Zápisnica č. 1/2013
z rokovania komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom
zastupiteľstve Mesto Čadca konaného dňa 29. januára 2013
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Členovia komisie:
PaedDr. Jaroslav Velička
JUDr. Ján Macura
Pavol Štrba
JUDr. Peter Jakubčák
Ing. Richard Prívara
Ing. Štefan Čečotka
Sekretár: Ing. Emília Ďuranová

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu na výrub dreviny
3. Prerokovanie pracovného návrhu dodatku č. 1 k VZN Mesta Čadca o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca č.
135/2012 na rok 2013
4. Rôzne

Zápis z priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, PaedDr. Jaroslav Velička.
Komisie sa zúčastnili všetci členovia komisie, takže komisia bola uznášania schopná.
2.Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu na výrub dreviny
Ing. Peter Švábik, pracovník životného prostredia predložil komisii žiadosť Mgr.
Gabriely Holeščákovej a Branislava Holeščáka, bytom Podzávoz č. 351 o udelenie súhlasu na
výrub 1 ks lipy nachádzajúcej sa v kat. ú. Čadca, časť Podzávoz na parc. č. KN 9330/3, ktorej
sú žiadatelia vlastníci. Svoju žiadosť odôvodňujú, že strom ohrozuje bezpečnosť, nachádza sa
v bezprostrednej blízkosti rodinných domov a jeho zdravotný stav nie je dobrý. K žiadosti je
priložený posudok ŠOP SR, Správy CHKO Kysuce v Čadci, ktorá navrhuje vzhľadom na
rozsiahle poškodenie kmeňa a koruny strom vyrúbať.
3. Prerokovanie pracovného návrhu dodatku č. 1 k VZN Mesta Čadca o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta
Čadca č. 135/2012 na rok 2013

Ing. Emília Ďuranová oboznámila komisiu s pracovným návrhom dodatku č. 1 k VZN
Mesta Čadca o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikli na území mesta Čadca č. 135/2012 na rok 2013. Dodatok č. 1 sa dotýka § 2
citovaného VZN, t.j. zmeny sadzby poplatku za zvoz a zneškodnenie zmesových
komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta Čadca u právnických osôb a fyzických
osôb - podnikateľov.
Členom komisie ŽP vysvetlila dôvod zmeny platného VZN:
MPS v Čadci od roku 2010 neupravoval cenník za zvoz odpadov vznikajúcich na
území mesta Čadca. Keďže v roku 2011 bola inflácia 3,9% a v roku 2012 - 3,6% + zvýšené
náklady na PHM, predložil v januári t.r. nový cenník služieb za vývoz KO a to za 1 ks 110 l,
120 l, 140 l nádoby 0,82 € (predtým 0,75€), 240 l nádoby 1,37 € (1,25€), 1100 l nádoby 4,84
€ (4,40€), 7000 l nádoby 57,20 € (52,00€), vrece 110 l 1,76 € (1,60€). Ďalšie zvýšené náklady
o infláciu bude mať Mesto Čadca na skladočnom na základe zmluvy uzatvorenej s
prevádzkovateľom skládky, Jozefom Kondekom – JOKO a syn z júna 2010. V roku 2012
Mesto platilo prevádzkovateľovi skládky 50,08€ za tonu vrátane DPH a poplatku podľa
zákona č. 17/2004 Z.z. Za rok 2012 zaplatilo prevádzkovateľovi skládky za 6648,8 t
uloženého odpadu celkom 332 944,33 eur. Náklady za I.-XI. mesiac 2012 len na zvoz
zberových nádob činili 231 005,55 eur.
Ďalšie náklady malo Mesto Čadca na nákup zberových nádob, čitačku čiarových
kódov, štítkov, na zber a zneškodnenie nebezpečných odpadov, dozber okolo nádob a náklady
na separovaný zber za mesiace I.-XI. 2012 predstavuje 133 364 € a pod.
Pre rok 2013 sú predpokladané náklady len na zvoz a zneškodnenie KO podľa objemu
jednotlivých zberových nádob nasledovné:
110 l nádoba
Skladočné

