním samotného VZN okresná prokuratúra nezistila kto vypracoval návrh VZN,
paragrafové znenie, dôvodovú správu, resp. Dôvody novelizácie VZN
2. VZN nešpecifikuje ustanovenie zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení noviel.
3. V § 1 bod 1 VZN je uvedené, že mesto Čadca vyberá poplatok za komunálne odpady okrem
elektroodpadov a biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca.
4. V § 1 bode 3 VZN mesto neuviedlo dobu celého zdaňovacieho obdobia.
5. Označenie poplatníkov nie je v súlade s ust. § 77 ods. 2 písm. a), b) zákona č. 582/2004 Z.z.“
6. Stanovenie podmienky pri znížení alebo odpustení poplatku v § 3 bode 6 VZN, je nad rámec
oprávnení mesta.....Splnenie zákonnej podmienky na zníženie, odpustenie poplatku nie je možné
podmieniť následne inými podmienkami“
Mesto Čadca prijalo nasledovné opatrenia, ktoré boli zaslané Okresnej prokuratúre Čadca:
K bodu 1. Meno spracovateľa a dátum je uvedený na obale predmetného návrhu, súčasťou návrhu
VZN je aj dôvodová správa.
K bodu 2. Pri novom návrhu VZN bude do úvodnej časti VZN
paragrafu zákona zák. č. 582/2004 Z.z.

doplnené príslušné ustanovenie

K bodu 3. V citovanom bode chýba časť textu za textom„okrem elektroodpadov“ „použitých batérií a
akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb“. Nesúlad so zákonom bol spôsobený tým, že
VZN bolo schválené v novembri 2013, t.j. pred novelizáciou zákona č. 582/2004 Z.z. Pri spracovaní
nového návrhu VZN bude text doplnený v zmysle zákona.

K bodu 4. Pri spracovaní nového návrhu VZN bude text daný do súladu s právnou úpravou.
K bodu 5. Pri spracovaní nového návrhu VZN bude text daný do súladu s právnou úpravou.
K bodu 6.V novom návrhu VZN budú podmienky nad rámec zákona zrušené.
Zároveň bolo uložené vedúcej referátu životného prostredia Mestského úradu Čadca, aby pri
spracovaní nového návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady venovala väčšiu pozornosť paragrafovému zneniu VZN a VZN zosúladila s platnou právnou
úpravou.

!3. Prerokovanie návrhu PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA ČADCA DO
ROKU 2015
!
Ing. Emília Ďuranová oboznámila členov komisie s návrhom POH mesta Čadca do roku 2015,
ktorý je koncepčným materiálom v oblasti životného prostredia, preto v zmysle § 14 ods. 2
písm.c) schváleného   Štatútu Mesta Čadca podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom
a následne príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
Mesto Čadca je v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“) zodpovedné za
nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na jeho území. Zároveň v zmysle § 6 ods. 1 zákona
o odpadoch plní povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať POH pre komunálne odpady.
Okrem obce vypracúva program odpadového hospodárstva každý pôvodca odpadu, ktorý je
právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne viac než 10 ton
nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov. Pred predložením programu na schválenie
príslušnému orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pôvodca odpadu povinný predložiť
svoj program na vyjadrenie príslušnej obci v zmysle § 6 ods. 7 zákona o odpadoch.
Mesto Čadci pri spracovaní návrhu POH vychádzalo zo Záväznej časti POH Žilinského kraja na roky
2011 – 2015, ktorá bola zverejnená vyhláškou Okresného úradu Žilina č. 1/2014 vo Vestníku Vlády
SR dňa 31. 1. 2014. POH Žilinského kraja vychádzal z Programu odpadového hospodárstva SR na
roky 2011 – 2015 schválený uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 69 z 22. februára 2012. Od
zverejnenia krajského POH musia pôvodcovia odpadov vypracovať a predložiť na schválenie vlastný
POH najneskôr do 4 mesiacov (§6 ods. 5 zákona o odpadoch).
V kapitole Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva je uvedené, akým
spôsobom Mesto Čadca zabezpečuje v súčasnosti nakladanie s komunálnym odpadom na území
mesta. Zároveň uvádza údaje o druhu, množstve a spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi
v predchádzajúcom období, t.j. obdobie r. 2010 – 2013. Za východiskový rok je uvádzaný rok 2010
a cieľový rok 2015.
V prílohe č. 1 sú priložené tabuľky č. 1 až 4, v ktorých sú uvedené podrobné údaje o vzniku a
nakladaní s odpadmi za roky 2010 – 2013 podľa kategorizácie odpadov zodpovedajúcej vyhláške
MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg
odpadov a spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov. V prílohe č. 2. sú uvedené údaje
o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre ktoré zložky komunálnych odpadov je
v meste zavedený triedený zber a o množstve vyzbieraných vytriedených odpadov.
V kapitole Vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu by sa mal vyhodnocovať POH za
predchádzajúce obdobie. Keďže na obdobie rokov 2006 – 2010 neboli vypracované POH krajov a
okresov, nevypracovávali a nepredkladali na schválenie POH ani pôvodcovia. Posledný schválený
POH Mesta Čadca bol do roku 2005, takže jeho vyhodnocovanie v súčasnosti je bezpredmetné.

