Zápisnica č. 2/2016
z rokovania komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa
30. marca 2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Členovia komisie:
PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Ľubomír Vojár PhD, Ing. Peter Laš, Ing. Peter Beňo, Ing. Peter Lariš,
PhDr. Rudolf Gerát, JUDr. Peter Jakubčák, MUDr. Anna Korduliaková, Mgr. Margita Truchlá
Sekretár:
Ing. Emília Ďuranová
Neprítomní:
Ing. Korňan, Pavol Štrba
Program:
1. Kontrola uznesenia
2. Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s KO na území mesta Čadca
3. Prerokovanie žiadosti občanov Sedlákov o odpustenie poplatkov za KO na rok 2016 a organizácie
centra NÁRUČ – POMOC DEŤOM V KRÍZE Žilina
Zápis z priebehu rokovania:
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, PaedDr. Jaroslav Velička. Komisie sa
zúčastnilo 9 členov komisie z 11 členov + sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.
1. Kontrola uznesenia zo zasadnutia komisie ŽP zo dňa 25. 02. 2016
Ing. Ďuranovej
a) bolo uložené na najbližšie zasadnutie komisie ŽP predložiť návrh VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Plnenie:
Ing. Ďuranová zaslala mailom členom komisie na pripomienkovanie návrh VZN o nakladaní s KO a s
DSO spolu s pozvánkou na zasadnutie komisie.
b) zosúladiť všetky súhlasy vydané orgánom štátnej správy s novým zákonom o odpadoch do 30. 06.
2016.
Úloha je platná.
2. Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s KO a DSO na území mesta Čadca
Písomné pripomienky podala členka komisie, Mgr. Truchlá. Na komisii boli členke komisie
vysvetlené jednotlivé body pripomienok.
Člen komisie, Ing. Vojár žiadal, aby harmonogram vývozov na rok 2016 bol viditeľne sprístupnený na
titulnej internetovej stránke mesta, kde by mal každý možnosť ihneď zistiť termín vývozu.
3. Prerokovanie žiadosti o odpustenie poplatkov
O odpustenie miestneho poplatku na rok 2016 požiadali poplatníci bývajúci v rodinných domoch v
časti Sedlakovia v blízkosti skládky. Celkové poplatky za KO na rok 2016 za všetkých žiadateľov
činia 780 €.
Okrem nich požiadalo o odpustenie poplatku na rok 2016 centrum NÁRUČ – POMOC DEŤOM V
KRÍZE Žilina, ktorá má v Čadci na Potočnej ul. 2836 prevádzku.

4. Rôzne
Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie, že Mesto Čadca organizuje II. ročník 5 dni pre
naše mesto. V čase od 25. 4. 2016 do 29. 4. 2016 budú čistené brehy potokov a verejné priestranstva
na území mesta.
Ďalej informovala o organizácii zodpovednosti výrobcov.
Komisia odsúhlasila nasledovné

u z n e s e n i e č. 2/2016:

Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca
1. s ú h l a s í
s návrhom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO, ktoré vznikajú na území mesta Čadca.
2. n e d o p o r u č u j e
odpustiť miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatníkom časti
Sedlákovci a organizácii NÁRUČ – POMOC DEŤOM V KRÍZE Žilina na rok 2016.
3. u k l a d á
Ing. Emílii Ďuranovej
prerokovať so správcom siete mesta Čadca umiestnenie harmonogramu vývozov KO a DSO na titulnú
internetovú stránku mesta.

Predseda komisie skonštatoval, že boli prerokované všetky body
poďakoval za účasť a rokovanie komisie ukončil.

programu, a preto prítomným

Zapísala:
Ing. Emília Ďuranová, sekretár

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

Zápisnicu overil:
Predseda komisie: PaedDr Jaroslav Velička

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

