Zápisnica č. 1/2015
z rokovania komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom
zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa 27. januára 2015
___________________________________________________________________________

!Prítomní:

Členovia komisie:
PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Ľubomír Vojár, Ing. Peter Laš, Ing. Peter Lariš, Ing. Peter Beňo,
Ing. Ján Korňan, PhDr. Rudolf Gerát, JUDr. Peter Jakubčák, MUDr. Anna Korduliaková, Mgr.
Margita Truchlá
Sekretár:
Ing. Emília Ďuranová

!Neprítomný:
Pavol Štrba
!!

Program:
1. Analýza nákladov na životné prostredie za rok 2014, poplatky za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady za rok 2014
2. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 144/2013
3. Rôzne

!Zápis! z priebehu rokovania:
!!
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, PaedDr. Jaroslav Velička. Komisie
sa zúčastnilo 10 členov komisie z 11 členov + sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.
!
1. Analýza nákladov na životné prostredie za rok 2014, poplatky za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za rok 2014
!

Ing. Emília Ďuranová oboznámila komisiu životného prostredia s analýzou nákladov na
životné prostredie na rok 2014. Celkový príspevok na životné a odpadové hospodárstvo
poskytnutý MPS Čadca činil 645 963,38 €. Prostriedky boli použité na triedený zber odpadov, na
zvoz zmesových komunálnych odpadov, zber nebezpečných a objemných odpadov, čistota
mesta, výruby a orezy stromov a kríkov, štiepkovanie, kosenie, zvoz zeleného odpadu a
kompostovanie. Výdavky rozpočtu mesta na životné prostredie činili 375 127 € a boli použité na
nákup zberných nádob, na zneškodnenie odpadov skládkovaním, zvoz odpadov pre
podnikateľov a právnické osoby vykonávajúci dodávateľským spôsobom.. Príjmy za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v roku 2014 činili 636 003 €, vrátenie príjmov z minulých
rokov 10 688 €. V roku 2014 bolo uložené na skládku odpadov celkom 6 280,9 t, t.j. o 112,9 t
menej ako v roku 2013. Za malé zdroje znečistenia ovzdušia na území Čadca bola celková výška
poplatkov vo výške 2 257 €.

!2.Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 114/2013
!Ing. Emília Ďuranová oboznámila komisiu s pripravovaným návrhom Dodatku č. 1 k VZN Mesta

Čadca č. 144/2013. Účelom Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č.
144/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov
z domácností je zosúladiť predmetné Nariadenie s novou legislatívou v oblasti nakladania s
komunálnymi odpadmi a zmeny v zbere triedeného odpadu a objemného odpadu.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písm. b) z dôvodu, že pre kategóriu podnikateľov a organizácie
je zavedený množstvový zber.

V § 4 ods. 2 sa navrhuje doplniť, aby individuálnym chatárom a chalupárom, ktorí
nemajú na území mesta Čadca trvalý pobyt a sú poplatníkmi miestneho poplatku za komunálne
odpady, boli poskytnuté plastové vrecia na zmesový komunálny odpad a na triedený odpad.
Podľa § 5 ods. 1 písm. a) sa občanom poskytnú opakovateľne použiteľné vrecia na
triedený zber z dôvodu predchádzania vzniku odpadu.
Mesto Čadca do roku 2014 vykonávalo zber objemných odpadov tak, že na území mesta
umiestňovalo veľkoobjemové zberné nádoby. Keďže tieto nádoby neslúžili len pre občanov tohto
mesta, ale do nádob umiestňovali odpady organizácie a pôvodcovia odpadov z iných obcí, v
zbernej nádobe bolo viac ako 70 % zmesového komunálneho odpadu, čo navyšovalo produkciu
komunálnych odpadov v meste Čadca, navrhuje sa vykonávať zber objemných odpadov tak,
ako sa vykonáva zber nebezpečných odpadov. Zároveň doporučuje od mája do októbra 2015
zriadiť pre občanov zberný dvor pre zber nebezpečných, objemných odpadov a drobného
stavebného odpadu.
Keďže schválením novej legislatívy je obec zodpovedná aj za nakladanie s použitými
batériami a akumulátormi, ktoré sú komunálnym odpadom, v § 7 sa navrhuje zmeniť názov
paragrafu a ich zber bude súčasťou zberu nebezpečných odpadov.
Súčasťou Nariadenia sú prílohy, ktoré sú aktualizované pre rok 2015.
3. Rôzne

!V rôznom boli prerokované žiadosti občanov u Sedláka a to žiadosť Hluzák Karol, s.č. 364,

Viera Jašurková, s.č. 2372, Emília Kavuliaková s.č. 2075, Kulla Pavol, s.č. 2381, Ing. Truchlý
Rudolf, č.s. 2064 a Anna Štetiarová, s.č. 2582 o odpustenie miestneho poplatku za komunálne
odpady na rok 2015 z dôvodu, že žijú v blízkosti areálu skládky odpadov, ktorá negatívne vplýva
na kvalitu života, denne sú exponovaní exhalátom zo skládky, nadmerným hlukom a prachom z
nelegálneho zberného dvora. Tiež uvádzajú, že poplatok za odpad by mal byť ako odškodné pre
nesprávny úradný postup a nečinnosť, dôsledkom čoho je spôsobovaná ujma na práve na
dôstojný život.

!4. Záver
!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

- informáciu o analýze nákladov na životné prostredie za rok 2014, poplatky za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady za rok 2014 a poplatky za znečisťovanie ovzdušia.

!!
2. o d p o r ú č a
!a) MR a MZ Mesta Čadca schváliť návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta

Čadca č. 143/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a
elektroodpadov z domácností na území mesta Čadca

!b) Mestu Čadca rozhodnúť o žiadosti horeuvedených poplatníkov o odpustenie poplatkov na rok
2015 v zmysle
!
!

!
!

§ 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov po vykonaní obhliadky komisiou
ŽP a posúdení na tvare miesta, či sú dôvody uvádzané v žiadosti oprávnené.

!
!

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

!!
!!
!!
!!
!!
!
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