
Z Á P I S N I C A  č. 1 z Komisie 

 životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci konanej per rollam 

 

pôvodný termín zasadnutia:  16.02.2021 o 13:00 hod. 

 

 

Prítomní : podľa priložených príloh 

 

 PROGRAM : 

1. Plán opráv chodníkov a verejných komunikácií v roku 2021, plán realizácií protipovodňových opatrení 

v roku 2021, zhrnutie opatrení za uplynulý rok. 

2. Plánované výsadby v roku 2021 a zhrnutie realizácií za uplynulý rok. 

3. Informácia o priestupkoch voči verejnému poriadku za rok 2020. 

4. Náklady na odpadové hospodárstvo za rok 2020. 

5. Rôzne: Výzva č. 8/2021 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia.  

 

V dňoch 10.-12.02.2021 boli členom komisie prostredníctvom e-mailov  zaslané podklady a informácie 

k jednotlivým bodom programu. Členovia komisie boli vyzvaní, aby ich vyjadrenia k jednotlivým bodom  

podkladom zaslali v priebehu dní 16. – 17.02.2021. 

Do bodu rôzne bola zaradená Výzva 8/2021 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane životného 

prostredia a prerozdelenie finančných prostriedkov pre predkladané projekty. 

Vyjadrenia členov komisie zaslané elektronicky (e-mail) k jednotlivým bodom v stanovenej lehote: 

  

1. Plán opráv chodníkov a verejných komunikácií v roku 2021, plán realizácií protipovodňových opatrení 

v roku 2021, zhrnutie opatrení za uplynulý rok 

Peter Feranc: Súhlasím a beriem na vedomie. 

Peter Árva: Plán opráv chodníkov a verejných komunikácií je celkom prijateľný. Bohužiaľ tých prác je veľmi 

veľa. Tých chodníkov ale aj verejných komunikácií by bolo ešte oveľa viac. 

Ing. László Vojtek, CSc.: Beriem na vedomie. 

Ing. Tibor Šimonič: Plánované rekonštrukcie ciest na rok 2021 - plánované rekonštrukcie ciest sú prínosom pre 

občanov mesta. Zvlášť by som vyzdvihol rekonštrukciu Hečkovej ulice a vybudovanie cyklochodníka s 

parkovnými státiami vrátane vysadenia zelene. Navrhujem dokončiť položenie nového asfaltového koberca na 

pravú stranu Boldockej ulice od LIDLa po rozvetvenie cesty na Boldog-Reca. Ľavá strana cesty bola 

zrekonštruovaná cca pred 2 rokmi. Navrhujem vykonať kompletnú rekonštrukciu celej LICHNEROVEJ ulice 

vrátane chodníkov. Súčasne vyriešiť parkovanie na časti od Hollého až po Štúrovu. Počas uplynulých 30 rokov sa 

teleso cesty a chodníkov značne opotrebovali a nezodpovedajú požiadavkám na moderné rekreačné mesto. 

Protipovodňové zabezpečenie v roku 2020 - patrí chvála a uznanie za vykonanú prácu.  

 

2. Plánované výsadby v roku 2021 a zhrnutie realizácií za uplynulý rok 

Ing. Marianna Glončáková: Ďakujem za informácie a beriem na vedomie. 

Peter Feranc: Súhlasím. 

Peter Árva: Plány sú dobré, dúfam, že sa bude stíhať ich aj takto plniť. 

Ing. László Vojtek, CSc.: Beriem na vedomie. 

Ing. Tibor Šimonič: Ďakujem za vykonanú výsadbu a tešim sa na realizáciu výsadby počas roku 2021. 

 

3. Informácia o priestupkoch voči verejnému poriadku za rok 2020, 

Ing. Marianna Glončáková: Čo sa týka krádeží bicyklov, tak u občanov cítim rezignáciu a zbytočnosť 

nahlasovania krádeží, keďže -aspoň ja som sa nedopočula, že by niekedy nejaký bol nájdený v posledných rokoch. 

Takže skutočne nemáme šancu mať z nahlásených krádeží bicyklov reálny prehľad o množstve krádeží bicyklov v 

meste. 

Chránenú dielňu plne podporujem a je škoda, že ju ešte nemáme. Mám za to, že by mohla výrazne prispieť k riešeniu 

priestupkov a krádeží. Prichytenie pri čine je asi lepšie ako dodatočné hľadanie v záznamoch. 



Peter Fenac: Ďakujem za informácie. 

Peter Árva: Beriem na vedomie. 

 

4. Náklady na odpadové hospodárstvo za rok 2020. 

Ing. Marianna Glončáková: Zo zaslaného materiálu nie je zrejmé, ktoré položky sa započítavajú do výpočtu 

poplatku za odpad a ktoré sú financované z iných zdrojov.  

