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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	1	
zo zasadnutia Komisie životného prostredia MsZ konanej dňa 23. 01. 2013 

 
 

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
         Ospravedlnil sa:  Vladimír Cingel 

            
Program : 
 
1.   Otvorenie 
2.   Problém voľne žijúcich holubov v meste. Sťažnosť p. Slaného na ich premnoženie       
3.   Zber biolog. odpadu a možnosti separácie v rámci mesta v spolupráci s AVE s. r. o.       
4.   VZN o chove a držaní zvierat v meste 
5.   Rôzne 
6.   Záver 
 
Dňa 23. 01. 2013 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. Problém voľne žijúcich holubov v meste.   

Pavel Slaný z Kysuckej 14/E, podal sťažnosť, v ktorej poukazuje na veľké množstvo 
holubov na streche ich obytného domu, ktoré im jednak znehodnocujú nehnuteľnosť 
trusom, ktorý pravidelne dávajú za nemalé fin. prostriedky odstraňovať. Upozornil na to, 
že trus je vysoko alergizujúci zdroj a vyslovil obavy o zdravie obyvateľov žijúcich 
v podkrovných bytoch.  
Ing. Roman Guoth uviedol, že bytový dom Kysucká 14 vynakladá na odstránenie 
nebezpečného trusu holubov zo strechy BD nemalé finančné prostriedky (600,- EUR/ročne 
z FÚaO). Bola zakúpená a namontovaná na strechu BD zvuková plašička holubov (3.300,- 
EUR z FÚaO). Na jar tohto roku 2013 je nevyhnutné strechu BD znovu vyčistiť. Následne 
bude realizovaná montáž mechanických zábran na kritické miesta strechy (vikiere) 
odsúhlasená vlastníkmi BD v cene 2.500,- EUR z prostriedkov FÚaO bytového domu. 
Z tohto dôvodu a na základe potvrdených skúseností, len kombináciou viacerých spôsobov 
eliminácie počtu holubov čiže aj s aktívnym prispením mesta Senec (CP v prílohe) je 
možné tento problém účinne riešiť do budúcna. Daný problém sa netýka len konkrétneho 
bytového domu, ale celej mestskej časti „SALÁMKA“ a viac alebo menej aj ďalších častí 
mesta Senec. 
V písomnom stanovisku Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k tomuto problému sa uvádza, že pokiaľ 
žijú holuby voľne vo vonkajšom prostredí, nákaza nehrozí. Ak by žili holuby 
v uzatvorenom priestore (napr. povala), hrozí ochorenie zo suchého trusu, môže dôjsť u 
ľudí k ochoreniu salmonelózou, príp. chlamydiózou alebo ku vzniku alergií. Ďalej sa 
v stanovisku uvádza, že regulovanie počtu holubov v zmysle platnej legislatívy nie je 
možné trávením ani chemickou, prípadne hormonálnou sterilizáciou. Počet holubov je 
možné regulovať mechanickými zábranami, plašením, nekŕmením, neposkytovaním 
útočísk, možností hniezdenia a odchytom. 
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P. Oto Lévai, predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Senci 
poukázal na to, že holuby, ktoré sa rozmnožujú nie sú choré, to svedčí o tom, že sú zdravé. 
Za účinný spôsob, ako humánnym spôsobom vyriešiť tento problém, považuje vyriešiť ich 
hniezdiská a zabrániť tým, aby sa premnožovali.  
 
Predsedníčka komisie Jana Turanská oslovila ornitologickú spoločnosť, ktorá odporučila 
dva spôsoby ako vyriešiť problém s holubmi, použiť plašičku, ktorá imituje hlas sokola, 
ktorá ich odplaší. Túto možnosť už obyvatelia použili, bez výsledku. Druhou možnosťou 
sú firmy, ktoré sa zaoberajú odchytom holubov a elimináciou hniezdísk. 
Po tzv. "humánnom odchyte" holubov na návnadu do klietok sa holuby v špeciálnych 
nádobách usmrtia oxidom uhličitým, čo je ale v rozpore s odporúčaním RVaPS.  
 
Ing. Tibor Šimonič urobil osobne obhliadku na Kysuckej ul. Na streche sa nachádzalo asi 
300 holubov. Na hniezdenie im slúži Stredná odborná škola na Kysuckej 1692/14 v Senci, 
ktorá je v blízkosti tohto domu. Holuby sa v lete zdržujú v blízkosti sila na obilie a v zime 
sú v meste. Navrhuje, aby sa neplašili z miesta sila a nebudú tak vyháňané do mesta. 
Poukázal na možnosť úpravy strechy na susednej škole sieťkami tak, aby sa holubom 
znemožnilo hniezdenie.  
P. Oto Lévai uviedol, že by bolo vhodné, aby sa vedenie školy stotožnilo s týmto 
problémom. Škola patrí pod VÚC a bolo by preto vhodné, aby riešili tento problém 
spoločne s obytným domom na Kysuckej ul. Holuby sa zdržujú v blízkosti miest kde môžu 
hniezdiť, je preto potrebné riešiť problém v súčinnosti s touto školou. 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia životného prostredia žiada vedenie mesta Senec vyhovieť žiadosti občanov 
na elimináciu holubov zákonným spôsobom prostredníctvom certifikovanej firmy. 
Žiadame do riešenia problému zapojiť aj vedenie Strednej odbornej školy v Senci. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
 
3. Zber biologického odpadu a možnosti separácie v rámci mesta v spolupráci s AVE 
s. r. o. 
 

Predsedníčka komisie Jana Turanská informovala prítomných o povinnostiach mesta 
súvisiacich s európskou legislatívou pri zbere a zhodnocovaní bioodpadu, ktorý tvorí 
takmer polovicu množstva komunálneho odpadu a na skládkach z neho vzniká nebezpečný 
metán. Poukázala na to, že v meste nie sú umiestnené kontajnery na bioodpad. Je potrebné 
rokovať s firmou AVE s. r. o., či je ochotná bioodpad zbierať. 
Bod sa z dôvodu neúčasti pozvaného hosťa p. Igora Kebisa presúva na ďalšiu schôdzu. 
 

