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Z Á P I S N I C A č.1 

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

konaného dňa 15.01.2020 o 13:00 hod. 
 

 

 
 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
 

PROGRAM : 
 
 
 

1.   Otvorenie 

2.   Výzva 4/2020 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného 

prostredia, 

3.   Vodozádržné opatrenia v meste Senec 

4.   Problematika odpadov na jazerách 

5.   Rôzne 

6.   Záver 
 

Dňa 15.01.2020 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. Zasadnutia sa zúčastnili aj hostia, k bodu č. 1 pani Ing. Gabriela Rebrošová, referent školstva 

a športu; k bodu č. 2 pán Karol Czére, vedúci útvaru výstavby a ochrany ŽP, Ing. Viera Kolozsváriová, 

vedúca útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec a Ing. Ján Heriban; k bodu č. 3 Bc. Ivica 

Gajdošová, referent odpadového hospodárstva. Predsedníčka komisie navrhla zameniť poradie bodov č. 

2 a č. 3 vzhľadom na účasť pána Ing. Heribana zo spoločnosti PROJVODA s.r.o., spoluautora štúdie 

„Mesto Senec – adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, drobné hydrotechnické 

opatrenia“ a o návrhu dala hlasovať: 

 
Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 
2.   Vodozádržné opatrenia v meste Senec 

Pán Czére s pánom Ing. Heribanom predstavili členom komisie štúdiu „Mesto Senec – adaptačné 

opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, drobné hydrotechnické opatrenia“, ktorá pojednáva 

o drobných hydrotechnických opatreniach bodového charakteru, ktoré by sa mali realizovať prioritne 

v intraviláne mesta,  avšak dotknuté sú výhľadové obytné zóny podľa územného plánu mesta Senec. 

V štúdii  sú  uvedené  konkrétne  príklady  opatrení  a ich  vplyvy.  Navrhované  adaptačné  opatrenia 

vychádzajú priamo z Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja 

a sú reakciou   na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Pre mesto Senec boli v štúdii rozpracované 

opatrenia proti zvýšeniu časnosti intenzívnych zrážok, ktoré budú slúžiť ako protipovodňová ochrana 

proti preťaženiu hlavných dažďových zberačov (zelené priehlbne s presmerovaním toku dažďových vôd 

do  nich, výsadba  novej  vegetácie  v zelených  priebhlbniach,  zemné  hrádzky, výmena  betónových 

povrchov za priepustné pre vodu a dážď); opatrenia proti častejšiemu výskytu vĺn horúčav (výpar vody 

z nových zelených priehlbní, plávajúce fontánky, rozstrekovače vody v jestvujúcich vodných plochách, 

portál vodnej hmly, návrh tečúcej vody na námestí; ochrana proti zvýšenej priemernej ročnej teplote –
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bude zabezpečená vsakovaním dažďových vôd do podložia, čím sa dosiahne prirodzené zavlažovanie 

a podporí sa výpar z rastlín; ochrana proti častejšiemu výskytu sucha – zabezpečovať ju budú napr. 

klimatizačné závlahové systémy na námestí, navrhnuté je aj využívanie studní a tiež veľmi dôležitý 

manažment dažďových vôd rodinných a bytových domov. Štúdia ďalej vytypovala aj lokality v meste, 

ktoré sú negatívnymi dôsledkami zmeny klímy najviac dotknuté, napr. Labutie jazero (Kӧvecsto), ktoré 

je  v období  dažďov  preťažené,  ďalej  ulice  Svätoplukova,  Chalupkova,  A.  Sládkoviča,  Letná, 

Priemyselná, Šafárikova, Hviezdoslavova, Sokolská, Hurbanova, Tehelná, Košická, atď., riešiť sa budú 

úpravy uličných vpustov a zelene pri bytových domoch, úpravy zelene a strešných zvodov pri bytových 

domoch, odľahčia sa uličné vpusty, ktoré odvádzajú dažďovú vodu z ciest a parkovísk. Ďalej sa v štúdii 

počíta aj s lokalitou Námestie 1. mája – úpravy zelene na zlepšenie vsaku zrážkových vôd, otvorený 

kamenný žľab a tiež portál vodnej hmly na Lichnerovej ulici. 
 

Návrhy konkrétnych riešení budú riešené postupne po vytypovaní presných plôch vo vlastníctve mesta 

v projekte, ktorého realizácia sa bude riešiť etapovito. Na realizáciu adaptačných opatrení sú okrem 

vlastných finančných zdrojov mesta dostupné aj národné zdroje ako operačné programy, 

Environmentálny fond   alebo grantové programy. Pani Ing. Kolozsváriová upozornila na povinnosť 

ochrany existujúcej vzrastlej zelene pri budovaní zelených priehlbní. 
 

