
Z Á P I S N I C A  č. 5 z Komisie 

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

 

pôvodný termín zasadnutia:  04.11.2020 o 13:00 hod. 

 

 

Prítomní : podľa priložených príloh 

 

 PROGRAM : 

1. Hard Plastic Recycling – žiadosť o vyjadrenie, 

2. Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery, 

3. Nové VZN o odpadoch, 

4. Parkovanie v meste Senec. 

 

Dňa 21.10.2020 boli členom komisie e-mailom o 13:49 zaslané podklady a informácie k jednotlivým bodom 

programu. Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID 19 bolo primátorom mesta 

Senec nariadené, aby sa materiály k jednotlivým bodom, vyjadrenia, ako aj hlasovanie členov komisie uskutočnilo 

per rollam. Členovia komisie boli e-mailom zo dňa 21.10.2020 vyzvaní, aby ich vyjadrenia k jednotlivým bodom  

podkladom zaslali ku dňu 04.11.2020.  

Dňa 22.10.2020  konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. RNDr. Peter 

Krasnec, PhD., MBA písomne požiadal o prizvanie zástupcov spoločnosti na zasadnutie komisie k 

prerokovaniu bodu č. 2. Dňa 02.11.2020 bol pánu Krasnecovi zaslaný e-mailom podklad  k predmetnému bodu 

a dňa 05.11.2020 bolo mailom doručené jeho vyjadrenie.  

Dňa 06.11.2020 boli po dohovore s pani predsedníčkou komisie elektronicky preposlané všetkým členom 

komisie ich vyjadrenia k jednotlivým bodom programu. 

Online hlasovanie členov komisie sa konalo v termíne od 10.11.2020 do 12.11. 12:00 hod. Informácia bola 

členom komisie zaslaná e-mailom dňa 10.11.2020 o 13:28 hod. 

 

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

  

1. Hard Plastic Recycling 

 

RNDr. Roman Pál (e-mail zo dňa 01.11.2020): 

Osobne poukazujem na to, že uvedený zámer nie je v súlade s prioritami PHSR a mesto Senec iste nemá ambíciu stať 

sa centrom recyklačného priemyslu na Slovensku.  So spracovaním plastov súvisia pomerne významné 

environmentálne riziká.  Najmä pre oblasť ovzdušia – potencionálne nepríjemné  zápachy. Žiadosť –  návrh teda 

skresľuje možné dopady  takejto činnosti na environmentálnu situáciu v meste, ktorá  je už teraz vážna. 

Realizácia takéhoto projektu neprinesie mestu žiadne environmentálne prínosy v oblasti OH, nakoľko skládka III. Etapa 

je uzatvorená,  takže navážanie plastov odseparovaných v meste na túto skládku jej kapacitu už nemôže pozitívne  ani 

negatívne ovplyvniť. Za riešenie nakladania s odseparovanými zložkami nesú na základe  zmluvy  s mestom OZV,  

takže prínos činnosti, o ktorej uvažuje žiadateľ bude pre mesto=0. Skôr naopak, do mesta by smerovalo 4 700 t 

plastového odpadu  z celého širokého okolia.  Poznamenávam, že mesto Senec  ročne  vyprodukuje cca 6 500 t  

zmesového KO, takže prítok odpadov do mesta by sa z titulu takto navrhovanej činnosti významným množstvom 

navýšil. Poukazujem  i na fakt, že navrhovateľ má sídlo v Nitre, kde majú dlhoročné skúsenosti s výrobou  a  

so spracovaním plastov, takže nechápem, prečo chce svoju prevádzku lokalizovať v meste  Senec  - a to v areály 

niekdajšej prevádzky firmy. Zberné suroviny Žilina.  V žiadosti sú označené len KCN pozemky, preto je ťažké 

Identifikovať lokalitu, no podľa mojich vedomostí, by to mala byť lokalita  na Železničnej ulici, čo je v blízkosti areálu 

Slnečné jazerá – lokalita úplne nevhodná na hromadenie  a spracovanie plastov.  Stačí nám z hľadiska zápachu 

v ovzduší firma  COMPASS – výroba bazénov  na Poľnej ulici.  Mesto  z  takýchto  zdrojov znečisťovania nemá ani 



poplatky za MZZO,  nakoľko  OÚŽP  si v minulosti takéto MZZO vyhradil  a zaradil ich ako stredné zdroje, aby mestu 

nemuseli platiť nič !! 

