
Z Á P I S N I C A  č. 3 

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

konaného dňa 22.07.2020 o 13:00 hod. 

 

 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Problematika odpadov v meste Senec, 

3. Vodozádržné opatrenia v meste Senec – realizované a plánované projekty, 

4. Záver 

Dňa 22.07.2020 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. 2 pani Ing. Viera Kolozsváriová, vedúca útvaru 

verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec, pani Bc. Ivica Gajdošová, referent odpadového 

hospodárstva; k bodu č. 3 pani Mgr. Angelika Matlohová, projektová manažérka MsÚ Senec a pani Ing. 

Beáta Štureková, DiS., projektová manažérka MsÚ Senec. 

 

  

2. Problematika odpadov v meste Senec 

Pani Bc. Gajdošová na úvod informovala členov komisie o odpadovom hospodárstve v meste Senec: 

• o príprave nového VZN o odpadoch, nastavenie systému, 

• o riešení problematiky medziskladu nebezpečných odpadov na zbernom dvore, 

• o pláne vybudovania mostovej váhy na ZD, 

• o výstavbe nových polopodzemných kontajnerov ma území mesta (plánovaných je 10 nových 

stojísk), uzamykanie PPK – v súčasnosti sa riešia technické možnosti napr. čip, kľúče, obe 

možnosti sú však finančne náročné, 

• na Slnečných jazerách bola požiadavka na zvýšenie počtu nádob na triedené zložky – pani Bc. 

Gajdošová informovala, že stojiská sa posilnili a dodali sa aj vrecia na triedený odpad pre 

kempujúcich návštevníkov, 

• poskytnuté boli aj informácie o pilotnom projekte z oblasti separácie kuchynského odpadu – 

projekt trval 3 mesiace a bol kladne  vyhodnotený zamestnancami MsÚ aj obyvateľmi lokalít, ktoré 

sa do projektu zapojili, 

Pán. Ing. Klokner navrhol zmeniť OZV, z dôvodu nízkej frekvencie vývozu triedených zložiek. Mesto 

zatiaľ o zmene neuvažuje nakoľko s OZV už rokovalo a vyhovela väčšine našich požiadaviek. 

V mesiaci september 2020 prebehne analýza triedenia odpadu firmou INCIEN, ktorá sa zameriava 

hlavne na oblasť odpadového hospodárstva – predchádzanie vzniku odpadov a ponúka analýzy 

odpadov a návrh koncepcií s konkrétnymi riešeniami na mieru danej samosprávy. Navrhované riešenia 

sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a hierarchiou odpadového hospodárstva SR. 

Spomínanej analýzy sa zúčastní aj spoločnosť NATURPACK. 

Pani Ing. Glončáková žiadala zvýšiť množstvo nádob na triedené zložky odpadu a pani Bc. Gajdošová 

informovala, že takáto zmena – zvýšenie musí byť najskôr prerokovaná s danou OZV. 



Ďalej pani Bc. Gajdošová odpovedala na ďalšie otázky členov komisie - že bioodpad  vzniknutý pri 

bytových domoch je odvážaný mestom a spracovaný v kompostárni v Bernolákove; ďalej doplnila, že 

obyvatelia bytoviek platia za odpad priamo na príslušnom útvare MsÚ. 

 

3. Vodozádržné opatrenia v meste Senec – realizované a plánované projekty 

Pán Maglocký vysvetlil  možnosti  lepšieho využívania dažďovej vody v meste vo verejnej zeleni.   

Pán Šimonič mal dotaz, či má mesto zásobník projektov aké sú tam projekty a či sa vyhodnocujú. Pani 

Mgr. Matlohová odpovedala na dotaz, že zásobník projektov je stále aktívny a priebežne sa dopĺňa 

a posiela na BSK. Ďalej členov komisie informovala sa o  aktuálne realizovaných projektoch, ktoré 

čiastočne riešia aj problematiku ochrany ŽP: 

• o stave VO v rámci projektu modernizácie a intenzifikácie ČOV,  

• o projekte stanica Bike and ride , ŽST Senec – mesto získalo dotáciu na cykloprístrešky so zelenou 

strechou a v septembri tohto roka sa začína s realizáciou, 

• o projekte Parkovací dom so zelenou bočnou stenou na Slnečných jazerách, ktorý je zatiaľ 

neúspešný – dôvodom je nedostatok financií riadiaceho orgánu, avšak týmto projektom by sa 

prispelo k zamedzeniu úniku ropných látok do prostredia, nakoľko je ním riešený aj odlučovač 

ropných látok na parkovisku, 

• o projekte Zelené obce, v rámci ktorého môže mesto získať 84 vzrastlých stromov, kde sa v 

súčasnosti čaká na jeho schválenie. 

Pán viceprimátor  oboznámil členov komisie, že revitalizácia pešej zóny na Lichnerovej ulici je v štádiu 

riešenia. Súčasne sa poukázalo sa na problematiku stojanov na bicykle, potrebu zvýšenia podielu 

verejnej zelene, úpravu osadenia mobiliáru,... 

Pán Ing. Maglocký  informoval o jazierku v lokalite ulíc Priemyselná/Športová – 2 a plochy – projekt 

revitalizácie nebol úspešný, poukázal na potrebu odstránenia inváznych drevín v spolupráci s mestom. 

Po úprave Kӧevecsto jazierka sa zvýšila druhová pestrosť voľne žijúcich vtákov a objavili sa aj 

verejnosti menej známe druhy rastlín – srdcovník obyčajný, euphorbia (mliečnik) 

Pani Ing. Glončáková navrhla v rámci vodozádržných opatrení využívanie dlažby na chodníkoch 

a trávnaté plochy spádovať smerom k výsadbe. 

Pán Šimonič poďakoval za vyriešenie odvodnenia na Dúhovej ulici a žiadal informáciu, či bola zaslaná 

výzva na pokosenie parcely za poliklinikou a odstránenie pozostatkov predajných stánkov. Pani Ing. 

Kolozsváriová informovala, že výzva na pokosenie už bola majiteľovi pozemku odoslaná. 

Pani Turanská vyjadrila nesúhlas s výsadbou nevhodných drevín do nádob vytvorených pneumatikami 

v lokalite Tehelňa – pri stene Včelárika. 

 

 

4. 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 

 

 

 

 

Vypracovali: Ing. Lenka Nižnanská, tajomníčka a Ing. Viera Kolozsváriová, vedúca útvaru verejnej 

zelene, údržby a čistenia mesta Senec 


