
Z Á P I S N I C A  č. 4
zo zasadania Komisie životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci,

konaného dňa 18.09.2019

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

PROGRAM :

1. Otvorenie
2. Riešenie odpadov v meste Senec
3. Skládka odpadov -  ďalší postup
4. Rôzne
5. Záver

Dňa 18. 09. 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. Oboznámila členov komisie s tým, že pána Horáčeka nahradí v komisii pán Vojtech 
Rajcsányi. Na schôdzu sa dostavili k bodu č. 2 aj pozvaní hostia, preto navrhla zmenu poradia bodov 
programu. O návrhu dala hlasovať.

Hlasovanie:
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

2. Skládka odpadov -  ďalší postup
Informácie o skládke odpadov v Senci sú dostupné na stránke informačného portálu rezortu 
Ministerstva životného prostredia SR -  Enviroportal: 
https://www.enviroportal.sk/ipkz/prevadzka?id=707
Integrované povolenie, na základe ktorého začala táto prevádzka svoju činnosť je zo dňa 24.07.2008
550-24828/37/2008/Koz,Sta/374390107
Posledná zmena integrovaného povolenia je zo dňa 24.09.2019
V Senci je už niekoľko rokov pretrvávajúci problém so zápachom. Mesto Senec naň upozorňuje 
Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Bratislave (ďalej len „Inšpekcia“) už niekoľko rokov. 
SIŽP v roku 2016 urobila nezávislý posudok na zápach v meste a bolo preukázané, že zdrojom 
zápachu v meste nie je skládka odpadov -  tento dokument je voľne dostupný na web stránke mesta 
Senec. V konaní, ktoré prebiehalo na Inšpekcii, žiadalo Mesto Senec merania ovzdušia, nakoľko táto 
prevádzka nikdy nepreukázala posudzovaním vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA), že nemá negatívny vplyv. Mesto žiada 
toto posudzovanie pri každej zmene a pri každom konaní ktoré sa začne na tejto prevádzke. 
Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo má ale rozhodnutie MŽP SR, že skládka nepodlieha 
povinnej EIA, voči čomu sa mesto Senec i ostatní účastníci konania odvolávajú.
V prvom integrovanom povolení zo dňa 24.07.2008, ktoré je stále platné sa uvádza na strane 3/26 
rozhodnutia:

„SO 07 Odplynenie skládky
Vertikálne záchytné veže sú súčasťou zberného systému skládkových plynov v telese skládky. Cez 15 ks 
záchytných OS 1 -  15 sa bude skládkový plyn z telesa skládky odsávať. Veža bude vytvorená postupne
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sypaním kameniva frakcie 64/128 okolo perforovaných rúr ON 315 z PEHD pomocou oceľových 
pažníc s priemerom 1000 mm uložených na cestný panel 33/10 v II. Etape sa zrealizuje rozvod 
skládkového plynu z jednotlivých veží do spaľovacieho zariadenia WS READY 800“.

Mesto podalo písomne pripomienky ku konaniu na Inšpekcii životného prostredia a žiadalo, aby 
povoľujúci orgán požadoval od prevádzkovateľa skládky z dôvodu početných sťažností na zápach 
imisno-prenosové posúdenie skládky odpadov (rozptylovú štúdiu). Odborný posudok pre takýto účel 
vykonáva oprávnený posudzovateľ zverejnený na stránke Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky (§19 zákona č. 137/20 1O Z. z O ovzduší). Inšpekcia Mestu Senec nevyhovela 
a konanie zastavila.
Skládka odpadov Senec - 3. etapa slúži z asi 50 % na zneškodňovanie komunálneho odpadu. 
Komunálny odpad má aj organické zložky, ktoré sa rozkladajú. Veľké množstvo kyslíka v meraniach 
svedčí o tom, že skládka je prevzdušnená. Kyslík umožňuje prenikanie ostatných plynov do ovzdušia. 
Skládkové plyny na tejto skládke sú z telesa odvádzané odplyňovacími šachtami.
Od začiatku prevádzky doposiaľ nebolo zariadenie na spaľovanie plynov na Skládke odpadov Senec -
3. etapa.
Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK- odpadové hospodárstvo tvrdí, že podľa meraní je že úroveň 
skládkového plynu nízka, t. j. pod limitmi, preto doposiaľ nebolo potrebne dané zariadenie inštalovať.
V prípade, ak limity budú prekročené, spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo sa zaviazala, 
takéto zariadenie vybudovať.
V prvom integrovanom povolení zo dňa 24.07.2008 sa uvádza na strane 3/26 rozhodnutia:

,, S07 Monitorovací systém skládky 
Pozostáva z dvoch nezávislých riešení:

Monitorovanie z dvoch nových pozorovacích sond HSV 5 a HSV 6, doplňujúcich jesťujúci 
monitorovací systém sond HSV 1 - 4.

