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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	3	
zo zasadnutia Komisie ŽP MsZ  konanej dňa 22.06.2011 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. Prítomní boli všetci členovia KŽP  
okrem pána Ing. ladislava Vojteka,CSc. , ktorý sa riadne ospravedlnil /skúšobné obdobie VŠ/. 
 
Hostia :  Mag. Anton Kubliniak – riaditeľ mestského školského úradu. Pozvaní pedagogovia 
pani Mikulová a pani Bollová zo ZŠ Mlynská a pani Mgr. Králová zo ZŠ Tajovského sa nedo- 
stavili pravnepodobne z dôvodu zlyhania e mailovej komunikácie / pozvánka na zasadnutie /. 
 
Program : 
 

1. Projekt „ Zelená škola“ – program rozvoja environmentálneho vzdelávania na školách 
v  Senci. Zapojenie sa škôl do projektov výsadby zelene, vytypovanie lokalít vhodných 
na jesennú výsadbu a dosadenie drevín. Granty a dotácie na výsadbu.  

2. Ohňostrojové oslavy a ich vplyv na ŽP. Alternatívne možnosti použitia svetelných 
efektov pri realizácii mestských osláv. 

3. Aktualizácia Generelu zelene, priestorové riešenie kapacity mestského cintorína. 
4. Mimoriadne výjazdové zasadanie KŽP – návšteva lokality starej tehelne – hniezdisko 

Mezops Apiaster – Včelárika zlatého. Výjazd komisie na skládku TKO červený Majer 
oboznámenie sa s prevádzkou skládky od zástupcov firmy AVE – viď program 2. riad- 
neho zasadnutia komisie dňa 22.04.2011 – zápisnica. 

5. Rôzne : Zhodnotenie ½ ročnej dochádzky členov komisie na zasadnutia.  
      Plánovaná vystúpenie pani viceprimátorky  Nemcovej bolo z dôvodu jej služobných 
      povinností odrieknuté. 

     
           Dňa 22.06. 2011 o 15.00 hod.v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ pre životné prostredie. Prítomných privítal predseda komisie MsZ KŽP – pani 
Jana Turanská. Zároveň oboznámila prítomných s programom zasadnutia.  
Zo zasadnutia komisie MsZ (názov) sa vopred ospravedlnil pán Ing. Ladislav Vojtek CSc. 
................................................................................................. 
1. bod programu : 
Predsedníčka KŽP pani Turanská  iniciovala stretnutie členov komisie s pedagogickými pra- 
covníkmi seneckých ZŠ ako zástupcami projektu „ Zelená škola“ a  to zo škôl  Tajovského a  
Mlynská. Z pozvaných hostí bol prítomný len pán Mgr. Kubliniak, ktorý ospravedlnil pozva- 
ných pedagógov z titulu  ich povinností súvisiacich s ukončením školského roka.  Pán Kubli- 
niak zdôraznil vážnosť, ktorú venuje Mestský školský úrad  a pedagógovia na ZŠ environ-
mentálnej výchove. Podporuje výsadbu a dosadbu zelene na školských pozemkoch, kde je za- 
ručená aj následná starostlivosť o takto vysadenú zeleň. Dôležité je zmeniť generačné zmýšľa 
nie, aby mládež považovala za normálne zeleň vysádzať  a  starať sa o ňu  a  nie rúbať, ako sú 
časté a neodvôvodnené požiadavky od starších občanov na mesto .  
Pani predsedníčka Turanská podotkla, že je schopná zaistiť účasť mediálne známych osobnos- 
tí  pri jesennej výsadbe, ako aj sponzorský príspevok na výsadbu zelene od obchodného reťaz- 
ca TESCO.    
Pán Ján Maglocký poznamenal, že pri výsadbe novej zelene sú častokrát antropogénne zne- 
hodnotené pôdne horizonty  a z dôvodu, aby sa nová výsadba ujala, je dôležité realizovať vý- 
sadbu  v balíkovej sadbe – kontajneroch. Možnosť výsadby vidí na kruhovej križovatke Lídl. 
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Doporučuje výsadbu ihličnatých a vždyzelených stromov v septembri a listnáčov naq prelome 
októbra a novembra.  
Pán Ing. Juraj Poizl poukázal na to, že výsadba trpí suchom aj preto, lebo sa nesprávne zalieva 
na druhej strane je svedkom toho, že kvety sa zalievajú prúdom vody namiesto rozprašovania. 
 
