Zápisnica
Zo zasadnutia komisie životného prostredia, dopravy, výstavby a ÚP,
konaného dňa 04.09.2020 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Turzovke
Začiatok zasadnutia:

15:00 hod.

Ukončené zasadnutia:

17:30 hod.

Prítomní členovia komisie: Ing. Martin Mravec, JUDr. Martin Birka, Marián Chudej, Ladislav Kadura,
Ing. Erika Škorníková-Dorociaková, JUDr. Richard Mekiňa, Ing. Martin Kadura, PaeDr. Eleonóra
Rudinská, MUDr. Jozef Bajcár, Ing. Jozefa Dlhopolčeková,
Ospravedlnení: Mgr. Rastislav Bakajsa, Emília Machová

Za pozvaných: JUDr. Ľubomír Golis, MUDr. Viera Belková, JUDr. František Mravec, Ing. Marián
Masnica, Mgr. Martina Pavlíková, Mgr. Daniela Dorociaková

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Informácia o zmene a doplnku
Bod 1.) Otvorenie:
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie ŽP, dopravy, výstavby a ÚP Ing. Martin Mravec privítaním
prítomných. Na úvod konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, prítomných je 10 členov komisie.
Následne oboznámil všetkých s programom rokovania a otvoril rokovanie.
Bod 2.) Schválenie programu:
Ing. Martin Mravec oboznámil členov komisie s programom
Záver:
Komisia schválila program
ZA: 10 členov
Proti: 0
Bod 3.) VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ing. Martin Mravec uviedol bod programu v ktorom sa jedná o prerokovanie návrhu VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi. Poznamenal, že návrhy VZN budú postúpené do schvaľovania
v mestskom zastupiteľstve, tak aby schválené VZN boli platné od 01.01.2020.
Slovo prevzal Ing. Masnica, ktorý predstavil jednotlivé ustanovenia návrhov VZN.

A.) Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Záver: Komisia vzala na vedomie bez pripomienok
B.) Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Turzovka:
§2
JUDr. Birka – prečo sme dali aj 7 m3 kontajnery?
Ing. Masnica – Pretože sú to staré nádoby, ktoré ľudia stále bežne používajú v odpadovom systéme
JUDr. Birka – Nesúhlasím s premiestňovaním nádob k zvozovej trase, pretože to bude spôsobovať
problémy starým ľuďom, ktorí bývajú ďaleko od prístupovej cesty
Ing. Masnica – Robili by to v prípade, že by boli zberné nádoby plné
§3
Ing. Mravec – prečo nemajú hmotnostný limit podnikatelia?
Ing. Masnica – Pretože podnikatelia majú množstvový zber ktorý sa rovná súčinu frekvencie odvozov,
sadzby 0,15 eura na kg komunálnych odpadov a objemu zbernej nádoby. Limit je len u fyzických osôb
JUDr. Birka – Do veľkobjemných kontajnérov môžu klásť odpadu koľko ľudia chcú? Som za to, aby sa
váha VOKov rozpočítala medzi obyvateľov ktorí tam budú ukladať odpad, nemôžeme robiť čierne
skládky
Ing. Masnica – /uviedol príklad o možnosti zneužívania ukladania odpadov vo VOKoch s tým, že nie je
možné množstvá ustrážiť/
Primátor – Do budúcna plánujeme VOKy odstrániť v prípade že sa podarí zrekonštruovať miestne
komunikácie v momentálne neprístupných lokalitách. Z toho dôvodu sme ich ponechali len na dvoch
lokalitách: Mestská časť Hlinené – Košariská a U Hnidkov.
Kadura – Ako je riešená osada Vrch Hlinené zberu zmesového odpadu a poplatku zaň, kde je 13
domov?
Mgr. Pavlíková – Zistím a budem Vás informovať
Primátor – bola občanmi vyjadrená nespokojnosť s týmto systémom zberu odpadu a nadväzujúcimi
poplatkami. Spoločnosť preberá nové spôsoby riešenia odpadu zo západu, preto sme prišli s týmto
návrhom. Viem, že to nebude jednoduché. Pevne verím, že ľudia do budúcna nebudú kúriť kalom
ako je to už v Českej republike zakázané. Keď chceme spravodlivosť, musíme tento systém zaviesť.
Už v niektorých obciach je. Máme výhodu, že si budeme odpad voziť a vážiť sami. Triedenie odpadu
bude problém, bude potrebné naň financie navýšiť v rozpočte - 13 000 eur ročne na jeho likvidáciu.
Hmotnostný limit 180 kg na osobu upresníme, pretože sa to zdá moc
Ing. Masnica – vychádzali sme z priemerných váh v rodinných domoch ktoré sú celoslovenské.
V bytových domoch to bude problém.

