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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	4	
zo zasadnutia Komisie životného prostredia MsZ konanej dňa 26.09.2012 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
            

 
Program : 
 
1.   Otvorenie 
2.   Generel zelene 
3.   Investičný zámer- Martinský les 
4.  a)  Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia 
     b)  Zariadenie na úpravu odpadov pri skládke odpadov v Senci 
5.   VZN o chove a držaní zvierat 
6.   VZN- pamiatky, pamätihodnosti- časť stromy- parky 
7.   Návrh Ing. Maglockého na ocenenie  BSK  
8.   Informácia  predsedníčky komisie o dianí v meste za uplynulé obdobie 
9.   Rôzne 
10. Záver 
 

 
Dňa 26. 09. 2012 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 
Komisia životného prostredia pri MsZ. Zasadnutie komisie sa konalo za účasti primátora, 
viceprimátorky, poslancov a verejnosti.  

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

oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Zároveň informovala 
o zmenenom poradí bodov programu schôdze. 

 
2. Zariadenie na úpravu odpadov pri skládke odpadov v Senci. 

a) Zástupcovia firmy EKO – SALMO, s. r. o. a konateľka firmy ENPRO 
CONSULT, s. r. o., Ing. Viera Husková, ktorá zámer na tento projekt 
spracovala, informovala prítomných o navrhovanej činnosti. Jedná sa 
o „Zariadenie na úpravu odpadov pri skládke odpadov v Senci“, ktoré by malo 
byť  umiestnené v areáli skládky odpadov Červený majer v Senci, ktorú 
prevádzkuje AVE Bratislava, s. r. o. 
Účelom navhovanej činnosti je zabezpečiť potrebnú kapacitu zariadení na 
fyzikálno-chemickú úpravu nebezpečných odpadov, ktoré nie je možné bez 
predchádzajúcej úpravy zneškodniť skládkovaním. Navrhovaná činnosť je 
novou činnosťou v danom území. Technológia spracovania sa používa na 
Zohore od roku 1999. Vzhľadom na ukončenie nájomnej zmluvy a odmietnutie 
jej predĺženia  na ďalšie obdobie z dôvodu výstavby vlastného zariadenia, sa 
firma EKO – SALMO s. r. o. rozhodla premiestniť linku na iné miesto v rámci 
Bratislavského kraja. Metóda, ktorá má byť pri tejto činnosti použitá je 
stabilizácia, resp. solidifikácia nebezpečných odpadov, výsledkom čoho je 
menej rozpustný stav upravovaného odpadu a jeho fyzikálne spevnenie.  
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V zdôvodnení potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite sa okrem iného 
uvádza, že „ viaceré odpady zaradené do kategórie N (nebezpečné) sú nevhodné 
na priame uloženie na skládku odpadov, pretože by sa z nich uvoľňovali 
toxické škodliviny, prostredníctvom ktorých môže dôjsť ku kontaminácii 
zložiek životného prostredia, a preto je ich potrebné pred konečným uložením 
na skládku odpadov solidifikovať, aby sa znížil stupeň ich nebezpečnosti, aby 
sa zmenšil ich objem a znížilo riziko ich úniku do prostredia.  
 

Primátor mesta Ing. Karol Kvál  uviedol, že mesto s navrhovanou činnosťou na skládke 
komunálneho odpadu v Senci nesúhlasí. Skládka slúži mestu Senec a okolitým obciam na 
skládkovanie komunálneho odpadu a táto činnosť by skládku napĺňala oveľa rýchlejšie. 
Zároveň upozornil na nebezpečenstvo havárií, ktoré môžu pri doprave a manipulácii vzniknúť 
a na možný dopad na životné prostredie v Senci. Primátor ďalej upozornil, aké bohatstvo má 
Senec v pitnej vode a aké dôležité je chrániť ju pred nepriaznivými vplyvmi. 
 
Lokalita na Červenom Majeri je cca 2 km od obytnej zóny Senca a cca 3 km od obce Blatné. 
V osade Červený majer sa nachádza niekoľko rodinných domov vzdialených len 180 m od 
miesta, kde by mala byť umiestnená solidifikačná linka. 
 
Zástupkyňa primátora pani Helena Nemcová oboznámila prítomných s uznesením MsZ č. 70 
z roku 2002, ktoré zakazuje na území mesta nakladať s takýmto odpadom. Toto uznesenie 
bolo prijaté z dôvodu ochrany životného prostredia v meste. Mesto si chce zachovať prioritne 
rekreačný charakter. 
 
