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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	3	
zo zasadnutia Komisie životného prostredia MsZ konanej dňa 07. 08. 2013 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

        
Program : 
 
1.   Otvorenie 
2.   Skládka komunálneho odpadu na Červenom Majeri   
3.   Výsadba stromov na jazerách 
4.   Situácia v bývalej tehelni     
5.   Rôzne 
6.   Záver 
 
Dňa 07. 08. 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. Pripomienky a otázky ku skládke komunálneho odpadu na Červenom Majeri  
Jana Turanská oboznámila komisiu so situáciou na skládke odpadu na Červenom Majeri 
v Senci, na ktorú začal podľa zverejnenej „Zmluvy o zneškodňovaní odpadov“ mesta 
Pezinok ukladať odpad AVE Bratislava s. r. o.  
Platnosť zmluvy je od 15.07.2013 do 30.06.2017  
AVE s. r. o. sa zmluvne zaviazala zneškodňovať odpady: 
20 03  01 –  zmesový komunálny odpad v predpokladanom množstve 6000 t ročne a 
20 03 07 – objemný odpad v množstve 800 t ročne, max. vo výške o 15% vyššej alebo 
nižšej ako je stanovené predpokladané množstvo odpadu. 
Cena za zneškodňovanie odpadu, z ktorého má byť vyseparovaných min. 5 zložiek je 
23,21 €/t bez DPH. 
Poplatok obci za uloženie odpadov na skládku odpadov je 4,98 €/tonu.  
(Príloha č. 1 k zákonu č. 17/2004 Z. z.) 
Mesto Senec si vo svojom stanovisku k povoleniu skládky v svojom katastri nestanovilo 
žiadne podmienky, a nevyužilo možnosť vyjadrovať sa ku prevádzke skládky ani v období, 
keď sa už bude skládka prevádzkovať. Napriek doterajšiemu tvrdeniu, že je skládka 
mestská a slúži len mestu a obyvateľom okolitých obcí sa teraz ukázalo, že skládka je 
povolená ako regionálna, a môže preto slúžiť celému bratislavskému regiónu, teda aj mestu 
Pezinok. 
Mesto si na tejto skládke nenechalo žiaden podiel, a nevyužilo ani možnosť odkúpiť 
skládku, keď bola na predaj. Ostatné mestá, ako Trnava, Dubová a pod. majú skládky 
odpadov vo svojom vlastníctve, ale Senec nechal skládku podnikateľskému subjektu.  
Už tretia etapa skládky je vybudovaná v tesnej blízkosti Martinského lesa, ktorý je ako 
naše významné prírodné dedičstvo európskeho významu zaradený medzi  chránené územia 
NATURA 2000 v rámci EU, hoci paradoxne Slovensko ho doteraz medzi chránené územia 
nezaradilo a žiadosť o jeho vyhlásenie už niekoľko rokov leží na Ministerstve ŽP.  
Na záver uviedla predsedníčka komisie Jana Turanská, že 4. etape je potrebné zabrániť a 
zamedziť, aby sa skládkovaním zneškodňovali netriedené odpady. Odporúča maximálne 
využívať separáciu odpadu a urýchlené zriadenie separačnej linky na skládke. 
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Ing. LadislavVojtek, CSc. uviedol, že podnikateľ chce zvážať na skládku maximum a stojí 
za to vyvolať debatu, ktorá by viedla k tomu, aby sa pri zhodnocovaní a zneškodňovaní 
odpadov používali technológie najlepších environmentálnych postupov, ktoré budú 
minimálne ovplyvňovať životné prostredie  a zdravie obyvateľov. 
Ing. Ján Maglocký konštatoval, že Senec mal mať výhody z toho, že musí strpieť skládku 
odpadov na svojom území, ale nie je tomu tak.  
Martinský les patrí do NATURA 2000 – toto územie osídľoval človek 5000 rokov 
a lesnatosť, ktorá bola pôvodne 90% sa činnosťou človeka, predovšetkým tým, že vznikala 
poľnohospodárska pôda, zredukovala na 38%. Prijatie uznesenia, ktoré ochráni Martinský 
les pred ďalším poškodením považuje za veľmi dôležité. 

 
Ďalšie rozšírenie skládky odpadu preto nie je žiadúce , preto sa Komisia životného 
prostredia    pri MsZ v Senci rozhodla prijať uznesenie. 

 
Uznesenie č. 3 
Komisia životného prostredia neodporúča dať súhlasné stanovisko k rozširovaniu  
skládky odpadu na Červenom majeri v Senci o ďalšiu etapu. 
 
 Zápis o hlasovaní: 
 Za: 5 
 Proti: 0 
 Zdržal sa. 0 
 
3. Výsadba stromov na jazerách 
Ing. Ján Maglocký konštatoval, že sa v meste počas horúčav málo polievajú stromy.  
Na piatom jazere vznikla nová výsadba stromov, ako sú berberis červenolistý, pyracantha, 
ľaliovník tulipánokvetý. Tieto stromy sú do týchto podmienok absolútne nevhodné. Je 
potrebné donútiť tých, čo sa rozhodnú sami  vysadiť dreviny, aby sa držali generelu zelene 
vypracovanom pre mesto Senec. Komisia životného prostredia môže pred výsadbou 
poradiť a posúdiť, kde sa aká zeleň hodí a či sa v daných podmienkach udrží a budú jej tieto 
podmienky prospievať. 
 
4. Situácia v bývalej tehelni 
Jana Turanská informovala, že investor predložil mestu žiadosť, aby prevzalo stenu v 
tehelni, kde hniezdi chránený  včelárik zlatý. Stenu investor svojvoľne odbagroval,  čím 
porušil uznesenie MsZ. Nedodržal termíny, ktoré mal v odporúčaní ochranárov, pritom 
i podľa uznesenia MsZ z r. 2004 mal od  hniezdnej steny i nad ňou, dodržať určené ochranné 
pásma, čo nedodržal, preto podľa názoru predsedníčky je teraz , po tomto zásahu pre mesto 
vysoko rizikové prevziať od investora túto časť do vlastníctva a pod svoju správu.  
Ing. Ján Maglocký uviedol, že včelárik sa zahniezdil vo vybagrovanej stene a zatiaľ, kým 
nie je tehelňa obývaná sa stále v tehelni nachádza. Po 18. auguste odlieta do teplých krajín. 
Jana Turanská s týmto materiálom sa oboznámime a vyjadríme sa k tomu na budúcom 
zasadnutí komisie. 
 
 5. Rôzne 
Mikuláš Takács predložil členom komisie písomne svoje návrhy, týkajúce sa životného 
prostredia  a výsadby a údržby zelene v meste.  
Komisia rozhodla predložiť na riešenie tieto návrhy Karolovi Czéremu, vedúcemu odboru 
výstavby a životného prostredia na mestskom úrade. Nakoľko sa zasadnutia komisie pán 
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Czére osobne nezúčastnil, návrhy mu budú predložené písomne. Návrhy týkajúce sa zelene 
boli predložené Ing. Viere Kolozsváriovej, vedúcej odboru údržby a výsadby. 
 
 
6. Záver 
Predsedníčka komisie ŽP pri MsZ poďakovala všetkým prítomným za účasť.  
Ďalšie zasadnutie komisie bude 25. septembra 2013. 

 
 
 
 
 
 

        Jana Turanská 
      predsedníčka komisie životného prostredia 


