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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	2	
zo zasadnutia Komisie životného prostredia MsZ konanej dňa 02. 04. 2014 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

    
Program : 
1.   Otvorenie 
2.   BPS – informácie o bioplynovej stanici   
3.   Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, Senec 
4.   Návrh na udelenie ceny primátora Ing. Jánovi Maglockému 
5.   Záver 
Dňa 02. 04. 2014 o 15.00 hod. sa konalo  zasadnutie Komisie životného prostredia pri MsZ 
v Senci. Zasadnutia sa zúčastnili hostia (podľa prezenčnej listiny).  
 
1. Otvorenie. Prítomných privítala predsedníčka komisie Jana Turanská.  

     2. BPS – informácie o bioplynovej stanici   
Predsedníčka komisie životného prostredia pri MsZ v Senci, pani Jana Turanská pozvala 
na zasadnutie komisie zástupcov spoločnosti, ktorá prevádzkuje v Senci bioplynovú 
stanicu. Zasadnutia sa zúčastnil jej konateľ Ing. Peter Nosko. Informoval prítomných, že 
BPS Senec je v skúšobnej prevádzke od októbra 2012. V súčasnosti už pracuje na 100%. 
Spracováva siláž, ktorá je dodávaná priamo z družstva AGRO-BIO Hubice, a. s. 
Dodávka siláže je denne, denná produkcia 20000 kW, elektrická energia je dodávaná 
priamo do siete. BPS funguje 24 hod. denne, spracováva sa 50 t siláže každý deň 
BPS je stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, hlásenia o znečisťovaní podávajú na 
Okresný úrad v Senci, ktorý im vymeriava poplatok za znečisťovanie. Výsledný odpad je 
biohnojivo, môže byť aj peletkovaný. Peletky sa vyrábajú v Sládkovičove. 
V BPS sa nevyužívajú kaly z odpadových vôd. 
Výhrady komisie životného prostredia:  
Ing. Mária Hudáková – či bola robená EIA, či sa mesto malo možnosť vyjadriť k výstavbe 
tohto objektu v meste, vzhľadom na silnejúci zápach ktorý obťažuje mesto posledný rok 
viac ako predtým.  
Jana Turanská – blízka vzdialenosť k mestu – cca 1500 m vzdušnou čiarou v smere 
prevládajúcich vetrov, v čase inverzie ráno a večer sa mestom šíri zápach. Nie je zrejmé či 
zápach spôsobuje skládka odpadov na Červenom Majeri, alebo BPS, alebo obidve 
prevádzky. 
Ing. Šimonič sa opýtal či má táto spoločnosť  ISO 14001 – systémy environmentálneho 
manažérstva, čo by znamenalo systematický prístup k ochrane životného prostredia 
Odpoveď: EIA robená nebola a ISO nemajú. 
 
3. Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, Senec 
Viceprimátorka mesta, pani Helena Nemcová informovala komisiu o projekte,  ktorý bude   
mesto realizovať po ukončení prebiehajúceho verejného obstarávania. Projekt je schválený 
na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a bude spolufinancovaný z fondov 
EÚ. 
Jedná sa o úpravy a udržiavacie práce na verejnom priestranstve ohraničenom ulicami 
Košická, Pribinova, Sokolská, Jozefa Gregora Tajovského, pozostávajúca zo stavebných 
objektov: 
SO 01 – Úprava verejného priestranstva – spevnené plochy a chodníky, mobiliár 
SO 02 – Obnova verejnej zelene  
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SO 03 – Rekonštrukcia basketbalového a detského ihriska – renovácia basketbalového   
ihriska a pieskoviská a nové detské ihriská 
SO 04 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia. 
Jana Turanská požiadala pani viceprimátorku, aby bola komisia životného prostredia 
o všetkých projektoch, týkajúcich sa ŽP, informovaná v predstihu, aby mohla podávať ešte 
pripomienky k projektu, a nie až po jeho schválení, kedy je spravidla, ak ide o projekty 
financované z EÚ, neskoro. Projekty žiada predkladať tak ako do stavebnej komisie, aj 
s projektovou dokumentáciou. 
 
Návrh uznesenia č. 2/2014 
Komisia životného prostredia pri MsZ v Senci žiada, aby projekty, ktoré zasahujú 
a týkajú sa životného prostredia v meste, boli predkladané na pripomienkovanie do 
komisie životného prostredia. 
 Zápis o hlasovaní: 
 Za: 7 
 Proti: 0 
 Zdržal sa. 0 
 
4.  Návrh na udelenie ceny mesta Ing. Jánovi Maglockému 
Komisia prerokovala návrh predsedníčky Jany Turanskej oceniť Ing. Jána Maglockého 
cenou mesta za dlhoročnú poslaneckú prácu a jeho prínos pre mesto v oblasti životného 
prostredia ( záchrana miestneho biotopu Kovecsto pred developerskými aktivitami, 
spracovanie časti dokumentácie VZN o chránených pamiatkach a pamätihodnostiach 
v meste, odborné dendrologické poradenstvo, výsadba a starostlivosť o zeleň, a i. ) prijala 
nasledujúce uznesenie. 
 
Návrh uznesenia č. 3/2014 
Komisia životného prostredia pri MsZ v Senci navrhuje, aby bol Ing. Ján Maglocký 
ocenený cenou mesta za prínos v oblasti životného prostredia. 
 Zápis o hlasovaní: 
 Za: 6 
 Proti: 0 
 Zdržal sa: 1 
 
4. Rôzne 
Ing. Viera Kolozsváriová informovala členov komisie o prebiehajúcej údržbe zelene na 
verejných priestranstvách a detských ihriskách v meste. 

          5. Záver 
   Predsedníčka komisie ŽP pri MsZ poďakovala všetkým prítomným za účasť. Zasadnutie     
ďalšej komisie sa bude konať 22. 05. 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
 

        Jana Turanská 
      predsedníčka komisie životného prostredia 


