
     Z Á P I S N I C A   č. 2 
zo  zasadania  Komisie životného  prostredia pri MsZ v Senci, konaného dňa 10.03.2015          

                                            
 
 
Prítomní :      podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program:      1. Otvorenie 

          2. Petície občanov k zmenám Územného plánu mesta Senec k lokalite Family park 
                       3. Žiadosť spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. zo dňa 26.02.2015 
           4. Rôzne 
           5. Záver 
 
           
Dňa 10. 03. 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 p. Zdenek Černay a oboznámil prítomných s programom 
zasadnutia. 
 
2. Petície občanov k zmenám Územného plánu mesta Senec k lokalite Family park  
Komisia prerokovala dve petície občanov k Územného plánu mesta Senec k obytnej zóne nazývanej aj 
Family park a prijala uznesenie. 
Návrh uznesenia č. 3/2015:  
Komisia ŽP berie petície na vedomie a schvaľuje tento projekt do ÚP s účelom - šport, rekreácia 
a bývanie. Potvrdzuje stanovisko z roku 2014.  Odporúča postúpiť materiál ďalej do MsR 
a MsZ. 
 
Hlasovanie: 

Za: 7 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 

Pán Zdenek Černay nehlasoval z dôvodu možnej zaujatosti. 
 
3. Žiadosť spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. zo dňa 26.02.2015 
Na prerokovanie do komisie životného prostredia bola predložená žiadosť spoločnosti AVE SK 
odpadové hospodárstvo, s. r. o., ktorú podáva na základe návrhu konceptu ÚPD mesta Senec. 
Spoločnosť žiada zrušenie uznesenia MSZ č. 108/2013 zo dňa 5.9.2013, ktoré nadobudlo platnosť 
1.4.2014. Týmto uznesením sa v novom Územnom pláne mesta Senec, ktorý mesto obstaráva, 
vynechali z riešeného územia na rozšírenie skládky odpadov parcely č. 5070/26; 5070/23; 5070/2 a 
5066/17, parcely registra „C“, kat. územie Senec. Spoločnosť žiada zachovať tieto parcely s účelom 
využitia tak, ako to bolo v pôvodnom, teraz platnom ÚP. 
 Pri prerokovaní boli vznesené tieto pripomienky: 
- skládka odpadov je v blízkosti Martinského lesa, ktorý je pre Senec a jeho okolie dôležitý; 
- zákonné ustanovenia o ochranných pásmach; 
- predložený materiál nie je dostatočný, dôvod rozšírenia nedostatočne odôvodnený; 
- chýba výhľadové riešenie odpadového hospodárstva v meste na dlhšie obdobie do budúcna; 
- v Pezinku je vybudovaná skládka, ktorá sa nevyužíva, ale Pezinok vozí odpad do lesa v Senci; 
- v blízkom období sa bude vymieňať vysoký porast stromov za nové nízke stromy;  
-  nebude žiadna prírodná bariéra proti skládke odpadov – ovzdušie, vizuálna stránka a pod.  
 



Návrh uznesenia č. 4/2015: 
Komisia ŽP odporúča postúpiť na ďalšie prerokovanie do MsR a MsZ  žiadosť na zrušenie 
uznesenia MsZ č. 108/2013, ktorým sa  vyňali pozemky z Územného plánu  na ďalšie 
rozširovanie skládky odpadov. 
 
Hlasovanie: 

Za: 7 
Proti: 2 
Zdržal sa: 0 
 

4. Rôzne. 
4.1 Ing. Tibor Šimonič podal členom Komisie životného prostredia pri MsZ v Senci návrh zriadiť 
podúčet, k hlavnému účtu MsÚ Senec. Na účet by prispievali dobrovoľní prispievatelia a tie subjekty 
na území mesta, ktorí svojou činnosťou zaťažujú životné prostredie. Komisia životného prostredia pri 
MsZ v Senci o návrhu hlasovala a návrh podporila. 
 
Hlasovanie: 

Za:   9 
            Proti: 0 
            Zdržal sa: 0 
 
4.2 Ing. Rudolf Bittner požiadal komisiu životného prostredia, aby vypracovala návrh 3 – 5 druhov 
stromov, ktoré sa budú sadiť v Senci v prípade doplnenia zelene alebo v prípade náhrady za 
odstránený strom.  
 
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 


