
     Z Á P I S N I C A   č. 7 
                   zo  zasadania  komisie životného  prostredia MsZ, konaného dňa 19.11.2014                                                 
                                                         na MsÚ v Senci. 
Prítomní :      podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:      1. Otvorenie 
                       2. Výstavba v lokalite bývalej Starej tehelne  
           3. Generel odvádzania dažďových vôd 
           4. Záver 
Dňa 19. 11. 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: Výstavba v lokalite bývalej starej tehelnie 
Zasadnutia komisie sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti  ATOPS, s. r. o., Lombardiho 17, 
831 03 Bratislava – Ing. Jozef Janík, konateľ spoločnosti a Ing. Jozef Gajdoš. Informovali o riešení 
odvodnenia lokality plánovanej výstavby rodinných domov v priestoroch bývalej tehelne. 
Predložili členom komisie projektovú dokumentáciu a zároveň informovali o výsledkoch 
geologického prieskumu v danej lokalite. Bolo vyhotovených 10 kopaných sond na zistenie 
existujúceho stavu podložia. Riešenie  odvedenia dažďovej vody je konzultované s Ing. Jánom 
Heribanom zo spoločnosti PROJVODA.  
Ing. Ján Maglocký  upozornil investorov na dlhodobé problémy s odvedením tejto vody, ktorá sa už 
nedá nazvať  „storočná“, lebo záplava bola na tomto území za posledných 10 rokov už po tretíkrát. 
Navrhol použiť  riešenie, ktoré nebude ešte viac zaťažovať odtokom dažďovej vody sídlisko Za 
Štiftom, ktoré záplavami trpí najviac a zároveň i záchytné jazierko Kovecsto. 
  
3: Generel odvádzania dažďových vôd 
Zasadnutia komisie sa zúčastnil aj Ing. Ján Heriban, ktorý spolupracuje  na riešení vodohospodárskej 
časti Územného plánu mesta Senec. Bratislavská vodárenská spoločnosť uviedla vo vyjadrení 
k územnému plánu potrebu vyhotoviť Generel odvádzania dažďových vôd v meste. 
Zároveň je potrebné, aby stavebný úrad zadával percento zazelenania pozemku, aby nedochádzalo 
k odtoku vody na komunikácie, ale  pokiaľ možno v daných podmienkach jednotlivých stavebných 
pozemkov , čiže riešiť vsakovanie dažďovej vody na vlastnom pozemku stavebníka.  
Jana Turanská, poukázala, vzhľadom na problémy s odtokom dažďovej vody v meste,  na potrebu 
rozlišovať percento zastavania a percento zazelenania každého stavebného pozemku. 
Ing. Zoltán Kása navrhol dať podnet pre odbor výstavby, aby zainvestovalo do takýchto investícií, 
ktoré vznikli na základe rýchlo sa  rozmáhajúcej  výstavby v meste. 
Komisia životného prostredia pri MsZ v Senci žiada, aby odbor výstavby zadal vyhotovenie Generelu 
odvádzania dažďových vôd v meste Senec. 
Komisia hlasovala takto: Za:   6 
                                          Proti: 0 
                                          Zdržal sa: 0 
Komisia ŽP odporučila zadať vyhotovenie Generelu odvádzania dažďových vôd v meste Senec. 
 
4: Záver 
Predsedníčka komisie životného  prostredia pri MsZ, poďakovala na záver  všetkým prítomným za 
spoluprácu počas celého obdobia. 
 
 

 

                 Jana Turanská 
          predsedníčka komisie životného  prostredia 


