
Zápisnica č. 3/2016 
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa  
19. júla 2016  
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:   
Členovia komisie:  
PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Peter Laš, Ing. Peter Beňo, Ing. Peter Lariš,  JUDr. Peter Jakubčák,  
Mgr. Margita Truchlá  

Sekretár: 
Ing. Emília Ďuranová 

Neprítomní:  
Ing. Ľubomír Vojár, PhD., Pavol Štrba, Ing. Ján Korňan, PhDr. Rudolf Gerát, MUDr. Anna 
Korduliaková 

Program: 
1. Kontrola uznesenia 
2. Prerokovanie žiadosti o výrub stromov 
3. Prerokovanie 4. monitorovacej správy projektu „Integrované riešenie nakladania s komunálnymi 

odpadmi v mete Čadca“ 
4. Rôzne 

Zápis z priebehu rokovania: 

 Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, PaedDr. Jaroslav Velička. Komisie sa 
zúčastnilo 6 členov komisie z 11 členov + sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.  

1. Kontrola uznesenia zo zasadnutia komisie ŽP zo dňa 30. 03. 2016 

Ing. Ďuranovej bolo uložené prerokovať so správcom siete mesta Čadca umiestnenie harmonogramu 
vývozov KO a DSO na rok 2016 na titulnú internetovú stránku mesta. 
Úloha splnená. Harmonogram vývozov odpadov je umiestnený na titulnej stránke mesta - 
„UŽITOČNÉ INFO“  Vývozy odpadov v roku 2016. 

2. Prerokovanie žiadosti o výrub stromov 
  
Žiadateľ, Ladislav Poláček, Chalúpkova 158/20 Čadca  písomne požiadal orgán štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny o výrub lipy obyčajnej nachádzajúcej sa na ul. Rázusovej, na pozemku Mesta Čadca. 
Dôvodom žiadosti je, že strom mu poškodzuje strechu, ríny a fasádu na rodinnom dome súp. č. 2101. 
Mesto Čadca požiadalo ŠOP SR, Správu CHKO Kysuce o posúdenie  veci. Záverom stanoviska ŠOP 
SR, Správy CHKO Kysuce je, že strom nie je možné vyrúbať, pretože nespĺňa kritériá na výrub.  
Ing. Peter Švábik, pracovník zodpovedný za ochranu prírody a krajiny na Mestskom úrade v Čadci  
informoval členov komisie ŽP o vykonanej obhliadke dňa 18. 07. 2016.na tvare miesta a o zistených 
skutočnostiach.  Pri miestnom šetrení dňa 18. 07. 2016 bolo dohodnuté so žiadateľom, že Mesto Čadca 
zabezpečí orez lipy, ktorý by mal byť dostatočný na to, aby žiadateľovi nedochádzalo k 
poškodzovaniu majetku. 

3. Prerokovanie 4. monitorovacej správy projektu „Integrované riešenie nakladania s 
komunálnymi odpadmi v mete Čadca“ 

Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie o 4. monitorovacej správe projektu „Integrované 
riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v mete Čadca“.  Jedna sa o Operačný program Životné 



prostredie, prioritná os Odpadové hospodárstva, v rámci ktorého Mesto Čadca získalo finančný 
príspevok z prostriedkov EU v sume 1 643 731,99 €. Za monitorovacie obdobie, t.j. od 1. 6. 2015 do 
31. 5. 2016 bolo celkom v meste Čadca  vytriedených 1999,835 t  odpadov z plánovaného stavu  
1 161 t.  Monitorovacia správa už bola aj schválená riadiacim orgánom dňa 08.07.2016. 

4. Rôzne 
V rôznom PaedDr. Jaroslav Velička informoval členov komisie o pripravovanej žiadosti na získanie 
finančného príspevku z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR v spolupráci s 
Mestom Valašské Meziřiči na vybudovanie Javorníckeho a Beskydského náučného chodníka. 

Mgr. Margita Truchlá poďakovala vedeniu Mesta Čadca a MPS Čadca za vybudovanie odpočivadla za 
zast. SAD u Sedláka.  
  
Komisia odsúhlasila  nasledovné    u z n e s e n i e    č. 3/2016: 

Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta  Čadca  
  
n e d o p o r u č u j e 
vydať súhlas na výrub 1 ks lipy obyčajnej nachádzajúcej sa na ul. Rázusovej, na pozemku Mesta 
Čadca žiadateľovi Ladislavovi Poláčkovi. 

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