Pán Czére konštatoval, že adaptačné opatrenia by mali byť súčasťou   nových návrhov zón podľa 

územného plánu mesta aby bolo zabezpečené riešenie aktuálnych negatívnych dopadov zmeny klímy 

v meste Senec. 
 

3.   Výzva 4/2020 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného 

prostredia 

Pani Ing. Rebrošová členom komisie prezentovala navrhované znenie výzvy na predkladanie žiadostí 

o dotáciu – Mesto Senec v súlade s článkom 4 VZN mesta Senec č. 9/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Senec. V rámci spomínanej výzvy bude možné predkladať projekty zamerané na 

podporu kvalitnejšieho, zelenšieho a zdravšieho prostredia. Podporované aktivity sú v súlade s Plánom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja, jedného zo strategických dokumentov mesta Senec. 

Členovia  komisie  sa  zhodli,  že  do  budúcna  bude  potrebné  do  výzvy  zadefinovať  ciele  v súlade 

s vodozádržnými opareniami, ktorých realizácia je v meste  v súčasnosti nevyhnutná. 

 
 Návr h  Uznes eni a č.  

1/2020: 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci súhlasí s predloženým znením 

Výzvy 4/2020 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia. 

 
Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 

Zdržali sa: 1 

Uznesenie č. 1/2020 bolo prijaté 

 
Hlasovania sa nezúčastnil pán Ing. Ján Maglocký, ktorý sa na zasadnutie komisie dostavil až v jeho 

závere. 

 
4.   Problematika odpadov na jazerách 

Predsedníčka komisie pani Turanská sa zaujímala o riešenie problému odpadoch na jazerách v Senci. 

Kedy sa stiahnu kontajnery, kedy sa dorieši vybudovanie uzamykateľných hniezd pre kontajnery, 

vrecový zber, príp. či bude možné očipovať zberné nádoby pre celoročne obývané chaty. Bc. Gajdošová 

informovala členov komisie, že problémom sa zaoberá oddelenie údržby aj v spolupráci s pánom 

poslancom Kválom; majú sa vytypovať miesta vhodné na stojiská pre klietky s kontajnermi,, ktoré 

mesto plánuje strážiť kamerovým systémom. Pripravené budú aj informačné letáky o zmenách pre 
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sezónnych chatárov. Celoročne ubytovaní obyvatelia si budú po novom musieť zakúpiť zbernú nádobu, 

ktorá bude očipovaná a prejdú na množstvový zber. Daný problém je potrebné riešiť aj v spolupráci so 

Správou cestovného ruchu Senec, predbežné rokovanie má útvar údržby dohodnutý začiatkom februára 

2020. 

Bc. Gajdošová ďalej členov komisie informovala, že v dohľadnej dobe budú všetky polopodzemné 

kontajnery vybavené senzorom, ktorý bude snímať naplnenosť a podľa tejto sa následne budú upravovať 

zvozové trasy. Ďalej informovala, že v súvislosti s povinnosťou mesta  od 1.1.2021 zabezpečiť zber 

kuchynského odpadu prebiehajú rokovania na tému triedenie a zber kuchynského odpadu z domácností 

(všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja) a mesto sa postupne pripravuje na 

jeho zavedenie. 

Pán Ing. Gabriel Klokner ďalej upozornil na potrebu riešenia problému nakladania s nebezpečným 

odpadom v meste. Pani Bc. Gajdošová reagovala, že je potrebné určiť miesto, kde by mohol byť 

kontajner na nebezpečný odpad umiestnený a množstvo odpadu – či bude zberné miesto slúžiť len pre 

obyvateľov mesta Senec, alebo aj pre okolité obce. Samotnému povoľovaciemu procesu bude 

predchádzať konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Predsedníčka komisie, pani Turanská, uporoznila, že na potrebu spomínaného kontajnera na 

nebezpečné odpady, ktorý by bol v správe mesta Senec, upozrňujú dlhodobo aj s pánom Pálom. 

 
5.   Rôzne 

Pán viceprimátor Ing. Juraj Gubáni upozornil na povinnosť zverejnenia zápisnice z rokovania komisie 

na webovej stránke mesta do piatich pracovných dní po uskutočnení zasadnutia. 

 
6.   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala. Ing. Lenka Nižnanská 

 

Senec     28.01.2020
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