Peter Feranc: Beriem na vedomie. 

Peter Árva: Beriem na vedomie. 

Ing. Tibor Šimonič: Veľkým prínosom pre občanov mesta je bezodkladné zavedenie separácie odpadov vrátane 

kuchynského odpadu. Myslím si že  tento systém si občania rýchlo osvojujú. 

 

5. Rôzne: Výzva č. 8/2021 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného 

Ing. Marianna Glončáková: Aj keď hlasujem ZA, mám vážnu výhradu voči 4. podporenému projektu, lebo 

nespadá pod oprávnené aktivity, ako nám boli prezentované v minulom roku a na komisii schválené(e-mail od p. 

Nižnanskej zo dňa 22.10.2020): 

"Oprávnené aktivity:  

a) Výsadba a revitalizácia zelených plôch a stromoradí - skupinová výsadba drevín na verejných priestranstvách, vo 

vnútroblokoch obytných a verejných budov a v areáloch organizácií; stromoradia. Prednostne využívať tradičné 

druhy stromov a krov. Preferované druhy drevín sú uvedené v prílohe k tejto výzve „Zoznam drevín“.  

b) Vybudovanie/rekonštrukcia vsakovacích prvkov za účelom zvýšenia retencie a akumulácie vody v krajine, ktoré 

prispejú k odľahčeniu existujúcej kanalizácie. Opatrenia proti suchu (zasakovacie pásy a rigoly, dažďové záhrady, 

vsakovacie šachty, umelé mokrade, zelené strechy a steny).  

c) Podpora aktivít smerujúcich k znižovaniu tvorby odpadov a zlepšeniu separácie, environmentálne výchovno-

vzdelávacie aktivity (zapojenie minimálne 50 občanov - účastníkov) - praktické aktivity zvyšujúce mieru triedenia 

a znižujúce tvorbu odpadov. K žiadosti je potrebné priložiť zoznam dobrovoľníkov a zoznam ulíc, na ktoré bude 

mať projekt dosah v zmysle hodnotiacich kritérií." 

Som za rozdelenie celej sumy a preto by som tých navrhovaných 200eur navrhovala presunúť pre projekt, ktorý v 

najväčšej miere reflektuje činnosti, pre ktoré bola táto výzva koncipovaná (t. j projekt 1). Podporovať projekty mimo 

dotačnej schémy sa nám môže v budúcnosti nepríjemne vypomstiť. Navrhnutá suma je nevhodná aj z pohľadu, že 

predkladané žiadosti majú byť s minimálnou výškou 500eur.Pokúšala som sa pozrieť aj na oficiálne vyhlásenú 

výzvu, ale tá už nie je na stránke mesta dostupná, tak vychádzam s informácií, aké nám boli zaslané do komisie a s 

ktorými sme ako komisia súhlasili. 

Peter Feranc: Nie som rybár, neviem chytať ryby. Ale ak mám správne informácie, tak rybárska organizácia v 

Senci má cca 1800 členov, z toho cca 300 detí. Každý rok si člen musí kúpiť štátny rybársky lístok za 5,-€. Tieto 

peniaze končia v rozpočte, lebo to je povinný štátny rybársky lístok a nie ich členský poplatok. Na dokrmovanie 

rýb im z tých niekoľko tisíc eur čo nám odvedú, vrátime vo forme dotácie 200,-€ ? To je v poriadku? 

Peter Árva: Ja by som bol za v prípade, že by sa dodržal priemer súm podľa návrhov všetkých hodnotiacich. 

Návrh uznesenia č. 1/2021 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci navrhuje prerozdeliť sumu 3 400,- na 

projekty v oblasti životného prostredia nasledovne: 

Stromová rodová alej  – Malý Biel  1 500,- 

Ekonomika v kruhu – Život bez odpadu?  900,- 

Mapuj odpad – zbieraj odpad  800,- 

Ochrana zdravotného stavu rýb  200,- 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 2 

Zdržali sa/nevyjadril sa: 1 

 

 



Rôzne: 

Peter Árva: Nerozmýšľa sa náhodou nad možnosťou online zasadnutí na komisii (cez Microsoft Teams, ZOOM, 

SKYPE, Google Meet,...) kým máme takúto zlú epidemiologockú situáciu? 

Ing. Tibor Šimonič: chcel by som sa opýtať na vyriešenie mojej pripomienky z júla 2020. Pripomienka sa 

týkala poškodeného konára na strome pri Lurdskej panne Márii, kde v lete víchor odlomil polovicu konára a druhá 

časť je značne zoslabnutá a hrozí, že po odlomení strhne elektrické vedenie a pod ním zaparkované autá alebo 

náhodného chodcu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jana Turanská 

    predsedníčka komisie životného prostredia a verejného poriadku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Lenka Nižnanská, tajomníčka  


