
     Z Á P I S N I C A   č. 2 
zo  zasadania  Komisie životného  prostredia pri MsZ v Senci, konaného dňa 28.09.2016          

                                            
 
 
Prítomní :      podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
          PROGRAM : 
 
1.   Otvorenie 
2.   Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Dobudovanie III. etapy výstavby 
skládky“ v Senci 
3.   Rôzne 
4.   Záver 
 
 
           
Dňa 28. 09. 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.   Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Dobudovanie III. etapy výstavby 
skládky“ v Senci 

 
Dr. Peter Krasnec, PhD. Konateľ firmy AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., Osvetová 24, 824 05 
Bratislava prezentoval  zámer dobudovania III. etapy skládky odpadov. 
 
Komisia návrh prerokovala, vzniesla svoje pripomienky a prijala  návrh uznesenia, v ktorom žiada 
spoločnosť AVE o doloženie ďalšieho materiálu k žiadosti, a to výsledok posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, (tzv. EIA).  
Rokovania sa zúčastnili poslankyne Ing. Jana Némethová a Jana Turanská a zástupcovia verejnosti, 
ktorí upozornili na stránku „Odkaz pre starostu“, kde sa obyvatelia vyjadrujú ku zápachu v meste 
Senec.  
 
Návrh uznesenia č. 2/2016 : 

„Komisia ŽP žiada doložiť výsledok a návrh opatrení z posudzovania navrhovanej 
činnosti na životné prostredie (záverečné stanovisko EIA), nakoľko v zmysle zákona č. 24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (EIA), podľa prílohy č. 8, predložená investičná činnosť „Skládka odpadov 
Senec - Dobudovanie 3. etapy výstavby skládky (skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný) 
s kapacitou 370 000 m3 “, podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Ďalej žiada, aby 
prípadné dobudovanie  3. Etapy výstavby skládky v Senci nemalo charakter regionálneho významu, 
ale bolo určené výlučne len pre Mesto Senec.  Predloženú žiadosť odporúča postúpiť na prerokovanie 
do MsR a MsZ. 

Hlasovanie: 
Za: 6 
Proti: 1 (Ing. Ján Maglocký)  
Zdržal sa: 1 (Ing. Tibor Šimonič) 



 
4. Rôzne. 
Členovia komisie sa zúčastnili výjazdu na skládku odpadov Senec. 
 
 
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 