38,50 kg x 0,05806 €/kg

=

Vývoz

2,2353 €
0,82 €

Náklady na 1 ks 110 l zberovej nádoby

=

3,0553 €

=

2,43852 €

120 l nádoba
Skladočné

42,0 kg x 0,05806 €/kg

Vývoz

0,82 €

Náklady na 1 ks 120 l zberovej nádoby

=

3,25852 €

=

2,84494 €

140 l nádoba
Skladočné

49,0 kg x 0,05806 €/kg

Vývoz

0,82 €

Náklady na 1 ks 140 l zberovej nádoby

=

3,66494 €

240 l nádoba
Skladočné

84 kg x 0,05806 €/kg

=

4,87704 €

Vývoz

1,37 €

Náklady na 1 ks 240 l zberovej nádoby

=

6,24704 €

=

20,78548 €

1100 l nádoba
Skladočné

358 kg x 0,05806 €/kg

Vývoz

4,84 €

Náklady na 1 ks 1100 l zberovej nádoby

=

25,62548 €

=

142,247 €

7000 l nádoba
Skladočné

2450 kg x 0,05806 €/kg

Vývoz

57,20 €

Náklady na 1 ks 7000 l zberovej nádoby

=

199,447 €

=

2,2353 €

110 l vrece
Skladočné

38,50 kg x 0,05806 €/kg

Vývoz

0,82 €

Vrece

0,01875 €

Náklady na 1 ks

3,07405 €

Vychádzajúc z uvedeného prehľadu je potrebné pristúpiť k zmene sadzby poplatku,
pretože Mesto Čadca pri poplatku 0,011 € za liter, by doplácalo nemalé finančné prostriedky
pre občanov ale i pre podnikateľské subjekty.
Preto je navrhnuté, aby pre občanov ostala sadzba poplatku tak, ako je uvedená v § 2
ods. 1 a) a b) VZN č. 135/2012 a aby sa pre právnické osoby zmenila výška poplatku podľa
počtu vývozov jednotlivých nádob, t.j.
110 l nádoba
3,10 € /1 vývoz
120 l nádoba
3,26 €/1 vývoz
140 l nádoba
3,66 €/1 vývoz
240 l nádoba
6,25 €/1 vývoz
1100 l nádoba
25,63 €/1 vývoz
7000 l nádoba
199,50 €/1 vývoz
110 l vrece
3,10 €/1 vývoz
Ako dôvod možno uviesť, že pri príprave VZN na rok 2013 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa vychádzalo z údajov roku 2011,
kedy bola produkcia KO na 1 občana 245 kg KO na rok, a tým mu bola určená i minimálna
frekvencia a pre podnikateľské subjekty bolo určené len 60 kg komunálneho odpadu na 1
zamestnanca za rok. V priebehu januára 2013 bolo zistené, že podnikatelia do nádob na
komunálny odpad dávajú aj iné odpady, odpady z prevádzky, preto je navrhnuté, aby sadzba
poplatku bola upravená podľa vývozov jednotlivých druhov nádob a nie sadzba za liter.
4.R ô z n e

V rôznom Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie o splnení záväzných cieľov
v oblasti separovaného zberu za rok 2012, keď celkom bolo odovzdané oprávneným
organizáciám komodity v množstve:
- plasty
146,000 t
- papier
285,866 t
- sklo
323,570 t
- VKO
23,4000 t
-pneumatiky
4,41000 t
- kovy
8,80300 t

Komisia jednohlasne odsúhlasila u z n e s e n i e:
Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca
1. o d p o r ú č a
a) vydať súhlas na výrub stromu – lipy pre Mgr. Gabrielu Holeščákovú a Branislava
Holeščáka, bytom Podzávoz č. 359, Čadca
b) Mestskému zastupiteľstvu Mesta Čadca schváliť dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č.
135/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli
na území mesta Čadca pre rok 2013
Predseda komisie skonštatoval, že boli prejednané všetky body programu, a preto
prítomným poďakoval za účasť a rokovanie komisie ukončil.
Zapísala:
Ing. Emília Ďuranová

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

Zápisnicu overil:
Predseda komisie: PaedDr Jaroslav Velička

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

