
     Z Á P I S N I C A   č. 1 
zo  zasadania  Komisie životného  prostredia pri MsZ v Senci, konaného dňa 01.06.2016          

                                            
 
 
Prítomní :      podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
          PROGRAM : 
 
1.   Otvorenie 
2.   VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Senec 
3. Rôzne 
4.   Záver 
 
           
Dňa 01. 06. 2016 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. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
mesta 
 

Predseda komisie životného prostredia informoval členov komisie o tom, že Národná rada SR 
schválila dňa 17.3.2015 nový zákon o odpadoch. Účinnosť nadobudol zákon 1. januára 2016. 
Ustanovením nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vyplynuli pre obce aj nové povinnosti. Jednou z nich je prijatie nového „Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Senec o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území mesta Senec“  
Pripomienky podala aj písomne  Ing. Marianna Glončáková, J.Smreka 8, 903 01 Senec.  
 
Komisia prerokovala návrh VZN,  jednotlivé pripomienky a prijala návrh uznesenia s pripomienkami. 
Pripomienky žiada do VZN zapracovať. 
 
Návrh uznesenia č. 1/2016:  
Komisia ŽP súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec 
s pripomienkami a odporúča postúpiť materiál ďalej do MsR a MsZ. 
 
Hlasovanie: 

Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

4. Rôzne. 
Ing. Tibor Šimonič upozornil  členov Komisie životného prostredia pri MsZ v Senci na čierne skládky, 
ktoré vznikajú v meste a pripomenul  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 už o návrhu v minulosti hlasovala a 
návrh podporila. 
 
 
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 