Predsedníčka komisie ŽP Jana Turanská informovala prítomných o špecifikácii výstupov zo 
zariadenia na úpravu odpadov. Podľa odborného posúdenia sa nebezpečné odpady stanú 
„stabilizovanými odpadmi s obsahom nebezpečných látok zhruba v jednej tretine“. Aj po 
úprave solidifikáciou ostáva výstupný materiál naďalej nebezpečným odpadom a nie je 
vhodné ho ukladať na skládku komunálneho odpadu. Poukázala na nevhodnosť umiestnenia 
tejto prevádzky vzhľadom na obytnú zónu. Rovnako nevhodné je takúto činnosť vyvíjať pri 
chránenom území Martinský les (Natura 2000).  
Zároveň upozornila na zastaralosť linky. Linka má už 14 rokov a jej technický stav môže 
ohroziť bezpečnosť prevádzky. 
 
Poslankyňa PhDr. Gabriella Németh sa opýtala predkladateľov tohto zámeru, akú surovinu 
chcú spracovávať touto linkou. Prekladatelia zámeru uviedli, že majú zmluvy na spracovanie 
popolčeka z bratislavskej spaľovne a teda aj dostatok vstupnej suroviny (odpadov) v blízkosti 
navrhovanej skládky. 
 
Na tomto zasadnutí Komisie ŽP pri MsZ mesta Senec sa zúčastnili aj viacerí občania, najmä 
zo sídliska „ Za Štiftom“, ktoré sa nachádza vzdušnou čiarou ku skládke najbližšie. Za toto 
sídlisko vystúpil pán PhDr. Samuel Roško, ktorý je predseda SVB SO11 a v mene občanov 
prejavil nesúhlas s uvedeným zámerom  firmy Eko – Salmo, s. r. o. Zároveň upozornil na to, 
že mesto nemá v odpadovom hospodárstve povoľovaciu kompetenciu a napriek zamietavým 
stanoviskám, môže byť tento zámer povoľovacím orgánom t.j. Ministerstvom ŽP schválený 
a preto je potrebné celú záležitosť pozorne sledovať. 
 
Ing. Viera Husková informovala o možnosti umiestňovať aj mobilné linky na spracovanie 
nebezpečného odpadu a upozornila, že mesto už jednu prevádzku s nebezpečným odpadom 
má na území povolenú.  
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Komisia sa takejto situácii chce vyvarovať a prijala uznesenie: 
 
Komisia nesúhlasí s umiestnením akejkoľvek linky na spracovanie, nakladanie 
a skládkovanie nebezpečného odpadu v katastrálnom území Senca. 
Za: 9 hlasov 
Proti: 0,  
Zdržalo sa: 0 
 

2b) Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia 
Spoločnosť ARGUSS, s. r. o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava prevádzkuje od roku 
2002 „Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou – 
prevádzka Senec“ na Hornom Dvore, parc. č. 5162, 5163. Spoločnosť požiadala 
o zmenu integrovaného povolenia a predĺženie svojej činnosti o ďalšie tri roky. 
Platnosť súhlasu predlžuje Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát 
životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly. Jedná sa 
o kontaminovanú zeminu olejmi a ropnými látkami, ktorá sa biodegradáciou očistí 
a odváža sa. Prevádzka nefunguje ako skládka.   

Vstup do areálu tejto prevádzky nie je označený, nedá sa kontrolovať, nie je pod stálym 
dohľadom, napriek tomu že sa v nej manipuluje s nebezpečným odpadom. V čase vydania 
prvého povolenia to bol  extravilán mesta,  dnes je preklasifikovaný na územie určené na 
funkčné využitie Logistické centrum – dopravné zariadenia, vybavenosť a služby. V blízkosti 
prevádzky ARGUSS s. r. o. sa stavia D1 FASHION OUTLET & BUSINESS Centrum Senec, 
kde sa počíta s pohybom veľkého množstva ľudí.  
 
Návrh uznesenia: Komisia ŽP pri MsZ nesúhlasí s predlžovaním povolenia pre 
spoločnosť ARGUSS s. r. o. a bude sa usilovať o jeho úplné zrušenie. 
Za: 9 hlasov 
Proti: 0,  
Zdržalo sa: 0 
 

3. Informácia o Investičnom zámere v Martinskom lese  
 Ing. arch. Igor Križko informoval prítomných o investičnom zámere (overovacej 
štúdii)  v Martinskom lese.  

