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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	...	
zo zasadnutia Komisie životného prostredia MsZ  konanej dňa 21.09. 2011 .  

....................... 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
                 Ospravedlnení : Vladimír Cingel, Ing. Juraj Poizl, Ing. Tibor Šimonič,  
                     Neprítomní :       Mikuláš Takács st., JUDr. Mikuláš Pinnel. 

   Pozvaní hostia:  Ing. Imrich Jasaň, Novomeského 16, 903 01 Senec . 
 

 
          PROGRAM : 

                        Otvorenie 5. zasadnutia komisie,  privítanie hostí.  
 

1.  Svetový týždeň vody / 22.08. 2011 Štokholm /. 
Informácia o významnej svetovej akcii a problematike dostatku pitnej vody vo svete. 
Vystúpenie Ing. Imricha Jasaňa, odborníka na problematiku pitnej vody, zásobovanie 
mesta 
Senec pitnou vodou, zhodnotenie stavu zásobovania a ďalší rozvoj vodohospodárskej 
infraštruktúry .  Šetrenie pitnou vodou a budovanie zdrojov úžitkovej vody v meste. 
Diskusia, návrhy. / Kampaň za pitie zdravej vody z vodovodu / 
Dažďové a splaškové komunálne odpadové vody, odkanalizovanie  a kapacita ČOV. 
Súčasná koncepcia rozvoja kanalizácii – situácia v BVS – dopady na ďalší rozvoj 
mesta. 
Diskusia, návrhy. 

 
2.  Oboznámenie komisie ŽP o prenájme lesných pozemkov v lokalite Nový Svet, ktoré 

sú vo 
vlastníctve mesta Senec  štátnemu podniku Lesy SR – OZ Palárikovo. 

 
3.   Príprava rozpočtu mesta – zakomponovanie rozpočtovej kapitoly ŽP do rozpočtu. 

 Informácia  o doterajšom riešení.  Návrhy a pripomienky.  
 

4.   Rôzne.  
Potvrdenie Uznesenia KŽP  vo veci ohňostrojových osláv. 
Vyhodnotenie mimoriadneho výjazdového zasadnutia – Tehelňa – Mezops Apiaster. 

Výsadba zelene – detské ihrisko Jesenského. / koordinácia s mestom 
 
 
           Dňa 21.09. 2011 o 15 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 
komisia ŽP MsZ.  Prítomných privítala predníčka komisie ŽP MsZ  pani Jana Turanská. 
Zároveň oboznámila prítomných s programom zasadnutia.  
Zo zasadnutia komisie MsZ (názov) sa vopred ospravedlnili hore uvedení členovia komisie. 
 
Cieľom práce komisie ŽP  je postupné oboznamovanie sa a riešenie problematiky v rôznych 
tematických oblastiach ŽP.  Po prerokovaní problematiky odpadového hospodárstva  na svo- 
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jom 2. zasadnutí dňa 27.04. 2011, bola do programu 5. zasadnutia zaradená problematika vod- 
ného  hospodárstva a to aj z dôvodu, že v mesiaci august sa konal Svetový týždeň vody v Štok  
holme / začiatok 22.08.2011 /.  
 
1. názov bodu programu:  Svetový týždeň vody Štokholm – zásobovanie pitnou a úžitko- 

