
Z Á P I S N I C A  č. 5
zo zasadania Komisie životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci,

konaného dňa 16.10.2019

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

PROGRAM :

1. Otvorenie
2. Informácia náčelníka MsP o bezpečnostnej a poriadkovej situácii v meste Senec
3. VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
4. Vodozádržné opatrenia v meste Senec
5. Mobilné zariadenie na úpravu odpadov s obsahom ropných látok
6. Rôzne

Dňa 16. 10. 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. Privítala na zasadnutí pani prednostku úradu Ing. Jarmilu Répássyovú.

2. Informácia náčelníka MsP o bezpečnostnej a poriadkovej situácii v meste Senec
Náčelník mestskej polície predniesol informáciu o letnej turistickej sezóne na Slnečných jazerách. 
Zabezpečovalo ju 23 zamestnancov, jedna dvojčlenná hliadka bola v teréne nepretržite 24 hod. denne. 
Sezóna trvala od 15. júna do 15. septembra.
Mestská polícia mala 889 výjazdov na základe oznámení, prejednávalo sa 329 priestupkov, z toho 106 
priestupkov bolo z oblasti verejného poriadku.
Mestská polícia vykonala v oblasti nakladania s odpadmi 31 úkonov, 16 prípadov sa týkalo 
nedovoleného uloženia odpadu. 15 prípadov sa týkalo odstraňovania starých vozidiel z verejného 
priestoru, 12 z nich bolo odstránených, teraz je prerušené odstraňovanie z dôvodu, že firma, ktorá 
preberala tieto vozidlá urobila z prevádzkových dôvodov prestávku v odstraňovaní do 15.12.2019. 
Mestská polícia vykonávala 30 výjazdov k podnapitým osobám, predvedených bolo 19 osôb 
(pri štyroch bolo potrebné použiť donucovacie prostriedky). Pokiaľ je podnapitá osoba aj zranená, 
berie ju sanitka RZP. V prípadoch krádeží bolo prevedených 9 osôb.
Pomerne časté sú sťažnosti na bezdomovcov na námestí. Väčšinou sa jedná o rušenie nočného kľudu. 
Mestská polícia pre zabezpečenie kontroly zaviedla dve hliadky, jednu v meste a druhú na jazerách. 
Túto sezónu boli 3 ľudia utopení.
Mestská polícia vykonala 23 odchytov túlavých a stratených psov. Pokiaľ je pes čipovaný, dá sa vrátiť 
majiteľovi, inak sa umiestňuje do útulku Slobody zvierat.
Čierna skládka odpadu, ktorá vznikala smerom na Červený Majer sa riešila spolu so štátnou políciou. 
Boli zadržané osoby, ktoré poškodili kontajner spoločnosti Humana so starým šatstvom a páchateľ, 
ktorý sa chcel vlámať do domu a narušiť domovú slobodu. Prípady dorieši štátna polícia. Mestská 
polícia je pri nastoľovaní poriadku a mareniu trestnej činnosti súčinná.
Pani predsedníčka poďakovala za prednesenie správy pánovi náčelníkovi.

3. VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
Úvodné slovo mala pani prednostka, vysvetlila časový sled práce na novom VZN, ktoré sa 
pripravovalo a prepočítavalo, Čo je časovo náročné. Chystá sa zmena zákona o odpadoch.
Navrhované VZN sa dotkne nariadenia zberu odpadu v rodinných domoch.
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K dnešnému dňu, štvrť roka do konca roka, sa použilo cca 97 % nákladov na odpad. Mesto bude 
musieť dotovať zvyšnú časť. Na školení pracovníkmi ministerstva bola daná informácia, že budú 
zvýšené poplatky za uloženie odpadu na skládku. Poplatkovú povinnosť občanov treba brať 
zodpovedne. Náklady sú vyššie ako príjem, preto sa nebudú poplatky znižovať, ale ani zvyšovať, ale 
ostanú na rovnakej úrovni.
Tento rok bolo podaných veľa žiadostí na uplatnenie zľavy pre osamelo žijúcich seniorov.
Zľavy pri nastavení množstvového zberu nie su možné.
Pani prednostka sa vyjadrila aj k zbernému dvoru:
Mesto Senec nedostalo dotáciu na zriadenie zberného dvora. Odvolali sme sa voči tomuto 
rozhodnutiu. Enviromentálny fond vyhlásil novú výzvu na zriadenie nových zberných dvorov, už sa 
na novej výzve pracuje, mesto sa prihlási.
Občania sa na zberný dvor dostanú prakticky 24 hod. denne, areál sa nezamyká, dôsledkom toho je 
veľký neporiadok pred areálom zberného dvora najmä v pondelok ráno.
Uchádzame sa o získanie dotácie na zberný dvor, ale zároveň sme zaradili do rozpočtu na rok 2020 
celú sumu na zriadenie zberného dvora v meste, ak by sme dotáciu nezískali.
Zvažujú sa tri formy využívania zberného dvora: 1. žetón; 2. čip; 3. čítačka na občiansky preukaz.