Projekt vypracoval Ing. Róbert Štrigner z ARŠ, s. r. o. Bratislava. Jedná sa o investičný zámer 
na areál poľnohospodárskej usadlosti „ Ranč APPALOOSA a rodinná biofarma“, na 
parcelách č. 4018/1, 4021, 4022/1, k. ú. Senec. Investor stavby a súčasne prevádzkovateľ 
budúcej biofarmy je Kamila Kepštová, Hlinkova 3, Ivanka pri Dunaji. Ranč má slúžiť na chov 
koní a psov, ktoré poslúžia na liečebné účely pri hipoterapii a canisterapii. 
Ing. Ján Maglocký oboznámil komisiu , že v blízkosti zámeru stavať túto biofarmu je Morské 
oko, ktoré slúži na napájanie lesnej zvery. Oplotenie farmy bude prekážkou pri migrácii 
zvierat. 
Ing. Rudolf Bittner informoval komisiu životného prostredia, že návrh už bol predložený 
v stavebnej komisii a táto s návrhom biofarmy súhlasila. 
Ing. Tibor Šimonič uviedol, že táto časť lesa je poslednou oázou pokoja v danom území 
a mala by byť chránená od rušivých vplyvov. 
Jana Turanská navrhla operatívne stretnutie so spoločenstvom vlastníkov v osade Sv. Martin. 
Požiadala projektanta a investora aby prišli obyvateľom osady predniesť svoj zámer. Komisia 
sa rozhodne o podpore tohto zámeru až po tomto stretnutí. 
Výjazdové stretnutie sa bude konať v Poľovníckej chate v osade Sv. Martin v nedeľu 
dňa 7. októbra o 14.00 hod. 
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Za: 9 hlasov 
Proti: 0,  
Zdržal sa: 0 
 

4. Generel zelene (územnoplánovací podklad k ÚPN v Senci) 
O genereli zelene referoval vedúci referátu Územného plánovania a regionálneho 
rozvoja mesta Ing. arch. Igor Križko.  
Prebehlo verejné obstarávanie na výber spracovateľa generelu, ktorý bude 
financovaný z rozpočtu mesta. Spracovateľom generelu sa stala firma EKO JET 
s. r. o., ktorá splnila všetky podmienky účasti,  má potrebnú spôsobilosť na tvorbu 
územného plánu a krajinnú tvorbu a spracovanie generelu zelene,  a ponúkla 
najnižšiu cenu. Zmluvný termín na dodanie prác je 15. 12. 2012. 
 

Návrh uznesenia: Komisia berie výsledky výberu firmy EKO JET na vedomie a žiada 
dať generel v štádiu rozpracovanosti na posúdenie na zasadnutí  komisie dňa 28. 11. 
2012. 
Za: 9 hlasov 
Proti: 0, Zdržalo sa: 0 
 

5. VZN- pamiatky, pamätihodnosti- časť stromy- parky 
Mgr. Gábor Strešňák, vedúci múzea v Senci predložil úplné znenie  nového VZN 
o miestnych pamätihodnostiach. Toto VZN informuje prehľadne o pamiatkach 
v Senci. Ďalšie podrobnejšie informácie a zaujímavé myšlienky navrhuje zoradiť 
prehľadne do katalógu, ktorý by bol pre všetkých návštevníkov múzea prístupný 
k nahliadnutiu.  

Ing. Ján Maglocký oboznámil prítomných s materiálom „Návrh zvlášť chránených stromov na 
plochách mestskej zelene“. Tento materiál vznikol   z iniciatívy komisie ŽP a podrobne 
monitoruje zeleň v meste. 
Mgr. Gábor Strešňák upozornil na možnosť umiestnenia informačných tabulí, ktoré by 
upozornili na stromy, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Zápis, prípadne vyškrtnutie 
stromu predchádza prerokovaniu v komisii.  
Jana Turanská uviedla, že toto delenie nemá vplyv na bežnú ochranu zelene, ale upozorňuje 
na zeleň, ktorú je potrebné chrániť so zvýšenou pozornosťou.  
Ing. Ján Maglocký bude spolupracovať so spracovateľmi generelu zelene. 
 

6. VZN o chove a držaní zvierat  
Komisii bol predložený návrh nového VZN mesta Senec o chove a držaní zvierat. 
Toto VZN by malo nahradiť VZN č. 12 o usmerňovaní chovu hospodárskych 
zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach zo dňa 27. 05. 1993. 