vou vodou, zásobovanie mesta Senec pitnou vodou, ďalší rozvoj vodárenskej infraštruktú- 
ry, zhodnotenie aktuálneho stavu zásobovania pitnou vodou v meste, šetrenie pitn. vodou, 
kampaň za pitie zdravej pitnej vody z vodovodu,  budovanie zdrojov  úžitkovej vody  v  
meste .  
K problematike sa obsiahlo vyjadril hosť – ing. Imrich Jasaň, dlhoročný vodohospodársky 
odborník  na VÚVH, občan Senca.  Výklad bol spojený s premietnutím DVD filmu o váž- 
nej havárii vodného zdroja Podunajské Biskupice v r. 1972  v dôsledku výstavby Slovnaf- 
tu Bratislava. Poukázal, že podobné dôsledky môže mať aj výstavba ropovodu  Swechat – 
Bratislava a v prípade havárie by mohli byť ohrozené VZ na Žitnom ostrove a aj diaľkové 
trasy zásobovania – teda aj skupinový vodovod Senec.  Členovia komisie a prednášajúci  
hosť Ing. Jasaň sa v krátkej diskusii zhodli v názore, že Slovenská republika ropovod  ne- 
potrebuje, predstavuje významné ohrozenie bezpečnosti VZ  a je len snahou o šetrenie na 
investičných nákladoch na jeho výstavbu – podobne ako tomu bolo pri výstavbe Slovnaftu 
ktorý bolo vybudovaný na najhoršom možnom mieste a bez  akéhokoľvek technického za- 
bezpečenia úniku RL do podložia.  Ing. Jasaň zdôraznil, že odborná vodohospodárska  ve- 
rejnosť má k výstavbe ropovodu jednoznačne negatívne stanovisko. 
Ďalej Ing. Jasaň členov komisie stručne oboznámil so zmyslom podujatia Svetový týždeň 
vody,  kde boli ocenení aj naši študenti za prínosnú prácu v oblasti technológie čistenia od 
padovej vody / princíp využitia enzýmov z dážďoviek /.  
Ing.  Jasaň ďalej analyzoval mapové podklady znázorňujúce fungovanie  Skupinového vo- 
dovodu Senec. Zdôraznil, že v minulosti boli problémy s VZ Boldog, ktorý kvôli zvýšenej 
koncentrácii dusičnanov z poľnohospodárskej výroby, spôsoboval zdravotné problémy.  
Utlmením poľnohosp. výroby sa stav kvality vody z neho vylepšil, ale naďalej sa dá využí 
vať len tým spôsobom, že je voda čerpaná z neho premiešavaná s vysoko kvalitnou pitnou 
vodou z hlavných zásobovacích VZ Kalinkovo a Šamorín.  
Na margo tejto informácie sa v krátkej neformálnej diskusii skonštatovalo, že využívaním 
VZ Boldog dochádza vlastne k znižovaniu kvality pitnej vody v Senci a preto by bolo dob 
re tento VZ,  ktorý  je zakategorizovaný ako „ trvale ohrozený “ v zmysle uznesenia vlády 
SR č. 30/96 vyradiť z prevádzky.   Možno by bolo  účelné využívať jeho kapacitu naďalej, 
ale len ako zdroja úžitkovej vody.   Problémom však je, že mesto  nemá  na svojom území 
vybudovanú samostatnú rozvodnú sieť na úžitkovú vodu. 
Tajomník komisie RNDr. Roman Pál  stručne oboznámil členov komisie so  snahou mesta 
o vybudovanie zdrojov úžitkovej vody v meste. / VZ amfiteáter, ZŠ A. Molnára a  Polikli- 
nika /.  Tieto zdroje majú slúžiť na znižovanie spotreby pitnej vody- predovšetkým  na po- 
lievanie mestskej zelene.  
Člen komisie ing. Maglocký poukázal, že v období obrovského sucha sa polieva len málo, 
resp. vôbec, výsadba trpí suchom  a pomerne veľké prostriedky na výsadbu drevín – napr. 
na kruhovej križovatke Lídl  sa tak vynakladajú zbytočne,  ak nie je zabezpečené následné 
polievanie a starostlivosť o takto vysadenú zeleň.   Podotkol,  že je dobré, že sa  realizuje  
výstavba úžitkových zdrojov  a na ne naviazaných  závlahových systémov, náklady na ich 
výstavbu sa však mohli znížiť, keby sa  v rokoch výstavby KBV  na  Námestí 1.mája   pri 
demolačných prácach  neboli bývali likvidovali aj studne,  ktoré boli vykopané  prakticky 
pri každom dome.   Sám teraz využiva na záchranu stromov na kruhovej križovatke VZ- 
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studňu , ktorá existuje na parcele OŠ, kde učí.  Osobitná škola v Senci  je v zriaďovateľ- 
skej pôsobnosti BSSK  a preto by bolo možno dobré a účelné  na základe dohody medzi  
mestom a BSSK využiť túto studňu na zavlažovanie kruhovej križovatky, pričom mesto 
by muselo budovať len závlahový systém. Ušetrilo by sa na výstavbe studne. 
 
