Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 14. augusta 2013
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Overovatelia:

Mgr. Zuzana Lovíšková
Mgr. František Podolský

Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal V. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku
2013 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia MsZ Ing. Karol Kvál - primátor mesta určil pp. Mgr. Zuzana Lovíškovú a Mgr.
Františka Podolského. Z rokovania MsZ sa ospravedlnili pp. Mgr. Pavol Škovránek, Martina
Valachová, Zdenek Černay, PhDr. Gabriella Németh a Roman Voško. Za zapisovateľku bola
určená Mgr. Bronislava Gašparová.
Program
Návrh riešenia mimoriadnej situácie ohľadom skládky komunálneho odpadu v Senci

Primátor mesta zvolal zasadnutie mestského zastupiteľstva na základe písomnej
žiadosti poslancov mesta Senec o zvolanie zastupiteľstva za účelom riešenia situácie okolo
skládky tuhého komunálneho odpadu (KO) Senec – Červený majer. Informoval prítomných,
aké množstvo odpadu sa za roky 2009 až 2013 vyviezlo na skládku KO. Vlastník skládky fi.
AVE Bratislava, s.r.o. má s mestom Senec uzatvorenú Rámcovú zmluvu o zvoze
a zneškodňovaní komunálneho odpadu na dobu neurčitú minimálne však na dobu 10 rokov
(2009 – 2019). Kapacita skládky je 550 000 m3, t.j. cca 600 tis. t. Za 4 roky účinnosti tejto
zmluvy sa ročne na skládku nevyviezlo viac ako 59.000 ton odpadu. Ak by firma AVE
Bratislava, s.r.o. pokračovala v tomto režime, skládka sa skôr ako za 10 rokov nezaplní.
Zdôraznil, že Mesto Senec skládku potrebuje, pretože akokoľvek sa bude odpad separovať,
vždy sa bude produkovať.
-

-

MUDr. Dobošová – navrhla, aby mesto rokovalo s firmou AVE o možnosti zrušenia
zmluvy s mestom Pezinok. Ak by firma prestala zvážať odpad z Pezinka, poslanci
mesta Senec by neprijali uznesenie, aby lokality funkčne určené na ďalšie možnosti
rozšírenia terajšej skládky KO boli v novom Územnom pláne mesta Senec vynechané
z riešeného územia a skládka KO Senec – Červený majer sa naďalej nerozširovala
o ďalšie etapy.
p. Turanská – skládkovanie v EÚ je povolené len do roku 2020. Mestá sú
zodpovedné za separáciu odpadu. Touto cestou by malo ísť aj Mesto Senec. Keď
Slovenská inšpekcia životného prostredia povoľovala skládku, Mesto Senec bolo
dotknutou stranou. Pri pripomienkovom konaní „Skládka odpadov Senec 3. etapa“,
Senec – Červený majer sme mali možnosť pripomienkovať konanie a určiť si

