
Z Á P I S N I C A   č. 2 
zo  zasadania  Komisie životného  prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci, 

konaného dňa 12.06.2019 

                                           

 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

          PROGRAM : 

 

1.   Otvorenie 

2.   Voľba podpredsedu 

3.   VZN o verejnej zeleni 

4.   Rôzne 

5.   Záver 

         Dňa 12. 06. 2019 o 13.00 hod. sa konalo zasadnutie Komisie životného  prostredia a verejného 

poriadku pri MsZ v Senci. Zasadnutia sa zúčastnili členovia a hostia podľa prezenčnej listiny. 

 

1. Otvorenie 

 

Prítomných privítala predsedníčka komisie pani Jana Turanská  a oboznámila prítomných 

s programom schôdze. 

 

2. Voľba podpredsedu 

Predsedníčka komisie navrhla kandidátku na podpredsedníčku komisie Ing. Mariannu Glončákovú. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 

Ing. Marianna Glončáková bola zvolená za podpredsedníčku komisie. 

. 

 

3. VZN o verejnej zeleni 

Návrh VZN predložila Ing. Lenka Nižnanská z útvaru výstavby a životného prostredia. Návrh 

vychádza z dvoch štandardov, z orezu drevín a ochrany drevín pri stavebnej činnosti. Mesto zatiaľ 

takéto VZN nemá.  

Pripomienky k návrhu: 

- Po rozkopávkach niekoľko rokov sledovať zdravotný stav drevín, zaviazať tých, čo zasahujú 

do verejnej zelene, aby overili stav dreviny po piatich rokoch (čl. 8, bod 1, f); doplnené aj do 

Čl. 6 Podmienky zásahu do verejnej zelene; 

- Držať sa generelu zelene, ktorý mesto má, dodržiavať jeho pravidlá, výsadba alejí, v obytných 

častiach chýba zeleň, v meste chýba park (Čl. 3, bod 3); 

- Čl. 3 bod 3 – doplniť „...vychádza z platnej legislatívy Slovenskej republiky...“; 

- Doplniť na záver, (čl. 10) kto je oprávnený kontrolovať dodržiavanie VZN, a akú pokutu je 

možno udeliť; 

- Pri preberaní prác na  zakrývaní rozkopávok má byť prítomný pracovník mesta (Čl. 4); 

- Monitorovacie kamery, alebo fotopasce, ktoré sa budú dať monitorovať zo sídla mestskej 

polície; 

- Čl. 5 bod 4 – doplniť „výrub stromov“, aj keď je to riešené v samostatnom bode; 

- Čl. 8, doplniť archeologické vykopávky; 

- Čl. 10, nahradiť slovné spojenie  „možno uložiť“ za „úrad uloží“; pri sankciách doplniť 

paragrafy zo zákona 300/2005 Z. z. Trestný zákon; 

- Poškodzujú sa mladé stromy pri kosení od lanka, zabrániť živoreniu mladých stromov; 

- Doplniť inštrukciu pre obyvateľov, kam majú nahlásiť, keď vidia poškodenie zelene; 

- Zistiť, či je v SC možná spolupráca s enviropolíciou; 



- Prijať VZN až po novele zákona o ochrane prírody a krajiny; zmeniť štruktúru VZN – 

terminológiu na záver nariadenia; zosúladiť VZN s nariadením o verejnom poriadku. 

 

Návrh Uznesenia č. 1/2019:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku schvaľuje VZN o verejnej zeleni 

s pripomienkami. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

 

4. Rôzne 

K verejnému poriadku:  

Je k dispozícii mapa ulíc s vyznačením obmedzení počas akcie „Senecké leto“. Od 9.00 hod. ráno 

budú ulice, ktorých sa to týka zjednosmernené. 

Od 30.6. sa budú prideľovať nové karty na parkovanie a vjazd na Lichnerovu ul. 

Predsedníčka komisie Jana Turanská iniciovala stretnutie kompetentných kvôli osadeniu semaforov na 

Pezinskej ceste, navrhuje situáciu riešiť s pomocou vedenia mesta. V zásade by malo platiť, že 

prednosť majú ľudia, nie kamióny. 

V Martinskom lese sa vyskytol v zvýšenej miere škodca – mníška veľkohlavá, ktorý žerie zelené časti 

stromov aj bylinnú vegetáciu.  

V rámci EÚ je zákaz leteckého postreku, na letecký postrek musí byť urobené posudzovanie vplyvov 

na životné prostredie. 

Holožer prichádza periodicky, les by sa mal opäť zazelenať. Pri chemickom postreku by mohol byť 

poškodený aj užitočný hmyz a takto (chemicky) zničený škodca sa zas premnoží oveľa skôr. 

Prijímať opatrenia je  v kompetencii Ministerstva životného prostredia SR.  

Mesto neodporúča obyvateľom v tomto čase navštevovať Martinský les. Výskyt húsenice mníšky 

veľkohlavej je na dubovom poraste, najmä na parc. č. 5003 v Martinskom lese na Majáleskej ceste 

vľavo. Komisia navrhla dať takýto oznam aj do mestských novín. 

 

5. Záver 

Predsedníčka  Komisie životného  prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci poďakovala na 

záver všetkým prítomným za účasť. Najbližšie zasadnutie bude 21.8. Komisia sa podľa situácie 

zúčastní aj výjazdového zasadnutia v Martinskom lese. 

 

 

 

 

 

 

                  Jana TURANSKÁ 

                   predsedníčka komisie životného  prostredia a verejného poriadku  


