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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	1	
zo zasadnutia komisie ŽP MsZ konanej dňa 23.02.2011 . 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
                     / neprítomní : Ing. Juraj Poizl, Mikuláš Takács st., , Ing. Ladislav Vojtek, CSc./  

 
Program : / Ustanovujúce zasadnutie novej komisie ŽP vo volebnom období 2010 - 2014 
 

1. Otvorenie zasadnutia MsZ ŽP, predstavenie sa členov, doplnenie údajov do prezenčnej 
listiny, vyplnenie osobných dotazníkov člena komisie. 

2. Oboznámenie sa s poslaním, postavením a úlohami komisie ŽP. Rokovací poriadok 
komisií  a  Odmeňovací poriadok komisií MsZ. 

    3.    Návrh kandidátov na podpredsedu komisie ŽP a voľba podpredsedu. 
    4.    Stručné zhrnutie práce predchádzajúcej komisie ŽP za rok 2010. / prednesie tajomník /. 
    5.    Návrh plánu úloh komisie ŽP na rok 2011 / plánovaný počet riadnych zasadnutí, hlav- 
           né koncepčné otázky, ktoré bude komisia sledovať a ku ktorým sa bude vyjadrovať. 
           Možnosti zlepšenia spolupráce s komisiou výstavby, bežná operatívna agenda a občian 
           ske podnety.  

6. Predbežné stanovenie ďaľšieho termínu riadneho zasadnutia komisie. 
7. Rôzne. 

 
Priebeh zasadnutia : 
1. bod 
           Dňa 23.02.2011 o15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 
komisia ŽP MsZ . Prítomných privítala viceprimátorka mesta pani Helena Nemcová. 
 
Pani viceprimátorka oboznámila nastupujúcich členov komisie pre volebné obdobie 2010 – 
2014 s právnym štatútom komisie MsZ, ktorý vychádza zo zákona č. 369/ 1990 Zb. 
o obecnom zriadení a zo Štatútu mesta Senec. Ďalej členov komisie oboznámila v zmysle 
bodu   2 programu zasadnutia s Rokovacím poriadkom  a  Odmeňovacím poriadkom  členov  
komisií MsZ.  Záverom svojho vystúpenia popriala novonastupujúcim členom komisie a pani 
predsedníčke komisie veľa úspechov v práci v prospech mesta a uistila ich o tom, že vedenie 
mesta pripisuje práci komisie ŽP veľký význam. 
 
2. bod 

     Následne členov komisie a hostí privítala pani predsedníčka komisie ŽP Mgr. Jana Tu- 
ranská.  Pani predsedníčka bola zvolená a vymenovaná do tejto funkcie poslancami MsZ. 
Prítomní členovia komisie sa následne navzájom predstavili a stručne načrtli ich profesionál- 
nu prax a vzťah k ŽP.  
 
3. bod 

      Komisia ŽP pristúpila v zmysle Rokovacieho poriadku k voľbe podpredsedu komisie. 
Jedná sa o novozavedenú pozíciu podpredsedu, ktorý môže v prípade potreby plne zastupovať 
predsedu komisie. Na funkciu podpredsedu komisie ŽP navrhla pani predsedníčka pána 
Ing. Jána Maglockého. Tento bol predsedom komisie v uplynulom volebnom období.  
V diskusii vystúpil následne člen komisie Ing. Mikuláš Pinnel. Označil kandidáta na podpred- 
sedu p. Maglockého za profesionála v danej oblasti a podporil jeho zvolenie.  
Následne komisia prikročila k voľbe podpredsedu s nasledovným výsledkom : 
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Počet členov komisie : 9 
Počet prítomných členov : 6 
Neprítomní : 3  
Komisia je uznášania schopná. 
Za kandidáta : 5 
Zdržal sa : 1 / p . Maglocký / 
 
Uznesenie komisie ŽP : 
Za podpredsedu komisie ŽP bol väčšinou hlasov zvolený na obdobie rokov 2010-2014  
navrhnutý kandidát  Ing. Ján Maglocký . 
 
4. bod 

      Tajomník komisie MsZ RNDr. Roman Pál predniesol stručnú informáciu, ktorou zhod- 
notil prácu komisie v uplynulom roku 2010 a tiež aj o úspechoch mesta v oblasti životného  
prostredia a ochrany prírody. / spracovanie Krajinno-ekologického plánu v r 2009, získanie 
2 miesta v súťaži Hlavné mestá biodiverzity 2010 v kategórii miest do 50 tis obyv., uznesenie 
minulej komisie ŽP o návrhu vyhlásiť miestnu lokalitu – jazierko Kővecstó za CHKP- v 2. 
stupni ochrany prírody, prijatie VZN č. 1/2010 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťo 
vanie.  
 
