
Z Á P I S N I C A  č. 2 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci, 

konaného dňa 26.02.2020 o 13:00 hod. 

 

 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Projekt: Školské arborétum Gymnázia Antona Bernoláka v Senci, 

3. Problematika nebezpečných odpadov v Senci, 

4. Žiadosť o stanovisko: Zmena stavby – navýšenie hrádze SZ cípu a uzavretie a rekultivácia 

skládky; žiadateľ spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo, Osvetová 24, Bratislava 

5. Rôzne  

6. Záver 

Dňa 26.02.2020 o 13:00 hod. sa konalo zasadnutie Komisie životného prostredia a verejného 

poriadku pri MsZ v Senci. Zasadnutia sa zúčastnili členovia a hostia podľa prezenčnej listiny. 

1. Otvorenie 

Prítomných privítala predsedníčka komisie pani Jana Turanská a oboznámila prítomných s programom 

schôdze. Zasadnutia sa zúčastnili aj hostia k bodu č. 3 pani Ing. Viera Kolozsváriová, vedúca útvaru 

verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec, Bc. Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva; 

k bodu č. 4 RNDr. Peter Krasnec, Phd., MBA, konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK 

odpadové hospodárstvo s.r.o. a Ing. Marcela Hrubá, špecialista legislatívy a IMS AVE SK odpadové 

hospodárstvo s.r.o. . Predsedníčka komisie navrhla zameniť poradie bodov č. 2 a č. 4 vzhľadom na účasť 

hostí zo spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.  a o návrhu dala hlasovať: 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

  

2. Žiadosť o stanovisko: Zmena stavby – navýšenie hrádze SZ cípu a uzavretie a rekultivácia 

skládky; žiadateľ spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo, Osvetová 24, Bratislava 

Predmetom bodu bola vyššie uvedená žiadosť spoločnosti o vyjadrenie mesta Senec k predloženému 

projektu navýšenia hrádze SZ cípu a uzavretie a rekultivácia skládky. Pani predsedníčku Janu Turanskú 

zaujímalo, či je súčasná stavba telesa skládky v súlade s planou legislatívou a či v minulosti nebolo 

posunuté oplotenie na JV cípe skládky až k hranici Martinského lesa, vzhľadom na potrebu dodržania 

ochranného pásma. Pán RNDr. Krasnec informoval, že oplotenie je postavené na pozemku vo 

vlastníctve spoločnosti AVE a posúvané nebolo. Budovalo sa oplotenie okolo monitorovacieho vrtu 

HSV-2 a zabezpečilo sa jeho monitorovanie kamerovým systémom, vzhľadom k tomu, že vrt bol 

úmyselne znečisťovaný, o čom majú svedčiť aj kamerové záznamy. Pán Ing. Klokner ďalej dodal, že  

oplotenie skládky je presne zamerané a v súlade s projektom. Pani Turanská pripomenula podnet, ktorý 

podalo Občianske združenie Senec moje mesto v roku 2017 ohľadom čiernej stavby, v prípade do 

kolaudovania dostavby skládky odpadov. Pán RNDr. Krasnec odpovedal, že k porušeniu zákona 

nedošlo a stavba bola dobudovaná a skolaudovaná v zmysle platnej legislatívy. K pripomienke 

hodnotenia navýšenia kapacity skládky odpadov z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie sa pán 



RNDr. Krasnec vyjadril, že je platné rozhodnutie Ministerstva životného prostredia vydaného 

v zisťovacom konaní, že sa zmena navrhovanej činnosti – navýšenie hrádze severozápadného cípu 

skládky odpadov nebude posudzovať a postúpilo konanie stavebnému úradu. Uviedol tiež, že 

spoločnosť dala minulý rok osadiť na skládke biofiltre na zníženie potenciálneho zápachu.  

Pani Turanská ďalej upozornila, že skládka odpadov ani projekt navýšenia kapacity o 66 tis. m3 neboli 

posudzované z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie a upozornila na potrebu dodatočného 

posúdenia prevádzky v zmysle platnej legislatívy vzhľadom k tomu, že prevádzka má negatívny dopad 

na kvalitu životného prostredia ako trvalá záťaž a tiež na kvalitu života obyvateľov v meste a okolí. Pán 

RNDr. Krasnec uviedol, že Ministertvo životného prostredia v rámci zisťovacieho konania rozhodlo, že 

činnosť navýšenie hrádze SZ cípu skládky odpadov sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. 

z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a konanie bolo následné postúpené na stavebný úrad. 

Rozhodnutie MŽP bolo potvrdené aj rozkladovou komisiou. 

P. Ing. Glončákovú zaujímalo, či počas rekultivácie nedôjde k záberu územia, na čo  p. RNDr. Krasnec 

uviedol, že teleso skládky sa zväčší o rekultivačnú vrstvu – zeminu po bokoch telesa a navrchu; tiež sa 

informovala o následnej starostlivosti po rekultivácii, či lúčny porast a plytko-koreniace dreviny prežijú 

v našich klimatických podmienkach a udržia prudkejšie svahy po navýšení kapacity. Pán RNDr. 

