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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. 2014 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

    
Program : 
1.   Otvorenie 
2.   Informácie o vykonávaní protipovodňových opatrení v meste 
3.   Zmena integrovaného povolenia pre „Skládku odpadov Senec – 3. etapa“ nakladanie       
      s nebezpečnými odpadmi 
5.   Záver 
 
Dňa 22. 05. 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. Informácie o vykonávaní protipovodňových opatrení v meste   
Predsedníčka komisie životného prostredia pri MsZ v Senci, pani Jana Turanská, pozvala 
na zasadnutie komisie zástupcov mesta, aby informovali komisiu o protipovodňových 
opatreniach. Mimoriadne udalosti z augusta 2013 spôsobili veľké finančné škody na 
majetku obyvateľov. Táto situácia si vyžaduje odborný prístup a rýchle riešenie, nakoľko 
sa môže vzhľadom na prebehajúce klimatické zmeny a výstavbu v meste, ktorá prebieha 
bez platného územného plánu, kedykoľvek zopakovať. Občania mesta podpisovali aj 
petíciu, v ktorej žiadali riešenie protipovodňových opatrení. 
 
Karol Czére, vedúci odboru výstavby a životného prostredia v meste, informoval 
o riešeniach, ktoré zamýšľa vykonať mesto, na zlepšenie situácie pri nárazovej vode. 
Projekt spracovala spoločnosť VODOTIKA s. r. o., pre Senec – sever navrhli vytvorenie 
retenčnej nádrže nad celou lokalitou. Pozemky pod nádržou by mali byť vysporiadané vo 
verejnom záujme. 
Mesto momentálne mapuje vlastnícke vzťahy v úsekoch budovania dažďovej kanalizácie, 
dimenzie, a jej funkčnosť. Túto úlohu zadalo externej firme. Zistili sme prerušenie 
znefunkčnenej dažďovej kanalizácie na viacerých miestach a podľa možnosti opravili 
niektoré neodkladné problémové časti aj dočasným riešením. Takéto mapy mesto doteraz 
nemalo. Je to  problém neriešený niekoľko desiatok  rokov. Tieto mapy budú súčasťou 
máp UP.  
 
Výhrady komisie životného prostredia:  
Ing. Mária Hudáková - Nie je infraštruktúra vodného hospodárstva,  infraštruktúra 
dažďovej kanalizácie a protipovodňové riešenie v Územnom pláne? 
Infraštruktúra vodného hospodárstva mala byť spracovaná pred vydávaním územných 
rozhodnutí a stavebných povolení a musí byť nevyhnutnou súčasťou územného plánu, 
ktoré mesto spracováva a ktoré už bolo aj pripomienkované, pričom práve tieto udalosti 
sme v pripomienkach, ktoré sme predkladali aj predpokladali – zrútenie pamiatkovo 
chráneného múru, splavovanie pôdy z poľa, a pod. 
Zároveň Ing. Mária Hudáková upozornila na  malý priemer dažďovej kanalizácie. Vodu z 
oblasti cca 10 ha sídliska Za Štiftom, ul. Mesačná a Vinohradnícka odvádza do jazera 
Kövécsto potrubie len o priemere 30 cm. Toto potrubie nie je  dimenzované na väčšie 
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dažde, a preto  dochádza k vytopeniu sídliska z dôvodu nedostatočnej kapacity dažďovej 
kanalizácie. Dážď spôsobuje v tejto lokalite vážne problémy a mesto je povinné to 
vyriešiť. 
Jana Turanská – opýtala sa, či Okresný úrad v Senci vie o týchto plánovaných opatreniach. 
Aká je spolupráca so štátnou správou? 
- Karol Czére - Tieto návrhy ešte nie sú zapracované v územnom pláne mesta a OÚ zatiaľ 
protipovodňové opatrenia  nerieši. 
 
