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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	6	
zo zasadnutia Komisie životného prostredia MsZ konanej dňa 14.11.2012 

 
 
Prezencia: -  prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny, 
  ospravedlnil sa: Ing. Juraj Pojzl, Ing. Ladislav Vojtek 
       
Program : 
1.   Otvorenie 
2.   Generel zelene 
3.   Rôzne 
4.   Záver 
 
Dňa 14. 11. 2012 o 15.00 hod. sa v zasadacej miestnosti úradu konalo zasadnutie komisie ŽP 
pri MsZ v Senci. Zasadnutie komisie sa konalo za účasti  zástupcov spoločnosti EKO JET  a 
verejnosti. 

 
1. Otvorenie. Prítomných privítala predsedníčka komisie Jana Turanská. 

 
2. Informácia - Generel zelene (územnoplánovací podklad k ÚPN v Senci) 

Spracovateľom generelu sa stala spoločnosť EKO JET s. r. o., ktorá má potrebnú 
spôsobilosť na tvorbu územného plánu a krajinnú tvorbu a spracovanie generelu 
zelene. Zmluvný termín na dodanie prác je 15. 12. 2012. 

Predsedníčka komisie ŽP pri MsZ v Senci iniciovala mimoriadne stretnutie členov komisie so 
spracovateľmi generelu zelene v štádiu jeho rozpracovania. Účelom tohto stretnutia bola 
prezentácia generelu pred jeho ukončením, s možnosťou vznesenia pripomienok z jednania 
komisie, ktoré by ešte mohli byť do generelu zapracované pred jeho odovzdaním. 
Spoločnosť EKO JET s. r. o. podrobne prezentovala  svoju prácu. Kriticky zhodnotila  
nedostatky v meste, málo rozľahlejších plôch vysadených zeleňou, ktoré by sa dali označiť 
ako parky. Spoločnosť navrhuje výsadbu stromov okolo cestných komunikácií v zelených 
pásoch – stromové aleje popri cestách. Zároveň navrhuje dbať na zelené pásy už v štádiu 
projekčného návrhu na novovzniknutých uliciach v nových satelitných  obytných častiach 
mesta. 
 
Komisia ŽP navrhuje zapracovať do generelu zelene tieto pripomienky: 

1. Odporúčame 2 lokality na veľkoplošné  parky ( 2-3 ha), jeden v lokalite za 
Aquaparkom v smere na Holiday Vilage v katastri Senec, eventuálne  i  v susednom 
katastri a ďalší  na severe Senca, severne od sídliska Za Štiftom v extraviláne. 

2. Pri výstavbe nových ulíc v budúcnosti rátať, minimálne s jednostranným pásom zelene 
(stromoradia), šírka min. 2 metre.  

3. Pri parkoviskách rátať s pásmi zelene - kríkovej i vzrastlej. 
4. Urobiť súvislú výsadbu vzrastlých stromov tzv. zelený okruh v rozsahu ulíc - Nám. 

1.mája, SNP, Hurbanova, Turecká.  
5. Určiť plochy na náhradnú výsadbu pre žiadateľov povolení o výrub. 
6. Určiť plochu na venčenie psov - odporúčame v extraviláne v smere Šamorínska za 

mostom pri Čiernej vode.  
7. Zachovať prírodnú lokalitu na Trnavskej za benzínovou pumpou - jazierko, trampská 

chata.  
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8. Treba doriešiť lokalitu na nový cintorín s výhľadovou kapacitou  na 20 - 25 rokov do 
budúcnosti (2,5- 3,5 ha). Možné umiestnenia navrhujeme: 
a. Rozšírením lokality existujúceho cintorína v MČ Sv. Martin; 
b. Umiestnením v severozápadnej časti mesta v extraviláne pri plánovanom severnom 
obchvate mesta, t. j. v lokalite súčasných sadov. Poukazujeme na možné prepojenie 
tejto účelovej plochy s možným umiestnením veľkoplošného parku nad sídliskom Za 
Štiftom. 

 
Predsedníčka komisie Jana Turanská uviedla, že ďalšie pripomienky ku generelu zelene je 
možné poslať e–mailom na adresu Mestského úradu alebo priamo spracovateľovi. 
Žiada spracovateľov generelu, aby ju o zapracovaní pripomienok spätne informovali. 
 
V diskusii sa vyjadrili členovia komisie o možnostiach realizácie návrhov do reálnej praxe. 
Teoretický návrh je potrebné presadiť, aby sa zlepšili podmienky života v meste, zaviazať 
Stavebný úrad v Senci, aby pri stavebných konaniach trval na výsadbe zelených plôch. 
 
Na zasadnutí sa zúčastnili i občania, ktorí sa zapojili do diskusie a vyjadrili súhlas s názorom  
spracovateľov nového generelu zelene, že v Senci je dlhodobo zanedbávaná starostlivosť 
o výsadbu i údržbu zelene. Ďalej položili otázku Ing. arch. Križkovi, aký má mesto zámer 
s pozemkom za poliklinikou. Pán Križko odpovedal, že mesto nie je vlastníkom tohto 
pozemku, majiteľom je VÚC, ktorý ho už trikrát ponúkol na predaj v elektronickej aukcii. 
Tento pozemok je v územnom pláne vedený na zeleň a i v novom územnom pláne to tak 
bude. 

 
3. Rôzne 

Predsedníčka komisie Jana Turanská informovala členov komisie o svojich aktivitách od 
zasadnutia poslednej komisie, týkajúcich sa najmä prevádzky ARGUSS, s. r. o., so sídlom na 
Záhradníckej ul. č. 27 v Bratislave, ktorá na Hornom Dvore v Senci spracováva nebezpečný 
odpad biodegradáciou. Konateľka tejto spoločnosti sľúbila, že umožní obhliadku  prevádzky, 
aby vyvrátila obavy o jej nebezpečnosti pre kvalitu životného prostredia, najmä podzemných 
vôd, a umožní tak jej kontrolu. O termíne bude predsedníčka vopred členov  informovať 
 

4. Záver 
Predsedníčka komisie ŽP pri MsZ poďakovala všetkým prítomným za účasť.  
Ďalšie zasadnutie komisie bude 28. 11. 2012. 
 
 
 

V Senci, dňa 27. 11. 2012 
 
 
 
 
 
                                                                        Jana Turanská 
      Predsedníčka komisie životného prostredia 
 
 
Zapísala: Ing. Dana Mikulášová, PhD. 


