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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	3	
zo zasadnutia komisie MsZ životného prostredia konanej dňa 06.06.2012 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
          Ospravedlnil sa: Ing. Ladislav Vojtek,  

 
 
Program : 
 
1. Otvorenie 
2. Zoznam pamiatok a pamätihodností mesta Senec- doplnenie a zmena VZN 
3. Regulatívy k ÚPN - návrhy členov k materiálu od Ing. arch. Križku 
4. Pripomienkovanie ÚPNR – BSK - Koncept 
5. Generel zelene- centrálne parky v Senci 
6. Informácia o aktivitách ohľadne výstavby v Starej tehelni, podania na Inšpektorát ŽP- Jana      
Turanská 
7. Rôzne 
 
Dňa 06.06.2012 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 
Komisia životného prostredia  

 
1. Otvorenie. Prítomných privítala predsedníčka komisie Jana Turanská a zároveň 

oboznámila prítomných s programom zasadnutia.  
 
 

2. Zoznam pamiatok a pamätihodností mesta Senec – doplnenie a zmena VZN 
Mgr. Gábor Strešňák, riaditeľ múzea v Senci informoval o tvorbe nového VZN 

o miestnych pamätihodnostiach. Podklady na VZN boli získavané z rôznych 
zdrojov, najmä od Doc. RNDr. Petra Fedora, PhD.  a Mgr. Tomáš Königa, PhD. 
Členenie pamätihodností je uskutočnené do piatich kategórií: 
a) hmotné nehnuteľné pamätihodnosti 
b) hmotné hnuteľné pamätihodnosti 
c) nehmotné pamätihodnosti 
d) zaniknuté pamätihodnosti 
e) prírodné areály, vodné plochy, parky 

 
Niektoré vybrané problémy tohto návrhu boli členom komisie životného prostredia 
predložené na konzultáciu a zváženie zaradenia ďalších pamätihodností do zoznamu, napr. 
Labutie jazero.  
Ing. Ján Maglocký uviedol, že v  meste sa nachádzajú malé lokálne biocentrá. Je ich 
niekoľko, asi 4 až 5.  
V meste sa nachádzajú stromy staré okolo 100 rokov a viac, je ich asi 6 kusov, z toho 2 ks 
sofory, 1 lipa a moruše. 
V meste Senec má chránené hniezdisko vták včelárik zlatý. (Natura 2000*) V evidencii je 
potrebné charakterizovať lokalitu, čím je výnimočná, evidovať by sa mali aj koridory slúžiace 
pre prelet vtáctva, taxonomické údaje, ich vek a pod. 
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Ďalšie návrhy na doplnenie VZN o miestnych pamätihodnostiach je možné zaslať na adresu 
múzea v Senci:  muzeum@senec.sk. 
Na ďalšom zasadnutí komisie životného prostredia bude predložené úplné znenie tohto VZN. 
 
 

3. Regulatívy k ÚPH- návrhy členov k materiálu od Ing. arch. Igora Križku 
Ing. arch. Igor Križko informoval o návrhu regulatívov funkčného a priestorového využívania 
územia pre vypracovanie nového Územného plánu mesta Senec.   
V roku 2010 vznikla 10 – členná komisia, ktorá mala spolupracovať na návrhoch regulatívov 
priestorového usporiadania územia. Komisia sa zatiaľ nezišla. V návrhu riešeného územia je 
navrhnutých 49 lokalít. Projekt je v štádiu riešenia a je stále možné ho pripomienkovať. 
 

4. Pripomienkovanie ÚPNR – BSK – Koncept a Správa o hodnotení 
strategického dokumentu ÚPNR – BSK – Koncept 

O pripomienkovaní Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja informoval 
členov komisie Ing. arch. Igor Križko. Mesto zaslalo oficiálne stanovisko k nemu  „bez 
pripomienok. Komisia ŽP, občianski aktivisti a Enviroklub- dali 11 stranové 
pripomienkovanie ÚPN-BSK, ktoré spracoval RNDr.Roman Pál. 
Potom Ing arch.Križko na vyzvanie predsedníčky p. Turanskej informoval prítomných tvorbe 
nového Územného plánu mesta Senec 
 Uznesením 116/2008 MsZ sa navrhli lokality, ich funkcie využitia. Od roku 2007 sa zastavili 
„zmeny a doplnky k územnému plánu“ a začal sa obstarávať „nový“ Územný plán. 
Schvaľovanie nového územného plánu je veľmi zdĺhavý proces, vyjadrujú sa k nemu všetky 
dotknuté orgány. Najprv sa schvaľuje Územný plán regiónu Bratislavského samosprávneho 
kraja, pretože musí byť zabezpečená vzájomná nadväznosť všetkých územných plánov obcí v 
kraji. 
Členovia vzali informáciu na vedomie. Tento materiál sa bude ešte pripomienkovať, vrátane 
verejného pripomienkovania. 
Správa o hodnotení strategického plánu ÚPNR – BSK – Koncept je spracovaná aj so 
zapracovaním návrhov na opatrenia, ktoré vylúčia  možné nepriaznivé vplyvy na životné 
prostredie. ( EIA). ÚPN rieši rozvoj osídlenia, dopravy, množstva obyvateľov. Každá obec 
v regióne dala k ÚPN pripomienky. 
ÚPN je riešený vo viacerých variantoch.  
 