- Elektricky monitorovací systém CEMS tesnosti HDP Fólie -  Systém fy  GEODYN na celej 
ploche dna a svahov a akumulačnej nádrže “

Kontroly na tejto prevádzke robí Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného 
povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava a sú zverejnené na stránke 
https://www.enviroportal.sk/ipkz/prevadzka?id=707
Monitoring predkladá spoločnosť AVE SK -  odpadové hospodárstvo s. r. o, ktorá prevádzkuje 
skládku tomuto istému odboru na Inšpekcii.
Posledná kontrola je zo dňa 23.07.2018 pod č. j. 5857-19785/37/2018/Sob.

Z meraní, ktoré v rámci pravidelného monitoringu predkladá Inšpekcii prevádzkovateľ skládky je 
vidieť, že posudzovateľ realizuje merania prístrojom, ktorý nemôže poskytnúť reálny obraz o tvorbe 
majoritných zložiek skládkového plynu. Deklarované koncentrácie CH4, CO2, 0 2 preto nemôžu 
zodpovedať realite. Skládkový plyn, ktorý sa nezneškodňuje, spôsobuje sírovodíkovy zápach, ktorý je 
cítiť v meste.
Ako bolo vyššie spomenuté, nebolo zo strany SIŽP preukázané, že zápach je zo skládky. Konateľ 
AVE SK odpadové hospodárstvo súhlasí, aby mesto Senec zabezpečilo nezávislú odbornú osobu na 
meranie zápachu v meste.
Obyvatelia mesta sa spájajú a vytvorili skupinu na facebooku s názvom ,,Senčania vs. zápach 
v meste“. Pravidelne prispievajú na túto stránku informáciami o zápachu v meste. Na diaľnici pri 
skládke je zápach pravidelne, do mesta sa dostáva podľa meteorologických podmienok v rôznom čase 
a s rôznou intenzitou. Obyvatelia sa sťažujú, že nemôžu vetrať ani sa pohybovať vonku, pretože 
zápach je v čase bezvetria vel’mi intenzívny a dlhotrvajúci. Niektorí zástupcovia, ktorí prispievajú do 
tejto skupiny a vlastnia nehnuteľnosti, ktoré sú postihnuté týmto zápachom, sa zúčastnili aj zasadnutia 
komisie. Sťažnosti obyvateľov sú aj na Odkaze pre starostu, obyvatelia ich podávajú e-mailom aj 
telefonicky. Na tému zápach v meste bola podaná aj petícia občanov.
Zapáchajúce látky podl’a platnej legislatívy na ochranu ovzdušia a zdravia nemajú mat’ taký imisný 
dopad, aby obťažovali obyvateľstvo. Skládky odpadov produkujú najmä metán C ^ ,  ktorý nemá 
zápach, ale je výbúšný, ďalšie plyny sú najmä H2S, CO2, 0 2, z ktorých sírovodík je najviac obťažujúci.
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Konateľ spoločnosti AVE SK -  odpadové hospodárstvo s. r. o, ktorá prevádzkuje skládku sa vyjadril, 
že skládka určite nezapácha, pretože doteraz nemali namerané také koncentrácie skládkových plynov, 
v záchytných vežiach, aby bolo potrebné ich spaľovať tak, ako je to v Integrovanom povolení. 
Občania preto boli v ten istý deň pozvaní na obhliadku skládky.