Zápisnica MsZ, 14.08.2013

Strana 1

-

-

-

-

-

-

-

-

podmienky, že skládka bude slúžiť len pre Senec. Druhá možnosť, ktorá vyvstala, ako
by mesto získalo kontrolu nad skládkou bola - odkúpiť skládku, keď bola na predaj.
Ing. Kvál – vysvetlil, p. poslankyni Turanskej, že je to Regionálna skládka. To
znamená, že skládka má slúžiť pre región. Nie pre Mesto Senec, alebo pre okres
Senec. Finančne si Mesto Senec nemohlo dovoliť odkúpiť skládku KO, nakoľko
takáto skládka stojí niekoľko desiatok miliónov Eur.
Ing. Józan - podnet poslancov na zvolanie tohto zastupiteľstva vzišiel z médií, kde sa
občania dočítali veľa zmätočných informácií. Prekvapilo ho, že firma AVE Bratislava,
s.r.o. s ktorou má mesto korektné vzťahy uzatvorila zmluvu s mestom Pezinok
a odpad z Pezinka vyvážajú na skládku v Senci. Je proti tomu, aby sa odpad z Pezinka
vozil na skládku KO do Senca.
Ing. Agárdy – pripomenul, koľko veľa energie stálo predstaviteľov a pracovníkov
Mesta Senec, kým sa dopracovali k vybudovaniu skládky KO. Mesto Senec nemá
žiadne garancie, že majiteľ skládky si neuzavrie zmluvu aj s inými mestami a obcami.
Požiadal firmu AVE Bratislava, s.r.o. aby dala písomný prísľub, že skládku nezaplní
skôr ako za desať rokov. Navrhol predložené uznesenie rozšíriť o bod 3, kde by sa
uvádzalo, že “MsZ v Senci vyzýva MsZ Pezinok, aby problematiku skládky KO riešili
prednostne na svojom území.“ Nakoľko je toho názoru, že Mesto Pezinok neurobilo
všetko pre to, aby si riešilo svoj problém s KO.
p. Turanská – zaujímala sa, či je pravdivá informácia, že skládka je do tohto času z ¼
zavozená.
Ing. Kvál – ak sa na skládku za necelé štyri roky (46 mesiacov) vyviezlo necelých
200.000 ton odpadu a skládka má kapacitu 600.000 ton (na 10 rokov), tak je možné
a je to aj v poriadku, ak je skládka zavezená z 1/4.
Ing. Bittner – je potrebné riešiť vývoz odpadu z Pezinka na skládku do Senca. Pokiaľ
firma AVE Bratislava, s.r.o. zmluvne zagarantuje, že nebude vyvážať odpad z nových
obcí a že dodrží ročný limit, tak je to v poriadku.
Ing. Kvál – je potrebné, aby sa firma AVE Bratislava, s.r.o. zaviazala, že neprekročí
ročný limit vývozu odpadu, čo je 60.000 ton
Mgr. Ožvald – požiadal p. primátora, že ak je to možné, aby sa firma zaviazala, že
ročne nevyvezie na skládku viac ako 60.000 ton odpadu, aby to zmluvne zabezpečil.
Našim záujmom je dodržať tonáž vývozu a nie odkiaľ sa odpad dováža. Navrhol, aby
vedenie mesta rokovalo s firmou AVE Bratislava, s.r.o. a rozšírilo separáciu odpadu.
V rámci pripravovaného ÚP mesta Senec navrhol zabrzdiť rozvoj mesta (výstavba
nových lokalít na bývanie generuje so sebou prirodzene celý rad ďalších problémov,
ako napr. množstvo produkovaného KO).
p. Kaman (konateľ spol. AVE Bratislava, s.r.o.) – poznamenal, že spolupráca
s mestom bola vždy na dobrej úrovni a korektná. Za spoločnosť AVE Bratislava, s.r.o.
garantoval, že skládka sa bude plniť 10 rokov. Firma rokuje s právnikmi o možnosti
vypovedania zmluvy, ktorú majú uzatvorenú s Mestom Pezinok.
Ing. Kvál – požiadal fi. AVE Bratislava, s.r.o., aby sa písomne zaviazala
a garantovala ročný vývoz max. do 60.000 ton odpadu (a tým sa zabezpečí kapacita
prevádzkovania skládky na 10 rokov). Mesto Senec privíta, ak by sa firme AVE
Bratislava, s.r.o. podarilo zrušiť zmluvu s Mestom Pezinok.
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MUDr. Dobošová – požiadala predstaviteľov fi. AVE Bratislava, s.r.o., aby do
najbližšieho mestského zastupiteľstva (05.09.2013) predložili stanovisko právnikov
k zrušeniu zmluvy s Pezinkom.
Ing. Hudáková (zástupca OZ Senec - moje mesto) – odporúča poslancom, aby prijali
navrhované uznesenie (ktoré hovorí o nerozširovaní skládky o ďalšie etapy).

Uznesenie MsZ č. 84/2013
1. MsZ prerokovalo informáciu, že od júla 2013 na Regionálnu skládku komunálneho
odpadu Senec – Červený majer súčasný prevádzkovateľ skládky zneškodňuje tuhý
komunálny odpad a veľko-objemový odpad zvážaný z mesta Pezinok.
2. MsZ berie na vedomie informáciu o zneškodňovaní KO a veľko - objemového odpadu
na Regionálnej skládke Senec – Červený majer zvážaného z mesta Pezinok.
3. Mesto Senec vyzýva na MsZ prítomného zástupcu prevádzkovateľa Regionálnej
skládky (RS) Senec – Červený majer, aby do najbližšieho zasadnutia MsZ v Senci
5.9.2013 predložil MsZ v Senci informáciu vrátane preukázateľných garancií na
zabezpečenie kapacitnej prevádzkyschopnosti RS Senec – Červený majer po dobu 10
rokov od podpisu Rámcovej zmluvy a dodržania max. ročného limitu
zneškodňovaného odpadu v objeme 60 tis. t
Hlasovanie:
Za: 13, proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomní: 5

....................................................
Ing. Jarmila Répássyová
prednostka MsÚ

..................................................
Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci:
Mgr. Zuzana Lovíšková

...............................................

Mgr. Františk Podolský

...............................................

Zapísala: Bronislava Gašparová
V Senci, dňa 15.08.2013
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