Variant 1 - je optimistický a počíta s nárastom počtu obyvateľov z terajších cca 
630 000 obyvateľov (Senec 17 000),  na asi 1 000 000 až 1 200 000 obyvateľov (do 
roku 2030), s rozvojom osídlenia mimo miest, a s ďalším zabratím poľnohospodárskej 
pôdy. 
Variant 2 -  je pesimistickejší, nepočíta s migráciou obyvateľstva, ale s ich úbytkom 
asi o 4 000 obyvateľov v regióne. (do roku 2030) 
Variant 3 - je realistický, počíta s rovnakým prírastkom obyvateľstva, s mladými 
migrantmi, ktorí sa usídlia, prírastok cca o 40 000 obyv. (do roku 2030) 

Informácie je možné nájsť na stránke BSK. 
 
5. Generel zelene- centrálne parky v Senci 

O genereli zelene referoval vedúci referátu Územného plánovania a regionálneho rozvoja 
mesta Ing. arch. Igor Križko.  
Generel zelene je územnoplánovací podklad pre spracovanie Územného plánu, resp. pre jeho 
podrobnejšie spresnenie. Z rozpočtu mesta boli vyčlenené peniaze na generel dopravy 
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a generel zelene. Ing. arch. Križko  odpovedal na otázky členov komisie. Prvýkrát bol 
spracovaný podklad pre generel zelene v roku 1993.  
Ing. Ján Maglocký uviedol, že zeleň v meste je veľmi poddimenzovaná. Zistený stav zelene je 
asi tretina oproti ploche, ktorá je potrebná na počet obyvateľov v meste. 

6. Informácia o aktivitách ohľadne výstavby v Starej tehelni, podania na 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava - Jana   Turanská 

Predsedníčka komisie pani Jana Turanská informovala ostatných členov komisie o aktivitách 
ohľadne výstavby v starej tehelni. Stavebník v tejto lokalite začal výstavbu v čase hniezdenia 
chráneného včelárika zlatého (vlha pestrá). OÚŽP v Senci nežiadal EIA, stavebník z vlastnej 
iniciatívy žiadal o vyjadrenie ochranárov, ktorý navrhli termín realizácie stavebných prác 
v čase od 15.8. – 31.3. Stavebník začal s terénnymi úpravami 24. 4., t. j. mesiac po tomto 
termíne. 
Došlo aj k zámene stien. Uznesením poslancov z r.2004 mala byť chránená severná dobývacia 
stena, v ktorej je väčšie množstvo hniezd včelárika zlatého. Zámenou svetových strán sa 
západná stena stala severnou a stavebník tam dodržiava „ochranné pásmo“( minimum hniezd) 
a z hniezdnej steny, ktorá mala byť uznesením chránená bola odbagrovaná značná plocha 
keďže  stavebník tam mal územné nároky , ktoré si potreboval uplatniť. 
Občania podpisujú petíciu na záchranu včelárika zlatého.  
 

 
7. Rôzne 
Jana Turanská a Ing. Ján Maglocký informovali členov komisie o návšteve na 
Biofarme Agrokruh v Hrubom Štúri. Pestuje sa tu biozelenina bez použitia klasických 
poľnohospodárskych obrábacích strojov. Biofarmu obsluhujú 1 – 2 pracovníci. Na 
tejto farme sa nepoužíva hnojenie.  Je vytvorená na ploche 2 ha a potrebný vstupný 
kapitál je cca50 000 Eur. Biofarma má jedinečné mechanické strojové vybavenie na 
elektrický pohon, ktoré používajú na obrábanie pôdy. Venujú sa len rastlinnej výrobe. 
Je to veľmi perspektívny spôsob využitia územia s vysokou mierou ochrany životného 
prostredia. 
 
Jana Turanská a Ing. Viera Kolozsváriová informovali o vyschnutej asi 20 ročnej lipe 
na Lichnerovej ulici pred reštauráciou Nostalgia. Stromu  náhle uschli listy v priebehu 
týždňa. Na chodníku pred Nostalgiou mal záujem jej majiteľ postaviť vonkajšie 
sedenie pre hostí. Predsedníčka komisie ŽP p. Turanská podala podnet na Inšpektorát 
životného prostredia v Bratislave, aby sa určila príčina zoschnutia listov stromu. 
Prípad je v šetrení. 
 
Najbližší termín konania komisie je 26. September  2012. 
 
V Senci, dňa 29. 06. 2012 

 
 
 
 
                                                                        Jana Turanská 
      Predsedníčka komisie životného prostredia 
 
 
Zapísala: Ing. Dana Mikulášová, PhD. – tajomníčka 
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___________________________________________________________________________ 
*NATURA 2000 je sústava chránených území európskeho významu. Prostredníctvom nej sú 
chránené najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich 
živočíchov a vybraných biotopov vyskytujúcich sa na území Európskej únie. Budujú ju 
členské štáty EÚ nezávisle na národných sústavách a systémoch chránených území. Neskôr 
má byť pod týmto názvom vytvorená súvislá ekologická sieť chránených území. Vyčlenené 
územia sú zahrnuté v Národnom zozname navrhovaných chránených vtáčích území a 
Národnom zozname navrhovaných území európskeho významu.   


