
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva pri MZ v Čadci zo dňa 
27.01.2023 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní: Ing. Peter Lariš, Ing. Marián Hlaváč, MBA, Juraj Vrba, Mgr. Viera Strýčková, Bc. Tomáš 
Formánek, Bc. Katarína Janesová, Pavol Latka, David Mosor, Mgr. Margita Truchlá 

Sekretár: Ing. Emília Ďuranová 

Neprítomní a ospravedlnení: Ing. Peter Laš, Ing. Ľubomír Špilko 

Zasadnutia komisie sa zúčastnila zástupkyňa primátora, RNDr. Anna Belousovová 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba podpredsedu komisie  

3. Oboznámenie s rokovacím poriadkom komisií pri MZ 

4. Návrh VZN mesta Čadca č. 2/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Čadca  

5. Prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia“ ku 
zisťovaciemu konaniu v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení neskorších predpisov  

6. Prerokovanie informatívnej správy  o situácii v lokalite u Sedláka k hlučnosti zo strany spoločnosti 

7. Rôzne 

1. Otvorenie 

 Komisiu otvoril a viedol predseda komisie, Ing. Peter Lariš. Zo zasadnutia komisie sa 
ospravedlnil Ing. Peter Laš  a Ing. Ľubomír Špilko. Na komisii je prítomných 9 členov , t.j 81,8%, 
komisia je uznášaniaschopná. Osobitne privítal zástupkyňu primátora, RNDr. Annu Belousovú, ktorá 
sa zúčastnila zasadnutia komisie. 

Program rokovania komisie bol jednohlasne schválený.    

2. Voľba podpredsedu komisie 

Za  podpredsedu komisie bola jednohlasne zvolené Bc. Katarína Janesová 

3. Oboznámenie s rokovacím poriadkom pre komisie pri MZ 

Ing. Peter Lariš, predseda komisie oboznámil členov komisie  s rokovacím poriadkom komisií pri MZ. 
Ozrejmil členom komisie, aké úlohy má komisia. Komisia úlohu poradnú, iniciatívnu a kontrolnú. 
Z poradnej úlohy – vypracováva stanoviská k návrhom materiálov ako podklad pre rokovanie MR 
a rozhodovanie primátora a MZ, spolupracuje pri tvorbe koncepcie rozvoja v oblasti životného 
prostredia. 

Z iniciatívnej úlohy – vypracováva návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do oblasti ŽP, 
spracováva návrhy VZN. 

Z kontrolnej úlohy – plnenie uznesení MR, MZ, dodržiavanie VZN, upozorňuje orgány na nedostatky, 
ktoré zistí a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu. 

Komisia MZ nie je oprávnená realizovať úlohy, ktoré vymedzilo MZ. 



Príprava na zasadnutie a rokovanie komisie: 

- komisie sú zvolávané podľa potreby v náväznosti na zasadnutie MR, MZ,  

- komisia je zvolaná najneskôr 3 dní pred zasadnutím, v prípade potreby 1 deň pred zasadnutí, 

- za prípravu materiálov a ich včasné predloženie zodpovedá predkladateľ, 

- predkladať odovzdá materiál sekretárovi komisie, ktorý zabezpečí jeho distribúciu všetkým členom 
komisie najneskôr 3 dni pred zasadnutím. 

 4. Návrh VZN  mesta Čadca č. 2/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Čadca 

Ing. Emília Ďuranová, vedúca odd. ŽP a OH oboznámila členov komisie s návrhom VZN mesta Čadca 
č. 2/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Čadca. Informovala členov komisie so zmenami, ktoré nastali oproti VZN z roku 2018. Od roku 2018 
došlo k viacerým zmenám v zákone dotýkajúcich sa aj obcí. Keďže Ing. Špilko sa ospravedlnil 
z komisie, predložil písomne pripomienky k návrhu VZN. O pripomienkach boli členovia komisie 
informovaní. Jedna sa väčšinou o veci, ktoré sú v zákone, a to čo je v zákone, nemôže byť vo VZN. 
Ďalej sú to pripomienky ohľadom umiestňovania fotopascí, kde sa vytvárajú skládka odpadov,  jarné a 
jesenné upratovanie, informačná kampaň a pod. Na pripomienky bude členovi komisie odpovedané 
 mailom.  

5. Prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia“ 

Ing. Emília Ďuranová, vedúca oddelenia ŽP a OH oboznámila členov komisie s 
výsledkami posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) pre navrhovanú 
činnosť „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia“. 

Mestu Čadca bol dňa 28.11.2022 doručený zámer „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia“, 
navrhovateľom ktorého je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepný 
závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 36022047. P r e d m e t o m p l á n o v a n e j 
protipovodňovej stavby „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia“ je zvýšenie ochrany 
intravilánu mesta pred zaplavovaním vodami z rieky Kysuca v čase intenzívnych zrážok a topenia 
snehu najmä v jarnom období. Navrhované opatrenia spočívajú vo vybudovaní protipovodňovej línie, 
pozostávajúcej z ochrannej hrádze, resp. z protipovodňového nábrežného múru pri zastavaných 
úsekoch. Navrhované opatrenia sa týkajú ochrany sídliskových útvarov, rodinných domov, športových  
areálov, prevádzok a priemyselných areálov, vrátane objektov jestvujúcej ČOV. Umiestnenie 
navrhovanej činnosti je plánované pozdĺž rieky Kysuca v intraviláne mesta v celkovej dĺžke cca 7450 
m a to v kat. ú. Čadca a Horelica. Navrhované protipovodňové opatrenia na brehoch toku Kysuca 
začínajú v dolnej časti toku –  zaústenie pravostranného prítoku Siheľník do rieky Kysuca. Vzhľadom 
na stiesnené pomery a min. priestor medzi korytom a zástavbou pozostávajú opatrenia z oporných 
múrov. Tam, kde to umožňujú priestorové podmienky je navrhnutá ochranná hrádzka. Len 
v obmedzených úsekoch, kde dochádza ku križovaniu protipovodňovej línie s komunikáciou, príp. 
s prístupmi k toku, bude ochrana zabezpečená mobilným hradením. Pri trasovaní sa zohľadňujú 
požiadavky ÚPD VÚC, trasovanie inžinierskych sietí plánovaných v rámci stavby „Čadca – Horelica, 
kanalizácia a vodovod“ vrátane upraveného a nového vyústenia navrhovaného v rámci stavby „D3 
Oščadnica – Čadca, Bukov 2 profil, preložka cesty I/11“, „rekonštrukcia jestvujúceho premostenia – I/
11Čadca – Most 206“, ako aj plánovaná výstavba nad jestvujúcim areálom kúpaliska. 

Navrhovaná úprava bude slúžiť v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ako 
preventívna protipovodňová stavba, ktorá bude chrániť územie intravilánu mesta Čadca pred 
zaplavením vodou z vodného toku a zabezpečí zlepšenie estetickej funkcie toku ako súčasť intravilánu 
mesta Čadca. 



MŽP SR, sekcia vôd žiadala prehodnotiť potrebu vybudovania objektu SO 12 a SO 01 z dôvodu, že 
výstavba v inundačnom území je v rozpore so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. Na 
základe uvedeného OÚ v Čadci konanie prerušil a žiadal o vyjadrenie k uvedenému návrhu. 

Územný plán mesta Čadca bol obstaraný v rokoch 2002 – 2007, ktorého záväzné regulatívy boli 
schválené Všeobecne záväzným nariadením, uznesením MZ v Čadci č. 96/2007 zo dňa 27.07.2007. 
Celý proces obstarávania, prerokovania a schvaľovania bol v súlade s platnou legislatívou a výsledný 
návrh je konsenzom nielen požiadaviek a potrieb mesta, ale požiadaviek majetkových správcov 
technickej infraštruktúry medzinárodného a nadregionálneho významu (diaľnica, rýchlostná železnica, 
vodná cesta, koridory 400 kV do ČR a PR). V procese boli účastné aj vodohospodárske orgány. 
Dosiahnuť konsenz nebolo jednoduché, lebo danosti územia morfologické, orografické, prírodné boli 
výrazne obmedzujúcimi faktormi.    