Účelom tohto VZN je zabezpečiť reguláciu chovu úžitkových a spoločenských zvierat, 
zabezpečiť čistotu v meste a zdravé životné prostredie, ako aj vymedziť práva a povinnosti 
chovateľov.  
 Predkladané VZN by malo zároveň predchádzať zdĺhavým a nepríjemným susedským 
sporom a malo by pomôcť pri rozhodovaní o nich.   
Ing. Tibor Šimonič dal písomne pripomienky k tomuto VZN ktoré budú prednesené na MsR 
a zapracované do návrhu. Žiadal doplniť bod, v ktorom budú uvedené povinnosti mesta 
odstraňovať uhynuté zvieratá následkom stretu s dopravným prostriedkom a rozmiestňovať 
sáčky na zber psieho trusu vo vybraných lokalitách mesta na náklady mesta. Ďalšia 
pripomienka sa týkala chovu holubov a ich rozlíšenia na chov otvorený a uzavretý.  
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Návrh uznesenia: Komisia ŽP odporúča prijať VZN o chove a držaní zvierat. 
Za: 9 hlasov 
Proti: 0,  
Zdržal sa: 0 

7. Návrh Ing. Maglockého na ocenenie  BSK  
Predsedníčka komisie pani Jana Turanská informovala ostatných členov komisie 
o návrhu občanov, oceniť Ing. Jána Maglockého ocenením Bratislavského 
samosprávneho kraja.  
Termín: do 30. 12. 2012 
Návrh uznesenia: Komisia ŽP schválila návrh na ocenenie Ing. Maglockého 
Za: 8 členov 
Proti: 0, Zdržal sa: 1 
8. Informácia  predsedníčky komisie o dianí v meste za uplynulé obdobie 
Jana Turanská informovala členov komisie, že písala list mestskému kontrolórovi, 
v ktorom požadovala kontrolu plnenia uznesenia MsZ 128/2004 na ochranu hniezdiska 
včelárika zlatého v ťažobnej stene hliniska, ktoré nebolo dodržané jednak tým , že 
stavebný úrad akceptoval na pracovnom výkrese zle zadefinované svetové strany 
a tým prišlo k zámene stien ( možno účelovému) a investor nedodržal ani odporúčanie 
ochranárov, robiť odbúravacie práce na stene v termíne  od 15.8. do 31.3. a začal 
bagrovať koncom apríla, kedy práve včelárik prilietal.  
Kontrolór Ing. Winkler v odpovedi uviedol, že z hľadiska územného plánovania bolo 
uznesenie splnené, ale nemá kompetenciu zo zákona kontrolovať, ako boli splnené 
podmienky z uznesenia v správnom konaní stavebným úradom. 
 Ďalej požiadala o kontrolu uznesenia MsZ č.78/2012, týkajúceho sa prenájmu mest. 
pozemku za účelom vybudovania letnej terasy na Lichnerovej ul. pred rešt. Nostalgia, 

            kde bola vyrezaná  pôvodná vzrastlá lipa bez povolenia, kt. vraj vyschla.  
            Na záchranu sa mal urobiť zdravotný orez , majiteľ ju  však odstránil .  

Kontrolór skonštatoval, že uznesie bolo splnené len čiastočne, nakoľko nebol 
vysadený nový strom adekvátnej hodnoty, ako pôvodný a taktiež nebol zasadený na 
pôvodné miesto. 
Inšpektorát ŽP, kde p. Turanská podávala sťažnosť za výrub, jej poslal v auguste 
odpoveď, že na výrub dal kontrolovanej osobe ústny súhlas primátor mesta, ktorý to 
telefonicky potvrdil, takže jediným porušením zákona bolo to, že majiteľ reštaurácie 
písomne neoznámil výrub do 5 dní na mesto Senec, za čo mu udelili sankciu. 

 
9. Rôzne 
 Ing. Ján Maglocký informoval členov komisie o situácii na Lichnerovej ulici 
a umiestňovanie markíz na vonkajšie sedenie. Napriek tomu, že zo stromov padá lístie 
a kvety, vytvárajú prirodzený tieň a estetické stromoradie, ktoré je vhodnejšie, ako 
markízy. 
Jana Turanská uviedla, že zeleň je v meste potrebná, aj keď si vyžaduje neustálu 
opateru a čistenie mesta. 
Ing Poizl pochválil Ing. Kolozsváriovú za muškáty v meste 
 
10. Záver. 

Predsedníčka komisie ŽP pri MsZ poďakovala všetkým prítomným za účasť.  
 
V Senci, dňa 17. 10. 2012 

                                                                       Jana Turanská 
      Predsedníčka komisie životného prostredia 


