
Z Á P I S N I C A  č. 6
zo zasadania Komisie životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci,

konaného dňa 06.11.2019

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Mobilné zariadenie na úpravu odpadov s obsahom ropných látok
3. Rôzne
4. Záver

Dňa 06. 11. 2019 o 15.00 hod. sa konalo zasadnutie Komisie životného prostredia a verejného 
poriadku pri MsZ v Senci (d’alej len „komisia“). 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. Mobilné zariadenie na úpravu odpadov s obsahom ropných látok
Na útvar výstavby a ochrany životného prostredia bol predložený „Zámer pre povinné hodnotenie 
vypracovaný podľa zákona č. 24/2006, Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na 
MOBILNÉ ZARIADENIE NA ÚPRAVU ODPADOV S OBSAHOM ROPNÝCH LÁTOK (podľa 
prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení zmien a doplnkov)“, (ďalej len „zámer“). 
K zámeru dáva Mesto Senec, ako dotknutá obec povoľovacieho konania stanovisko, preto požiadalo 
komisiu o prerokovanie tohto materiálu.
Komisie sa zúčastnil aj Ing. Maroš Jenis, konateľ spoločnosti 3e servis, s. r. o., ktorá zámer predkladá. 
Ing. László Vojtek, CSc. sa zaujímal, kde sa zneškodňuje tento nebezpečný odpad, kde je jeho 
„koncovka“, a či plocha, na ktorej toto zariadenie zneškodňuje nebezpečné odpady je nepriepustná a či 
vyhovuje na takúto činnosť.
Ing. Vladimír Radúch uvádza, že povoľujúcemu orgánu musia byť predkladané hlásenia a zachytené 
nebezpečné látky musia byť zneškodňované podľa rozhodnutia Okresného úradu v Senci.
RNDr. Roman Pál sa vyjadril, že mesto má byť informované, čo sa na jeho území deje. Zariadenie 
vody prečistí, vzniká odpad pastovej konzistencie, o čo sa sním deje ďalej? Zariadenie je mobilné, 
preto sa nemusí robiť stavebné konanie. Jedna spoločnosť prejde schvaľovacím procesom a službu 
poskytuje potom tomu, kto ju potrebuje. Myslí si, že umiestnenie v Senci je kvôli logistike. Zaujímal 
sa, ako sa podávajú ročné hlásenia zo zariadenia, ktoré je mobilné a či sa všetky nebezpečné odpady 
neevidujú v mieste sídla spoločnosti, čiže v Senci.
Ing. Marianna Glončáková informovala komisiu, že sa jedná o spoločnosť čo sa zaoberá odpadovým 
hospodárstvom. Toto zariadenie je malé a jeho potreba vznikla povolením logistiky.
Ing. Ján Maglocký upozornil na skutočnosť, že Senec je excentrický umiestnený v rámci polohy na 
mape Slovenska, a veľa odpadov sa umiestňuje práve do Senca. Zariadenia, ktoré by mali mať 
pôsobnosť v celej republike by mali byť niekde v strede republiky, dostupné každému rovnako. 
Logistika sa veľmi približuje k Martinskému lesu. Oboznámil komisiu s materiálom „Pripomienky ku 
Krajinnoekologickému plánu mesta Senec, vypracovaného Creative spol. s. r. o. Bernolákova 72, P. O. 
BOX 31,902 01 Pezinok“. Materiál je známy z komisie zo dňa 17.03.2010.
K pripomienkam komisie prišiel podať bližšie informácie navrhovateľ osobne, aby poskytol komisii 
presnejšie informácie o predloženom zámere.
Zariadenie už fungovalo asi 6 rokov. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi sa vydávajú povolenia 
len na určitú dobu. V minulosti mala spoločnosť všetky platné povolenia. Pri podávaní žiadosti
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o prediženie tejto činnosti sa spoločnosť musela vysporiadat’ so zmenami legislatívy. Žiadosť je 
potrebné zosúladiť s požiadavkami povoľujúceho orgánu.
Zariadenie má slúžiť na čistenie vôd z parkovísk, bude využívané priamo na miestach vzniku týchto 
odpadov. Dažd’ové vody na parkoviskách sú zvedené do odlučovačov ropných látok, ktoré je treba 
v nejakom intervale čistiť. Prečistená voda sa vráti na zelené plochy alebo do kanalizácie. Kaly a filtre 
s obsahom nebezpečných látok sa prečerpajú do cistemy a budú sa odvážať na likvidáciu oprávnenej 
osobe, napr. firme DETOX v Tmave, FFC, skládka NO, a pod. s ktorými má spoločnosť uzatvorenú 
zmluvu. Stavebné povolenie na toto zariadenie nie je potrebné, nakoľko nie je  stavbou. Je to 
zariadenie malých rozmerov: 1,6 m dižka I 0,85 m šírka I l ,0 m výska. Keď sa zariadenie nepoužíva, je  
umiestnené v garáži. Objem je asi 14 000 l za hod., ročne môžu vyčistiť asi 200 -  300 ton.
Ak je vznik odpadu inde ako spracovanie, postup je taký: eviduje sa na mieste vzniku, teda tam kde sa 
odpad prevezme. Subjekt, od ktorého sa odpad prevzal podáva Ohlásenie nakladania s odpadom tam 
kde odpad vznikol. Navrhovateľ podáva hlásenie v Senci len za zariadenie.
Na použitie zariadenia musí byt’ vybratá lokalita, keďže sa jedná o mobilné zariadenie, nesmie sa 
prevádzkovať na jednom mieste dlhšie ako 6 mesiacov.
Jedna z lokalít kde sa bude zariadenie používať je napr. areál spoločnosti ProLogis Slovak Republik 
XXVIII s. r. o., Dialničná cesta 24 v Senci.

Predsedníčka komisie navrhla uznesenie:
Návrh_Uznesenia_ c._ 5/2019:
Komisia životného prostredia a verejného poriadku nemá zásadné výhrady voči navrhovanej činnosti, 
nakoľko sa zistilo, že táto činnosť už bola na území mesta vykonávaná a ide o zosúladenie činnosti 
s platnou legislatívou. Zariadenie sa špecializuje na čistenie odlučovačov ropných látok z parkovísk.

Hlasovanie:
Za: 7 
Proti: 0
Zdržali sa: 2 (Ing. Maglocký, RNDr. Pál)
Uznesenie c. 5/2019 bolo prijaté.

3. Rôzne
Predsedníčka komisie v minulosti vyvolala stretnutie s majiteľom pozemku v lokalite Tehelňa. Bol 

dohodnutý postup na zveľadenie časti pod hniezdnou stenou včelárika. Dohodli sa, že majiteľ 
pozemku odvezie stavebný odpad, mesto pomôže s ohradením tohto pozemku, ktorý bude označený aj 
tabul’ou s popisom lokality a chráneného včelárika. Mesto taktiež dozrie na výsadbu krovín, ktoré sú 
pre túto lokalitu prirodzené a zabezpečujú krmivo pre chránených vtákov. Obyvatelia tejto lokality 
zrealizovali výsadbu amatérsky, nepoznajúc miestne pomery.
Predsedníčka komisie Pani Janka Turanská žiada aby mesto túto výsadbu koordinovalo, ak sa 
obyvatelia chcú na úprave okolia podieľať.
Ing. Marianna Glončáková upozornila, že v meste chýba zber použitých tonerov.

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

Ďaišie zasadnutie komisie bude mimoriadne v termíne 27. 11. 2019 o 13.00 hod.

na TURANSKA
predsedníčka komis ié ži votného prostredia a verejného poriadku
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