Taktiež upozorňujem, že rozhodnutie  z hľadiska posudzovania vplyvov na ŽP na prevádzku Zberné suroviny Žilina 

vydané  v r. 2014, na ktoré sa žiadateľ odvoláva, je pre neho bezpredmetné, nakoľko HARD PLASTIC RECYCLING, 

s.r.o.  nie je právnym následníkom  Zberných surovín Žilina. Preto na neho toto rozhodnutie zo zákona  o odpadoch 

neprechádza ! Navyše nakladanie s plastmi je principiálne odlišná činnosť  ako zber kovov.   Zoznam vykonávaných 

činností, t.j. R3, R12 a R13 je  všeobecný a nekonkrétny, no je z neho zrejmé,  že kompostovanie a aj biodegradačné  

metódy budú vlastne znamenať zapracovanie plastov do pôdy ! 

Odovzdávanie separátu na ďalšie spracovanie nie je doložené hodnovernými zmluvami  s odberateľmi, t.j. 

existuje tu obrovské riziko, že spracovateľské stredisko skončí ako veľká skládka plastového odpadu a separátu, 

ktorý nebude mať odbyt.  

Všeobecné tvrdenia žiadateľa o význame separácie a jej prínosoch nie sú v súlade so skutkovým stavom  OH na 

Slovensku a ani vo svete. Plány na ekologické spracovanie plastov, ich ďalšie využitie  v cirkulárnej ekonomike  musí 

garantovať štát  a mesto Senec by v tejto súvislosti nemalo vstupovať  do žiadnych experimentov 

a environmentálnych rizík . 

ZÁVER : Mesto Senec  nesúhlasí  s prevádzkovaním uvažovanej činnosti recyklácie plastov na svojom území, 

nakoľko uvažovaný projekt  nie je  v súlade so zámermi mesta v danom území a projekt neobsahuje žiadne  štátne 

environmentálne ani finančné záruky  pre takýto projekt. 

 

Ing. Gabriel Klokner (e-mail zo dňa 22.10.2020): Firme Hard Plastic Recykling ak sa dobre pamätám, na areál 

bývalých zberných surovín Mesto Senec vydalo už dva krát  zamietavé stanovisko o umiestnenie prevádzky, ktorá sa 

zaoberá zhodnocovaním plastov.  

V prílohe mailu Vám zasielam toto stanovisko. Neviem či sa niečo nezmenilo na meste, či to stanovisko je platné, lebo 

v stanovisku sa píše, vzhľadom na koncepciu mesta a rešpektovanie ochranných pásiem rekreačného areálu v zmysle 

UPD. Pamätám si že firma AVE s tým mala tiež problémy, a ani firme zberných surovín ktoré tam v tom období 

prevádzkovali svoju činnosť mali tiež obdobné stanovisko z mesta. Nakoľko je to nový právny subjekt Hard Plastic 

Recycling podľa všetkého nás žiadajú o takéto isté povolenie, na ktoré mesta dalo  dva krát zamietavé stanovisko.  Raz 

pre zberné suroviny a raz pre AVE. Číslo nesúhlasného stanoviska je 45189/1429 z roku 2016, ktoré bolo vydané na 

meste Senec v roku 2016. Je rok 2020, neviem či sa niečo zmenilo, územný plán je platný stále ten istý, nový ešte 

právoplatnosť nenadobudol. 

 

2. Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery 

RNDr. Roman Pál (e-mail zo dňa 02.11.2020):  

Vydanie  územného  rozhodnutia  o stavebnej uzávere  podľa  § 39d  zákona č. 50/1976 Zb. – stanovisko 

k návrhu poslankyne Turanskej : Po pozornom  preštudovaní návrhu  pani predsedníčky komisie  ŽP a VP  na 

vyhlásenie stavebnej uzávery  pre územie skládok KO Senec – Červený majer I.,II.  A III. etapa,  dôvodnosti návrhu, 

vhodnosti  takéhoto riešenia situácie a možných dôsledkov  takéhoto rozhodnutia  poslancov MsZ  na stav OH  

v mesta a dôsledkov  tejto uzávery  na stav kvality životného prostredia  v meste Senec som  dospel  k nasledovným 

uzáverom  a odporúčaniam : 

