Zápisnica č. 2/2012
z rokovania Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom
zastupiteľstve v Čadci konaného dňa 19. júla 2012
Prítomní:
Richard Prívara, Štefan Čečotka, Mária Cyprichová, Ľubomír Vojár
Neprítomní:
Jaroslav Velička, Ján Macura, Pavol Štrba, Peter Jakubčák,
Program:
1. Požiadavky občanov na výrub stromov
2. Návrh efektívnejšieho zvozu komunálnych odpadov v roku 2013
3. Voľné návrhy

Zápis z priebehu rokovania:
Rokovanie otvoril a viedol tajomník komisie Ľ. Vojár. Skonštatoval, že komisia nie je
uznášania schopná, ale aj tak prítomných oboznámil s bodmi programu.
1. Požiadavky občanov na výrub stromov
bola prejednaná žiadosť č. j.: ŽP-1490/2012/V-PS z 27.3.2012 podaná Martinou Kultánovou,
Čadečka 574, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ) o súhlas s výrubom 3 ks lipy malolistej s
obvodom kmeňa 282, 262, a 205 cm, 1 ks smreka obyčajného s obvodom kmeňa 132 cm a 1
ks čerešne s obvodom kmeňa 122 cm meraným 130 cm nad zemou, rastúcich na parcele č.
CKN 4262 v k. ú. Čadca (u Jurošov, Čadca), ktorej vlastníkom je žiadateľka a 1 ks smreka
obyčajného s obvodom kmeňa 172 cm meraným 130 cm nad zemou, rastúcom na parcele č.
CKN 4261 v k. ú. Čadca vo vlastníctve Severoslovenských vodární a kanalizácií, Žilina.
Na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky,
Regionálneho centra ochrany prírody v Námestove, Správy CHKO – Kysuce, U Tomali 1511,
022 01 Čadca (ďalej len ŠOP SR) k výrubu uvedených drevín, komisia ŽP odporučila
nepovoliť výrub 2 ks lipy malolistej s obvodom kmeňov 282 a 262 cm a 1 ks smreka
obyčajného s obvodom kmeňa 172 cm a povoliť výrub ostatných vyššie uvedených drevín (v
zmysle čl. 6 ods. 7 VZN Mesta Čadca - výrub dreviny s obvodom kmeňa viac ako 200 cm
meraným vo výške 130 cm nad zemou, alebo tesne pod miestom rozkonárenia, musí byť
prerokovaný komisiou ŽP po doložení stanoviska ŠOP SR).

2. Návrh efektívnejšieho zvozu komunálnych odpadov v roku 2013
Komisia bola oboznámená rozdielmi množstiev odvážaného odpadu pri množstvovom zbere a
pri paušálnom systéme zvozu komunálnych odpadov. Z rokovania vznikla požiadavka
dopracovať návrh systému zvozu o finančnú analýzu a o rozbor cien samotného zvozu
komunálnych odpadov.
3. Voľné návrhy
Tajomník 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 .....................................................