 
4. VZN o chove a držaní zvierat v meste 
 

Ing. Rudolf Bittner súhlasí s prijatím VZN o chove a držaní zvierat, ale žiada, aby boli 
akceptované pripomienky, ktoré v jeho mene prednesie pán Mgr. Gejza Varga.  
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Mgr.Gejza Varga oboznámil komisiu so svojím postojom, podľa ktorého VZN núti ľudí 
aby nesmeli vlastniť zvieratá. Zvieratá považuje za svoj majetok a nie je možné jeho 
majetok obmedzovať. 
Ing. Rudolf Bittner predložil komisii nákresy, kde vyznačil odstupy obytných domov od 
priestorov pre chov na svojom príklade a požadoval, aby vo VZN neboli udané žiadne 
čísla, ktoré by tieto odstupy určovali. 
Mgr. Gejza Varga navrhol, aby sa zvieracia ríša rozdelila na zvieratá malé a zvieratá veľké. 
Pre malé zvieratá by platil odstup 7 m a pre veľké 10 m. 
 
Vzhľadom na to, že pri stavbe určenej na chov hospodárskych zvierat sa musia určiť 
ochranné pásma, musia spĺňať hygienické a veterinárne požiadavky, požiadavky požiarnej 
bezpečnosti a pod., nie je možné takýmto návrhom vyhovieť. Okrem iného sa za priestor 
súvisiaci s chovom považujú napr. aj hnojiská, priestor na močovku, sklady siláže, hnojív a 
pod., je v klimatických podmienkach Senca, obzvlášť v letných mesiacoch nevhodné, 
aby sa odstupy takýchto priestorov od okien suseda skrátili na menšiu vzdialenosť 
ako je 15 m v návrhu VZN.  Vo VZN platnom od roku 1993 je už určená na 15 m a nerobí 
doposiaľ chovateľom žiadne problémy. Ochranné pásma zamedzia prenosu chorôb zo 
zvierat na ľudí, vzniku alergií, (napr. z peria a trusu, ako sa to riešilo v bode 1. s holubmi) 
zápachu, prachu z podstielky a krmiva. Je potrebné zabezpečiť hygienické, veterinárne  a 
protipožiarne opatrenia v zmysle vyhlášky.  
Odstup priestoru súvisiaceho s chovom zvierat a steny obytného domu je vzájomná 
vzdialenosť vzdušnou čiarou, nie je podstatné na akom pozemku. Je možné, aby bol na 
pozemku chovateľa napr. 1 m a na susednom pozemku zvyšných 14 m. Aj v takom prípade 
je odstup v zmysle VZN odstup dodržaný. Aj menšia odstupová vzdialenosť medzi 
chovným priestorom a obytným priestorom suseda je možná s jeho súhlasom.   

 
 

5. Rôzne 
Predsedníčka komisie Jana Turanská poukázala na zvyšujúce sa poplatky za odvoz 
komunálneho odpadu. Zaujíma sa o to, ako sa použili prostriedky určené na výsadbu 
zelene v meste a ako je plánovaná.  Prehľad ako sa nakladá s týmito prostriedkami pripraví 
Ing. Viera Kolozsváriová na ďalšie zasadnutie. Zároveň sa predsedníčka komisie vyslovila 
pochvalne k výsadbe na parkovisku na Košickej ul. s pripomienkou, že vysadené stromy sú 
od seba vzdialené len 3 metre a po vyrastení si budú  vlastne zavadzať a bolo by ich 
vhodné na jar presadiť, na čo Ing. Kolozsváriová odpovedala, že tam nemajú také rastové 
podmienky, aby dosiahli v dospelosti priemer koruny 10-15 metrov. 
Ing. Viera Kolozsváriová odpovedala na otázky smerované k náhradnej výsadbe po 
výruboch, aj ako sa nakladá s ornicou pri výstavbe v meste. Upozornila, že sú aj 
prostriedky na obnovu prvkov na detských ihriskách na hranie, je potrebné ich účelne 
využiť. 
Ing. Zoltán Kása poukázal na neporiadok na pozemku p. Minariča a zaujímal sa o možnosť 
riešenia vyčistenia súkromného pozemku a taktiež upozornil na neodhrnutý sneh v meste. 
 
Predsedníčka komisie Jana Turanská sa informovala ako prebieha odhŕňanie snehu, napr. 
prečo nie sú odhrnuté  platené parkoviská. 
Ing. Viera Kolozsvariová vysvetlila, že mesto je rozdelené na oblasti, prioritné je 
odhŕňanie snehu napr. pred poliklinikou, na autobusových zastávkach a pred poštou. 
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6. Záver 
Predsedníčka komisie ŽP pri MsZ poďakovala všetkým prítomným za účasť.  
Ďalšie zasadnutie komisie bude 20. marca 2013. 
Termíny ďalších zasadnutí komisií budú: 22. mája, 7. augusta, 25. septembra a 
13. novembra. 
 

V Senci, dňa 29. 01. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Jana Turanská 
      predsedníčka komisie životného prostredia 
 
 
 
 
 
Zapísala: D. Mikulášová 