1.Ako  poslankyňa  MsZ  má pani Janka Turanská  právo predkladať  akékoľvek návrhy, ktoré sú podľa  nej  potrebné  

a zmysluplné.  Skládka, resp. skládky na ČM  mnohým z nás  idú už roky hore  krkom.  Ich prevádzkovateľ  dlhodobo 

nespolupracoval  s verejnosťou  a mestom, nezákonne utajoval  informácie o činnosti skládky /viď ustanovenie § 33a 

zákona č.17/1992 Z. z. o životnom prostredí /, čo odôvodňoval  tzv. “obchodným tajomstvom“.  Plánovanú životnosť  

III. Etapy, čo bolo v roku 2009  do roku 2029  komerčným navážaním odpadu z mimo plánovaných lokalít  znížil  na 

polovicu.  Teraz je skládka uzatvorená na základe rozhodnutím SIŽP, pretože  jej projektová  kapacita  660 000 m3  sa 

už zaplnila.   Skládka  sa prevádzkovala viac-menej  nezákonným spôsobom, t.j.  bez EIA,  resp. bola  a je považovaná  

za zdroj zápachu  v meste.  Z tohto dôvodu sa nečudujem  tomu, že pani poslankyňa Turanská  by rada podala návrh na 

vyhlásenie stavebnej uzávery na rokovanie MsZ. 

2. Nepochybujem  však o tom,  že hlavným dôvodom  tejto iniciatívy je zabrániť tomu, aby  prevádzkovateľ  mohol 

požiadať povoľujúci orgán o  otvorenie IV. Etapy skládky.  Vyhlásenie stavebnej uzávery by tomuto malo zabrániť. 

Mám však dôvodnú obavu, že jediné,  čomu prípadná stavebná uzávera lokality ČM zabráni  bude stavebná činnosť  

súvisiaca s uzatvorením skládok  I- - III. Etapy. Stavebný zákon  upravuje  na jednej strane územné konanie, kde je 

kompetentným orgánom obec a na strane druhej tento zákon upravuje konanie stavebné,  kde  je kompetentným 

orgánom  SIŽP,  ako špeciálny stavebný úrad  v rámci  konania IPKZ. Návrh na vydanie stavebnej uzávery chce tak 



vlastne použiť kompetencie obce v územnom  konaní,  aby  AVE OH, s.r.o.  nemohla iniciovať následné stavebné 

konanie  na rozšírenie kapacity skládky III. Etapa, resp. na IV. Etapu cez  SIŽP. 

Osobne moc neverím,  že takáto stratégia  a návrh prejde cez MsZ,  že takýto materiál  odsúhlasia  poslanci  a že 

ho podpíše primátor /on  je  orgán  územného plánovania  a všeobecného stavebného konania /.  Neverím,  že poslanci 

MsZ  odsúhlasia túto stavebnú uzáveru, ktorou definitívne  uzavrú  jedinú  lokalitu, určenú  na zneškodňovanie odpadu  

a spáchajú tak  Hara-Kiri.  Podávať návrhy,  ktoré majú  minimálnu šancu na to, aby boli schválené  a prijaté, 

nepovažujem  za správne a zmysluplné  a môže  to poškodiť  predkladateľa v očiach verejnosti.  Pred vydaním stavebnej 

uzávery pre lokalitu ČM  je potrebné doriešiť základné otázky smerovania a fungovania OH v meste Senec. 