3. Zmena integrovaného povolenia pre „Skládku odpadov Senec – 3. etapa“ 
nakladanie    s nebezpečnými odpadmi 
Jana Turanská, predsedníčka komisie, informovala členov komisie o začatí konania vo veci 
zmeny integrovaného povolenia pre „Skládku odpadov Senec – 3. etapa“, Senec – Červený 
Majer, prevádzkovateľa AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, 821 07 Bratislava. Pôvodné 
povolenie je pod č. 550-24828/37/2008/Koz, Sta/3743901107 zo dňa 22.07.2008, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2008.  
Prevádzka žiada Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Jeséniova 17, 
831 01 Bratislava, o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. 
Námietky a pripomienky je možné uplatniť do 30 dní od doručenia tohto upovedomenia. 
Doručenie bolo 20.05.2014. Zverejnenie je na webovej stránke mesta. 
Komisia vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka je v tesnej blízkosti Martinského lesa, 
ktorý je súčasťou NATURA 2000, a vzhľadom na existujúce uznesenia MsZ, je zásadne 
proti takémuto povoleniu a preto prijala nasledujúce uznesenie 4/2014. 
 
Návrh uznesenia č. 4/2014 
Komisia životného prostredia pri MsZ v Senci nesúhlasí s vydaním súhlasu na 
nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre prevádzku „Skládka odpadov Senec-
3. etapa“ na Červenom Majeri v Senci, a nesúhlasí  so žiadnou zmenou integrovaného 
povolenia vydaného SIŽP v Bratislave pre túto prevádzku. 
 Zápis o hlasovaní: 
 Za: 8 
 Proti: 0 
 Zdržal sa: 0 
 
4. Rôzne 
Prednostka úradu, Ing. Jarmila Répássyová informovala komisiu o kontajneroch na 
separovanie kovu. Mesto rozmiestnilo skúšobne tieto kontajnery na kovy. Kontajnery sa 
zapĺňali zmiešaným komunálnym odpadom a nedali sa vyvážať ako vyseparované. 
Kontajnery ostali na zbernom dvore, pri školách, pri Mestskom úrade a Mestskej polícii. 
Ďalej uviedla, že VZN o pamätihodnostiach mesta zahŕňa stromy, ktoré sú umiestnené na 
súkromných pozemkoch. Je potrebná ich presná identifikácia, súhlas majiteľa pozemku so 
zaradením stromu medzi pamätihodnosti a zároveň určenie benefitu pre majiteľa, ktorý sa 
o pamätihodnosť bude musieť starať. 
Ďalej informovala o zámere mesta vysadiť kvetmi dva kruhové objazdy. (LIDL 
a Šamorínska ul.)  
Pán Mikuláš Takács upozornil, že mesto investovalo finančné prostriedky do generelu 
zelene a nikto nekontroluje, či sa ním niekto riadi. V meste sa mali navrhovať stromoradia, 
v meste mal byť aj park, ktorý tu veľmi chýba. 
Ing. Ján Maglocký pripomenul, že moruša pri maďarskej škole má 120 rokov, je vedená 
s ďalšími stromami ako „skupina stromov“. Pri predaji pozemku mala byť informácia aj 
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o existencii vzácneho stromu, ktorého spoločenská hodnota môže byť 2600 €.  Existenciu 
takéhoto stromu nenahradí ani nová, náhradná výsadba. 
Jana Turanská žiada, aby o všetkom, čo sa týka stavieb zasahujúcich aj do oblasti 
životného prostredia vedela nielen stavebná komisia, ale aj komisia životného prostredia. 
Na minulom zasadnutí bolo o tomto prijaté uznesenie.   
Ing. Ján Maglocký uviedol, že ďalšia zelená plocha pri ul. SNP sa mení na parkovisko, 
pričom opäť došlo k poškodeniu parkovej zelene a stromov. Jedná sa o druhú najväčšiu 
zelenú plochu v meste.  
Jana Turanská žiada, aby bolo vedené správne konanie s vlastníkom pozemku pri 
maďarskej škole tak, aby bol motivovaný strom zachovať. Tento strom svojou polohou na 
kraji pozemku nie je prekážkou, naopak je bonus, a treba ho v architektúre vyzdvihnúť. 
 
 

       5. Záver 
   Predsedníčka komisie ŽP pri MsZ poďakovala všetkým prítomným za účasť. Ďalšie    
   zasadnutie komisie sa bude konať 11. 06. 2014. 
 
 
 

 
 
 
 

 
        Jana Turanská 
      predsedníčka komisie životného prostredia 


