
Zápisnica č. 1/2019 
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa  
27. marca 2019 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:   
Členovia komisie:  
Mgr. Peter Šimulák, PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Peter Lariš, Ing. Peter Laš, JUDr. Peter Jakubčák, 
Mgr. Slávka Zelníková, Mgr. Xenia Šurhaňaková, Pavol Latka 
Sekretár: 
Ing. Emília Ďuranová 

Neprítomní:  

Program: 
1. Prerokovanie návrhu POH mesta Čadca na roky 2016 – 2020 
2. Prerokovanie rozsahu hodnotenia činnosti „Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“ 
3. Vyhodnotenie činnosti oddelenia ŽP za rok 2018 
4. Prerokovanie projektu LESOPARK  LANY 
5. Rôzne – deratizácia, 5 dní pre naše mesto, úroveň vytriedenia pre výšku poplatku za KO 

Zápis z priebehu rokovania: 

Rokovanie komisie otvoril a viedol Mgr. Peter Šimulák, predseda komisie, ktorý informoval členov 
komisie o programe dnešného zasadnutia komisie. Komisie sa zúčastnilo všetkých 8 členov komisie + 
sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.  

1.  Prerokovanie návrhu POH mesta Čadca na roky 2016 - 2020 
  
Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie o návrhy POH mesta na roky 2016 – 2020. 
Program je vypracovaný v súlade s ust. § 10 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnené niektorých zákonov v znení jeho noviel a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. POH je strategický dokument, ktorý určuje 
smerovanie odpadového hospodárstva v meste Čadca na vytýčené obdobie. 
Program mesta vychádza z cieľov a opatrení definovaných v aktuálnom Programe odpadového 
hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020 a vyhlášky Okresného úradu Žilina 1/2019 zo dňa 
11. 01. 2019, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja 
na roky 2016 – 2020. 
POH pozostáva zo základných údajov programu, charakteristiky aktuálneho stavu odpadového 
hospodárstva, predpokladaného množstva vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu, vyhodnotenie predchádzajúceho programu a zo záväznej a smernej časti. 
Záväzná časť POH mesta obsahuje ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s jednotlivými druhmi 
odpadov, opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých odpadov, osobitne na zníženie 
zmesového komunálneho odpadu, na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich 
následného zhodnotenia, znižovanie množstva biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na 
skládku odpadov, zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu a opatrenia na zabezpečovanie 
informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek 
na obaloch. 
Smerná časť POH mesta obsahuje informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych 
odpadov na území mesta, informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov 
v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov. 
Súčasťou je aj vyhodnotenie predchádzajúce POH mesta Čadca. 



Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva dal k predloženému 
návrhu v zmysle § 108 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kladné vyjadrenie. Ešte je potrebné vyjadrenie z 
hľadiska zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Potom bude POH predložený na schválenie MZ mesta Čadca.   

2. Prerokovanie rozsahu hodnotenia činnosti „Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SRČR“ 

Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie o Rozsahu hodnotenia podľa § 30 zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov pre zmenu činnosti „Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“. 
Navrhovateľom je Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava. Cieľom navrhovanej 
činnosti je inovácia vedenia zvlášť vysokého napätia 1x400 kV medzi elektrickou stanicou Varín a št. 
hranicou SR/ČR. Keďže mesto Čadca v súlade s platným ÚPN Čadca počíta s vymiestnením 
existujúceho  koridoru a rozšírením rozvojových plôch mesta smerom na západ a plánuje v lokalite 
Sihly s bytovou výstavbou, dalo zamietavé stanovisko, MŽP SR určilo rozsah hodnotenia: 
Varianty riešenia: 
Pre ďalšie podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dôkladné zhodnotenie 
nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila), variantu 
uvedeného v predloženom zámere s modifikáciou v lokalite u Sihelníka a nového variantu v zmysle 
ÚPN VÚC ŽK a ÚPN Čadca v platnom znení (rezerva pre nové dvojité vedenie 2x400kV) východne 
od mesta Čadca. 

3. Vyhodnotenie činnosti oddelenia ŽP a OH za rok 2018 

Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie ŽP o činnosti oddelenia ŽP a OH za rok 2018. Na 
oddelení pracuje jeden pracovník pre úsek ochrany prírody a krajiny, vodnej správy a ochrany 
ovzdušia. Na úseku odpadového odpadového hospodárstva pracujú dvaja pracovníci. K oddeleniu 
patrí  5 pracovníčok, ktoré sa starajú o čistotu mesta, dve koordinátorky pre prácu s uchádzačmi  o 
zamestnanie (VPP). 
- Na úseku ochrany prírody a krajiny bolo podaných 55 podnetov na výruby a orez drevín, na úseku 
štátnej vodnej správy bolo povolených 8 studní, na úseku ochrany ovzdušia bolo povolených 33 
malých zdrojov znečistenia a vyrubených celkom 93 poplatkov pre malé zdroje znečistenia ovzdušia.    
Náklady na odpadové hospodárstvo za rok 2018 predstavovali celkom 986 666 €. Z toho náklady  na 
skladočné boli celkom 286 756 €. 