Taktiež, je dôležité mať doriešený postup uzatvorenia skládok I. až. III. Etapa v zmysle zákonných  

a technologických postupov. Na celom Slovensku máme v odpadovom hospodárstve havarijný stav a prakticky nikto  

investične neriešil odklon od skládkovania  a aj ministerstvo ŽP ako ústredný orgán štátnej správy OH  a SIŽP  ako 

kontrolný a dozorný orgán OH  systémovo úplne zlyhali . Stav OH na Slovensku najlepšie vystihol  Marián Christenko 

generálny riaditeľ spoločnosti Ewia, a.s. Je to síce zástupca lobby skupiny ZEVO, ale katastrofálny stav OH na 

Slovensku  a jeho príčiny analyzuje presne.  Dávam do pozornosti  členov komisie  ŽP dva jeho články uverejnené 

v denníku Pravda. Tu sa ako  príklad havarijného stavu OH uvádza konkrétne mesto Senec.  / viď 

prílohy  - scan článkov zo dňa 14 októbra a 22. októbra / .    Vzhľadom  na túto havarijnú situáciu  v OH na Slovensku, 

predovšetkým  akútny nedostatok skládkových kapacít , ale aj kapacít spaľovní KO  si nemôže mesto Senec nateraz 

dovoliť  spraviť  už  žiadnu chybu  v oblasti OH.   Obávam sa,  že práve schválenie stavebnej uzávery  by  v tomto 

momente  mohlo byť  práve  takouto  zásadnou chybou.  Chcem však podotknúť,  že mesto Senec dnes  iba  zbiera úrodu 

svojej nekoncepčnej, lajdáckej, povrchnej  a nezodpovednej waste-friendly politiky !! Riešenie tejto environmentálnej 

krízy si vyžaduje  odbornú diskusiu, poradenstvo, zásadnú revíziu  POH obce,  ktorý má  mesto spracované  na 

mimoriadne podradnej úrovni  a samozrejme  potrebné budú investície do rozvoja OH–t.j. rozpočtové opatrenia, 

úverové zdroje verejné/komerčné, resp. zmysluplná spolupráca  s korektným investorom.  Pokiaľ viem,  obce regiónu 

Seneckej skládky nemajú vytvorené  s mestom Senec  záujmové združenie  v zmysle ustanovení zákona  č. 369/1990 

Zb.  o obecnom zriadení.  Z hľadiska OH to fakticky znamená, že doteraz sa tieto obce naviazané na seneckú regionálnu 

skládku  iba priživovalo  na seneckej waste-friendly  politike! Mesto Senec na účel skládky odpadov obetovalo jednu 

z najnádhernejších lokalít – Červený majer. Pomohlo takto okolitým obciam na vyše 20 rokov a to bez toho, aby mesto 

z tohto malo nejaký prospech.  Pán primátor by sa dnes mohol obrátiť na starostov okolitých obcí pri hľadaní 

alternatívnej lokality  na umiestnenie novej regionálnej skládky  a to mimo katastra mesta Senec.  Ak ochotu na 

takúto spolupatričnosť nenájde, má mesto plné právo hľadať svoje individuálne riešenie zneškodňovania komunálneho 

odpadu. 

3. Pri rozhodovaní  o tom, či podporiť návrh  na zriadenie  stavebnej uzávery predložený pani predsedníčkou Turanskou 

mám za to,  že  je potrebné zvážiť všetky vyššie uvedené argumenty  a reálnu situáciu, ktorej sa mesto nachádza. Ak 

AVE  OH mestu vypovie zmluvu  situácia bude neriešiteľná, nakoľko  nastane Neapolská situácia  a odpad  sa bude 

hromadiť na ulici. O senecký komunál  iste žiadna bitka zo strany iných odpadárskych firiem nebude. Kto bude 

označený za vinníka takéhoto stavu ?? Takýto stav občania nepochopia  a začnú velebiť Kvála,  kedy všetko fungovalo 

!!!  Naozaj - toto chceme ?? Ak máme do  budúcna  obavu, že skládka ČM sa bude rozširovať,  ja sa v tomto spolieham 

na SIŽP, ako špeciálny stavebný úrad,  ktorý sa snáď pod vedením pána Jenču  nespreneverí svojmu  poslaniu, ako to 

bolo v minulosti. Som  za prijatie takého riešenia do budúcna  v tom zmysle, aby sa stavebná uzávera pre územie ČM  

do budúcna prijala, resp. by sa v rámci  prijatia nového územného plánu  územie preklasifikovalo na iné funkčné 

využitie. Toto je však možné až po rergulérnom uzavretí všetkých kaziet súčasnej III. Etapy, ale aj I. a II. etapy, pričom 

mesto Senec si musí uvedomiť svoju environmentálnu  zodpovednosť  za zrealizovanie  tejto sanácie skládok a to vo 

finančnej aj  v  realizačnej rovine. Snáď si nikto nemyslí, že nejaká súkromná firma bude monitorovať  skládku  ešte 

ďaľších50 rokov  po  jej uzavretí !!?  