Predsedníčku komisie, pani Janu Turanskú zaujímalo, či bude na novom zbernom dvore umiestnený 
kontajter na nebezpečný odpad a kontajner na kuchynský odpad. Pani prednostka Ing. Jarmila 
Répássyová odpovedala, že na zbernom dvore môže byť len to, čo je v rozhodnutí vydanom Okresným 
úradom. Nebezpečný odpad musí byť posúdený podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie (tzv. EIA).
Ak získa mesto dotáciu, v dotácii bude presne dané, čo tam môže byť a čo nie. Zber chceme 
vykonávať len pre mesto, pre okolité obce nie.

RNDr. Roman Pál uviedol, že zvýšená poplatková povinnosť môže viesť k zvýšenému riziku vzniku 
čiernych skládok.
Pani prednostka odpovedala, že rodinné domy sú oproti minulému roku prerozdelené. Časom sa 
uvažuje aj so zavedením váženia zberových nádob.
Za útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta odpovedala Bc. Ivica Gajdošová:
V roku 2018 -  zákon o poplatkoch, prekročili sme 20 % v separovanom zbere, pomohol nám zber 
v školách a mobilný zber. Poplatok bol v intervale 5,05 -  12 Eur.
Ak sa budúci rok neprekročí percento separácie cez 30%, stúpne poplatok z 12 Eur na 22 Eur.
Nádoby na papier sú plné, ale ľahké, je v nich často neposkladaný kartónový papier.
Zvozová spoločnosť má nárast nákladov o 8 % v dôsledku zvyšujúcej sa minimálnej mzdy.
Je potrebné smerovať k čo najmenším nákladovým položkám a čo najviac triediť odpad.
VZN nastavuje systém zberu, ale ekonomické oddelenie musí tieto prostriedky od občanov vybrať. 
Vo finančníctve chýba potrebná legislatíva, ktorá by napomáhala výberu poplatkov, musí sa 
novelizovať.
Modul by mal spĺňať nastavenie: ODPADY -  FINANCIE -  EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Právnické osoby sú povinné zapojiť sa a nahlásiť sa do systému zberu odpadu.
Bytové domy majú vývozný deň 2 x v týždni, na nádobách bude označený deň vývozu v týždni.
Od 1.11.2019 sa nevyvezie nádoba bez čipu.
V druhom januárovom týždni v roku 2020 sa budú vydávať vrecia na papier a plasty naraz -  50 ks. 
Ďalšie vrecia sa dajú vybrať na ich útvare.

Predsedníčka Jana Turanská upozornila na problém Slnečných jazier a riešenie zberu odpadu na 
jazerách nepovažuje za vyriešený.

Za útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta odpovedala Bc. Ivica Gajdošová:
Celoročne obývané chaty musia byť zapojené do množstvenného zberu a mať vlastnú nádobu. To isté 
platí aj pre obyvateľov na Striebornom jazere.
Od 1.5. do 30.10. sú nádoby v plnom počte, po sezóne - len 40 % nádob ostane, ostatné sa stiahnu. 
Nádoby na bioodpad sa už sťahujú.
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Ing. László Vojtek, CSc. -  navrhol dať kamery tak, aby bolo vidieť kto prišiel na zberný dvor.
Ing. Gabriel Klokner navrhol na Slnečných jazerách vybudovať 4 hniezda, v ktorých by boli 
umiestnené všetky nádoby na odpad a tie uzatvárať. Na celých jazerách by nemuseli byť ďalšie 
nádoby , okrem prevádzok, ktoré fungujú celoročne. Obyvatelia by vo vreckách doniesli odpad do 
hniezda a otvorili si ho čipom.
Ing. Vladimír Radúch upozornil na povinnosť OZV vykonávať vzdelávanie občanov v oblasti 
separovaného zberu.
Za útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta uvádza Bc. Ivica Gajdošová:
V mestských novinách Senčan budú informácie o nakladaní odpadu, pracuje sa na darčekoch, ktoré by 
mali slúžiť ako motivácia (tašky a pod.)
Pri hromadných akciách by mali nahradiť sklenené a keramické hrnčeky a poháre jednorazové 
plastové poháre, (zákaz jednorazových plastov a bambus nikto nechce odoberať, nemôže ísť do 
kompostu)
Malé prevádzky si môžu kúpiť 12 vriec a do nich umiestniť odpad. (napr. na Lichnerovej ul.)