Primátor – v bytových domoch sa to bude musieť zabezpečiť a zamykať zberné nádoby v ohradených
stojiskách. Musíme nájsť systém rozratávania odváženého a odvezeného odpadu pri bytových
domoch.
JUDr. Birka – 180 kg na osobu sa mi zdá veľa.
Mgr. Pavlíková – Hmotnosť odpadu na osobu sa bude ešte upravovať.
JUDr. Birka – Kempa sa odváža?
Ing. Masnica – Áno, Kempa sa vyváža a aj platia. Ostatné preveríme.
§4 - 6
Ing. Masnica – Nemáme žiadnu fabriku na spracovanie bioodpadu, pretože boli proti tomu petície.
Preto musí mesto zabezpečiť odvoz bioodpadu do miesta likvidácie, napr. do Čadce.
§7-10
Ing. Masnica – Zberný dvor je vybavený drvičkou na drobný stavebný odpad, avšak poplatok 52 eur
za tonu odpadu spôsobuje, že ľudia stavebný odpad neprivážajú. Bola daná p. Šobichovi požiadavka
na prepočet.
§ 11-12
Primátor – Ako sme sľúbili, dlhý čas sme nakladali s odpadmi podľa starého systému. Momentálne je
vláda štátu zelená a zavádza sprísnené požiadavky na životné prostredie. Aj nás toto čaká, hoci sme si
to nevedeli predstaviť.
JUDr. Mravec – Novela zákona je schválená od nového roku.
Chudej – Občania majú v januári vysoké výdavky, platia odpady na príslušný kalendárny rok a ešte by
mali platiť aj vyúčtovanie za predchádzajúci rok ?
Primátor – dá sa splátkový kalendár ak je daň vysoká.
JUDr. Birka – Nech s tým v januári občania rátajú a našetria si na to.
Ing. Mravec – je rozklad dane už dnes, dá sa to na splátky.
JUDr. Birka – ak je občan v hmotnej núdzi, ale ľudia platia naraz, nechcú chodiť často na úrad
uhrádzať.
Primátor – očakávame, že kameň úrazu bude, keď prečerpajú hmotnostný limit a budú musieť za
odpad doplácať.
Ing. Mravec – ľudia to môžu zneužívať a odpad voziť do veľkoobjemných zberových nádob.
Ing. Masnica – keď sa má vážiť zmesový komunálny odpad, musia sa vážiť aj veľkoobjemné nádoby.

