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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	5	
zo zasadnutia Komisie životného prostredia MsZ konanej dňa 02. 10. 2013 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

        
Program : 
 
1.   Otvorenie 
2.   Situácia v Martinskom lese   
3.   Absencia protipovodňových opatrení v Senci 
4.   Situácia v bývalej tehelni  
5.   Vplyv skládky odpadov na život v meste    
6.   Záver 
 
Dňa 02. 10. 2013 o 15.00 hod. sa konalo  zasadnutie Komisie životného prostredia pri MsZ 
v Senci.  
 
1. Otvorenie. Prítomných privítala predsedníčka komisie Jana Turanská. 
2. Situácia v Martinskom lese 
Ing. Ján Maglocký informoval členov komisie životného prostredia so situáciou 
v Martinskom lese. Tento vzácny prírodný areál je chránený Európskou úniou a je 
zaradený do NATURA 2000. 
Duby, ktoré v tomto lese rastú by mali mať odkryté vrchy, aby mali svetlo a prekryté päty 
stromov. Toto by mali zabezpečiť rastúce javory a drieň pomedzi dubmi. Situácia v 
Martinskom lese je žiaľ iná. Vzniká tam neodborným zásahom holý les zo starých 
stromov. Pôdny kryt je zničený. Ing. Ján Maglocký upozornil na dôležitosť Martinského 
lesa pre celý Senec a jeho okolie a na dôležitosť dbať na jeho ochranu. Bolo by potrebné 
upovedomiť úrady, ktoré  majú v kompetencii ochranu prírody, aby túto situáciu riešili a 
žiadať Ministerstvo životného prostredia, aby určila nezávislého odborníka, ktorý by 
posúdil vplyvy na životné prostredie v tejto lokalite, prípadne osloviť Správu lesov, či je 
dodržiavaná kvóta drevín povolených na výrub.  
3. Absencia protipovodňových opatrení v Senci 
Ing. Ján Maglocký   informoval komisiu o situácii v meste po prívalových dažďoch, ktoré 
postihli mesto v auguste. Pri prvom daždi spadlo 85  mm zrážok, neskôr 25 mm a 
nasledujúci dážď bol v noci a priniesol ďalších 80 mm zrážok. Spolu to bolo cca 180 mm 
zrážok. 
Kövécstö bolo nefunkčné 3 týždne.  
Ing. Ján Maglocký upozorňuje na túto situáciu už veľmi dlho, pretože pozná mieste 
pomery a študoval túto problematiku na vysokej škole. Situáciu je potrebné seriózne riešiť, 
kedysi bolo protipovodňové opatrenia nariadené vládou.  
Jestvujúca kanalizácia v Senci je poddimenzovaná. Tehelňa mohla slúžiť na zachytávanie 
vody, jazero za benzínovou pumpou by zvyšnú vodu postupne prijalo. Je potrebné vytvárať 
suché nádrže, poldery, ktoré zachytia prívalovú vodu. Na týchto územiach musí byť 
kontrolovaná úroveň vodnej hladiny. A voda by tam mala byť zadržiavaná, nie rýchlo 
odvedená niekde, kde opäť spôsobí problém. 
Najlepší odvádzač má  časť LIDL, Ulica SNP, Hollého a Hviezdoslavova sú odvedené do 
rúry s rozmerom 1,0 x 0,5 m do Čiernej vody. 
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Ulice Tehelná, Šafárikova a priľahlé časti Senca sú úrovňou nižšie a s vodou z vinohradov 
nikto pri projektovaní nepočítal. Je potrebné priznať rokliny, preliačiny, erozívne výmoly. 
Tretina tohto územia a celý kopec je odvedený do Kövécsta. Jazero Kövécstö dostáva vodu 
zo štyroch smerov. Keby sa zdvihla hladina jazera ešte o 60 cm, voda z neho by tiekla 
vrchom a zaplavila celé mesto. Kapacita jazierka závisí od výšky podzemných vôd. 
Najhoršia situácia je na sídlisku Za Štiftom, kde je zle urobené ústenie kanalizácie, pretože 
je pod vodou. Preto sa voda zo sídliska vráti a neodtečie do Kövécsta. Ing. Ján Maglocký 
svoje tvrdenia doložil fotodokumentáciou, celú situáciu počas obidvoch záplav 
monitoroval. 
Ku dňu konania komisie klesla voda v jazierku Kövécstö na úroveň po prvom daždi. 
Ing. Ján Maglocký uviedol, že ak sa celý kopec zastavia, bude ustavične problém, ktorý 
pocíti celý Senec. Na túto situáciu opakovanie upozorňuje vedenie mesta. 
 