Predsedníčka Jana Turanská sa opýtala, komu slúži stojisko s polopodzemnými kontajnermi za 
kultúrnym domom.
Za útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta odpovedala Bc. Ivica Gajdošová:
Slúži 7 prevádzkam, ked' sa zavedú čipy, budú len pre nich. Zatiaľ slúžia aj okoloidúcim. 
Polopodzemné kontajnery pri bytovkách slúžia len bytovkám.

Predsedníčka komisie navrhla uznesenie:

Návrh Uznesenia č. 4/2019:
Komisia životného prostredia a verejného jporiadku prerokovala návrh VZN o nakladaní 
s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Členovia komisie vzali VZN na vedomie a prípadné 
pripomienky pošlú v písomnej forme na útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta na e-mail 
gaidosovaiffl senec.sk do 7 dní.

Hlasovanie:
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 4/2019 bolo prijaté.

4. Vodozádržné opatrenia v meste Senec
Dôsledky zmeny klímy sa prejavujú najmä extrémnymi výkyvmi počasia, či už sú to povodne, 
prívalové dažde, ale aj obrovské horúčavy a extrémne suchá. Náklady na škody spôsobené suchom sa 
v Európe za posledných 30 rokov odhadujú na 100 miliárd Eur. Suchom je už zasiahnuté aj Slovensko. 
Z dôvodu dlhodobo nízkych úhrnov zrážok a nadpriemerného výparu sa sucho najmä na Východnom 
Slovensku rozširovalo už počas zimy a následne aj počas marca a apríla 2019. Najhoršia situácia bola 
v druhej polovici apríla, kedy Slovenský hydrometeorologický ústav podľa monitoringu 
meteorologického sucha zaznamenal extrémne sucho na približne polovici územia Slovenska. 
Ministerstvo životného prostredia má preto pripravené konkrétne opatrenia ako zmierňovať jeho 
dopady.
V súčasnosti prebieha výzva Operačného programu Kvalita životného prostredia. Táto výzva je 
zameraná na vodozádržné opatrenia v mestách a obciach s celkovou alokáciou 17 miliónov Eur. 
Ministerstvo životného prostredia výzvu pripravilo v úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami, 
ako aj samosprávami, ktoré majú praktické skúsenosti s realizáciou vodozádržných opatrení. Do tejto 
výzvy sa môžu zapojiť mestá, obce, aj neziskové organizácie.
Finančne sú podporované projekty na budovanie napr. dažďových záhrad, zberných jazierok, umelo 
vytvorených mokradí, vegetačných striech a vegetačných stien, zberných systémov na zadržanie 
zrážkovej vody a náhrady nepriepustných povrchov za vegetačné a polovegetačné zatrávňovacie 
tvárnice.
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Samotná výzva je vyhlásená formou otvorenej výzvy -  žiadatelia môžu priebežne predkladať svoje 
žiadosti.
Pani predsedníčka Jana Turanská vyzvala členov komisie, aby porozmýšľali o možnosti uplatnenia 
vodozádržných opatrení v meste.

Ing. Ján Maglocký: Jazierko Kôvécstó (Labutie jazero) je jedným z vodozádržných opatrení v meste, 
lebo tieto idú ruka v ruke s protipovodňovými opatreniami, ktoré sa nedávno riešili s útvarom 
výstavby a ochrany ŽP.

5. Mobilné zariadenie na úpravu odpadov s obsahom ropných látok
Zariadenie by malo byť v logistickom parku. Lehota na vyjadrenie je do 30. 10. 2019, končí 21 dňová 
lehota na vyjadrenie Mesta Senec ako účastníka konania.
Vypracovali v zámere 1 variant, chcú upustiť od povinného posudzovania. Jedná sa o mobilné 
zariadenie.
Ing. Ján Maglocký uviedol, že je v zámere opísaný krajinno -  ekologický plán, v ktorom sú doslova 
sami proti sebe. Logistikou sa Martinský les na západ uzavrel pre zver.

Predsedníčka Jana Turanská požiadala útvar výstavby a ochrany ŽP, aby žiadali predĺženie termínu na 
vyjadrenie, nakoľko na posúdenie mala komisia málo času. Stretnutie bude mimoriadne v termíne
6. 11. 2019 o 15.00 hod. Zároveň požiadala, aby bol na zasadnutie pozvaný aj zástupca firmy, ktorá 
zámer podáva.

6. Rôzne
Členovia komisie sa upozornili na neestetické riešenie zelene pod stenou, v ktorej má hniezdiská 
včelárik zlatý v Novej tehelni. Je potrebné porozmýšľať ako to vyriešiť, podávať návrhy.

5. Záver
Komisiu životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci ukončila na záver jej 
predsedníčka a poďakovala sa všetkým prítomným za účasť.

Ďalšie zasadnutie komisie bude mimoriadne v termíne 6. 11. 2019 o 15.00 hod, k bodu č. 5.

í

Jana TURANSKA
predsedníčka komisie životného prostredia a verejného poriadku
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