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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	7	
zo zasadnutia Komisie životného prostredia MsZ konanej dňa 28.11.2012 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

         Ospravedlnil sa: Ing. Ladislav Vojtek, JUDr. Mikuláš Pinnel a Ing. Zoltán Kása 
            
Program : 
 
1.   Otvorenie 
2.   Nebezpečné odpady a zhodnocovanie odpadu v súčinnosti s európskou legislatívou 
3.   Sťažnosť občana na voliéru v susedovej záhrade 
3.   Rôzne 
4.   Záver 
 
Dňa 28. 11. 2012 o 15.00 hod. sa konalo v zasadačke na Mestskom úrade v Senci zasadnutie 
Komisie životného prostredia pri MsZ v Senci.  

 
1. Otvorenie. Prítomných privítala predsedníčka komisie Jana Turanská. 

 
2. Nebezpečné odpady a zhodnocovanie odpadu v súčinnosti s európskou 

legislatívou 
 

Informácie o spoločnosti ARGUSS s. r. o. – povolenia pre túto prevádzku vychádzajú z  
platného dokumentu. Spoločnosť sídli na Záhradníckej ul. č. 27 v Bratislave, na Hornom 
Dvore v Senci spracováva nebezpečný odpad biodegradáciou. Tento spôsob je nešetrný 
k životnému prostrediu. Objem nebezpečného odpadu, na ktorý si vyžiadali od Obvodného 
úradu životného prostredia v Senci je neadekvátny veľkosti tejto prevádzky,  25 tis. t ročne . 
Predsedníčka komisie ŽP pri MsZ v Senci Jana Turanská iniciovala stretnutie s konateľmi 
firmy. Účelom tohto stretnutia malo byť presvedčenie sa o neškodnosti prevádzky pre mesto. 
Zatiaľ dali predstavitelia spoločnosti ARGUSS s. r. o.  písomné vyjadrenie, že mali osobné 
rokovania na Mestskom úrade v Senci a bez schválenia svojho zámeru zástupcami mesta by 
svojvoľne nekonali. Žiadny zápis o tomto stretnutí ale nebol spoločnosťou ARGUS s. r. o. 
predložený. 
Členovia komisie životného prostredia vyslovili vážne obavy, že prevádzky na nakladanie 
s nebezpečným odpadom vážne ohrozia kvalitu podzemných vôd, znečistia aj povrchové vody 
a poškodia zdravie obyvateľov v meste.  
Spoločnosť ARGUSS s. r. o. vedome porušuje zákony, neplatí mestu poplatky za malý zdroj 
znečistenia ovzdušia, pričom čistia údajne zeminu zmiešanú s ropnými látkami a pri týchto 
látkach sa uvoľňujú do ovzdušia výpary. ARGUSS s. r. o. neplatí mestu ani tzv. „skládkovú 
daň“.  
Je potrebné si uvedomiť, že prevádzky takéhoto charakteru (nakladanie s nebezpečnými 
odpadmi) poškodzujú charakter mesta, ako významnej rekreačnej oblasti a samozrejme 
majú nepriaznivý dopad aj na kvalitu životného prostredia, zdravia obyvateľov a 
hodnotu všetkých nehnuteľností v meste. 
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Návrh uznesenia: 
Mesto Senec presadzuje na úseku odpadového hospodárstva politiku obmedzovania až zákazu 
nakladania s nebezpečnými odpadmi. Možné je len dočasné zhromažďovanie NO 
vzniknutého na území mesta a okolitých obcí, a to za účelom jeho odvozu na spracovanie 
autorizovaným spracovateľom mimo územia mesta Senec firmou, ktorá má platnú zmluvu 
s mestom. 
Zakazuje sa vydávať súhlasy a súhlasné stanoviská, ako i vyjadrenia neutrálne t.j. „Bez 
pripomienok“. 
Odborný útvar MsÚ a štatutári mesta sú povinní vydať v tejto oblasti vždy zamietavé 
a nesúhlasné stanoviská a vyjadrenia a voči rozhodnutiam orgánov štátnej správy (OÚŽP, 
KÚŽP, IŽP), sú povinní sa vždy odvolať, ak je takéto rozhodnutie v rozpore s politikou mesta 
Senec v oblasti ŽP. A to je neumiestňovanie skládok a spracovateľských kapacít na 
nebezpečný odpad na území mesta Senec. 
 Ak takéto odvolanie mesta nebude úspešné, je mesto - štatutári, povinní podať žalobu 
o neplatnosť takéhoto rozhodnutia orgánu štátnej správy ŽP na príslušný súd. 
Uvedený postup mesta, mestských úradníkov a štatutárov je nevyhnutný vzhľadom na potrebu 
zachovania nadštandardnej kvality ŽP v meste a jeho okolí, ktorá je potrebná na ochranu 
záujmov rozvoja cestovného ruchu, ako aj z dôvodov potenciálneho všeobecného ohrozenia, 
vyplývajúceho z fungovania takýchto prevádzok, t. j. skládok NO a spracovateľských 
prevádzok NO. 
Ak vydajú súhlasné stanoviská a vyjadrenia vo veci umiestnenia prevádzky NO iné inštitúcie 
(OÚŽP, ÚVZ) a takéto rozhodnutie sa týka rozhodnutia o povoľovaní činnosti nakladania 
