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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	6	
zo zasadnutia Komisie životného prostredia MsZ konanej dňa 20. 11. 2013 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

      
Program : 
1.   Otvorenie 
2.   AVE s. r. o. – zabezpečenie zberu komunálneho odpadu v meste, separovaný zber  
3.   Protipovodňové opatrenia v Senci 
4.   Rôzne 
5.   Záver 
Dňa 02. 10. 2013 o 15.00 hod. sa konalo  zasadnutie Komisie životného prostredia pri MsZ v Senci. 
Zasadnutia sa zúčastnili hostia z AVE s. r. o.,  Bc. Gajdošová, Bc. Kaman a Ing. Klokner.  

1. Otvorenie. Prítomných privítala predsedníčka komisie Jana Turanská.  
2. AVE s. r. o – zabezpečenie zberu komunálneho odpadu v meste 
Predsedníčka komisie Jana Turanská dala slovo Bc. Kamanovi, konateľovi AVE s. r. o. 
Bc. Kaman oboznámil komisiu so skutočnosťou, že sú od 12. 11. 2013 EPL, zmenil sa 
majiteľ spoločnosti, ale stále fungujú pod značkou AVE.  Informoval komisiu o zámeroch 
firmy, ktorá spočíva v snahe o väčšiu separáciu odpadu, nárast o cca 20%.  
Už tretí rok prebieha v meste akcia Žiačik – separáčik, do ktorej sa zapája hlavne 
maďarská ZŠ, ostatné školy vraj zatiaľ neprejavili záujem, alebo spolupracujú s inými 
odberateľmi separovaných komodít. 
Ing. Klokner informoval komisiu, že aj vďaka ich podpore sa otvára na strednej škole 
v Senci Enviromentálny odbor. 
Na otázku, či sa ešte vozí na skládku odpad z Bratislavy Ing. Klokner odpovedal, že od 
roku 1994 je senecká skládka záložnou skládkou Bratislavy.  

     Predsedníčka komisie Jana Turanská povedala, že skládka už neslúži len na komunálny 
odpad, ale aj na priemyselný, nie nebezpečný odpad, napr. soldifikáty, stavebný odpad 
s obsahom azbestu, ktorý je zaradený do kategórie O a nie Na iné 

     Bc. Gajdošová vysvetlila princíp katalógových čísiel, ktoré si laik môže zle vysvetliť. 
Nebezpečné odpady, ktoré sú v povolení – kontaminované odevy a pod. sú len 
v množstvách potrebných pre fungovanie firmy. NO uvedené v ročnom hlásení, prevzaté 
od Mesta Senec , nie sú uložené na skládke. 

     Zástupcovia firmy AVE s. r. o. konštatovali, že za skládku odpadov by malo 
zodpovednosť mesto len vtedy, keby skrachovala spoločnosť, ktorá ju vlastní. Terajšieho 
vlastníka označili ako dostatočne ekonomicky silného. 

     Ing. Klokner povedal na otázku k pôvodu zápachu, že skládka nesmrdí a zápach je 
z bioplynovej stanice, kde sa vyvoláva kvasný proces. 

     K  solidifikačnej linke, zariadeniu na spracovanie nebezpečných odpadov, ktorá bola pred 
časom zložená v areáli skládky odznelo, že linka tu bola len dočasne uskladnená a keďže 
jej vlastník, firma Eko-Salmo dostal zamietavé stanovisko na jej prevádzku zo strany štátu,  
linka  sa odniesla a vraj skončila v kovošrote. 

     Jana Turanská položila otázku, či na skládku ukladajú aj soldifikované odpady? 
     Ing. Klokner odpovedal, že nemá vedomosť, že by sa na skládku odkladali. 
     Jana Turanská sa opýtala prečo stará skládka nebola v r. 2009 predchádzajúcimi vlastníkmi               
     uzavretá      