Krasnec informoval, že v rámci rekultivácie bude použitý lúčny výsev, druhy drevín budú vyberané 

podľa podmienok stanovišťa, pričom rekultivácia bude podliehať stavebnému povoleniu a procesu EIA. 

Taktiež by mali byť realizované vhodné vodozádržné opatrenia na zlepšenie lepších hydrologických 

podmienok na stanovišti. Skládka je po uzavretí v zmysle platnej legislatívy monitorovaná po dobu 30 

rokov. Pán Ing. Klokner navrhol, aby na výber vhodných drevín v rámci rekultivácie dohliadal pán Ing. 

Maglocký.   

Podľa pána Ing. Maglockého je ďalšie navyšovanie kapacity skládky nežiaduce a bude mať negatívny 

vplyv na životné prostredie – upozornil na možnosť poškodenia tesniacej vrstvy a následné znečistenie 

podzemných vôd; na negatívny vplyv skládky na susediace územie NATURA 2000, pretože nie je 

dodržané ochranné pásmo – na túto skutočnosť poukázala aj pani Ing. Glončáková; obáva sa, že bude 

dochádzať k zmiešavaniu povrchových a priesakových vôd. Uviedol, že skládku by bolo potrebné 

uzavrieť. 

Pán RNDr. Krasnec uviedol, že za posledné obdobie došlo k poklesu návozov na skládku približne o 1/3 

a taktiež, že od začiatku roka 2018 sa na skládku nevyvážajú ani odpady z mesta Pezinok. Prevádzka sa 

pripravuje na zriadenie kompostárne a technológiu splitting, čím reaguje na zákonnú povinnosť úpravy 

odpadov pred uložením na skládku. Taktiež je v prevádzke aj dotrieďovacia linka. Dažďové vody 

z odvodňovacieho rigolu sú odvážané na ČOV a priesaková kvapalina cisternami na prevádzku Duslo 

a.s., Šaľa. 

Pán RNDr. Pál uviedol, že súčasný stav skládky odpadov vzbudzuje u obyvateľov mesta hnev. Tiež 

zastáva názor, že problematiku odpadov by malo riešiť mesto Senec a nie súkromné spoločnosti a malo 

by mať vypracovaný svoj nezávislý program odpadového hospodárstva – ako nakladať s odpadom, 

výhľadovo na niekoľko rokov dopredu. Pán RNDr. Krasnec aj pani Bc. Gajdošová uviedli, že podľa 

prieskumných zistení, zatiaľ nie je dostupné iné zariadenie, ktoré by odpady prijalo. Tiež sa poukázalo 

na nízku efektivitu organizácie zodpovednosti výrobcov nakoľko v súčasnosti sa snažia znižovať 

interval vývozu, čo spôsobuje, že na skládke odpadov končí väčšie množstvo druhotných surovín. Nová 

kapacita skládky je naplánovaná na 4 roky. Pán RNDr. Krasnec ďalej uviedol, že by bolo vhodné BRKO 

zbierať celoročne, využitý by bol v kompostárni. Pani Ing. Glončáková uviedla, že kapacita skládky nie 

je v súčasnosti dostatočná tiež z dôvodu, že prevádzka prijíma aj odpady logistiky a automobilového 

priemyslu, ktoré by mohli končiť u spoločnosti Ecorec, na čo p. Krasnec odpovedal, že spoločnosť 

Ecorec tieto odpady prijímať nechce. 

V závere diskusie k bodu 2 pán RNDr. Krasnec uviedol, že navrhuje, aby bola skládka odpadov a I. a I. 

a etapa preskúmaná v zmysle § 114 c zákona o odpadoch z hľadiska jej súladu s platnou legislatívou. 



 

Návrh uznesenia č. 2/2020 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci súhlasí s projektom, ktorý 

predložila spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 2 

Zdržali sa: 1 

 

Hlasovania sa nezúčastnil pán RNDr. Roman Pál. 

3. Projekt: Školské arborétum Gymnázia Antona Bernoláka v Senci 

Pán Ing. Maglocký predstavil členom komisie projekt Školské arborétum Gymnázia Antona Bernoláka 

v Senci. Jedná sa o revitalizáciu existujúcej vodnej plochy a jej okolia na Priemyselnej ulici v Senci. 

Daná plocha je spolu so susedným športovým areálom na východnej strane majetkom Gymnázia Antona 

Bernoláka v Senci. V minulosti už boli v danej lokalite realizované práce aj za účasti mesta Senec – 

prečistenie plochy a zväčšila sa kapacita jazierka. V súčasnosti by bolo potrebné odstrániť náletové 

a invázne dreviny a po prípravných prácach sa existujúca skladba drevín doplní o novú výsadbu 

zadefinovanú v projekte a vybuduje sa náučný chodník. Drevinám bude pridelené identifikačné číslo. 