Pán Mikuláš Takács  poukázal na poškodené obrubníky chodníkov, cez ktoré sa kosí aj tráva, 
čo zákonite vedie k poškodzovaniu kosačiek. 
Členovia komisie v diskusii navrhovali ďaľšie vhodné lokality na výsadbu zelene, ktoré by bo 
li vhodné na výsadbu :  pravá strana Šafárikovej ulice by bola vhodná na dosadenie živého plo 
tu.  Mala by sa však viac vysádzať  viacetážová zeleň. – pre ňu  treba hľadať vhodné lokality,  
na  Šafárikovej sú obmedzujúce el. vzdušné vedenia. Ďalšia vhodná lokalita – pozemok pri ob 
chodnom dome Plecháč  blízko ZŠ Tajovského pri prečerpávacej stanici kanalizácie. Tento po 
zemok slúžil ako parkovisko pre autá, ale sa nevyužíva, plochy sú rozpadnuté. Pozemok patrí 
mestu, mohol by tu byť vytvorený lokálny parčík. Náhradné parkovacie miesta sú potrebné na 
sídlisku – na tejto lokalite sú parkovacie plochy zbytočné. Ďalej je ako vhodná plocha na vý-  
sadbu  Jesenského ul. , kde sa rekonštruuje detské ihrisko. Pozemok je mestský, výsadbu ko- 
ordinovať s ukončením rekonštrukcie ihriska /august/ a postup dojednať s p. Kolozsváriovou. 
 
K projektu „Zelená škola“ pán Mgr. Kubliniak ešte uviedol, že sa jedná  o výchovno – vzdelá- 
vací projekt, do ktorého sa môžu školy prihlásiť do 30.06. 2011.  Okrem výsadby zelene zahŕ- 
ňa aj iné aktivity v oblasti ŽP – napríklad ochranu vôd, ovzdušia, zber odpadov.      Zapojiť sa 
môžu dokonca aj materské školy. Na  ZŠ Tajovského sa realizuje projekt výsadby Europarku, 
jednotlivé druhy vysadených stromov  vyjadrujú jednotlivé národy Európy.   
Pán Mgr. Kubliniak bude informovať kolegyne o možnostiach  financovania novej výsadby a 
navrhuje urobiť akčný plán týchto aktivít. Ak sa podarí rozbehnúť aktivitu na školách, násled- 
ne je možné participovať aj na väčších projektoch.  Navrhol ako vhodnú lokalitu práve budo- 
vané parkovisko pred mestským školským úradom, kde sa časť plochy uvažuje ponechať pre 
zeleň  a žiaci by mohli realizovať výsadbu. 
 
2. bod programu : 
Predsedníčka komisie pani Turanská predniesla v súvislosti so zahájením akcie  Senecké leto 
Príspevok na tému  vplyv ohňostrojov na životné prostredie. Podľa niektorých občanov mesta 
ohňostroj  bol zahájený veľmi neskoro v noci a zbytočne trval neprimerane dlho.   Treba však  
zobrať do úvahy fakt, že ohňostroj ako taký k slávnostnému zahájeniu letnej sezóny dlhodobo 
patrí a komisia teda v žiadnom prípade neuvažuje o jeho zákaze. Poukazuje však na primera- 
nosť množstva použitej pyrotechniky, jej dopady na obyvateľstvo , živočíchy a životné prost- 
redie, najmä čo sa týka obťažovania  hlukom a znečistenia ovzdušia a vody toxickými  splodi- 
nami. Vo svete existuje už niekoľko štúdií o dopadoch používania zábavnej pyrotechniky na 
ŽP.  Ide napríklad o bakalársku prácu študentky TÚ v Brne, toxikologický výskum  Inštitútu 
ŽP a výskumu vody / IDEA / v Španielsku, či agentúry na ochranu ŽP v USA / EPA / .  Napr. 
štúdia z Oklahomy preukázala zvýšenie chloristanov vo vode po ohňostroji v rozmedzí 24  až 
1028 násobok pôvodnej úrovne / pred ohňostrojom /.  Na pôvodnú úroveń sa sledované ukazo 
vatele dostali za 20 až 80 dní.  Výskum zo Španielska / Barcelona /  potvrdil dlhodobé zvýše- 
nie hladiny kovov ako  olovo, me´d, stroncium, draslík a horčík. Vdý chnutie takéhoto dymu 
je dráždivé a veľmi škodlivé, vdychujú sa ako mikrónové častice hlboko do plúc.  Sú bioreak- 
tívne  a vznikajú práve na mieste a v čase s veľkou koncentráciou ľudí. Extrémne toxické sú 
ohňostroje s obsahom olova, preto by sa mala používaná pyrotechnika kontrolovať a niektoré 
jej druhy vyslovene zakázať. 
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Problém  s toxicitou ohňostrojov má aj MOV – olympijský výbor, ktorý z hľadiska toxicity  a 
sprievodnej karbónovej stopy  zvažuje účelnosť a vhodnosť používania ohňostroja v zahajova 
com, či ukončovacom ceremoniáli OH. 
 
