
Z Á P I S N I C A   č. 3 
 

zo zasadnutia komisie MsZ podnikateľskej činnosti konanej dňa 19.08. 2015 
 
 
 

Prezencia: prítomní podľa prezenčnej listiny: 4   
                   ospravedlnili sa za  neúčasť: 5 
 
 
Program: 
 
Program:   1)  Privítanie 
                  2)  Návrh zmeny v článku 10 bod 7. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku  
                       za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
                  3)  Diskusia ohľadom navrhnutia zmeny VZN o nakladaní s odpadmi – uloženie povinnosti  
                        triediť  odpad podnikateľským subjektom, nakoľko túto povinnosť v Senci podnikatelia  
                        určenú v príslušnom VZN nemajú. 
                        Vystúpenie riaditeľky komoditného oddelenia spoločnosti Natur pack a.s.  RNDr.Anety  
                        Bíroovej  k  bodu programu 3) 
                  4) Diskusia ohľadom navrhnutia zmeny uznesenia č. 44/2010 o vysporiadaní užívania 
                      pozemkov  na Slnečných jazerách, ktoré sú vo vlastníctve mesta Senec, tak že pokiaľ  
                      nebude preskúmané a posúdené územie Slnečných jazier novým územným plánom,  
                      pozemky sa nebudú predávať,  ale dávať do prenájmu. 
                    5) Rôzne 
                  6) Záver 
 

 1) Dňa 19.08. 2015 o 15,00 hod. v sobášnej sieni MsÚ v Senci zasadala komisia MsZ - Komisia 
podnikateľskej činnosti. Prítomných privítala predsedníčka komisie MsZ - komisie podnikateľskej 
činnosti Ing. Mária Hudáková. Zasadnutie sa konalo napriek tomu,že komisia nebola uznášania 
schopná a preto sa na jednotlivé body programu viedla len diskusia. 
 
2)  Komisia podnikateľskej činnosti diskutovala ohľadom návrhu Ing. Hudákovej o zrušení písm. c) 
v bode 5, článku 10 VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Na dôvodovú správu  návrhu  uznesenia na zmenu VZN č. 4/2014 
reagovala Ing. Répássyová. Upozorrnila Ing. Hudákovú na jej potrebnú úpravu, nakoľko v dôvodovej 
správe uvádza, že“ oslobodenie od tejto dane môže spôsobiť mestu Senec ďalšie výdavky, na ktorých 
občania mesta nie sú ochotní sa podieľať“, pričom „ďalšie výdavky“ nie sú zadefinované a ďalej 
 nemožno hovoriť za každého občana mesta. Následne Ing. Hudáková zadefinovala „ďalšie výdavky“ 
ako zvýšené náklady na policajné hliadky,  čistenie mesta ... Ing. Németh sa vyjadril, že nesúhlasí 
s týmto návrhom uznesenia.  Hlasovanie ohľadom návrhu podľa tohto bodu programu sa nemohlo 
uskutočniť, nakoľko komisia nebola uznášania schopná. 
 
3) Komisia podnikateľskej činnosti si v ďalšom bode programu vypočula prezentáciu RNDr. Anety 
Bíroovej – riaditeľky komoditného odd. spoločnosti Natur – Pack. (viď. prikladám materiál – 
spolupráca s obcami a mestami) . Spoločnosť Natur – Pack je oprávnená organizácia zodpovednosti 
výrobcov. Hovorilo sa o novom zákone o odpadoch účinnom od 1.1.2016, hlavne o novinkách v ňom 
a o jeho nedostatkoch. O prijatí VZN je priskoro diskutovať, nakoľko ešte nie sú schválené 
vykonávacie vyhlášky, budú sa schvaľovať pravdepodobne v októbri alebo novembri 2015, 
konštatovala RNDr. Bíroová. Podľa nového zákona o odpadoch bude do 30.6. 2016 separácia odpadu 
na obciach a od 1.7.2016 na oprávnenej organizácií. Oprávnenú organizáciu si vyberie mesto ako aj 
zberovú spoločnosť, ktorá podľa nového zákona môže byť len jedna. Organizácia zodpovednosti 
výrobcov, ktorú si mesto vyberie musí prejsť autorizáciou o ktorú budú musieť všetky organizácie 
požiadať na ministerstve do  31.3.2016. Organizácia, s ktorou mesto podpíše zmluvu bude rešpektovať 
výber zberovej spoločnosti mestom. Zmluva s oprávnenou organizáciou nepodlieha peňažnému 
plneniu. 



 
4) V  ďalšom bode programu prebehla krátka diskusia ohľadom navrhnutia zmeny uznesenia č. 
44/2010 o vysporiadaní užívania pozemkov  na Slnečných jazerách, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Senec, tak že pokiaľ nebude preskúmané    a posúdené územie Slnečných jazier novým územným 
plánom, pozemky sa nebudú predávať,   ale dávať do prenájmu. Nakoľko však komisia nebola 
uznášania schopná, hlasovanie sa nemohlo uskutočniť. 
 
5) rôzne 
 
6) záver zasadnutia komisie podnikateľskej činnosti 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Ing. Mária Hudáková 

                                                                                          Predsedníčka komisie podnikateľskej činnosti      

 

 

 

Zapísala: Blanka Šušlová – tajomníčka  

 

 

 

 


