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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	2	
zo zasadnutia komisie MsZ životného prostredia konanej dňa 28.03.2012 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
          Ospravedlnil sa: Ing. Tibor Šimonič, JUDr. Mikuláš Pinnel, Ing. Imrich Jasaň 

 
 
Program : 
 

1. Kontrola plnenia uznesení komisie MsZ životného prostredia 
2. Projekt rozšírenia čističky odpadových vôd. 
3. Nové VZN mesta Senec - pripomienkovanie častí, ktoré sa týkajú životného prostredia. 
4. Realizácia projektu  zelene – ihrisko na ul. Jesenského.  
5. Znečisťovanie ovzdušia – stručné zhrnutie skúseností, navrhované opatrenia, 

monitoring. 
6. Čierne skládky – možnosti riešenia. 

Problém túlavých mačiek. 
7. Pripomienkovanie projektu „Revitalizácia II. etapy námestia“. 
8. Rôzne 

                   
 

Dňa 28.03.2012 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 
Komisia životného prostredia Prítomných privítala predsedníčka komisie Jana 
Turanská a zároveň oboznámila prítomných s programom zasadnutia.  

 
 

1. Kontrola plnenia uznesení: predsedníčka komisie Jana Turanská stručne zhodnotila 
situáciu, niektoré body programu minulej schôdze konanej 25.01.2012 pokračujú 
priebežne v riešení aj na tejto schôdzi. Zároveň navrhla zmenu programu, aby sa ako 
prvý bod programu riešilo pripomienkovanie projektu „Revitalizácia II. etapy 
námestia “, vzhľadom k prítomnosti predsedu Komisie výstavby a ÚP Ing. Bittnera 

 
Hlasovanie:  
za: 7  proti: 0 zdržal sa: 0 
 

2. Pripomienkovanie projektu „Revitalizácia II. etapy námestia“. 
Predsedníčka komisie Jana Turanská predložila komisii k nahliadnutiu projekt, 
pripravený na stavebné povolenie. Snahu zredukovať betónové plochy, so zachovaním 
pôvodnej zelene sa v projekte nepodarilo vyriešiť dostatočne. Pribudol šikmý priečny 
chodník na výkrese č. 4.2.  
V projekte je riešený príjazd sanitiek, ktorý musí spĺňať bezpečnostné kritéria na 
manipuláciu s pacientmi a zároveň  v prípade že sa stretne pred poliklinikou viac 
sanitiek, musí byť umožnený ich bezpečný  prechod a výjazd. 
Zároveň sa všetci členovia komisie zhodli na tom, že chodník okolo okrúhlej časti 
ihriska je potrebné odstrániť pretože je zbytočný a uberá zelenú plochu, ktorej je v tej 
časti pomerne málo. 
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Na rokovaní komisie bol prítomný aj predseda komisie výstavby a ÚP Ing. Rudolf 
Bittner., ktorý sa vyjadroval k projektu zo stavebného hľadiska.  
Ing. Zoltán Kássa navrhol do projektu zapracovať riešenie parkovísk pozdĺžne popri 
ceste, čím by sa získalo parkovanie pre min. 30 osobných vozidiel.  
Na ďalší problém v súvislosti s riešením tohto projektu upozornila vedúca oddelenia 
zelene, údržby a čistenia mesta Ing. Viera Kolozsváriová. Jedná sa o umiestnenie 
smetných košov pre bytové domy. Musí sa do týchto priestorov dostať rozmerné 
smetiarske vozidlo a nádoby  vyprázdniť. Na tento účel je potrebná obojsmerná 
premávka a chodník by sa posunul asi 1 m k Poliklinike. 
Ing. Ján Maglocký upozornil na krátkosť času, ktorý má na preštudovanie projektu. 
Zároveň upozornil na nedostatky v projekte, ktorý rieši zelené plochy len ilustračne 
a nie je v ňom zakreslený skutkový stav. Projekt má mať zakreslenú existujúcu zeleň, 
predovšetkým stromy a kríky, aby bolo zrejmé, kde je ich poloha, či ostanú naozaj 
zachované. Projekt nemá dostatočne kótovanie a je v inej mierke ako boli pôvodné 
výkresy, preto sa nedá porovnať poloha zachovaných stromov. Zároveň skonštatoval, 
že stará časť projektu sa značne zlepšila, ale nová časť projektu má chyby. 
Členovia komisie sa zhodli na tom, že ak zeleň nahradí nová zeleň, je to v poriadku, 
avšak Jana Turanská zároveň skonštatovala, že zeleň by mala byť estetická hneď, a nie 
o veľa rokov, keďže stromy rastú pomaly. Na tento fakt je potrebné upozorniť aj 
záhradnú architektku, aby navrhovala do projektu vzrastlejšiu zeleň a nedávať lipy, 
ktoré majú masívnejší spád nad lavičky. 
Ing. Kolozsváriová upovedomila členov komisie, že ona je prítomná pri odstraňovaní 
zelene a zároveň vždy podlieha jej schváleniu, preto ustráži aj odstránenie  pôvodných 
zdravých stromov pri realizácii projektu . 
Ing. Maglocký bol poverený spracovaním pripomienok pre realizátora projektu arch. 
kanceláriu Novaarch 
 

