Zápisnica č. 2/2013
z rokovania komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom
zastupiteľstve Mesta Čadca konaného dňa 31. mája 2013
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Členovia komisie:
PaedDr. Jaroslav Velička
JUDr. Ján Macura
Pavol Štrba
JUDr. Peter Jakubčák
Ing. Richard Prívara
Ing. Štefan Čečotka
Neprítomní: JUDr. Ján Macura, Pavol Štrba
Sekretár: Ing. Emília Ďuranová
Prizvaný: Ing. Peter Švábik, referent ŽP
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu na výrub dreviny
3. Vyhodnotenie jarného zberu objemných odpadov, nebezpečných odpadov a nakladanie s
biologicky rozložiteľným odpadom
4. Rôzne

Zápis z priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, PaedDr. Jaroslav Velička.
Komisie sa zúčastnilo 6 členov komisie + sekretár, takže komisia bola uznášania schopná.
2.Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu na výrub dreviny
Ing. Peter Švábik, pracovník životného prostredia predložil komisii žiadosť Martiny a
Petra Slaniňakových, bytom u Lišky 1407, Čadca o udelenie súhlasu na výrub 2 ks líp
nachádzajúcich sa v kat. ú. Čadca, časť Drahošanka u Lišky pri dome č.p. 1407 na parc. č.
KNC 10642, ktorej sú vlastníkmi. Svoju žiadosť odôvodňujú, že stromy ohrozuje okolie,
kmeň na jednej lipe je prasknutý, dutý, koruna stromu presycháva. Mesto Čadca požiadalo o
vyjadrenie ŠOP SR, Správu CHKO Kysuce Čadca. ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce Čadca
listom zo dňa 4.5.2013 dala k žiadosti zamietavé stanovisko, pretože sa jedna o stromy, ktoré
je možné ošetriť, primerane skrátiť a poškodené konáre odstrániť. Podľa nich môžu stromy
žiť niekoľko desaťročí.

3.Vyhodnotenie jarného zberu objemných odpadov, nebezpečných odpadov a
nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi na území mesta Čadca
Ing. Emília Ďuranová oboznámila komisiu o priebehu jarného zberu objemných
odpadov a oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín. Mesto Čadca v zmysle § 39
ods. 5 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v súlade so VZN Mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti č.
134/2012 vykonalo v dňoch od 08.03.2013 do 22.04.2013 uvedený zber. Počas tohto obdobia
bolo celkom odvezených 205 ks veľkoobjemových zberných nádob a zneškodnených 432,6 t
objemných odpadov. Okrem toho bolo vyzbieraných cca 3,5 t elektroodpadu a 1 t
nebezpečných odpadov.
Zároveň informovala členov komisie o novelizácii zákona o odpadoch zákonom č.
343/2012 Z.z. Mesto je v zmysle § 39 ods. 16 zákona o odpadoch povinné zaviesť a
zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu KO pre papier, plasty, kovy a sklo. Toto mesto
zabezpečuje už niekoľko rokov, avšak je povinné zbierať aj
biologicky rozložiteľný
komunálny odpad okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. Jedna sa o
odpad zo záhrad, parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácnosti. Rodinné domy
odpad kompostujú buď na vlastných kompostoviskách alebo v biokompostárni, ktorú majú v
prenajme od Mesta Čadca. Kosenie a zber zeleného odpadu od bytových domov mesto
zabezpečuje cez MPS Čadca. Zber biologicky rozložiteľný komunálny odpad neplatí pre
obec, ktorá zabezpečí energetické zhodnocovanie týchto odpadov v zariadení na
zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 (energetické zhodnocovanie), ak to neumožňujú
technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko
osídlených oblastiach, ak preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad,
alebo je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na KO nemožno pokryť ani pri
určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby
miestneho poplatku.
Mesto Čadca malo v roku 2012 príjmy z KO vo výške 477 588 € a náklady vo výške
náklady na komunálne odpady vo výške 1 206 715 €.
4.R ô z n e
V rôznom Ing. Emília Ďuranová informovala členov komisie o:
−
správe o hodnotení strategického dokumentu „POH Žilinského kraja na roky
2011-215“. Pripomienky je potrebné zaslať do 18.06.2013 na OÚŽP Žilina. Verejné
prerokovanie bude dňa 20.06.2013 o 11.00 hod. na OÚŽP Žilina.
−
monitorovacej správe projektu „Integrované nakladanie s komunálnym odpadom“ na
obdobie od 06/2012 do 05/2013.
−
podanom podnete niektorých poslancov MZ Mesta Čadca na Generálnu prokuratúru z
podozrenia, že neznáma osoba nezákonne upravila schválený text VZN o miestnom
poplatku za KO a DSS, ktoré vznikli na území mesta Čadca č. 135/2012. Jedna sa, že
v § 4 bod 3 schváleného VZN na internetovej stránke chýba veta: „Rozdiel poplatku
bude uhradený z poplatku za uloženie odpadu v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o
poplatkoch za uloženie odpadov, ako kompenzácia za možné zhoršenie životného
prostredia“. Generálna prokuratúra SR so sídlom Bratislava postúpila podnet Okresnej

prokuratúre v Čadci z dôvodu príslušnosti k vybaveniu predmetného podnetu. Mesto
Čadca vo vyžiadanom vysvetlení k obsahu podnetu uviedlo, že nedopatrením došlo
k uverejneniu druhej alternatívy VZN, teda bez časti textu v § 4 ods. 3. Tento
nedostatok bol ihneď odstránený a zverejnené bolo VZN v platnom znení. Okresná
prokuratúra Čadca zároveň preskúmala komplexne citované nariadenie a listom pod
Pd 41/13-7 zo dňa 27. mája 2013 zaslala upozornenie podľa § 28 ods. 1 zákona č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení noviel s návrhom preverenia všetkých skutočnosti
a sadzby poplatku za množstvový zber dať do súladu so zákonom.

Komisia jednohlasne odsúhlasila u z n e s e n i e:
Komisia životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca
1. n e o d p o r ú č a
vydať súhlas podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov na výrub stromov – 2 ks lipy pre Martinu a Petra Slaniňák, Čadca – Drahošanka U
Lišky 1407 Čadca
2. o d p o r ú č a
MR a Mestskému zastupiteľstvu Mesta Čadca schváliť dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č.
134/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne a elektroodpadov z domácnosti č. 134/2012, aby nebola na území mesta zavedená a
zabezpečovaná povinnosť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpad pre biologicky
rozložiteľné komunálne odpady v prípade, že ak sa preukáže, že viac ako 50 % obyvateľov
odpad kompostuje,alebo ak je to pre Mesto Čadca ekonomicky neúnosné, pretože náklady na
KO nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom
ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku
Predseda komisie skonštatoval, že boli prejednané všetky body programu, a preto
prítomným poďakoval za účasť a rokovanie komisie ukončil.
Zapísala:
Ing. Emília Ďuranová
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Zápisnicu overil:
Predseda komisie: PaedDr Jaroslav Velička
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