5. bod 
          Tajomník komisie MsZ  RNDr. Roman Pál  predniesol návrh plánu úloh na rok 2011. 
a/ počet a termíny riadnych zasadnutí komisie bol navrhnutý 5x za kalendárny rok a to s termí 
    nami :  23. 02, 27.04, 22.06, 21.09. a 09.11. 2011, t.j. vždy v stredu o 15.00 hod.  
    Členovia komisie predložený návrh zasadnutí prijali bez hlasovania s tým, že okrem týchto 
    riadnych zasadnutí budú v prípade potreby operatívne zvolané mimoriadne zasadnutia. 
    Tajomník komisie navrhol rozosielanie programu zasadnutia a pozvánok e mailom, eventu- 
    álne telefonicky. Prítomní členovia komisie tento spôsob komunikácie odsúhlasili bez hla – 
    sovania. Uvedený spôsob komunikácie nevyhovuje len p. Ing. Maglockému, čo bude brať 
    tajomník komisie pri komunikácii s ním na zreteľ. 
 
b/ ako prioritná úloha komisie ŽP na rok 2011 bolo komisiou stanovené dotiahnutie zámeru  

vyhlásenia CHKP Kővecstó. Momentálne je však zo strany MŽP SR pokyn pre KÚŽP po- 
zastaviť vyhlasovanie chránených území, projekt treba ešte konzultovať s príslušnými or- 
gánmi. Presadenie tohto zámeru bude mať aj symbolický význam v súvislosti so získaním 
ocenenia pre mesto v súťaži Hlavné mestá biodiverzity 2010. 

 
c/  všetkým členom komisie bol elektronicky preposlaný PHSR mesta Senec, ktorý pre mesto 
     v roku 2010 spracovala odborná firma AUREX. Materiál bol členom komisie predložený 
     na vedomie a k prípadnému vyjadreniu.  
 
d/  ako dlhodobá priebežná úloha komisie bolo stanovené sledovanie spracovania Územného   
     plánu mesta Senec. Členovia komisie boli oboznámení s priebehom verejného prerokova- 
     nia zadania ÚPN. Boli upozornení, že sa jedná o najdôležitejší územno-plánovací  
    dokument na ďaľšie 15-20 ročné obdobie a preto komisia ŽP musí pokladať dohľad nad 
     spracovaním tejto dokumentácie za prioritnú úlohu. 
     Bol predostretý mapový podklad návrhu zón v zadaní ÚPN a členovia predniesli 
     nasledovné pripomienky : 
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 Ing. Ján Maglocký poukázal na pretrvávanie tendencie zastavania územia v lokalite 
Martinského lesa.  Toto môže spôsobiť mestu medzinárodnú hanbu, nakoľko sa tu jedná 
o Územie európskeho významu v sieti chránených území – NATURA 2000.  
Zámer vyňať z PPF a zastavať vyše 100 ha poľnohospodárskej pôdy a spôsobiť tým následne 
ďaľšiu fragmentáciu regionálneho biocenta je neakceptovateľný.   Podobný názor majú aj čle- 
novia spoločenstva vlastníkov Martinského lesa a značná časť obyvateľov m.č. Svätý Martin. 
V diskusii člen komisie Ing. Zoltán Kása poukázal na to, že zmienené územie má vysokú 
atraktivitu a preto treba očakávať permanentný tlak na jeho zástavbu . Osobne pochybuje, že 
z dlhodobého hľadiska sa podarí výstavbe na zmienenom území zabrániť. 
Do diskusie sa vyjadrila predsedníčka komisie Mgr. Turanská v tom zmysle, že ak v takomto 
zmysle má komisia k problému pristupovať, takáto komisia ŽP tu nemusí ani byť. 
Ing. Šimonič vyjadril svoj názor, že výstavbu v tejto lokalite zastaví stanovisko EÚ. 
JUDr.Pinnel súhlasí,že treba vyvíjať snahu o oddialenie, resp. zastavenie plánovanej výstavby 
Považuje však len za otázku času, kedy vlastníci pozemkov presadia svoje záujmy. 
Ing. Maglocký odporúča prežiť hlúpu dobu tlaku investorov a verí mladým ľuďom, že si uve 
domia hodnotu spomínaného územia. Poukazuje na fakt, že atraktívne bývanie v danej lokali- 
te tak ako sa developermi prezentuje je veľmi sporné – je tu veľké nebezpečenstvo kliešťovej 
encefalitídy, boreliózy, stromy žerie mníška holohlavá atď.. 
 