Prednášajúci Ing. Jasaň poukázal i na fakt, že výdatnosť stávajúcich VZ sa dnes mení a to 
v dôsledku klimatických zmien.  Musíme rátať s výkyvmi vo výdatnosti VZ, resp. s dlho- 
dobým poklesom ich výdatnosti.  Preto je potrebné vodou šetriť.    
V minulosti bola cena vodného 60 hal. a stočného 20 hal. čo viedlo k plytvaniu.  
Za optimálnu považuje Špecifickú potrebu vody na úrovni 135l/os./deň pre kategóriu od- 
berateľov - domácnosti.  Pre kategóriu odberateľov - priemysel a kategóriu odberateľov – 
ostatní odberatelia,  považuje za optimálnu ŠPV 75 l/od/deň.  
K problematike budovania technickej infraštruktúry vodovodov sa  Ing. Jasaň vyjadril v 
tom zmysle, že situácia v Senci je dobrá, plánovaná kapacita vodojemu BVS 4x2500m3, 
ktorá je teraz dobudovaná na kapacitu 3x2500 m3 je dostatočná pre ďaľšie roky.  Proble- 
matickié zostáva zaokrúhľovanie vodárenských sietí a vyrovnanie hydraulických / tlako- 
vých  pomerov v sieti.  
 
Pre oblasť rozvoja odkanalizovania  sa  Ing. Jasaň vyjadril,  že táto oblasť je ďaleko  
problematickejšia a to v celoslovenskom merítku a úroveň odkanalizovania a následné- 
ho čistenia odpadových vôd je na ďaleko nižšej úrovni ako úroveń zásobovania pitnou 
vodou.  Na mapových podkladoch vysvetlil členom komisie fungovaniu systému odka- 
nalizovania územia Senca, ktoré spadá do dvoch podoblastí.  Podoblasť Senec s ČOV 
Senec a podoblasť veľký Biel s ČOV Veľký Biel. Recipient je Čierna Voda.  
V území funguje systém prečerpávacích staníc a to vzhľadom na gravitačné pomery. 
Ďalej predstavil  koncepciu výstavby  vysokotlakovej kanalizácie napojenej  na ÚČOV 
vo Vrakuni. Výstavba v súčasnosti viazne a je vôbec otázne, či dôjde k jej realizácii. 
Problémom do budúcna je aj to, či bude mať ÚČOV dostatočnú kapacitu, nakoľko de- 
mografické projekcie zo začiatku 90-tych rokov sa vzhľadom na reálny urbanizačný rast 
ukázali byť podhodnotenými.  Ďaľším problémom je aj nebezpečenstvo havárie na vyso- 
kotlakovej kanalizácii, čo by viedlo k vypúštaniu nečistených odpadových vôd do Čiernej 
Vody – teda ekologickej havárii. 
V krátkej neformálnej diskusii sa členovia komisie zhodli na tom, že rozvoj seneckej 
ČOV   je nevyhnutný,  či už  formou  rozšírenia stávajúcej,  alebo úplne  novej   paralernej  
ČOV.   Momentálne rátaná výhľadová kapacita 45 000 EO  sa môže  ukázať byť  nedosta- 
točnou  a to s ohľadom na vplyv priemyslu a ostatných odberateľov, ale  najmä na 
výrazný nárast počtu obyvateľov v období letnej turistickej sezóny. 
 

Návrh uznesenia č. .../2010: Komisia ŽP pri MsZ berie na vedomie informácie o stave záso- 
bovania pitnou vodou a vyjadruje uspokojenie nad úrovňou a kvalitou zásobovania.  
Komisia doporučuje  Mestskej rade  a mestskému zastupiteľstvu  zorganizovať  Kampaň  za 
pitie zdravej pitnej vody.  Je to overená akcia, ktorá vedie druhotne  aj  k zníženiu množstva 
odpadov z plastových fliaš.  Komisia doporučuje aj vstúpiť do jednania s BVS ohľadom vyra- 
denia  VZ Boldog  zo zásobovania pitnou vodou,  nakoľko  jeho využívanie síce  nespôsobuje 
porušenie noriem pre pitnú vodu, ale predsa len znižuje celkovú kvalitu dodávanej pitnej 
vody. 
Ďalej Komisia ŽP pri MsZ doporučuje vážne sa zaoberať variantom rozšírenia/výstavby novej 
ČOV v Senci a poukazuje na fakt, že nedostatok kapacít ČOV sa stáva limitujúcim faktorom 
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ďaľšieho rozvoja mesta.  
 