Pani Turanská poukázala na negatívne dopady najmä na alergikov a astmatikov, ako aj na fakt 
že  škodliviny dopadali na hladinu jazier a teda  dochádza k ich znečisteniu vody priamo pred  
turistickou sezónou. Aj príliš neskorá nočná hodina realizácie rušila hlukom najmä spiace deti 
ich matky, resp. starých ľudí  a hluk desí aj domáce zvieratá. 
V diskusií sa vyjadrili členovia nasledovne : 
Pán Mikuláš Takács doporučil znížiť objem petárd. 
Pán Ing. Maglocký poukázal aj na nákladovú stránku – odhaduje ju na 500 tis. Sk.    Niektorí  
Sponzori prispievajú pomerne veľkými peniazmi na tento mestský ohňostroj, no peniaze by sa 
mohli použiť aj účelnejšie. Ďalej poukázal, že pre psov je to ťažký šok. Treba však upozorniť, 
že okrem mestského ohňostroja sa na jazerách realizuje aj množstvo súkromných osláv spoje- 
ných s používaním pyrotechniky  a v súčasnosti to nikto riadne nekontroluje.  Navrhuje takéto 
aktivity spoplatniť.  
 
Pán Ing. Poizl poukázal na fakt, že je isté, že ohňostroj nie je pre ŽP plus, ale mínus. Aj z fin- 
nančného hľadiska možno uvažovať do budúcna o iných svetelných efektoch – napr. laserovej 
show.  
Pán  Ing. Kása  poukázal na nutnosť, aby firma realizujúca ohňostroj  preukázala mestu, že 
používa pyrotechniku s najnižšou možnou škodlivosťou pre ŽP a človeka. Výrazne škodlivé 
treba zakázať.  Rozhodne však nedoporučuje úplný zákaz ohňostrojových osláv. 
 
Komisia ŽP prijala uznesenie v ktorom dopuručuje MR, MZ  a vedeniu mesta  Senec 
starostlivo sledovať množstvo a druh a spôsob použitia zábavnej pyrotechniky pri  rea- 
lizácií mestských osláv, nahradiť ich nízkoemisnými, resp. čo najmenej škodlivými  pre 
ŽP  a eventuálne efektami typu laserová show. 
/ Uznesenie je prílohou tejto zápisnice / 
 
Hlasovanie:  
za:8 proti:0  zdržal sa:0 
 
3. bod programu : 
Tajomník komisie RNDr. Pál  pripomenul, že mesto má dlhodobo neaktuálny Generel zelene 
a  to ešte z r. 1992. Tento problém bude treba riešiť aj v súvislosti s prípravou nového územné 
ho plánu mesta, kde generel je jedným z územno-technických podkladov. 
Aktuálnym problémom sa stal aj mestský cintorín, starý je kapacitne vyťažený, nový mesto 
nemá  a problém rieši rozšírením evanielického cintorína na Boldockej. Členovia komisie 
v diskusii sa zhodli, že treba uvažovať aj o inej a dlhodobej lokalite, nakoľko v uvedenej loka- 
lite prebieha aj intenzívna bytová výstavba, čo vedie ku kolízii pri využití územia. Otáznou je 
aj vysoká hladina podzemnej vody v tejto lokalite a jej možné hygienické dôsledky pre blízke 
okolie.  
Pán ing. Poizl poukázal, že plánované rozšírenie na Boldockej iste podlieha vyjadreniu hygie- 
nikov  a vodohospodárov. Okolo cintorínov existujú ochranné pásma, takže staré studne, kto- 
ré v danej lokalite sú, by nemali byť znehodnotené. 
 
