
     Z Á P I S N I C A   č. 1 
zo  zasadania  Komisie životného  prostredia pri MsZ v Senci, konaného dňa 29.01.2015 

                                                        
Prítomní :      podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:      1. Otvorenie 

          2. Výstavba čerpacej stanice pohonných látok „Oliva“na parkovisku pri Kauflande 
                       3. Výstavba „Obytná zóna NOVÁ TEHELŇA – Senec“ v lokalite bývalej tehelne 
           4. Rôzne 
           5. Záver 
 
           
Dňa 29. 01. 2015 o 13.00 hod. sa konalo zasadnutie Komisie životného  prostredia pri MsZ v Senci. 
Zasadnutia sa zúčastnili členovia a hostia podľa prezenčnej listiny. 
 
1. Otvorenie 
 Prítomných privítal predseda komisie Zdenek Černay a oboznámil prítomných s programom 
zasadnutia. 
 
2. . Výstavba čerpacej stanice pohonných látok „Oliva“ na parkovisku pri Kauflande  
Na prerokovanie do komisie životného prostredia bola po doplnení vyžiadaných podkladov – 
vyjadrení -  opätovne predložená žiadosť na výstavbu čerpacej stanice pohonných látok OLIVA 
Senec, spoločnosťou OLIVA group s. r. o. 
Pri prerokovaní boli vznesené tieto pripomienky: 
- účastníci konania pri povoľovacom procese – zahrnutí aj majitelia okolitých rodinných domov, 
- dodržať odstupové vzdialenosti, ako aj technické riešenie pri realizácii tak, aby nedošlo k ohrozeniu 
zložiek ŽP, 
- upozornenie na nedávnu petíciu obyvateľov proti zámeru postaviť ČS na Boldockej ulici, 
- podporovať výstavbu ČS pohonných hmôt len mimo obytných zón, v dostatočnej vzdialenosti od 
obytných zón, 
- realizovať odbočovací pruh kvôli bezpečnej premávke, riešiť dopravnú záťaž, 
- riešiť ohrozenie spodných vôd aj znečistenie ovzdušia, 
- riešenie zabratej zelene náhradnou výsadbou. 
Komisia hlasovala o podpore zámeru vybudovať  Čerpaciu stanicu pohonných látok „Oliva“: 
           Za:   5 
           Proti: 1 
           Zdržal sa: 2 
Komisia ŽP odporučila realizáciu stavebného zámeru vybudovať Čerpaciu stanicu pohonných 
látok „Oliva“  Senec. 
Zároveň odporúča Stavebnému úradu v Senci, aby stavebníka v rozhodnutí zaviazal zrealizovať 
náhradnú zeleň a dodržať odstupové vzdialenosti, ako aj technické riešenie pri realizácii tak, 
aby nedošlo k ohrozeniu zložiek životného prostredia. 
 
3. Výstavba „Obytná zóna NOVÁ TEHELŇA – Senec“ v lokalite bývalej tehelne  
Spoločnosť  Senginer SK s. r. o., Jiráskova 2, 851 01 Bratislava v zastúpení investora ATOPS, s. r. o., 
Lombardiho 17, 831 03 Bratislava podali žiadosť o vyjadrenie k návrhu  projektovej dokumentácie na 
územné rozhodnutie „Obytnej zóny NOVÁ TEHELŇA – Senec“.  
Pri prerokovaní boli vznesené tieto pripomienky: 
- protipovodňové opatrenia – záchytné jazierko Kovécstó je už preťažené, 
- úzke cesty, chýbajú chodníky, cyklotrasa aj parkoviská, 
- projekt nerieši žiadne zelené plochy ani detské ihriská, 
- pozemky majú malé rozlohy, 
- chýba celkovo vybavenosť sídliska, 
- neriešiť na etapy, ale celú plochu naraz ako celok. 



 
Komisia hlasovala o zámere „Obytná zóna NOVÁ TEHELŇA – Senec“ podľa predloženej 
štúdie: 
           Za:   0 
           Proti: 8 
           Zdržal sa: 0 
Komisia ŽP neodporučila realizáciu stavebného zámeru tak ako bola predložená v PD. 
 
  
4. Rôzne 
- Komisia životného prostredia pri MsZ v Senci zvolila svojho podpredsedu Ing. Tibora Šimoniča. 
Komisia hlasovala takto: Za:   7 
                                          Proti: 0 
                                          Zdržal sa: 1 
Komisia ŽP zvolila za podpredsedu Ing. Tibora Šimoniča. 
 
- Ing. Šimonič predložil návrh na vytvorenie podúčtu pri hlavnom účte mesta Senec.  Podúčet by bol 
vytvorený pre účely spravovania finančných prostriedkov, ktoré by boli k dispozícii pre účely 
stanovené Komisiou životného prostredia. 
Podúčet by spravovali odborné útvary mesta. Na účet by prispievali dobrovoľní prispievatelia a tie 
subjekty na území mesta, ktorí svojou činnosťou zaťažujú životné prostredie.  
 
 
5. Záver 
Predseda Komisie životného  prostredia pri MsZ v Senci poďakoval na záver všetkým prítomným za 
účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Zdenek Černay 
                   Predseda komisie životného  prostredia pri MsZ v Senci 