3. Projekt rozšírenia čističky odpadových vôd. 
Predsedníčka komisie apelovala na potrebu vytvorenia čističky odpadových vôd, ktorá 
by funkčne postačovala výhľadovo na dlhšie obdobie pre mesto Senec, ktoré sa rýchlo 
rozvíja. Navrhované riešenie projektom „Rozšírenia a intenzifikácie ČOV“, 
predloženým poslancom na februárovom MsZ je nepostačujúce! Je potrebné riešiť 
projekt ČOV v spolupráci s odborníkmi tak, aby čistička technicky a kapacitne 
postačovala na obdobie 15- 20 rokov. Navrhovaný projekt túto kapacitu nespĺňa. 
Ing. Zoltán Kassa upozornil na nevysporiadané majetkoprávne vzťahy napr. pozemku, 
v čom vidí veľký problém, pretože financie, o ktoré sa na tento projekt bude mesto 
uchádzať musia byť presne zadefinované. Nedá sa žiadať o podporu z eurofondov ak 
má pozemok iného majiteľa ako je mesto. Všetci členovia komisie sa zhodli na tom, že 
je potrebné konať v tejto veci a nie čakať, lebo čakanie situáciu komplikuje 
a predražuje. 
Ing. Bittner vidí potrebu riešenia čistenia odpadových vôd v meste hlavne v období 
letnej turistickej sezóny, keď výrazne vzrastie počet obyvateľov v meste. Zároveň 
uviedol, že z dlhodobejšieho hľadiska ako je 20 rokov sa nedá riešiť problém čističky, 
pretože budú novšie technológie. 
 

4. Nové VZN mesta Senec - pripomienkovanie častí, ktoré sa týkajú živ. prostredia.: 
Komisia životného prostredia prerokovala návrh nového VZN, časť 5, čl. 15 – Tvorba, 
správa a údržba zelene. V diskusii hovoril pán Mikuláš Takáč a upozornil na fakt, že 
by mal byť v každom č. Senčana i na webe mesta výrazne vyznačený telefonický 
kontakt na mestskú políciu, kde môžu  občania hlásiť, ak sa stanú svedkami 
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vandalizmu. Zvýšilo by to záujem spoluobčanov na udržiavaní poriadku a ich záujem 
o spoluprácu, keď vidia porušovanie VZN. 
Pani Jana Turanská upozornila na odhadzovanie odpadkov na zem, žuvačiek, ohorkov 
a psích exkrementov. Ing. Bitner navrhol, aby sa pravidelne na viditeľnom mieste 
v Senčanovi uvádzala výška pokút za porušenie poriadku, aby ľudia videli koľko ich 
porušenie poriadku bude stáť, čo by ich zrejme aj odradilo od robenia neporiadku. 
Ing. Ján Maglocký predložil návrh, aby sa v Čl. 15 v bode 5. sa upravila minimálna 
vzdialenosť určená pri výsadbe stromov, ktorú je potrebné dodržať od okien  domov. 
Pri tzv. pyramidálnych tvaroch korún, rastúcich vertikálne postačuje, ak je vzdialenosť 
osi kmeňa stromu od okna 2 m a nie až 3 ako je v pôvodnom návrhu. Pre tieto rastové 
tvary je vzdialenosť 3 m zbytočne veľká. 
Zároveň navrhoval, aby sa pri vydávaní nových stavebných povolení riešili aj zelené 
pásy  a zakladanie nových stromoradí. Pokiaľ sa projektuje nová lokalita, je možné 
počítať aj s novou zeleňou už v štádiu projektu. 
Pri výsadbe zelene je 2 m ochranné pásmo od vedení líniových stavieb niekedy 
zbytočne veľa, pretože sa vedú už v kanáloch a chráničkách. (optické káble a pod.) 
 