Informácie o oprávnených posudzovateľoch vo veci ochrany ovzdušia sú na stránke Ministerstva 
životného prostredia:
https://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/registre-
zoznamy/posudzovanie/posudzovanie-zoznam-posudzovatelov-konzultantov/

Inšpekcia v odpovedi na sťažnosť na zápach poukázala aj na ďalšie zdroje zápachu v Senci. Jedným zo 
zdrojov, ktorý spôsoboval zápach bola aj bioplynová stanica. Podľa vyjadrenia Okresného úradu 
v Senci, táto prevádzka ukončila svoju činnosť pred dvomi rokmi.
Každý, kto sa cíti byť konaním správneho orgánu dotknutý, koho práva a právom chránené záujmy 
môžu byť rozhodnutím správneho orgánu dotknuté, sa môže prihlásiť v konaní za účastníka konania. 
Nemusí to byť len obyvateľ mesta, môže to byť každý obyvateľ Európskej únie, ak sa cíti byť 
konaním dotknutý, najmä keď sa jedná o životné prostredie. Správny orgán (Inšpekcia životného 
prostredia, Okresný úrad a pod.) prihlásených účastníkov konania informuje o konaní a každý účastník 
konania sa tak môže do konania aktívne zapojiť. Účastníkom konania môže byť fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá má spôsobilosť byť účastníkom konania. (§14 zákona 71/1967 Zb. Zákon 
o správnom konaní)
S monitoringom, ktorý predkladá prevádzkovateľ Inšpekcii sa môže oboznámiť každý, kto o to 
požiada v zmysle zákona o prístupe k informáciám Inšpekciu. (Zákon č. 211/2000 Z. z - Zákon 
o slobodnom prístupe k informáciám...)
Komisia navrhla prijať uznesenie, v ktorom žiada vykonať kontrolný monitoring „Skládky odpadov 
Senec -  3. etapa“ s použitím inej metodiky a s dodržaním Integrovaného povolenia, na základe 
ktorého začala táto prevádzka svoju činnosť. Jedná sa o integrované povolenie č. j. 
55024828/37/2008/Koz,Sta/374390107 zo dňa 24.07.2008, najmä body SO 07 a SO 08.

Návrh Uznesenia č. 2/2019:
Komisia životného prostredia a verejného poriadku žiada, aby Mesto Senec zabezpečilo meranie 
na Skládke odpadov Senec -  3. etapa, ktorú prevádzkuje AVE SK -  odpadové hospodárstvo, 
s. r. o. spoločnosťou, ktorú zastupuje RNDr. Ján Capo. Účel meraní je zhodnotenie kvality 
zložiek životného prostredia a miery dopadu na obyvateľov v meste Senec.
Zároveň žiada, aby Mesto Senec zabezpečilo kontrolu aj ďalších znečisťovateľov ovzdušia, ako 
napr. COV a bitúnok Albert.

Hlasovanie:
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 2/2019 bolo prijaté.

Komisia menovala aj ďalších znečisťovateľov ovzdušia, ako napr. Bioplynová stanica, ČOV, 
bitúnok...atď. a navrhla prijať uznesenie.

Návrh Uznesenia Č. 3/2019:
Komisia žiada poslanecký prieskum s prizvaním členov komisie a fyzickú kontrolu bioplynovej 
stanice v meste Senec.

Hlasovanie:
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 3/2019 bolo prijaté.
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3. Riešenie odpadov v meste Senec
Mesto Senec má už ukončené inštalovanie snímacieho systému evidencie vývozov komunálneho

označené - asi 80 %. Vyvážajú sa len nádoby označené a prihlásené do systému vývozu.

4. Rôzne
-Na zbernom dvore sa už dlho nevyváža biologický odpad, hrozí nákaza.
-Motívmi z prác, ktoré zvíťazili na výtvarnej súťaži o separovanom zbere odpadu budú vyzdobené 
firemné autá Verejno-prospešného podniku Senec a. s.
-Cestou na Sv. Martin vzniká čierna skládka odpadu.
-V meste je potrebné vysadiť viac stromov. Odborníci vytypujú druh a zapojiť sa môžu aj občania, 
napr. keď sa im narodí dieťa, vysadia a adoptujú si strom o ktorý sa budú starať.
Nasledujúce zasadnutie komisie bude naplánované 16. októbra 2019.

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

odpadu fyzických osôb. Právnické subjekty sa do systému zapájajú veľmi dobre a ich nádoby sú už

¿P ;
Jana TURANSKA

predsedníčka komisie životného prostredia a verejného poriadku
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