Komisia o prijatí uznesenia nehlasovala, nakoľko nebola uznášania schopná a prípadný návrh 
uznesenia predloží a odhlasuje na nasledovnom zasadnutí.  
Odôvodnenie: 
 
Hlasovanie:  
za:  proti:  zdržal sa:  

 
2. názov bodu programu: Prenájom lesných pozemkov v lokalite Nový Svet. 

Právne odd. MsÚ poverilo tajomníka komisie ŽP, aby oboznámil členov komisie s tým, že 
Mesto Senec je vlastníkom lesných pozemkov v katastri Nový Svet. Z hľadiska potreby 
ich riadneho obhospodarovania, mesto prenajíma cca 5 ha pozemkov Lesom SR – 
štátnemu podniku, ktorý zabezpečí ich riadne obhospodarovanie. 
Členovia komisie ŽP berú informáciu o uzavretí zmluvy č. 4279/03/Nn/2011 na vedomie. 

 
3. názov bodu programu:  Príprava rozpočtu mesta na rok 2012. 

Tajomník komisie ŽP RNDr. Pál oboznámil členov komisie s Programami a Podprograma 
mi , ktoré sú v  Rozpočte mesta za rok 2011  a rozsahom ich čerpania, ktoré je uvedené 
v účtovnej uzávierke za rok 2010.      Spôsob evidencie je určený zákonom o účtovníctve a 
Opatrením MFSR.   Tajomník oboznámil komisiu o svojich pripomienkach k tvorbe  roz- 
počtu na rok 2012, tak ako ho predložil prednostke MsÚ.   

 
Návrh uznesenia č. .../2010: Členovia komisie skonštatovali, že do budúcna je potrebné navý 
šiť prostriedky do budovania technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva /  separova- 
ný zber / ,  na prípravu dokumentácie rozšírešnia ČOV,  na ochranu zelene,  environmentálnu 
výchovu  a  propagáciu / mestské mediálne kampane podporujúce aktivity ŽP /   a  projekty v  
oblasti ochrany prírody. Návrh položiek rozpočtu ŽP je priložený k zápisnici.  Takýto 
rozpočet ŽP nemôže byť v žiadnom prípade deficitný, nakoľko mesto navýšilo príjmy 
z poplatkov MZZO  a je tiež príjemcom značných prostriedkov z tzv. skládkovej dane.  
 
Komisia o uznesení nehlasovala, nakoľko nebola uznášaniaschopná. 
 
4. Názov bodu programu : Rôzne . 

Pani predsedníčka komisie sa v krátkosti zaoberala  projektom výsadby zelene na  revitali- 
zovanom detskom ihrisku na Jesenského ulici. Potvrdila, že projekt bude podporený spon- 
zorom, žiada pani Kolozsváriovú o zameranie situácie, aby mohla zadať spracovanie návr- 
hu výsadby zelene.  Akcia má slúžiť k propagácii výsadby zelene v meste ako dôležitej 
súčasti environmentálnych aktivít obyvateľstva, čo je potrebné uskutočniť za účasti obča- 
nov, poslancov a pracovníkov mesta a i mediálne známych osobností. Výsadbu a starostli- 
vosť o zeleň treba propagovať aj preto, lebo mesto sa neustále stretáva s problémom 
veľmi vysokého počtu žiadostí o výrub stromov a to aj v prípadoch, keď nie je takýto pos- 
tup opodstatnený.  

 
 
 



 5

-5- 
 
Záver : 
Zasadnutie komisie bolo ukončené o 17.15 hod. s tým, že k niektorým bodom programu sa 
komisia ešte vráti na budúcom zasadnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        .......................................... 
                                                                     Jana Turanská 
         Predseda komisie  ŽP  MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: RNDr. Roman Pál - tajomník   
V Senci, dňa 30.09. 2011 
 
 
 