Predmetný územný plán preto rieši aj územie medzi žel. traťou Čadca – Makov a pravým brehom toku 
Kysuca, ako čiastočne zastavané a čiastočne rozvojové funkčné plochy. Zhruba polovicu tvoria 
funkčné plochy pre šport 2/ŠP/1 – športové plochy. Druhú polovicu tvoria plochy označené 2/OV5 
a 2/OV6 – plochy občianskej vybavenosti. Aj keď v súčasnej dobe ide z časti  o nezastavené územie 
plánovanou polyfunkčnou zástavbou a športoviskami, predmetné pozemky sú v zastavanom území 
obce v zmysle údajov katastra, sú na nich postavené stavby technickej infraštruktúry, v súbehu 
s posudzovaným návrhom objektov protipovodňovej ochrany je aj navrhnutý koridor preložky cesty 
II/487. Mesto dlhodobo sa pripravuje na využitie týchto rozvojových plôch z dôvodu, že má kapacitne 
pripravenú infraštruktúru z hľadiska zásobovania teplou, elektrickou energiou, vodou 
a odkanalizovaním. 

Mesto Čadca nemôže súhlasiť, aby objekty SO 01 a SO 12 posudzovaného zámeru, ktoré budú tvoriť 
protipovodňové opatrenia predmetného územia, boli vylúčené zo zisťovacieho konania, pretože 
predmetom plánovanej protipovodňovej stavby „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové 
opatrenia“  má byť zvýšenie ochrany intravilánu mesta vrátane veľkej časti centrálnej mestskej zóny 
pred zaplavovaním vodami z rieky Kysuca v čase intenzívnych zrážok a topenia snehu. Z vyššie 
uvedeného Mesto Čadca žiada, aby sa zisťovacie konanie vykonalo na celé územie tak, ako je uvedené 
v predmetnom Zámere navrhovanej činnosti „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové 
opatrenia“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.   

6. Prerokovanie informatívnej správy  o situácii v lokalite u Sedláka k hlučnosti zo strany 
spoločnosti Frauenthal Gnotec Slovakia 

Mgr. Margita Truchlá, členka komisie zaslala sekretárovi komisie, Ing. Emílie Ďuranovej informatívnu 
správu o situácii v lokalite u Sedláka na neúnosnú, zdravie poškodzujúcu a terorizujúcu hlučnosť, 
ktorú spôsobuje spoločnosť Frauenthal Gnotec Slovakia tým, že v hale v priemyselnom parku zriadila 
lisovňu, z činnosti ktorej sa šíri hluk, ktorý závažným až trestuhodným spôsobom ničí zdravie 
občanom osady u Sedláka. Žiadala, aby informatívna správa bola zaslaná všetkým členom komisie, 
aby sa jednotliví členovia na komisii  k danej problematike vyjadrili. Členka komisie, Mgr. Margita 
Truchlá uviedla, že listom zo dňa 13.06.2022 podala podnet Mestu Čadca s 50-imi podpismi občanov, 
ktorých sa hluk dotýka, avšak zo strany Mesta Čadca sa nedočkala odpovede. 

Po prešetrení u kontrola bolo zistené, že podnet bol dňa 11.07.2022 odstúpený RÚVZ v Čadci, ktorý je 
oprávnený v danej veci konať. Podľa vyjadrenia RÚVZ Čadca, ktorý vykonal štátny zdravotný dozor 
dňa 14.07.2022 a 02.08.2022, nebolo možné objektívne posúdiť opodstatnenosť/neopodstatnenosť 
podnetu aj vzhľadom na hluk z vonkajších zdrojov t.j. hluk z dopravy na pozemných komunikáciách, 
hluk z koľajovej dopravy na železničných dráhach, príp. hluk  z iných zdrojov. Avšak nevylučuje, že 
hluk z priemyselných lisov spoločnosti, sa môže šíriť aj do vonkajšieho prostredia obytného územia.   

Po vykonaní štátneho zdravotného dozoru prevádzkovateľ zdroja hluku organizačnými a inými 
opatreniami nariadil zákaz otvárania vrát mimo logistiku. 