4. Prerokovanie projektu LESOPARK  LANY 

Ing. Emília Ďuranová oboznámila členov komisie so zámerom vybudovania Lesoparku Lany v Čadci. 
Z dostupných materiálov bolo zistené, že v mesiaci jún 2007 bol vypracovaný projekt LESOPARK 
LANY,  kategórie stavby pre oddych a rekreáciu kanceláriou ARCHEKTA Čadca. Podľa projektu boli 
vybudované chodníky zo štrku, premostenie potôčikov drevom, vybudované lavičky z dreva, kŕmitká, 
odkladanie pre bicykle a informačná tabuľa. 
Dňa 8. 2. 2008 bola uzatvorená dohoda medzi štátnym podnikom Lesy SR, OZ Čadca zastúpeným 
Ing. Alojzom Riškom a primátorom mesta Čadca, Ing. Jozefom Vraželom o poskytnutí  jednorázovej 
náhrady Mestom Čadca v sume 1 Sk za obmedzenie vlastníckych práv na lesných pozemkoch zmenou 
kategórie lesa v kat. ú. Čadca na výmere 522 255 m2 s tým, že sa mesto zaväzuje zabráneniu vzniku 
lesného požiaru, znečisťovaniu lesných porastov odpadkami, zabráneniu narúšaniu pôdneho krytu, 
poškodzovaniu stromov, dodržiavanie zákona o lesoch.  
Krajským lesným úradom v Žiline boli dňa 14. 02. 2008 parcely č. 13461/2, 13461/5, 13463/1 a 
13463/5 vyhlásené za lesy osobitného určenia obhospodárovania na roky 2009 – 2028 o výmeru 522 
300 m2 ako prímestské lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnom funkciou. 
Dňa 18. 6. 2010  bola časť parcely č. 13463 o výmere 57 045 m2, kde boli osadené prvky projektu, 
zámennou zmluvou č. 13340/2009/40, daná do vlastníctva súkromnej osobe. V roku 2015 požiadal 
súkromník o povolenie ťažby v tejto lokalite z dôvodu ohrozenia majetku, zdravia a života ľudí 
bývajúcich na ul. J. Kolára a Podjavorinskej ul a tiež pri budovách do osady Buty. 



Mesto Čadca požiadalo dňa 14. 01. 2019 opäť LESY SR, š.p. o záväzné stanovisko k zámeru 
vypracovať nový zámer na vybudovanie lesoparku v lokalite Lány, ktorý by mal doplnkovú funkciu 
prímestského lesa s významnou rekreačnou a oddychovou zónou. 
LESY SR, š.p. listom doručeným Mestu Čadca dňa 30. 01. 2019 sa k zámeru kladne vyjadril, avšak 
poukázal na skutočnosť, že materský porast nepôvodných smrečín dosiahol vek 100 rokov a svoju 
produkčnú zrelosť, a teda je reálny predpoklad, že v najbližších rokoch dôjde k výraznému zníženiu 
odolnosti voči škodlivým činiteľom (podkôrny hmyz, vietor, sneh a pod). S vysokou 
pravdepodobnosťou nastane redukcia stromov hornej porastovej vrstvy, čím sa podstatným spôsobom 
zmení zdravotnorekreačný potenciál územia. V súvislosti so spracovaním kalamitnej drevnej hmoty 
tiež dôjde k prechodnému zhoršenie konformity rekreačných aktivít návštevníkov a dočasné 
obmedzenie pohybu osôb v ohrozenom priestore počas asanačných prác. Zároveň prehlasuje, že 
nenesie zodpovednosť za prípadné sankcie za nesplnenie zákonom stanovených podmienok alebo 
protiprávne konanie pri realizácii projektu a za škody na technických zariadeniach a objektoch 
vybavenosti lesoparku. 
Keďže na Mestskom zastupiteľstve mesta bolo odsúhlasené odkúpenie predmetného lesa, bude daná 
vec predmetom ďalšieho konania mesta  s LESY SR, š.p.     

5. Rôzne 
  
V rôznom Ing. Ďuranová oboznámila členov komisie: 
- že v jarnom období bude vykonaná jarná deratizácia verejných priestranstiev mesta a zároveň 
požiadala členov komisie, ak vedia o nejakých lokalitách, kde je väčší výskyt hladovcov, aby ich 
nahlásili na úrad. V týchto lokalitách bude daná väčšia dávka prostriedku. 
- že aj v tomto roku bude realizovaná čistota mesta v rámci akcie „5 dni pre naše mesto“, kde sa môžu 
zapojiť školy, organizácie a jednotlivci. 
- s úrovňou vytriedenia odpadov v roku 2018. 
Výška poplatku závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Sadzby poplatkov sa 
každoročne navyšujú podľa priloženej tabuľky (príloha č. 1 Nariadenia vlády SR č. 
330/2018):  

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2018 v meste Čadca je 35,72 %, teda poplatok 
okrem skladočného bude v roku 2019 8 €/1 tonu. 

Komisia odsúhlasila  nasledovné    u z n e s e n i e    č. 1/2019: 

Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta  Čadca  

 I.   o d p o r ú č a 

predložiť MZ Mesta Čadca POH mesta Čadca na roky 2016 – 2020 na najbližšie zasadnutie. 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

  2019 2020 2021 a nasledujúce roky 
1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 
3 20 < x ≤ 30 10 22 27 
4 30 < x ≤ 40 8 13 22 
5 40 < x ≤ 50 7 12 18 
6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 



Mgr. Peter Šimulák, 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: 
Mgr. Peter Šimulák, predseda komisie       ..................................................... 