Primátor – Musia sa odvážiť aj veľkoobjemné zberové nádoby aspoň približne. Musíme to celé
evidovať.
Ing. Masnica – Nie je to problém zakomponovať, ale neviem si to predstaviť z pohľadu dodávateľa –
p. Šobicha.
Chudej – Navrhujem, aby objemný odpad ktorý niekto vyhodí mimo miesto určené na odpad, aby
zaplatil Šobichovi za odvoz. Je smetisko pri bránach pri ihrisku.
Ing. Masnica – zapracujeme, že čo si zaplatí to odvezie.
Primátor – Treba preveriť koľko platíme za tonu odpadu na triedenie na skládke. Od januára sa zvýšia
náklady za odpad. Vždy to niekto zaplatí.
§13
MUDr. Belková – pri bytovkách je každoročne problém pri zbere objemného odpadu, ľudia vykladajú
všetko, chladničky, televízory, sklá, ...
Ing. Masnica – Miestny poplatok sa vyberá podľa zákona o miestnych daniach. Daň nepočíta s tým,
koľko kíl odpadu bolo. Ale mesto musí evidovať koľko odpadu vyvezie a preto sa zavádza tento
kontrolný mechanizmus.
JUDr. Mekiňa – Ide o to aby bol systém dlhodobo udržateľný.
Primátor – Kde dáme zľavy? Aby ostatní na ne nedoplácali. Zľavy pre dôchodcov budú presunuté
z fondu.
Ing. Dlhopolčeková – k tým ktorí budú mať zľavy na odpadoch, budú susedia k nemu odpady voziť.
Primátor – Nie je to ľahké, ale niekde musíme začať.
JUDr. Birka – Čo budeme robiť s ľudmi, ktorí žijú v bytových domoch, ale nemajú tam uvedený trvalý
pobyt? Na týchto ľudí mesto dopláca.
Primátor – Domovníci by to mali kontrolovať.
PaeDr. Rudinská – Komunikácia s domovníkmi bude v tomto dôležitá. Niektoré mestá majú
kontajnery pri bytovkách ohradené, či by aj u nás bytovkári neodkúpili pozemok a neoplotili.
Prednosta – Veľké mestá to majú.
Primátor – ľudia nie sú schopní si kontajner zavrieť, nieto ešte zamykať.
Ing. Masnica – kontajner i pozemok je mesta, prečo by to mal niekto robiť?
JUDr. Birka – Nech si za to zaplatia nájom a nech si aj kosia sami prostredníctvom správcov bytových
domov.

Chudej – Čo má ísť do komunálu? Treba to upresniť.
JUDr. Birka – K VOKom, je evidovaný limit koľko môžu hlásiť vývozov?
Ing. Mravec – Majú to určené podľa domácností, ktorým sú priradené. Ľudia na mňa tlačia až vyvezú
aj odpad u Hnidkov, že si za to zaplatia bez ohľadu na cenu a nemajú problém nádoby ani priblížiť.
Prednosta – môžu sa vyskytnúť problémy s elektronikou vážiaceho systému v zime.
Primátor – preto máme priemery zberných nádob, pretože sa to môže stať. Myslím že ideme dobrou
cestou. Treba docieliť, aby ľudia čo najviac triedili odpad a dávali nádoby pred domy na cestu a tam
by sa odvážili. Pretože nestíha sa odvážať odpad, ako sa už viac krát stalo.
Ing. Masnica – bude sa to musieť robiť ručne, i keď sú na nich kódy.
Primátor – Treba toto ustriehnuť v neprístupných lokalitách.
MUDr. Belková – Ľudia dávajú papier a plasty na zem, keď zapršalo sa tam začali rozkladať. Ľudia ich
nedávajú do kontajnera.
Primátor – sú takíto občania.
Ing. Masnica – Keď som bol starostom na Makove, bol som nahnevaný že mi niekto naplnil VOK. Dal
som to nahlásiť na polícii, ale výsledkom bolo, že skutok sa nestal, pretože sa im nepodarilo nájsť
páchateľa.
JUDr. Birka – Treba aby mesto nachystalo aj fotopasce.
Chudej – situácia by mala mať verejný poriadok a mali by to riešiť policajti. Ľudia by mali vedieť za čo
platia a kde peniaze sú. Keby sa kosilo okolo rieky ako kedysi a udržiavali iné oblasti bolo by im to
jasné. Ľudí bude zaujímať prečo platia v iných obciach iný poplatok a u nás taký. Treba ľuďom
vysvetliť, že máme vyššie náklady so spracovaním odpadu.
Primátor – ľudia v rodinných domoch nemajú čo do popolníc dávať, ale bytovkári všetko vyhodia –
kilá nepustia. Preto platíme veľa. Keď platíme veľa za spracovanie odpadu, nemôžeme financovať iné
investičné činnosti v meste, napr. opravu a rekonštrukcie ciest.
Ing. Masnica – Tabuľka pri návrhoch VZN vysvetľuje koľko to stojí – je to v nákladoch. Na to aby to
fungovalo potrebujeme cca 230 000 eur ročne. My nesledujeme iné obce koľko platia, to nás
nezaujíma. Záleží koľko občan vyvezie – to je množstvový systém.
JUDr. Birka – keď sa ľudia nechcú skladať, prečo by to malo mesto platiť.
Ing. Masnica – dá sa to urobiť aj tak, ale nech ľudia nepýtajú zľavy na odvoz, keď bude chodiť auto.
Majú možnosť voľby.
Chudej – treba mať prehľad, koľko máme chát a ktoré sú na neprípustných miestach.