s nebezpečným odpadom na území mesta Senec, sú mestskí úradníci a štatutári povinní 
zahájiť zisťovacie konanie k objasneniu postupu vydávania takýchto stanovísk a vyjadrení 
iných orgánov a účastníkov konania, ktoré sú v rozpore so záujmami a environmentálnou 
politikou mesta Senec. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Zároveň je potrebné, aby mesto zamestnávalo odborníkov, ktorí by presadzovali dodržiavanie 
zákonov a chránili životné prostredie v meste. Pre kvalitu životného prostredia v meste,  
z dôvodu množiacich sa žiadostí na rozširovanie starých a otváranie nových prevádzok 
s nebezpečnými odpadmi je nevyhnutné, aby mesto zadalo vypracovanie  nového Plánu 
odpadového hospodárstva ( POH ). 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia životného prostredia pri MsZ žiada mesto Senec zadať obstaranie POH 
autorizovanému obstarávateľovi. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Predsedníčka komisie Jana Turanská informovala prítomných, o zmenách v európskej 
legislatíve, o povinnostiach so zavádzaním spracovania bioodpadu a iného zhodnocovania 
odpadu. Zneškodňovanie odpadu skládkovaním sa už nemá povoľovať, je neperspektívne 
a nevedie k dôslednému separovaniu a k zhodnocovaniu druhotných surovín.  
V diskusii sa vyjadrili členovia komisie o možnostiach realizácie týchto návrhov.   
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3. Sťažnosť suseda na voliéru v susedovej záhrade 
Na záhrade pri  rodinnom dome pána Mgr. Gejzu Vargu na Vinohradníckej č. 20 sa začala 
výstavba kovovej konštrukcie v blízkosti domu pána Juraja Fridu. Stavba je umiestnená cca 
4,3 m od  rodinného domu pána Fridu. Stavba bola zastavená zaslaním výzvy na zastavenie 
stavebných prác, ktorá bola odoslaná 28. 08. 2012 pod. č. 1051/2012 z odboru ŽP a výstavby 
mesta. Šetrením bolo zistené, že stavba nie je ohlásená na tunajšom úrade ako drobná stavba, 
pričom jej plocha ju zaraďuje do kategórie stavieb, pre ktoré má byť vydané stavebné 
povolenie, pri ktorom majú možnosť všetci účastníci konania sa vyjadriť, resp. sa odvolať.  
Na túto stavbu nie je vydané stavebné povolenie a sused sa nemohol k stavbe vyjadriť a 
ani k jej realizácii dať stanovisko.  
Počas riešenia sťažnosti sa zmenil majiteľ domu. Nový majiteľ sa nasťahoval do domu s tromi 
malými deťmi. Pristúpil k riešeniu problému, zúčastnil sa aj rokovania pri okrúhlom stole 
a predniesol tento problém vedeniu mesta. Žiadal dodržiavanie platného VZN - Všeobecné 
záväzné nariadenie mesta o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat 
chovaných v domácnosti, podľa ktorého môže byť chovný priestor vzdialený od susedovej 
stavby len na vzdialenosť minimálne 15 m.  
Stanovisko komisie je, že VZN musí byť dodržané, pri chove operencov v blízkosti okien 
do spální je reálne nebezpečenstvo vypestovania alergií na perie a ďalších zdravotných 
problémov. Voliéra má veľkosť - vonkajšie rozmery cca 10 x 6 x 4,2 m – čo môže 
spôsobovať problémy z dôvodu porušovania § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Vlastník 
veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo 
čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv“. Zároveň nesmie „obťažovať susedov hlukom, 
prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, 
svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci 
pozemok...“. Pri takej veľkosti voliéry a druhu chovaných vtákov: bažanty, volavky, žeriavy, 
pávy a iné je isté, že budú susedia rušení aj nadmerným hlukom, prachom z krmiva, 
podstielky  a peria. 
 

 
            4. Rôzne 
Predsedníčka komisie Jana Turanská informovala členov komisie o článku v SME.sk, 
o skládke komunálneho a nebezpečného odpadu v Hlohovci. Obyvatelia mesta sa 
prostredníctvom primátora snažia zamedziť rozširovaniu skládky.  
 

5. Záver 
Predsedníčka komisie ŽP pri MsZ poďakovala všetkým prítomným za účasť.  
Ďalšie zasadnutie komisie bude 23. 1. 2013. 
 

V Senci, dňa 14. 12. 2012 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Jana Turanská 
      Predsedníčka komisie životného prostredia 
 
 
Zapísala: Ing. Dana Mikulášová, PhD. 


