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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	3	
zo zasadnutia Komisie životného prostredia MsZ konanej dňa 22. 05. 2013 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

        
Program : 
 
1.   Otvorenie 
2.   Pripomienky k skládke komunálneho odpadu na Červenom Majeri       
3.   Rôzne 
4.   Záver 
 
Dňa 22. 05. 2013 o 15.00 hod. sa konalo v zasadačke na Mestskom úrade v Senci 
zasadnutie Komisie životného prostredia pri MsZ v Senci za účasti zástupcov AVE 
Bratislava s. r. o., ktorá vykonáva zber a zneškodňovanie odpadov na území mesta - pána 
Igora Kebisa, pracovníka skládky a pani Bc. Ivici Gajdošovej, obchodnej zástupkyni AVE 
Bratislava s. r. o. 

 
1. Otvorenie. Prítomných privítala predsedníčka komisie Jana Turanská. 
2. Pripomienky a otázky ku skládke komunálneho odpadu na Červenom Majeri  

Jana Turanská  uviedla, že sa obyvatelia časti Červený Majer sťažujú na intenzívny 
nepríjemný zápach šíriaci sa zo skládky. Tento zápach býva zväčša vo večerných hodinách 
a aj cez víkend. V meste ho najviac pociťujú obyvatelia sídliska  Za Štiftom,  ale niekedy 
býva  zápach cítiť  v centre  mesta.  
 
Otázka na zamestnancov firmy AVE Bratislava s. r. o., ktorá má skládku komunálneho 
odpadu znela: 
"Čo môže byť príčinou tohto zápachu a čo sa robí s plynmi vznikajúcimi na skládke?" 
Igor Kebis uviedol, že zberné šachty fungujú, spaľovacie zariadenie na metán je mobilné, 
na skládke sa nenachádza a zatiaľ ho nie je treba. 
Jana Turanská  -  v prílohe k povoleniu ukladania komodít na skládku na nachádzajú aj 
odpady s podielom nebezpečných odpadov (NO), zároveň je udelený súhlas na medzisklad 
NO, ktorý má byť dočasne skladovaný v kontajneroch. Sú na Červenom Majeri 
zneškodňované aj NO? 
Igor Kebis odpovedal, že zatiaľ sa na skládku nevozí žiaden nebezpečný odpad, zatiaľ je 
len v uzatvárateľných kontajneroch, ale  vybavujú si  povolenia aj na NO. 
Jana Turanská : "Koľko havarijných udalostí bolo na skládke na Červenom Majeri?" 
Igor Kebis - v roku 2010 - bol na skládke jeden požiar, na 3. etape skládky, bol nahlásený 
a vyriešený do dvoch hodín. 
Jana Turanská sa opýtala zamestnancov firmy AVE Bratislava s. r. o., či sa na skládku 
vozí aj odpad z obcí, ktoré nie sú v okrese Senec. 
Igor Kebis odpovedal, že na skládku sa vozí odpad z 34 obcí, a niektoré sú aj z iného 
okresu ako Senec. 
Jana Turanská sa ďalej pána Kebisa pýtala, ako rýchlo sa naplní kapacita skládky, a pán 
Igor Kebis odpovedal, že pôvodne bola skládka plánovaná na 15 rokov, cca 550 000 m3. 
V treťom roku zapĺňania 3. etapy skládky je naplnená štvrtina skládky a pravdepodobne sa 
zaplní oveľa skôr. 
Jana Turanská: "Vytvárate finančné rezervy na uzatváranie skládky?" 
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Igor Kebis: "Je to dané zo zákona, robí sa to". 
Jana Turanská: "Aký je Váš názor na vybudovanie spaľovne?" 
Igor Kebis: "Nemám tieto vedomosti", Bc. Gajdošová doplnila, že fi AVE s.r.o.o tom 
uvažuje. 
Jana Turanská: sa pána Igora Kebisa ďalej pýtala na separačnú linku firmy Ekolo s. r. o a 
na informácie, kto separuje odpad a ako sa separujú plasty. 
Igor Kebis: uviedol, že informácie o separovanom zbere sú uvedené na stránke mesta, 
dotriedenie robí AVE Bratislava s. r. o. na Červenom Majeri. 
 Ing. Jana Némethová vyjadrila nespokojnosť, že sa na zberný dvor neberú malé množstvá     
odpadov ktoré sú vyseparované, napr. viečka z jogurtov a pod. 
Bc. Ivica Gajdošová oboznámila členov komisie, že ich firma podporuje občianske 
iniciatívy, ak sa na ňu obrátia s požiadavkami občania mesta. Upozornila na stránku 
www.žiačik-separáčik.sk. Deti súťažili v zbere papiera, v zbere uzáverov z tvrdého plastu 
z PET fliaš a pod. Súťaže sa organizujú pre deti, zapojila sa len maďarská škola. Deti 
dostávajú od firmy AVE Bratislava s. r. o. vecné ceny a finančnú odmenu cca 300 Eur.  
Jana Turanská upovedomila zástupcov firmy, že zaznamenala veľký nárast poplatkov za 
odpad v meste a nikto jej zatiaľ nevysvetlil príčinu, pritom separáciou by sa mali poplatky 
znižovať. 
Bc. Ivica Gajdošová odpovedala, že na to nie je kompetentná odpovedať, nech sa obráti 
nakonateľa fi AVE 
Jana Turanská sa zástupcov firmy AVE Bratislava s. r. o. opýtala na solidifikačnú linku 
firmy EKO – Salmo s. r. o. zo Zohora, ktorá bola zložená v areály skládky na Červenom 
Majeri. 
Igor Kebis komisiu informoval, že linka už u nich nie je, bola odvezená, ale nevie kam. 
Zároveň uviedol, že keď bude skládka smrdieť, majú sa operatívne obyvatelia obrátiť 
priamo na neho a zavolať mu. (0903 705 805, e-mail: igor.kebis@avesk.sk) 
 

3. Rôzne 
Jana Turanská informovala o zriaďovaní hliadok, ktoré by dobrovoľne pomáhali pri 
udržiavaní zelene v meste. 
Ing. Ján Maglocký vyslovil ľútosť, že projekt „Terminál integrovanej dopravy v Senci“ a 
rekonštrukcie priľahlých plôch stanice obišiel komisiu. Bolo totiž povedané, že sa to 
stromov netýka. V skutočnosti projekt vážnym zásahom ohrozil existujúce stromy. Spôsob 
ako sa museli stromy sanovať sa používa v podmáčaných pôdach, keď sa korene zdvihnú 
vyššie. To nie je prípad Senca a preto je veľké riziko vyschnutia týchto líp. Stromy mali 
byť riešené v jednom kuse so súvislým zeleným pásom. Stromy sú znehodnotené a musia 
byť permanentne polievané a vyživované, inak začnú schnúť. 
Jana Turanská hovorila s projektantom, tvrdil, že mal byť na  realizáciu stavby prizvaný. 
Zástupcovia mesta argumentujú, že je všetko v súlade s projektom. Tento projekt je 
hradený z prostriedkov EÚ a keby sa projekt nedodržal detailne presne, nedostalo by naň 
mesto peniaze. 
 

4. Záver 
Predsedníčka komisie ŽP pri MsZ poďakovala všetkým prítomným za účasť.  
Ďalšie zasadnutie komisie bude 7. augusta 2013. 
 
 
 

        Jana Turanská 
      predsedníčka komisie životného prostredia 