Kapitola Záväzná časť programu je vypracovaná v súlade so Záväznou časťou POH Žilinského
kraja, ktorý je strategickým dokumentom odpadového hospodárstva Žilinského kraja na
obdobie rokov 2011 až 2015. Je členená na jednotlivé prúdy odpadov v členení na komodity
a kategórie odpadov, ktoré obsahujú ciele a opatrenia pre dosiahnutie účelu odpadového
hospodárstva a zabezpečenie pokroku v tejto oblasti.
Ciele POH Žilinského kraja sú rozpracované do nasledovných bodov:
- do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností
-ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možností z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú
podobný odpad ako odpad z domácnosti, najmenej na 35 % hmotnosti takýchto vzniknutých
odpadov,
- do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
na 50 % z celkového množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v
roku 1995,
- do roku 2015 znížiť skládkovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 45 % z
celkového množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,
- do roku 2020 znížiť skládkovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z
celkového množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995.
Pri spracovaní návrhu cieľov a opatrení na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov
a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov Mesto Čadca vychádza z cieľov
POH Žilinského kraja a z pripravovaného nového zákona o odpadoch, ktorý by mal byť účinný
dňom 1. 1. 2015, podľa ktorého by mala mať každá obec nad 5000 obyvateľov vlastný zberný
dvor. Okrem toho v tomto zákone je navrhnuté zrušenie súčasného ust. § 18 písm. b) ods. 1.2.3
zákona o odpadoch, t.j. zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov sa nevzťahuje na
obce, ak to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, ak sa preukáže, že najmenej
50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad, alebo ak je to ekonomické neúnosné, pretože
náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho
poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.
Podľa nového návrhu zákona zber biologicky rozložiteľných odpad nebude musieť vykonávať
len tá obec, u ktorej sa preukáže, že viac ako 85% obyvateľov kompostuje. Čo Mesto Čadca
nenaplní z dôvodu, že väčšia časť obyvateľov býva v bytových domov.
Všetky navrhované ciele a opatrenia by mali prispieť k zníženiu množstva komunálneho odpadu
ukladaného na skládku.
Zároveň obsahuje aj opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere
komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch.
V kapitole Smerná časť programu sú uvedené organizácie, ktorým Mesto Čadca či z
hľadiska dostupnosti zariadení, alebo iných možností vytriedené zložky odpadov odovzdáva na
spracovanie a o využití kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania
s komunálnymi odpadmi, o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov a o prínose jeho
zhodnotenia.

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

Upozornenie Okresného prokurátora Čadca číslo Pd 5/14-5502-6 zo dňa 16.03.2014 za účelom
odstránenia nedostatkov zistených vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Čadca o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca č.
145/2013.

!2. o d p o r ú č a
!a) orgánu štátnej správy ochrany prírody vydať súhlas podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks dreviny lipa obyčajnej rastúcej na
parc. č. KNC 1745 kat.ú. Horelica, ktorej vlastníkom je žiadateľka, Margita Kvašňovská,
bytom Horelica 7 z dôvodu, že žiadateľka nemá finančné prostriedky na ošetrenie stromu a bez
jeho odborného ošetrenia je ohrozený majetok a životy obyvateľov bývajúcich v rodinnom dome
s.č. 7 a jeho okolí.

!b) MZ Mesta Čadca a orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve návrh POH MESTA
ČADCA DO ROKU 2015 schváliť tak, ako je navrhnutý.
!
!
!
Predseda komisie skonštatoval, že boli prerokované všetky body
prítomným poďakoval za účasť a rokovanie komisie ukončil.

!!
!!
!!
Zapísala:
Ing. Emília Ďuranová
!!

Zápisnicu overil:
Predseda komisie: PaedDr Jaroslav Velička

!!
!!
!!
!!
!!
!

programu, a preto
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