
     Z Á P I S N I C A   č. 6. 
                   zo  zasadania  komisie životného  prostredia MsZ, konaného dňa 08.10.2014                                                 
                                                         na MsÚ v Senci. 

 
 
 
Prítomní :      podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:      1. Otvorenie 
                       2. Výruby stromov v bývalej tehelni  
           3. Výstavba ČS PH na parkovisku pri Kauflande 
           4. Rôzne 
           5. Záver 
 
Dňa 08. 10. 2014 o 15.00 hod sa konalo zasadnutie Komisie životného  prostredia pri MsZ v Senci. 
Zasadnutia sa zúčastnili členovia a hostia podľa prezenčnej listiny. 
 
1: Otvorenie. Prítomných privítala predsedníčka komisie Jana Turanská. 
2: Výruby stromov v bývalej tehelni  
 
Zasadnutia komisie sa zúčastnila Ing. Katarína Šimončičová zo Slovenského zväzu ochrancov prírody 
a krajiny v Bratislave. Vyjadrila sa ku výrubom stromov a krovín v priestoroch bývalej tehelne. 
Mesto sa vo vydanom rozhodnutí ukrátilo o možnosť uskutočnenia  adekvátnej náhradnej výsadby za 
výruby, aj o finančnú náhradu,  ktorá za ne prináležala. Vo vydanom stavebnom povolení sa v časti, 
ktorá pojednáva o výruboch má obmedziť platnosť rozhodnutia na 2 roky. Stromy za obdobie 9 rokov, 
kým začala výstavba v starej tehelni podrástli a vyzerali  ináč, ako sú opísané  rozhodnutí. 
K rozhodnutiu na výrub má byť priložená aj situačná mapa, stromy určené na výrub majú byť 
označené farebnými krúžkami, aby nedošlo k zámene.  
Povolenie na výrub mohlo byť zrušené v roku 2007, keď sa výrub neuskutočnil. (§89 zákona 
o ochrane prírody a krajiny) 
Predsedníčka komisie Jana Turanská upozornila investorov, že priestor v tehelni je známy nálezom 
kostry mamuta. Navrhla, aby tam vznikla voľnočasová zóna s upozornením na túto skutočnosť. 
 
3: Výstavba  ČS PH na parkovisku pri Kauflande  
 
Spoločnosť ČS OLIVA group s. r. o. prezentovala členom komisie návrh výstavby novej čerpacej 
stanice na PH na parkovisku pred obchodným centrom  Kaufland vedľa bitúnku. Jedná sa o čerpaciu 
stanicu pre osobné autá, s jedným výdajným stojanom a dvomi výdajnými miestami. Manipulačná 
plocha má mať rozlohu 40 m2, prestrešenie vysoké iba 3,5 m. Čerpacia stanica má mať najmodernejšie 
technológie sledovania nádrží a 2 monitorovacie vrty na sledovanie kvality vôd, nabíjaciu stanicu na 
elektromobily, úsporné LED osvetlenie. Zástupca spoločnosti prezentoval výhody, ako sú nižšie ceny 
za pohonné hmoty, rýchle tankovanie, estetický vzhľad, šetrenie životného prostredia – žiaden hluk, 
ani svetelný smog, vysadenie zelene namiesto zabratého trávnika, doba výstavby 5 týždňov. 
Ing. Ján Maglocký upozornil na petíciu občanov proti výstavbe ďalších benzínových staníc,  ktorú 
podporilo asi 650 obyvateľov. Na Trnavskej ulici už je jedna v prevádzke, a ďalšia má  právoplatné 
Územné rozhodnutie a je pred vydaním Stavebného povolenia na Boldockej ul. obchode LIDL (viď 
zasadnutie komisie č. 5). V Senci je v prevádzke 6 benzínových staníc .  Podporuje myšlienku, aby sa 
takéto stavby realizovali mimo územia  mesta.   Komisia hlasovala o podpore zámeru vybudovať 
čerpaciu stanicu pri Kauflande: 
           Za:   0 
           Proti: 3 
           Zdržal sa: 3 
           Komisia ŽP nedoporučila realizáciu stavebného zámeru bezobslužnej ČS PH  
           v danej lokalite pri Kauflande                     



 
4: Rôzne 
a) Vedúci odboru životného prostredia a výstavby mesta Karol Czére informoval komisiu, že mesto 
pribralo do kolektívu tvorcov ÚP vodohospodára Ing. Heribana, na zakomponovanie 
vodohospodárskych opatrení do územného plánu mesta. 
b) Karol Czére požiadal komisiu o spoluprácu, aby vybrala miesto pre umiestnenie kontajnerov na 
odpad na Kollárovej ulici. 
c) Karol Czére informoval o výstavbe chodníka pre cyklistov ku obchodu Billa, pri ktorom sa 
vyhovelo žiadosti  zachovať všetky stromy. Pri realizácii ale zo strany obyvateľov čelíme atakom, že 
z akého dôvodu sme ponechali 2 kusy briez a jeden jaseň v chodníkovej časti budovanej cyklotrasy. 
Z uvedeného dôvodu žiadame o urýchlené konanie vo veci posúdenia ich prípadného odstránenia. 
d) Ing. Tibor Omasta informoval členov komisie, že spis ohľadom výstavby čerpacej stanice 
pohonných hmôt na Boldockej ulici pri obchode LIDL, je v súčasnosti na posúdení na Okresnom 
stavebnom úrade v Bratislave (odvolací orgán stavebného úradu) podľa jeho stanoviska bude ďalej 
v danej veci postupovať.  
e) Ing. Viera Kolozsváriová informovala členov komisie o jednom zmeškanom vývoze separovaného 
zberu odpadu z dôvodu poruchy auta, ktorý zber uskutočňuje. Zber sa posunul o týždeň neskôr, keď sa 
porucha odstránila. 
 
 
5: Záver. 
    Predsedníčka komisie životného  prostredia pri MsZ, poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Jana Turanská 
          predsedníčka komisie životného  prostredia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Mikulášová 
 
 
 
 
 


