
Z Á P I S N I C A   č. 3 
zo  zasadania  Komisie životného  prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci, 

konaného dňa 21.08.2019 

                                           

 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

          PROGRAM : 

 

1.   Otvorenie 

2.   Podnet –ohrozovanie a porušovanie práv v zmysle §5 Občianskeho zákonníka 

3.   Jazierko Kövécstó (Labutie jazero)  

4.   Rôzne 

5.   Záver 

         Dňa 21. 08. 2019 o 15.00 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. Podnet – ohrozovanie a porušovanie práv v zmysle §5 Občianskeho zákonníka  
Mestu Senec bol doručený podnet  v súvislosti s ohrozovaním a porušovaním práv v zmysle § 5 

Občianskeho zákonníka a opakovaným páchaním priestupku proti verejnému poriadku na 

Robotníckej ulici. V rodinnom dome s č. 42 býva p. Ing. Rita Tornayová, ktorá začala do dvora 

okolo svojho domu a garáže v roku 2016  umiestňovať psov, ktorých údajne zbiera na ulici a vytvára 

tak u seba neoficiálny útulok psov. Žiadateľ uvádza, a obhliadkou na mieste bolo aj preukázané, že 

svojim konaním do značnej miery hlukom (najmä počas kŕmenia) a zápachom znepríjemňuje život 

obyvateľom priľahlých nehnuteľností. Momentálne sa na dvore okolo domu a na pozemku oproti 

domu, ktorý je tiež oplotený, nachádza niekoľko desiatok psov. 

Šetrením bolo zistené, že pani Ing. Rita Tornayová má psov v tzv. dočasnej starostlivosti. Touto 

sťažnosťou sa zaoberá právny útvar úradu a o výsledku bude sťažovateľov po ukončení šetrenia 

písomne informovať. Obyvatelia, ktorí sú rušení po 22.00 hod. môžu kontaktovať Mestskú políciu. 

 

3. Jazierko Kövécstó (Labutie jazero)  

Mesto Senec v rámci protipovodňovej ochrany mesta realizuje projekt revitalizácie Labutieho jazera, 

ktoré má miestny názov Kövécstó. Jedná sa o protipovodňovú ochranu a úpravu retenčných nádrží 

a prítokových systémov. Projekt vychádza z Generelu ďažďovej kanalizácie. Na tento projekt mesto 

získalo finančné prostriedky z Enviromenrálneho fondu vo výške 190 000 €. O tomto projekte 

informoval členov komisie vedúci útvaru výstavby a životného prostredie v Senci pán Karol Czére 

a zodpovedný projektant pán Ing. Ján Heriban. Jazierko slúži predovšetkým na zachytávanie 

dažďovej vody. Revitalizácia tohto jazierka má zabezpečiť predovšetkým riešenie situácie pri 

prívalových dažďoch. Zastabilizovaním vtokov do jazera sa zabezpečuje, aby sa počas prívalových 

dažďov neupchali a nevyhodili kanalizačné poklopy. 

 

4. Rôzne 

Od 15. júna je zákaz stavebných prác na Slnečných jazerách. Podnety občanov na porušovanie 

právnych predpisov je potrebné oznamovať na Stavebný úrad.  

Návrh nového VZN o držaní psov predloží právny útvar na niektorom z ďalších zasadnutí Komisie  

životného prostredia a verejného poriadku. 

Podpredsedníčka komisie Ing. Marianna Glončáková sa  zaujímala ako Mesto Senec rieši realizáciu 

zberného dvora pre obyvateľov mesta. Na terajšom zbernom dvore je mesto v prenájme. 



Ing. Ján Maglocký upozornil na inváznu rastlinu nazývanú „kyslička“ (trojlístok so žltými kvietkami). 

Rozširuje sa ľahko a rýchlo, potláča miestnu flóru, preto je potrebné ju odstrániť hneď na jar. 

Ing. Ján Maglocký informoval členov komisie o materiáloch, ktoré v roku 2004 spísal Enviro klub 

v Senci o jazierku Kövécstó – Dohovor o jazierku s primátorom mesta a Pokyny pre návštevníkov 

a užívateľov verejnej plochy Kövécstó. 

 

Zasadntia komisie boli naplánované v roku 2019 takto: 

22. mája; 12. júna; 21. augusta; 18. septembra; 16. októbra a 27. novembra. 

 

5. Záver 

Komisiu životného  prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci ukončila na záver jej 

podpredsedníčka a  poďakovala sa všetkým prítomným za účasť. Najbližšie zasadnutie bude 18.9.  

 

 

 

 

 

 

 

                  Jana TURANSKÁ 

                   predsedníčka komisie životného  prostredia a verejného poriadku  

 