JUDr. Birka – A čo nadobjemný odpad?
Primátor – Nadobjemný do tohto množstva spadá.
JUDr. Mekiňa – Treba to dať do systému narovnako, tento je najlepší.
Primátor – Nechajme systém zatiaľ tak.
Chudej – máme smeti. A čo s kanalizáciou? Mali by sa všetci pripojiť na kanalizáciu, inak nás trávia
odpadom ktorý vypúšťajú do pôdy a do rieky Kysuce.
Ing. Mravec – Toto nezapadá do témy.
Chudej – Prečo nie, k odpadom patria aj odpadové vody. Aj do kanalizácie ľudia vypúšťajú rôzne
odpadové látky, ako motorový olej a pod. Treba upraviť aj toto. V jeseni sa nedá ani dýchať.
Primátor – je pravda že nefunguje celý systém, ale čo sa týka kanalizácie tak môžeme byť vôbec radi,
že bývame na Kycuciach, pretože na východe v niektorých miestach nemajú ani rozvody verejného
vodovodu a starostovia plačú že to nemôžu ľuďom zabezpečiť. Čo sa týka vypúšťania odpadových vôd
mimo kanalizácie, je potrebné aby občania dávali podnety.
JUDr. Birka – Mesto by malo takto konať z úradnej moci. Nech si mesto vyžiada od SEVAKu kto je
pripojený, a kto nie, a týchto automaticky rieši v priestupkovom konaní.
Primátor – môžete konať, toto má na starosti odbor životného prostredia a som zato, aby to riešilo.
Ing. Mravec – Tieto návrhy VZN ešte pôjdu na schválenie do mestského zastupiteľstva, spomínané
pripomienky sa dovtedy do návrhov zapracujú.
Primátor – Je dobré že sú tieto VZN rozdelené, ráta sa s novelizáciami, ktoré sa budú môcť robiť
samostatne.
Záver: Komisia vzala na vedomie pripomienky.

Bod 4.) Informácia o zmene a doplnku územného plánu mesta
Ing. Martin Mravec oboznamuje komisiu že mesto Turzovka bude robiť zmenu územného plánu, čo je
zo zákona jeho povinnosťou a zároveň eviduje množstvo žiadostí na navýšenie lokalít a pozemkov na
zastavanie. Preto je potrebné, ak majú občania i komisia vedomosť o pozemkoch, ktoré by chceli do
územného plánu zapracovať, je potrebné aby ľudia podávali žiadosti o zmenu územného plánu.
Nejedná sa o krátkodobú záležitosť, preto treba v tomto čase k tomu pristupovať zodpovedne.
Chudej – Cesta v závodí za ihriskom nie je v územnom pláne, dáme ju tam? V minulosti sa užívala 50
rokov a teraz je zahrnutá v žltej ploche pre ihriská. Boli na to 3 petície.
Ing. Mravec – Treba dať žiadosť.
Primátor – Bude viacero takých lokalít. Treba dôkladne prejsť celé územie.

MUDr. Belková – Treba urobiť zasadnutie mestského zastupiteľstva k zmene územného plánu
a oboznámiť s tým ľudí.
Záver: Komisia vzala na vedomie.

Rokovanie komisie bolo ukončené o 17:30 hod. predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a spoluprácu.

Ing. Martin Mravec
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Daniela Dorociaková