Ing. Ďuranová informovala, že dňa 21.04.2022 bolo ukončené zisťovacie konanie podľa zákona EIA 
„Rozšírenie existujúcej prevádzky spoločnosti Frauenthal Gnotec Slovakia – Čadca.“  Ide o rozšírenie 



existujúcej výrobno-skladovej haly a o výstavbu dvoch hál na skladovanie oceľových zvitkov 
a skladová hala s administratívnym zázemím. I keď bol zámer zverejnený na webovej stránke mesta 
a na úradnej  tabuli mesta v dňoch od 23.02.2022 – 30.03.2022, ani jeden z občanov od Sedlákov sa 
neprihlásil ako účastník konania, ani nepodal námietku voči navrhovanej činnosti. Výstavbou nových 
objektov využívaným predovšetkým na skladovanie sa predpokladá, že bude tvoriť tzv. stavebnú 
bariéru proti šíreniu hluku do vonkajšieho prostredia.   

7. Rôzne 

V rôznom vystúpil: 

- zástupkyňa primátora, RNDr. Anna Belousovová, kde hovorila o vážnosti činnosti komisií a vyzvala 
členov komisie, aby k činnosti komisie pristupovali s plnou vážnosťou, aby okrem poradnej úlohy 
využívali aj úlohy iniciatívne a kontrolné.  

- predseda komisie, Ing. Lariš vyzval, aby sa členovia komisie zúčastňovali zasadnutia komisie, 
pretože každý člen komisie je v komisii dobrovoľne a keď komisia nie je uznášania schopná, nemôže 
zasadať.   

- člen komisie, Ing. Marián Hlaváč žiadal vysvetlenie, prečo majú občania mesta odovzdať na zberný 
dvor rozobratý objemný odpad. Vysvetlenie podala Ing. Ďuranová:  

1 Prevádzkovateľ skládky listom od 15.11.2021 oznámil mestu, že na skládku odpadov môže objemný 
odpad odovzdať len v demontovanom stave, roztriedený podľa druhov použitých materiálov. 
V opačnom prípade bude mestu účtovať náklady na jeho úpravu pred skládkovaním, čo v súčasnosti 
činí 85 € bez DPH  a 33 €/t poplatok do EF. 

2. Mesto Čadca nemá povolenie orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, aby na zbernom 
dvore odpad demontoval na jednotlivé druhy materiálov, pretože sa jedna už o úpravu odpadov. 
K vybaveniu takéhoto súhlasu by muselo  mať na túto činnosť posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.   

- viacerí členovia komisie prejavili záujem sa zúčastniť obhliadky kompostárne. Po dohode 
s prevádzkovateľom kompostárne je možné v rámci najbližšieho zasadnutí komisie pozrieť prevádzku 
kompostárne.   

Komisia odsúhlasila  nasledovné    u z n e s e n i e: 

Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta  Čadca  

I. berie na vedomie 
a) rokovací poriadok komisií pri MZ v Čadci, 
b) rozhodnutie zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové 

opatrenia,“ 
c) rozhodnutie zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Rozšírenie existujúcej prevádzky 

spoločnosti Frauenthal Gnotec Slovakia – Čadca,“ 
d) informatívnu správu podanú členkou komisie, Mgr. Margitou Truchlou, ktorou upozorňuje na 

poškodzovanie zdravia občanom hlukom časti u Sedláka, ktorú spôsobuje spoločnosť   Frauenthal 
Gnotec Slovakia – Čadca prevádzkou lisovne. 

II. Schvaľuje 
Bc. Katarínu Janesová za podpredsedu komisie ŽP 

III. Odporúča 
MR a MZ Mesta Čadca 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Čadca č. 2/2023 o nakladaní  s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca tak, ako bolo prerokované na 
komisii ŽP 



 Ing. Peter Lariš  konštatoval, že boli prerokované všetky body  programu, a preto prítomným 
poďakoval za účasť a rokovanie komisie ukončila. 

Zapísala: Ing. Emília Ďuranová, sekretár 

Overil: Ing. Peter Lariš, predseda komisie 