Ing. Klokner , bývalý spolumajiteľ skládky uviedol, že firma bola v likvidácii a na mesto 
sa previedla suma – asi 528 000 Eur, určená na uzavretie, rekultiváciu a monitoring, ktorá 
však nebola na uzavretie postačujúca, lebo bola tvorená podľa starých prepočtov. 
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Bc. Kaman popísal izoláciu vane telesa skládky, ako bezpečnú aj na NO. 
Jana Turanská sa informovala, či spoločnosť má v pláne vybudovať separačnú linku. 
Bc. Kaman odpovedal, že mesto by do nej muselo zainvestovať vlastné financie. 
Prostriedky, ktoré sa  oni zaviazali zainvestovať do skládky v priebehu 10 rokov už skoro 
všetky vyčerpali. Ak mesto zainvestuje, separačnú linku postavia. 
Bc. Gajdošová informovala o ročnom bezplatnom zapožičaní 15 ks nových nádob červenej 
farby, ktoré budú slúžiť na separáciu kovov v meste a upozornila na označenie týchto 
nádob. V Senčanovi bude rozsiahlejšia informácia o separácii aj o cenách za odpad. 
Ing. Klokner informoval komisiu, že už v roku 1994 sa schválilo, že skládka je 
„Regionálna skládka“.  
Priemerné množstvo odovzdaného odpadu na Slovensku je asi 355 kg na obyvateľa za rok 
a v Senci je to až 447 kg na osobu za rok. 
Spaľovanie odpadu je drahšie ako skládkovanie, pretože sa zvyšujú náklady na ďalších 
pracovníkov, energie a pod.  
V súčasnosti je veľmi konzumný spôsob života a ľudia v Senci vraj málo separujú.  
Predsedníčka komisie Jana Turanská sa opýtala zástupcov AVE s. r. o. na existenciu 
spaľovacieho zariadenia na skládkové plyny, na čo jej bolo odpovedané, že sú robené 
merania skládkových plynov a výsledky meraní  potvrdili, že ich nie je zatiaľ toľko, aby 
ich bolo potrebné spaľovať.  
Na skládku sa vozí odpad do 22.00 hod. 
Na otázku predsedníčky komisie, v akom štádiu je rokovanie fi AVE s mestom ohľadne 
tzv. Memoranda, ktoré má byť podpísané do apríla Bc.Kaman odpovedal, že oni sľub 
dodržia, s Pezinkom rokujú o zrušení zmluvy a „ na ťahu“ je mesto, ktoré by malo podľa 
nich zrušiť uznesenie zo septembrového MZ, ktoré firmu obmedzuje v ďalšom rozširovaní 
skládky. 
Ďalej predstavitelia AVE žiadali komisiu o výnimku z uznesenia k nebezpečným 
odpadom, ktoré bolo schválené pred rokom a brzdí im ich zámer vybudovania medziskladu 
NO na skládke. Predsedníčka komisie p. Turanská ich vyzvala, aby mailom poslali návrh. 
2. Protipovodňové opatrenia v Senci 
Predsedníčka komisie Jana Turanská vyzvala vedúceho odboru ŽP a výstavby mesta, aby 
informoval komisiu aké protipovodňové opatrenia urobilo mesto po posledných záplavách. 
Karol Czére obsiahlo a podrobne opísal celú situáciu po dvoch výdatných dažďoch. 
Čerpadlá BVS boli funkčné, ale kanalizácia bola zahltená vodou a preto nefungovala. 
Najviac postihnuté lokality boli sídlisko Pezinská a Za Štiftom. Funkčnosť niektorých 
zariadení na odvodnenie sa časom obnovila. Niektoré boli zasypané pri výstavbe. Mesto 
dalo vyčistiť vpuste. Vybudovalo sa odvodnenie nad Mesačnou ulicou a pod.  
Jana Turanská požiadala Karola Czéreho, aby informoval o protipovodňových opatreniach, 
ktoré urobilo mesto i poslancov na najbližšom mestskom zastupiteľstve. 
3. Rôzne 
Mikuláš Takács požiadal, aby sa odbor výstavby viac angažoval v prípade „kolajiska“na 
Mlynskej ul. Mesto by ho malo vyčistiť a pokosiť, lebo  súčasný stav je veľmi zlou 
vizitkou mesta. 

       4. Záver 
   Predsedníčka komisie ŽP pri MsZ poďakovala všetkým prítomným za účasť.  

 
 

        Jana Turanská 
      predsedníčka komisie životného prostredia 


