
Z Á P I S N I C A  č. 7 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci, 

konaného dňa 27.11.2019 o 13:00 hod. 

 

 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Hlboké jazero – odber podzemnej vody 

3. Odpadové hospodárstvo – aktuálne informácie 

4. Rôzne 

5. Záver 

Dňa 27.11.2019 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. Na schôdzu sa dostavila k bodu 3 pani Ing. Viera Kolozváriová, vedúca odd. verejnej zelene, 

údržby a čistenia mesta Senec a k bodu 4 náčelník MsP pán Ľuboš Hlaváč.  

 

2. Hlboké jazero – odber podzemnej vody 

Dňa 16.09.2019 bolo Mestu Senec doručené podanie: žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd 

podľa § 21 zákona č. 364 /2004 Z. z. o vodách – odber podzemnej vody z Hlbokého jazera. Žiadateľ 

plánuje podzemnú vodu odoberať prenosnou sústavou - čerpadlo typu Elpumps JPV 1500 B + prenosná 

elektrocentrála + hadica. Zavlažovať plánuje trávnik na pobrežnom pozemku Hlbokého jazera.  

Mestu Senec bola dňa 25.11.2019 doručená od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

odpoveď na žiadosť o usmernenie, ktorou bolo potvrdené stanovisko Mesta Senec, že nie je príslušným 

orgánom štátnej vodnej správy vo veci vydania povolenia pre žiadaný odber, nakoľko sa nejedná 

o uspokojovanie osobných potrieb domácností.  

Člen komisie Pán RNDr. Roman Pál vyjadril súhlas so stanoviskom Mesta Senec.  

Predsedníčka komisie p. Jana Turanská prečítala členom komisie e-mail, ktorý je zaslal žiadateľ.  

 

3. Odpadové hospodárstvo – aktuálne informácie 

Predmetom diskusie bola žiadosť predsedníčky komisie p. Turanskej o odpovede na otázky v oblasti 

nakladania s komunálnym odpadom v meste Senec a s tým súvisiacou zmenou VZN o odpadoch, ktorá 

je v pripomienkovom konaní. Odpovede na otázky zaslala e- mailom zo dňa 27.11.2019 pani Bc. 

Gajdošová, vzhľadom k tomu že sa zasadnutia komisie kvôli chorobe nemohla zúčastniť. 

Podpredsedníčka komisie p. Ing. Glončáková na zasadnutí dňa 27.11.2019 uviedla, že Mesto Senec 

zaostáva v plnení cieľov súvisiacich s vytrieďovaním odpadov, preto je potrebné lepšie prepracovať 

VZN o odpadoch, aby boli obyvatelia mesta viac motivovaní k triedeniu. Navrhla možnosť zníženia 

množstva vývozov na 4 vývozy/rok a 120 l nádobu/1 os. Návrh VZN, ktoré vypracovala bude 



predložený na najbližšom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať 11.12.2019. Ďalej vyzvala zamestnancov 

mesta, aby sa v danej problematike inšpirovali aj v iných samosprávach, napr. v obci Košeca.  Pri 

problematike bytových domov bol ako spôsob riešenia lepšieho triedenia odpadov navrhnutý 

maximálny paušálny poplatok (40 EUR/os/rok) s tým, že ak by sa bytový dom prešiel na množstvový 

zber, poplatok by sa znížil napr. na polovicu. Taktiež by malo byť zabezpečené monitorovanie miery 

separácie. Pani Ing. Kolozsváriová poukázala na skutočnosť, že v dôsledku zavedenia množstevného 

zberu sa obdobie mesiacov 1.-10. 2019 znížilo množstvo KO zneškodňovaných na skládke odpadov na 

6 668,73 z 8 510,39 v roku 2018. Ďalej uviedla, že proces zlepšovania miery vytriedenia vyžaduje 

neustálu komunikáciu s obyvateľmi mesta.  

Pani Ing. Kolozváriová informovala o zaslaných stanoviskách koncových zariadení / zneškodňovateľov 

zmesového odpadu nasledovne v súvislosti s prípadným naplnením kapacity skládky na Červenom 

majeri: 

• OLO spaľovňa: „v zmysle rozhodnutia vedenia závodu Spaľovňa odpadov z dôvodu plne 

obsadenej kapacity ponuku na prieskum trhu predkladať nebudeme.“ 

• FCC Trnava: „prieskumu trhu sa nezúčastníme, nakoľko nebudeme môcť Váš odpad 

zneškodňovať. Príjem odpadu na Skládku odpadu Zavarská cesta sa reguluje z dôvodu 

zachovania kapacity skládky pre budúce obdobie.“ 

• Skládka Dubová: „Skládka Dubová s.r.o. neuzatvára nové Zmluvy na zneškodňovanie odpadov 

na svojej prevádzke.“ 

• FCC Zohor: „Nakoľko v súčasnej dobe uprednostňujeme stálych zákazníkov na základe 

