
                    Z Á P I S N I C A 
                   zo   zasadania  komisie životného  prostredia, konaného dňa 17.03.2010                                                     
                                                         na MsÚ v Senci. 
 
 
Prítomní :      podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:      1: Krajinnoekologický plán mesta Senec  
           2. Rez a tvarovanie stromov mestskej zelene 
           3. Velké jarné upratovanie – velkokapacitné kontajnery  
           4. Rôzne 
 
 
1: Krajinnoekologický plán mesta Senec: 
 
    Predseda komisie ŽP oboznámil členov  s Krajinnoekologickým plánom mesta Senec 2009. 
    Komisia ŽP nesúhlasí s hodnotením Krajinnoekologického plánu, že v katastrálnom území Senec sa   
    nenachádzajú chránené územia prírody, stromov, vzácne a chránené druhy rastlín a živočíchov. 
    Je nepresné tvrdenie KEP , že celé kat.územie Senca je zaradené do I.stupňa ochrany .  
    Lokalita Martinský les je začlenená do siete chránených území Európskeho významu NATURA  
    2000, to znamená, že tu platí II.stupňa a vyšších stupeň uzemnej ochrany. 
    Na celom území, vrátane intravilánu, žije väčšie množstvo vzácnych, ohrozených a chránených  
    druhov rastlín a živočíchov (viď.príloha č.1.) 
    Neuvedenie týchto chránených organizmov v elaboráte považuje komisia ŽP za podhodnotenie  
    chránenia ich biotopov a bez ich zapracovania do elaborátu nemôže tento materiál komisia ŽP  
    schváliť. 
    V záujme dosiahnutia vzájomného konsenzusu žiadame vytvorenie priestoru na pripomienkovanie  
    daného materialu. 
 
2. Rez a tvarovanie stromov mestskej zelene 
    
    Rez a tvarovanie stromov v meste sa v určitých lokalitách robí neodborne, čo  spôsobuje ich  
    postupné vysušovanie a odumieranie.   
    Komisia ŽP danú problematiku bude konzultovať s Ing.Kolozsváriovou, ktorá ma na starosti  
    mestskú zeleň. 
 
 
3. Velké jarné upratovanie – velkokapacitné kontajnery 
 
    Pri jarnom upratovaní je nutné zabezpečiť separáciu, organizovanosť a kontrolu. 
    Menej lokalít, lepšiu separáciu – bioodpad,železo,papier, KO... 
     
  4. Rôzne: 
 

- Komisia ŽP bola oboznámená s materialom „Ako reagovať na globálne otepľovanie 
v sadovníckej tvorbe“ (príloha č.2.). 

- Škodlivosť azbestových výrobkov-karcinogén, časť vodovodu je cez azbestové rúry. 
- Pouvažovať o likvidácií bioodpadu centrálne z rekreačných lokalít. 

 
 
 

 
 
Zapísal : Ing. Šuplata 
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