Predsedníčka Mgr. Turanská požiadala členov komisie o jednoznačné stanovisko 
k problematike výstavby v zónach v blízkosti Martinského lesa. 
Členovia komisie hlasovali : 
Za : - t.j. proti výstavbe :   5 hlasov 
Proti:  t.j za výstavbu :       0 hlasov 
Zdržal sa :                           1 hlas 
 
UZNESENIE : 
Komisia ŽP MsZ  nedoporučuje ani do budúcnosti  MsR  a MsZ možnosť výstavby 
v danej lokalite a aby sa v Územnom pláne mesta Senec povolila výstavba v navrhnutých 
zónach v bezprostrednom susedstve s územím Natura 2000 – Martinský les.  
Komisia ŽP poníma toto územie ako vhodné na iné činnosti, najmä poľnohospodárstvo 
a biopoľnohospodárstvo, vinohradníctvo, ekoturistika a pod.. Zámery ochrany prírody 
a krajiny sú v danom území prioritné. 
 
 
Rôzne : 
 
e/  Ohľadom spracovania ÚPN mesta Senec odzneli ďaľšie námety : 
     Ing. Maglocký poukázal na potrebu výstavby SV obchvatu Senca- t.j. prepojenie ciest  
     61/62 – smer Trnava- Sládkovičovo, čím by došlo k lepšiemu sprístupneniu Seneckých  
     jazier – sever a odľahčeniu Trnavskej cesty. 
     Ďalej je potrebné doriešiť bagrovisko býv. tehelne. Je tu lokalita výskytu vzácneho druhu 
    Apis meriaster – včelárik zlatý. Momentálne je s investorom dohodnutá do vzdialenosti 25 
    metrov  úplná ochrana tejto sprašovej steny bagroviska – hniezdisko a že najbližšie obydlie 
    bude postavené vo vzdialenosti min. 40 m.  Spoločnosť pre ochranu vtáctva žiadala 100 m 
    ochranný pás. V návrhu ÚPN sa však s ochranou neráta, naopak plocha č. 4 na mape 
    /výstavba/ sa zväčšila a zasahuje do tejto lokality. Okrem hniezdiska treba chrániť aj priľa- 
    lé jazierko – zdroj vody a lesík – biocentrum. 
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 Formou CHKP by sa na území mesta mali zriaďovať aj iné malé biocentá, napr. Strieborné 
    jazero. 
    Predsedníčka Mgr. Turanská poznamenala, že miestne biokoridory, stromoradia, resp. 
    ochrana starých a vybratých stromov by mali byť do ÚPN zapracované a vzhľadom na to 
    je potrebné, aby mesto pristúpilo ku spracovaniu nového Generelu zelene. 
    Ďalej navrhla zorganizovať exkurziu na lokalitu starej tehelne. 
 
f/  Členovia komisie stručne načrtli ďaľšie témy, ktorými by sa chceli v budúcnosti zaoberať : 
    
     Ing. Maglocký poukázal na nebezpečenstvo realizácie výstavby na SV Senca – sprašový 
     kopec so zlými odtokovými pomermi, jediná možnosť vsakovania dažďových vôd v jazier 
     ku Kővecstó už kapacitne nestačí, plochy striech a betónové plochy novej zástavby pribú- 
     dajú a nebezpečenstvo záplav v dôsledku nevhodnej urbanizácie tohto územia narastá. 
     Vody Kővecsta gravitačne, alebo prečerpávaním bude treba odvádzať. 
 
     Pani Mgr. Turanská poukázala na problematiku kvality pitnej vody z VZ Boldog, ktorý je 
     čiastočne kontaminovaný. Ďalej bude treba riešiť problematiku ČOV, kanalizácie 
     divokých skládok,  rezerv v recyklácií a kompostovaní, monitoringu znečisťovania podz. 
     vôd v okolí benzínok atď. 
 
     Ing. Maglocký rozdal členom komisie svoj pripomienkový materiál k zadaniu ÚPN Senec. 
     Ďalej navrhol v lokalite Stará tehelňa umiestniť informačnú tabuľu o ojedinelom archeolo- 
     gickom náleze mamuta v tejto lokalite.  
 
    Ing. Zoltán Kása poukázal na problém s novým investorom v lokalite Horný Dvor. Realizá- 
    ciou projektu obchodného centra / Čarnogurský / dôjde k problematickému odvodu povr- 
    chových a dažďových vôd, ktoré nie je kde odviesť.  
    Pán Cingel – člen komisie v tejto súvislosti poukázal, že vo firme DHL logistics majú vy- 
    budovanú vsakovaciu jamu, cez ktorú ale preteká . 
  
    Predsedníčka Mgr. Turanská poukázala na potrebu zaviazania investorov aj k budovaniu  
    dopravnej infraštruktúry.   
      
     
 
                                                                        .......................................... 
                                                                       Mgr. Jana Turanská 
         Predseda komisie ŽP MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: RNDr. Roman Pál - tajomník   
V Senci, dňa..02.03.2011 
 