ZÁVER : 

HLASUJEM  proti  návrhu na vydanie stavebnej uzávery podľa § 39d zákona. 

Vzhľadom na tu uvedené  skutočnosti  považujem  Návrh na vyhlásenie staveb-nej uzávery skládok  za predčasný 

a nedomyslený do všetkých dôsledkov. Ak by mala byť stavebná uzávera vyhlásená, tak pre celé mesto Senec 

z dôvodu nedostatočnej kapacity ČOV Senec /hydraulické a látkové preťaženie/ a nevybudovania  výtlakovej 

kanalizácie smerom  na ČOV Vrakuňa,  čo akože  BVS mestu roky sľubovala, ale nikde a nikdy sa to nezazmluvnilo 

a preto ani podnes deň sa takéto riešenie nakladania  s komunálnymi odpadovými vodami nezrealizovalo. Poukazujem 

aj na to, že Environmentálny fond  pod vedením ministra Budaja pozastavil  mestu Senec schválenú dotáciu 5,5 mil. 

eur na rekonštrukciu a navýšenie kapacity ČOV. Pochybujem, vzhľadom na vyjadrenia pána ministra Budaja smerom 

k činnosti bývalého riaditeľa EF  Mag. Kalivodu, že takto schválenú dotáciu uvoľní.  Na pomoc z EF nie je právny 

nárok !  Predpokladám, že maximálne sa mestu Senec poskytne pomoc vo forme úveru z EF.  Mesto Senec  sa 

v súčasnosti /vlastným zavinením/ ocitlo  v stave závažnej environmentálnej situácie / núdze /.  Navyše tu existuje 



celoštátne závažná epidemiologická situácia.   Za takýchto okolností  si nemôžeme dovoliť  existujúci stav ešte zhoršiť, 

nech sú už naše úmysly a zámery akokoľvek  motivované. 

Navrhujem, aby sme ako komisia navrhli poslancom mesta prijať  iné a pre mesto prospešnejšie opatrenie, ako 

je navrhovaná stavebná uzávera.   Navrhujem, aby mesto Senec, vzhľadom na uzavretie skládky a havariný stav 

ČOV verejne vyhlásilo  Mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu   podľa  § 4 ods.1 písm.ad bod 5 zákona 

č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde. Vedenie mesta by malo otvorene  a čestne  priznať pochybenia 

v environmentálnej oblasti, ktorých sa v uplynulom období dopustilo.   Mal by sa prijať  Akčný plán na prekonanie 

mimoriadne závažnej environmentálnej situácie. Vyhlásenie takéhoto stavu by pomohlo mestu Senec aj pri  podaní 

žiadostí o štátnu pomoc pri riešení núdzovej  situácie. 

Ing. Tibor Šimonič (e-mail zo dňa 05.11.2020): Pre región Senca a jeho okolie považujem v súčasnosti  problémy 

odpadového hospodárstva riešiť energetickým zhodnocovaním odpadu. Toto riešiť v súlade s novým Programom 

odpadového hospodárstva na roky 2021 až 2025. Firma EWIA má zámer v SR vybudovať  v dohľadnom čase 5 

spaľovní. Pritom sa nepočíta s finančnou účasťou štátu a ani samosprávy. Investícia približne 120 miliónov eur na každú 

jednu z nich. Radšej mať ekologickú spaľovňu v blízkosti mesta ako skládkovanie bez konca z ktorého je reálne 

nebezpečenstvo úniku do pôdy a podzemných vôd skoro pre všetky prvky uvedené v Mendelejevovej periodickej 

tabuľke prvkov. 

Ing. Gabriel Klokner (e-mail zo dňa 22.10.2020):  

Tento bod navrhujem vypustiť, neprerokovávať. Pochybujem že komisia ŽP má kompetencie na to, aby urobila takto 

závažné rozhodnutie.  

