Zápisnica č.1/2015
zo zasadnutia komisie životného prostredia, konanej dňa 26.01.2015
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie doručovania pozvánok členom komisie
3. Rokovací poriadok komisií
4. Rôzne
5. Záver
K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie ŽP otvoril a viedol predseda komisie Ing. Marián Mihalda. Všetkých
prítomných privítal.
K bodu č. 2 a č. 3:
Ing. Zuzana Kubicová spolu s predsedom komisie predložili Komisii ŽP návrh, aby boli
pozvánky na komisiu doručované členom komisie e-mailom a po obdržaní pozvánky svoju účasť
resp. neúčasť potvrdili na e-mailovú adresu: zuzana.kubicova@kysuckenovemesto.sk. Predseda
oboznámil členov komisie s rokovacím poriadkom komisií.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa hlasovania – 7/0/0 (súhlas s doručovaním pozvánok)
K bodu č. 4:
V bode rôzne predniesli členovia KŽP nasledovné pripomienky, resp. návrhy:
Marián Mihalda – predseda komisie
- čierne skládky sú veľkým problémom v našom meste a okolí mesta. Požiadal
prítomných, aby oni aj ich známi začali využívať mobilnú aplikáciu TRASHOUT,
ktorá je zameraná práve na lokalizáciu čiernych skládok v okolí. Zároveň sa odvolal na
vyhlásenie ministra životného prostredia, ktorí na internetových stránkach zverejnil
program na likvidáciu čiernych skládok. Komisia sa zhodla na tom, že je nevyhnutné
aby sa naše mesto do projektu zapojilo.
- ďalej informoval o operačnom programe Kvalita životného prostredia, ktorý na
sklonku minulého roka predstavilo ministerstvo životného prostredia.
Miloš Ševec – člen komisie
informoval prítomných o stretnutí primátora s občanmi, ktorého sa zúčastnil. Stretnutie
sa týkalo pripravovaného stavebného zámeru firmy ECOS plus, s.r.o. na
zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi. Zároveň prizval dvoch občanov na
zasadnutie tejto komisie, ktorí taktiež tlmočili svoje pripomienky k tejto problematike.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že po predložení všetkých dokumentov od tejto
firmy sa komisia ešte raz k danej problematike stretne a zaujme stanovisko ešte pred
ohlasovaným verejným zhromaždením občanov.
Prizvaní občania ďalej komisiu oboznámili s problémom, ktorý majú so súčasnou
spaľovňou v južnej časti mesta. Zároveň požiadali komisiu o pomoc. Členovia komisie
prisľúbili, že sa o daný problém budú zaujímať a pokúsia sa občanom vyjsť v ústrety.

Branislav Neslušan – člen komisie
- informoval o tom, že ho kontaktovali občania a upozornili ho na údajnú umývačku
zariadení, ktoré by mohli obsahovať toxické látky v objekte spoločnosti TERAFUND.
Členovia komisie sa zhodli, že tento podnet treba preskúmať.
Martin Bíleš – člen komisie
- požiadal o to, či je možné zistiť, ako sa nakladá s odpadom vo vyrúbaných lesoch
v katastri KNM. Taktiež požiadal, aby spoločnosť ťažiaca drevo si po sebe čistila
miestne komunikácie.
-

predniesol návrh, aby sa spravil plán zdravotného stavu stromov (tých väčších a
významnějších) po meste.

-

upozornil na zdravotný stav líp před Mariánskym kostolom v KNM.

-

dal návrh, či by nebolo možné zriadiť v meste kompostáreň

Zuzana Kubicová – administrátorka komisie
- informovala o LIPE na cintoríne v Budatínskej Lehote, bude potrebné ju ošetriť
(odľahčenie koruny stromu, odstránenie suchých konárov,…..)
informovala o VZN č.1/2015 o dočasnom obmezení alebo zákaze užívania pitnej vody
na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd, ku kterému sa prítomní majú vyjadriť do 7
dní. Na základe pripomienok jednolivých členov komisie vyplynula potreba zmeniť v
texte "internetovej stránke mesta" za "elektronické médiá". Taktiež treba upozorniť na
chybu v číslovaní v §3 VZN.
Komisia ŽP odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu VZN č. 1/2015
s pripomienkami. Odporúča, aby bol text §2 odstavec 1), §2 odstavec 3) doplnený o
výraz "v tlačových a elektronických médiách" a §3 doplnený možnosťou
informovania aj formou elektronických médii.
Ďalej upozorňuje na chybu číslovania v §3 VZN (1,3,4)
-

K bodu č. 5:
Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

Ing. Marián Mihalda, v.r.
predseda komisie ŽP
Zapísal: Ing. Zuzana Kubicová