Návrh uznesenia č. 2./2012: Komisia MsZ životné prostredie doporučuje MsR a MsZ doplniť 
bod. 5 v Čl. 15.  – upraviť vzdialenosť stromov od okien pri úzkych rastových tvaroch korún. 
 
Hlasovanie:  
za:7  proti: 0 zdržal sa: 0 

 
5. Realizácia projektu  zelene – ihrisko na ul. Jesenského. Ing. Ján Maglocký a  
Ing. Viera Kolozsváriová uviedli, že projekt výsadby zelena na ihrisku sa nedá 
zrealizovať nakoľko je veľmi suché počasie a chýba spodná vlaha. Je veľmi suchá jar 
a nie sú vhodné podmienky na zakladanie novej zelene, nakoľko na tom mieste nie je 
závlaha. 
Členovia komisie sa zhodli, že realizáciu tohto projektu nechajú ešte na zvážení, podľa 

toho ako sa bude vyvíjať počasie. 
 
6. Znečisťovanie ovzdušia – stručné zhrnutie skúseností, navrhované opatrenia, 

monitoring. Komisia sa zaoberala sťažnosťou MUDr. Oľgy Weissovej a MUDr. 
Márie Bickovej na zápach a exhaláty pochádzajúce, ako uviedli, z blízkej „ plynovej 
kotolne“, ktoré sa údajne šíria k bytovým domom na Hollého ulici. Ing. Viera 
Kolozsváriová upovedomila Komisiu životného prostredia, že ide o výmenníkovú 
stanicu tepla. ktorú má v prenájme firma Dalkia a.s. Tento priestor nemá vykurovanie 
na zemný plyn, ale médium je teplá voda a preto nie je možné, aby sa z tejto bývalej 
kotolne šírili exhaláty. V čase podania tejto sťažnosť boli tuhé mrazy a inverzia mohla 
spôsobiť zápach z iného zdroja, spaľovaním iných materiálov, nie plynu. Pracovníci 
mestského úradu preveria možný zdroj zápachu a na podnet zašlú písomnú odpoveď. 

 
7. Čierne skládky – možnosti riešenia. Skládky odpadu vznikajú na rôznych miestach. 

Je potrebné, aby sa motivovali občania k väčšiemu separovaniu odpadov. Zároveň 
treba pridať zberné nádoby na papier a upozorňovať občanov na viditeľnom mieste v 
novinách Senčan na fungovanie Zberného dvora , kde občania mesta môžu bezplatne 
zložiť drobný stavebný odpad, nepotrebné šatstvo, batérie, elektroniku a iné. 
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8. Rôzne 
Ing. Ján Maglocký pochválil pracovníkov Odboru verejnej zelene, údržby a čistoty 
mesta, pod vedením Ing. Kolozsváriovej za spoluprácu pri zdravotnom reze stromov 
na Nám.1.mája a ocenil i likvidáciu orezov v rámci jarného upratovania. 
Pán Mikuláš Takács upozorňuje na rozliaty betón oproti Bille, ktorý vznikol pri 
výstavbe nadstavby bloku. Žiada zjednať nápravu. 
Na podnet občanov sa pani Jana Turanská zaujímala o výrub čerešne pri MŠ na 
Fándlyho ulici. Ing. Viera Kolozsváriová ju ubezpečila, že sa jednalo o povolený 
výrub, pri ktorom sa zachránil veľký ihličnatý strom. 
Ďalší podnet od občanov bol na pálenie konárov v meste a výrub stromov na 
súkromnom pozemku. Ing. Kolozsváriová oboznámila komisiu, že pálenie na území 
mesta je zakázané. Na súkromnom pozemku je výrub možný aj bez povolenia, pokiaľ 
je dodržaná veľkosť stromov. Uviedla tiež, že sa uskutočňuje po výruboch i plánovaná 
výsadba stromov a  je vítané, ak o ňu občania sami požiadajú. Taktiež informovala 
o výkone deratizácie na území mesta v mesiaci apríl. 
 
Najbližší termín konania komisie je 27. jún 2012. 
 
V Senci, dňa 03. 04. 2012 

 
 
 
 
 
                                                                        Jana Turanská 
      Predsedníčka komisie životného prostredia 
 
 
 
Zapísala: Ing. Dana Mikulášová, PhD. - tajomníčka   
 