4. Situácia v bývalej tehelni  
Predsedníčka komisie Jana Turanská informovala komisiu o návrhu, ktorý dostalo mesto. 
Jedná sa o odkúpenie komunikácie, chodníkov a valu s hniezdiskami včelárika zlatého za 
1,20 € s DPH, ktoré mestu ponúkol developer. Návrh  nebol odhlasovaný na MsZ, nakoľko 
nebol odsúhlasený komisiou životného prostredia. Nie je jasné, ako sa investor vysporiadal 
s problémami, ktoré stavebnou činnosťou v tehelni spôsobil a aké budú mať dopady 
v budúcnosti,  preto komisia ŽP túto kúpu mestu neodoporučuje. 
 

Uznesenie č. 4 
Na základe odporúčania členov komisie, Komisia životného prostredia pri MsZ v Senci 
neodporúča odkúpenie pozemkov, komunikácií, osvetlenia a valu s hniezdiskami 
chráneného včelárika zlatého skôr, ako bude investorom vyriešená vodohospodárska 
situácia tohto problematického územia a vybudovaná ochranná zóna hniezdnej steny 
včelárika zlatého. 
Zápis o hlasovaní: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa. 0 

 
5. Vplyv skládky odpadov na život v meste 
V poslednom čase trápi obyvateľov mesta zápach, ktorý nie je bežný, je to zápach 
chemického pôvodu. Koncentrácia v ovzduší je najväčšia vo večerných hodinách a 
pretrváva do rána. Zlú situáciu umocňuje fakt, že prevládajúce vetry od skládky odpadov 
sú práve v smere na mesto. Intenzita zápachu je v niektorých lokalitách mesta taká veľká, 
že nie je možné mať otvorené okná a vetrať.  Obyvatelia sa obávajú o svoje zdravie a 
najmä o zdravie malých detí, nakoľko zloženie a koncentrácia zápachu nie je známa.  
Predsedníčka komisie Jana Turanská informovala členov komisie o tom, čo sa na skládku 
podľa povolenia ukladá. Už na minulom zasadnutí komisie bolo prijaté uznesenie, ktorým 
sa má zamedziť ďalšiemu zväčšovaniu skládky odpadov. Povoľovanie skládky nie je 
v kompetencii mesta, dáva ho IŽP ale zodpovednosť za skládku ostáva na meste. Po 
uzavretí skládky, ďalších 30 rokov musí mesto skládku monitorovať a zabrániť 
nepriaznivým vplyvom skládky na spodné vody, ovzdušie, živé organizmy a najmä na 
zdravie ľudí. Rozšírením skládky o ďalšie etapy si mesto na seba berie záťaž, ktorá ho 
bude stáť veľké finančné prostriedky. 
Na základe týchto skutočností prijala komisia uznesenie. 
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Uznesenie č. 5 
Na základe odporúčania členov komisie, Komisia životného prostredia navrhuje mestu 
žiadať Ministerstvo životného prostredia o preverenie postupu pri vydávaní 
integrovaného povolenia na 3. etapu skládky -Príloha č. 2. 
Navrhujeme vyžiadať MŽP o odborný posudok na pôvod zápachu v Senci. Žiadať 
SIŽP, o kontrolu vplyvu skládky na podzemné vody a nezávislú kontrolu tvorby a 
zloženia skládkových plynov.  
Krajský lesný úrad požiadať o preverenie dodržiavania hospodárskeho plánu ťažby   
dreva v Martinskom lese, v časti pri skládke na Červenom Majeri.  
Zápis o hlasovaní: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa. 0 
 
 
6. Záver 
Predsedníčka komisie ŽP pri MsZ poďakovala všetkým prítomným za účasť.  
6. zasadnutie komisie bude 20. novembra 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Jana Turanská 
      predsedníčka komisie životného prostredia 