1. Mesto má stále platný územný plán. Na základe tohto plánu boli vydané platné stavebné rozhodnutia a budú 

vydané aj ďalšie. Mesto uzavrelo Zmluvu o spolupráci dňa 29.12.2015, ktoré bolo spísané a prerokované na 

základe uznesenia s MZ č. 122/2015, kde 12 poslancov bolo za a 7 sa zdržalo. V Zmluve o spolupráci sa jasne 

píše: mesto dáva súhlas s rozširovaním skládky odpadov nachádzajúcich sa v katastri obce Senec, poskytovateľ 

sa zaväzuje, že nebude zasahovať do susediaceho Martinského lesa, že nedôjde k jeho výrubu a nebude 

zasahovať do porastu.  Poskytovateľ touto zmluvou neporušil nič, neviem z akého dôvodu by sa mala vyhlásiť 

stavebná uzávera.  

2. Ak ideme prerokovávať takto závažný bod, ktorému vôbec nerozumiem – predpokladám, že prevádzkovateľ sa 

bude brániť samozrejme súdnym sporom, ktorý môže poškodiť mesto Senec a väčšinu jeho obyvateľov 

K tomuto bodu sme neprizvali zástupcov dotknutej spoločnosti, to znamená v tomto prípade AVE. Preto 

navrhujem ako člen komisie, aby k prerokovaniu tohto bodu bola nutná účasť  zástupcov spoločnosti AVE. Keď 

navrhujeme aj v bode č. 1 zavolať majiteľ spoločnosti, ktorá bude spracovávať najmenej 4500t plastov. 

Samozrejme s regiónu Senec a z okolia. Ja nemám nič proti tejto spoločnosti /Recykling/, ale obaja majú predsa 

rovnaké práva pri prerokovaní. Preto vôbec nerozumiem, prečo neboli privolaní k rokovania zástupcovia 

spoločnosti AVE.  

Vyjadrenie spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. k prerokovávanému bodu tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Návrh uznesenia č. 5/2020 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci odporúča schválenie predloženého uznesenia 

o stavebnej uzávere na skládku KO. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 6 

Zdržali sa: 0 

 

3. Nové VZN o odpadoch 

Ing. Gabriel Klokner (e-mail zo dňa 22.10.2020):  

Návrh VZN – nemám doteraz návrh, a preto sa k tomu neviem vyjadriť. Prosím všetkých členov komisie, ak dostaneme 

VZN nech sa všetci členovia vyjadria, a odsúhlasili si to na komisii s prípadnými zmenami,  aby s komisie vyšiel 

jednotný materiál do rady a MZ i keď to má len doporučujúci charakter, ako všetky materiály z komisie. Aby sa nestalo 

to čo minulý rok, že komisia nehlasovala o návrhu VZN ktorý predložili p. Gajdošová a pripomienkovali len niektorí 

členovia komisie, a tak to išlo do mestského zastupiteľstva. Pani predsedníčka a p. podpredsedníčka na MZ chceli 

prezentovať úplne iný návrh na VZN, ktorý ani členovia komisie ŽP nemali ani len šajnu čo obe dámy chceli 

prezentovať.  



  

Ing. Marianna Glončáková (e-mail zo dňa 30.10.2020): pripomienky k navrhovanému VZN: 

1. označovanie vriec.  Zásadná. Ak sa už evidujú vývozy nádob na zmesový odpad (ZO) cez čipy a plánuje sa evidencia 

kuchynských odpadov cez nálepky s kódom, bolo by vhodné doplniť aj označovanie vriec na triedený odpad a čiernych 

vriec na ZO. 

Navrhujem dopracovať označovanie a evidenciu všetkých vriec používaných v systéme nakladania s odpadom 

Zdôvodnenie: momentálne nemá mesto žiadny prehľad o zapojení domácností do triedenia. To, že si niekto vyzdvihne 

vrecia, ešte nezaručuje, že ich nepoužije na iný účel- napr. na ZO, aby si neznečisťoval svoju nádobu na ZO. Evidencia 

môže motivovať ľudí k triedeniu- mesto by malo k dispozícii prehľad, aký je pomer vytriedených a nevytriedených 

odpadov z jednej domácnosti. Rovnako môže motivovať k efektívnejšiemu využitiu objemu vriec – stláčaniu objemných 

kúskov. Pre kvalitnejšie nastavenie systému je potrebné mať prehľad o čo najväčšom podiele produkovaných odpadov. 