zmluvného vzťahu, nevieme Vám s určitosťou garantovať voľnú kapacitu a ceny za 

zneškodnenie. Ak bude Mesto Senec pripravovať výberové konanie, záleží na podmienkach, 

ktoré budú v tomto výberovom konaní.“ 

Pani Ing. Glončáková sa ďalej sa zaujímala o analýzu nákladov na zneškodňovanie odpadu pre skupiny, 

ktoré majú rôzne navrhnutý poplatok a výpočty, ktorými zamestnanci úradu dospeli k navrhovaným 

výškam poplatkov. Pani Gajdošová v maily zo dňa 27.11.2019 uviedla, že pri množstvovom systéme 

zberu vychádzali z reálne fakturovaných výdajov mesta na zvoz zmesového komunálneho odpadu a boli 

prepočítané na jednotlivý objem zberných nádob, t.j. zneškodnenie ZKO, zákonný poplatok navýšený 

na 22 €/t, kilometrovné navýšené o 8%, manipulácia s nádobou navýšená o 8%. Výdaje mesta na 

zneškodňovanie ZKO na základe len navýšenia zákonného poplatku v roku 2020 vzrastú o cca 11% 

a k tomu sa pripočítalo avizované navýšenie o 8% zo stany AVE. Poplatok zahŕňa aj náklady na zberný 

dvor, dočisťovanie stojísk a údržbu v rámci mesta. Náklady na odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie 

odpadov zo zberného dvora sú za desať mesiacov tohto roka vo výške cca 63 000 €, dočisťovanie stojísk 

5 103,08 € a celkové náklady OH započítané do poplatku trendujú do konca roka na úrovni cca 775 000 

€( neobsahuje kompletné náklady zberného dvora ako prenájom a pod.). V poplatku nie sú započítané 

refakturácie SCR za bufety a mestské akcie. Príjmy mesta z poplatku za KO sú v tomto roku na úrovni 

výdajov. 

Členovia komisie sa zhodli na tom, že je potrebné sa zaoberať najmä lokalitou Slnečných jazier, ktoré 

majú veľký podiel na tvorbe odpadov.  Pani Ing. Kolozsváriová uviedla, že v súčasnosti sú postupne 

mapované  celoročne obývané chaty, ktoré už disponujú s nádobami s čipmi a počet vzrastá.  Sezónni 

návštevníci budú mať k dispozícii mestské nádoby, ktoré budú po sezóne vždy stiahnuté. V lokalite sa 

posilňuje  triedený zber, najmä plasty, papier a bioodpad. Mesto plánuje budovať nové stojiská. 

 

Pani Ing. Glončáková v súvislosti s novelou zákona o dopadoch upozornila, že od roku 2021 bude Mesto 

povinné riešiť aj zber kuchynského odpadu. Navrhla možnosť uchádzať sa o nenávratný finančný 

príspevok pre projekt zariadenia na spracovanie kuchynského odpadu, aby bolo mesto aspoň čiastočne 

samostatné. Tiež bude potrebné zmapovať možnosti spracovania kuchynského odpadu  a jeho finančnej 

náročnosti –množstvo – kapacita, zvoz, spracovanie, atď.  



 

4. Rôzne 

Novela zákona o cestnej premávke a zákona o obecnej polícii 

Náčelník MsP pán Ľuboš Hlaváč informoval členov komisie, že bola prijatá novela zákona č. 8/2009 Z. 

z. o cestnej premávke, účinná od 01.12.2019, ktorá, okrem iného, definuje spôsob parkovania na 

chodníku a taktiež upravuje vchádzanie a vychádzanie z chodníka. 

Zmeny v zákone č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii sa týkajú § 3 ods. 1 písm. f), kde sa doplnili úlohy 

obecnej polície. Novelou zákona sa ďalej dopĺňajú oprávnenia obecnej polície využívať zvukové, 

obrazové alebo iné záznamy spracúvané v súlade s osobitným predpisom na plnenie jej úloh a na 

zaznamenávanie priebehu jej činnosti alebo zákroku. Doplnené sú tiež oprávnenia o zastavovaní 

vozidiel obecnou políciou v § 12. 

Pán Hlaváč ďalej informoval, že sa vytvára informačný systém, ktorý je nadrezortným informačným 

systémom, ktorý obciam poskytuje technické a programové prostriedky k správe vyhradených 

parkovacích miest, kontrole ich obsadenia, atď. 

 

Pán Maglocký členom komisie predložil k nahliadnutiu pripomienky, ktoré vypracoval v r. 2007 

k stavebnému konaniu pre parkovisko Kaufland. Konštatoval, že ním navrhnutá výsadba zelene 

parkoviska bola zredukovaná. Čím došlo k porušeniu plánovaných vodozádržných opatrení. 

 

5. Záver 

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

predsedníčka a poďakovala sa všetkým za účasť. 

 

 

 

 

       Jana Turanská 

    predsedníčka komisie životného prostredia a verejného poriadku 

 

 