Ing. maglocký poukázal, že treba pouvažovať perspektívne, lebo v tejto lokalite sa pochováva 
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do štrku . 
Pán Mikuláš Takács  poukázal na svoje vedomosti o studniach s nedostatkom jódu v Jelke  a 
že sa tam rodili v dôsledku tohto javu postihnuté deti. K problematike cintorína sa vyjadril 
v tom zmysle, že keď by mali byť problémy v lokalite Boldocká, aké veľké problémy by 
museli byť na Žitnom ostrove. On zatiaľ o takýchto problémoch nepočul. 
 
4 bod programu : 
Komisia ŽP sa dohodla na zvolaní mimoriadneho výjazdového zasadnutia na deň 29.06.2011 
o 16.00 hod.. Cieľ je spoznať lokalitu hniezdenia chránenej lastovičky Včelárika zlatého v sta 
rej tehelni. Ráta sa aj s eventuálnym výjazdom na Regionálnu skládku TKO – Červený majer, 
ktorú prevádzkuje firma AVE.  Tajomník dojedná podrobnosti s p. Igorom Kebysom. 
 
5.bod programu : 
Pani viceprimátorka Nemcová sa ospravedlnila a zasadnutia sa nezúčastnila. 
Pani predsedníčka Turanská  s ňou už vopred konzultovala  a pani viceprimátorka ju poverila, 
aby členov komisie oboznámila  o tlaku občanov – konkrétne pána  Dušana Slováka, ul. Fraňa 
Kráľa 33, na výrub vŕb v lokalite Kövecstó. Vadia mu chuchvalce plodov, ktoré vŕby produku 
jú.  Mesto s výrubom nesúhlasí a bolo dohodnuté, že so žiadateľom bude rokovať pani vicepri 
mátorka za účasti predsedníčky KŽP pani Turanskej a podpredsedu Ing. Maglockého.  
Ing. maglocký poukázal, že vŕby sice nie sú pôvodné, boli vysadené, ale sú veľmi dôležité pre 
Reguláciu podzemnej vody – transpirujú vodu a odparujú ju. Ďalej poukázal, že pri nemocnici 
Antolská v Ba je omnoho viacej vŕb a nikomu nevadia. Namiesto výrubu doporučuje ošľahať 
stromy prúdom vody, chumáče sa zmáčajú a nebudú lietať. Je to prechodný stav, ktorý trvá 
asi 2-3 týždne do roka.  
Člen komisie JUDr. Pinnel sa pochvalne vyjadril na prácu mestskej polície, ktorá prompte 
zasiahla pri nájazde motorkárov v lokalite Martinského lesa . Ďalej sa dodatočne vyjadril 
k ohňostroju – treba zvážiť, že keď sa nedávno za veľké prostriedky vyčistili jazerá , treba dá- 
vať mimoriadny pozor na ich znečisťovanie.  
Členovia komisie pán takásc a JUDr. Pinnel sa zhodne vyjadrili na obnovu aktivít, akými bola 
Súťaž o najkrajší balkón. Mohla by to byť aj výzdoba okolo kaviarní.    Treba to zverejniť cez 
Senčana. Ďalej pán Takács navrhuje zvýšiť ochranu pamiatok – najmä obnovou fasád a moti- 
vovať majiteľov napr. odpustením, či znížením dane z nehnuteľnosti. 
Na záver si tajomník odsúhlasil a prekontroloval ½ ročnú dochádzku členov komisie na 
zasadnutia. 
 
ZÁVER : 
Zasadnutie komisie sa ukončilo o 17.00 hod.. Pozvánky sa mimoriadne výjazdové zadadnutie 
tajomník nerozosiela, nakoľko sú všetci oboznámení s dátumom i miestom konania. 
 
 
                                                                        .......................................... 
                                                                       Meno, priezvisko, titul 
         Predseda komisie MsZ 
 
Zapísal: RNDr. Roman Pál, tajomník KŽP   
V Senci, dňa 28.06.2011 
 


