
Z Á P I S N I C A   č. 6 
 

zo zasadnutia komisie MsZ podnikateľskej činnosti konanej dňa 11.11. 2015 
 

Prezencia: prítomní podľa prezenčnej listiny: 7   
                  neprítomní: 2 (ospravedlnili sa za  neúčasť) 
 
Program zasadnutia: 
1) Privítanie 
2) Diskusia ohľadom reklamných materiálov, ktoré sú k dispozícii v SCR Senec s.r.o.  
     pre návštevníkov mesta.  
3) Vystúpenie zástupcu regiónu - západ spoločnosti ENVI PAK a.s. Ing. Piecku  
    na tému optimalizácie nákladov na zber a separácie odpadu a separácie podnikateľmi/ 
    prevádzkami v meste.  ( k tejto téme zasielame nové tlačivo vzniku/zániku poplatkovej  
    povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
    a separovaný  zber/  prevádzky ) 
4) Rôzne 
5) Záver  
                   
Dňa 11.11. 2015 o 15,00 hod. v sobášnej sieni MsÚ v Senci zasadala komisia MsZ - Komisia podnikateľskej 
činnosti.  
1)     Prítomných členov a prizvaných hostí privítala predsedníčka komisie MsZ - komisie podnikateľskej 
činnosti Ing. Mária Hudáková. Osobitne privítala novú členku komisie pani Zlaticu Kováczovú, ktorá 
vystriedala pána Petra Morvaya, ktorý sa kvôli pracovnému vyťaženiu nemohol zúčastňovať zasadnutí 
komisie.  
 
2)   Na zasadnutie bola pozvaná pracovníčka SCR Senec s.r.o. pani Moravcová, ktorá predstavila prítomným 
všetky prezentačné, reklamné materiály, ktoré má SCR má k dispozícií pre návšteníkov Senca, a ktoré ak 
podnikatelia potrebujú vo vňčšom množstve môžzu si dať vytlačiť a poskytla všetky kontakty kde je možné 
tieto materiály objednať. Členovia sa pýtali na možnosť organizovania výletov pre návštevníkov v prípade, že 
je nepriaznivé počasie, no údajne niečo podobné sa už v minulosti robilo a nebol záujem návštevníkov a teda 
boli tieto akcie stratové. Pán Nádaský mal návrh, aby SCR oslovila napr. študentov, ktorí by mohli sprevádzať 
návštevníkov v prípade nepriaznivého počasia po Senci a predstavili by im zaujímavé miesta, ktoré sa v Senci 
dajú pozrieť, ako napr. Hvezdáreň, Kostoly, Synagógu, Kaplnku, Židovský cintorín, Včelársku paseku a iné.  
 
3) Ing. Piecka ako zástupca spoločnosti ENVI PAK a.s. pre západný región Slovenska predstavil túto 
spoločnosť, ktorá je oprávnenou organizáciou zodpovednosti výrobcov. ENVI-PAK svojou činnosťou 
podporuje systém fungovania a rozvoja triedeného zberu a následnej recyklácie odpadov z obalov.Ako 
základnú službu poskytuje zabezpečenie zberu, zhodnotenia alebo recyklácie odpadov z obalov pre svojich 
klientov v zmysle §7, ods. 1 Zákona 119/2010 o obaloch Z. z.  
Ing. Hudáková začala diskusiu na problém nedostatočného triedenia odpadu prevádzkami, ktoré si 
objednávajú zvoz odpadu prostredníctvom mesta. Navrhuje ustanoviť povinnosť podnikateľom triediť odpad v 
príslušnom VZN a kontrolovať či sa aj zapojili do triedeného zberu a platia zaň poplatky, pretože dochádza 
k zapĺňaniu nádob na triedený zber určených pre obyvateľov odpadom z prevádzok a náklady na jeho odvoz 
a separáciu tak znášajú občania. Ing. Piecka aj pani Horváthová informovali členov komisie, že táto povinnosť 
im vyplýva priamo zo zákona a čo je určené v zákone, to sa vo VZN už neuvádza, takže túto povinnosť majú. 
Ing. Hudáková žiada, aby boli na Slnečných jazerá efektívne rozmiestnené nádoby na triedenie odpadu, 
nakoľko v súčasnosti je ich málo a sú rozmiestnené ďaleko od seba. Taktiež k triedeniu odpadu v meste má za 
to, že je potrebné prejsť celé mesto a vytipovať miesta, kde by bolo možné vytvoriť stojiská na nádoby pre 
triedený odpad, tak aby boli všetky pri sebe. Nádoby by mali byť viditeľne označené, na aký druh odpadu sú 
určené a tiež by mohli mať nálepku napr. s poďakovaním. Je potrebné, aby mesto ako aj oprávnené 
organizácie zodpovednosti výrobcov podporovali systém fungovania a rozvoja triedeného zberu a následnej 
recyklácie odpadov z obalov a to hlavne osvetou a informovaním občanov nevynímajúc deti. 
 
4) Záver. Členovia sa dohodli na termíne najbližšieho zasadanie komisie, ktorý bude 10.2.2016. 
 
 
 
                                                                                                            Ing. Mária Hudáková 
                                                                                        Predsedníčka komisie podnikateľskej činnosti      
zapísala: Blanka Šušlová – tajomníčka  


