
Zápisnica č. 3/2011 

z rokovania Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom 

zastupiteľstve v Čadci konaného dňa 22.augusta 2011  

 

Prítomní: 

Jaroslav Velička, Pavol Štrba, Richard Prívara,  Ľubomír Vojár 

 

Neprítomní: 

Ján Macura, Mária Cyprichová, Peter Jakubčák , Štefan Čečotka 

 

Program: 

1. Návrh systému zvozu komunálnych odpadov na rok 2012. 

2. Návrh III. zmeny rozpočtu mesta Čadca na rok 2011 

3.   Voľné návrhy 

 

 

Zápis z priebehu rokovania: 

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

uznášania schopná, ale aj tak prítomných oboznámil s bodmi programu.  

1. Návrh systému zvozu komunálnych odpadov na rok 2012.  

Komisia bola oboznámená, že mesto Čadca ponechá v roku 2012 množstvový zber 

komunálnych odpadov a v priebehu roka 2012 pripraví systém zberu, ktorý bude 

zohľadňovať aj zavedenie zberu biologický rozložiteľného kuchynského a 

reštauračného odpadu. Všetci prítomní s uvedeným návrhom súhlasili. 

 

      2.   Návrh III. Zmeny rozpočtu mesta Čadca na rok 2011 

Komisia bola oboznámená, že je návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2011, pričom 

príjmy v roku 2011 sa znižujú na úseku životného prostredia o výšku dotácie na kúpu 

vozidiel pre životné prostredie z dôvodu refundácie zo strany Ministerstva životného 

prostredia až v roku 2012. Vo výdajovej časti uvedené vozidlá sa budú musieť zo 

strany mesta Čadca v plnej výške zaplatiť už v roku 2011. Šetrí sa na niektorých 

položkách ako je poistenie a presúvajú sa na zneškodnenie komunálnych odpadov 

a 1.000 EUR sa presúva na vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku 

a predzáhradku. Predseda komisie informoval, že súťaž by mala byť realizovaná ale 



bez vecných cien a finančné prostriedky by mali byť použité na nákup stromčekov do 

zničeného parku na Hviezdoslavovej ulici. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