Realizácia projektu zahŕňa napr. aj závesné kŕmidlá pre vtáctvo, búdky pre včely samotárky, drevené 

premostenie ponad otvorenú dažďovú kanalizáciu, lavičky, informačné tabule. 

Cieľom projektu je zlepšiť a udržať retenčnú schopnosť jazierka, protipovodňová ochrana blízkych 

lokalít, ale tiež podpora biodiverzity so zameraním na pôvodné druhy drevín. Lokalita nadobudne 

charakter miestneho biocentra. Zlepší sa miestna mikroklíma a zvýši sa vlhkosť prostredia, čo sa 

pozitívne prejaví najmä v letných mesiacoch v období horúčav. Priestor poskytne útočisko nie len voľne 

žijúcemu vtáctvu a hmyzu ale tiež študentom školy a obyvateľom mesta. 

Na realizáciu budú využité finančné prostriedky formou grantu. Na realizačných prácach sa bude 

podieľať mesto Senec – útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec. 

Pani predsedníčka komisie konštatovala, že je potrebné problematiku ešte prerokovať s riaditeľkou 

gymnázia, aby škola určila správcu, ktorý bude nový areál udržiavať. 

 

4. Problematika nebezpečných odpadov v Senci 

Pani Bc. Gajdošová na úvod informovala členov komisie o presunutí zberného dvora z Boldockej ulice 

na adresu Železničná 3, Senec. Zberný dvor je na novej adrese pre občanov mesta prístupný od 

02.03.2020.  Ďalej boli dohodnuté podmienky realizácie zberu nebezpečných odpadov od obyvateľov 

mesta Senec. Členovia komisie sa zhodli, že problematiku zberu je v meste nevyhnutné doriešiť 

a navrhli zber nebezpečných odpadov v množstve 100 t/rok, ktorý bude zastrešovať mesto Senec v areáli 

zberného dvora na adrese Železničná 3, Senec. Pani Bc. Gajdošová pre spresnenie  uviedla, že sa bude 

jednať o medzisklad nebezpečných odpadov a na zber odpadov bude slúžiť  certifikovaný kontajner. 

 

Návrh uznesenia č. 3/2020 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci súhlasí so zriadením meziskladu 

nebezpečných odpadov s kapacitou 100t/rok na adrese Železničná 3, Senec, ktorý bude slúžiť pre 

obyvateľov mesta Senec. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti:0 

Zdržali sa: 0 



 

5. Rôzne  

Správa o činnosti Mestskej polície Senec za rok 2019 

Pán Mgr. Hlaváč predstavil členom komisie správu o činnosti mestskej polície. Dokument obsahuje, 

okrem iného, štatistické spracovanie počtu výjazdov, použitie donucovacích prostriedkov či 

predvedenie osôb. V blokovom konaní bolo riešených 643 priestupkov na úseku cestnej premávky a 85 

priestupkov na úseku verejného poriadku, občianskeho spolunažívania a majetku. Tiež uviedol, že 

mesto Senec zabezpečuje monitoringom pomocou kamerového systému niektoré dôležité oblasti mesta. 

Vyhotovený kamerový záznam možno využiť len na účely trestného konania. Na ochranu majetku tiež 

môže slúžiť ústredňa zabezpečujúca signalizáciu  a iné zabezpečovacie systémy (pulty centrálnej 

ochrany). V meste Senec je na pult centrálnej ochrany (PCO) napojených 157 objektov, ktorých ochranu 

zabezpečujú 24 hodín denne príslušníci MsP Senec. V tejto súvislosti bolo zrealizovaných 527 

výjazdov. 

Mestská polícia je ďalej poverená v rámci starostlivosti o životné prostredie aj odstraňovaním starých 

vozidiel. V roku 2019 bolo v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov odstránených 43 starých vozidiel, v r. 2018 pre porovnanie 11 vozidiel. 

Deväť príslušníkov MsP Senec absolvovalo odborný kurz a získalo oprávnenie k vykonávaniu odchytu 

túlavých zvierat. V roku 2019 bolo odchytených 127 zvierat, z toho 9 odovzdaných organizácii Sloboda 

zvierat. 

Mestská polícia úzko spolupracuje aj s OO-PZ Senec, OR-PZ Senec, Hasičským a záchranným zborom, 

RZP a taktiež s útvarmi Mestského úradu Senec. 

V rámci preventívnych opatrení sa MsP zameriava, okrem iného, aj na prednášky pre školy, ktoré sú 

zamerané na témy ako šikanovanie, používanie omamných a psychotropných látok, vandalizmus a tiež 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V roku 2019 bolo realizovaných 13 prednášok pre 370 detí. 

 

6. Záver 

Komisiu životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci ukončila na záver jej 

predsedníčka a poďakovala sa všetkým za účasť. 

 

 

 

 

 

       Jana Turanská 

    predsedníčka komisie životného prostredia a verejného poriadku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Lenka Nižnanská, tajomníčka 