Náklady a organizácia potrebné pre zabezpečenie evidencie aj ostatných odpadov zbieraných z domácností sú v pomere 

k získaným informáciám  minimálne. 

 

2. čl.8 ods.8  Zásadná Doplniť vrecia s menším objemom- aspoň s objemom 60 l, vhodné by boli aj aj menšie objemy 

a to  30 a 15 l. 

Zdôvodnenie: Pre domácnosti aj firmy produkujúce málo zmesového odpadu(v čom by sme ich mali podporovať) je 

výhodnejšie častejšie vyložiť vrece s menším objemom, ako platiť za vývoz celého objemu len zčasti naplnenej nádoby. 

Z hygienických dôvodov ľudia preferujú častejší vývoz ako 2-4 krát v roku. A keď už platia viac vývozov, tak prečo by 

zvlášť zbierali triedené zložky odpadu, keď sa zmestia do zaplatených vývozov ZO? Na všetkých nikdy nebude platiť 

len eko povedomie a povinnosť, ktorú nik nekontroluje. 

 

3. čl.8 ods.12 Zásadná Vynechať tento odstavec. 

Zdôvodnenie: Ako som na poslednom zasadnutí komisie povedala a bolo to spomínané aj na predošlých zasadnutiach 

komisie- na jazerách (aj pri striebornom) nebude poriadok dovtedy, kým tam budú verejné kontajnery na 

odpad(akýkoľvek). Jazerá je potrebné riešiť adresnými vreciami a nádobami. Je potrebné, aby si všetci pôvodcovia v 

týchto lokalitách zabezpečili evidované nádoby alebo vrecia- vrecia tiež musia byť adresne evidované. A vývozy 

nastaviť na prvý pracovný deň po víkende- aj keď pôjde len o ich zhromaždenie do veľkokapacitných kontajnerov v 

oplotenom areáli SCR medzi chatami na juhu Sl. jazier. 

 

4. čl.9 časť (A) vo viacerých odsekoch  Zásadná  Nahradiť „interval vývozov“  „počtom vývozov“. 

Poplatok, ktorý sa počítal na základe predpísaného intervalu,  by mal byť nastavený podľa početnosti vývozov v 

predošlom roku s prípadným doplatkom za prečerpanie. Ak by bol evidovaný zber triedených odpadov- ukázali by sa 

potenciálne podozrivé domácnosti( ktoré by nemali ani zmesový, ani triedený odpad.), kde by bolo potrebné spraviť 

kontrolu, resp. riešiť exemplárne. Pre pár desiatok “príživníkov“ , ktorí nosia svoj odpad niekomu inému, nesmú byť 

demotivovaní a neadekvátnymi poplatkami zaťažovaní tí, ktorí poctivo triedia a produkujú minimum odpadov 

končiacich na skládke.  

Zdôvodnenie: V súbore s evidenciou vývozov, ktorú ste zaslali členom komisie v septembri figurujú zvláštne počty 

zaplatených vývozov, ktoré nikdy nemali žiadnu oporu v platnom VZN. Takže už teraz sú nejakí občania zvýhodnení 

platením podľa počtu a nie frekvencie. Technológia, do ktorej mesto investovalo zvláda presnú evidenciu vývozov. Ak 

sme chceli len intervalový zvoz, tak stačili pár centové náklady na ročnú nálepku, aké používajú okolité obce viac než 

10 rokov. Využívajme možnosti technológie, do ktorej mesto investovalo nemalé prostriedky a motivujme občanov k 

triedeniu.  

Z pohľadu do evidencie vývozov fyzických osôb je zrejmé, že množstvo domácností nevyčerpá- teda nemá potrebu 

predpísaných objemov(veľkosť nádoby*predpísaný počet vývozov na základe intervalu). Viac než 70% domácností 

nemá reálne potrebu takej intenzity vývozov ako nastavuje mesto. Evidovaných je dosť neplatičov, ktorým je zberná 

nádoba vyprázdňovaná napriek tomu, že nezaplatili ani jeden vývoz. 

 

4. čl.9 časť (A)ods.3  Zásadná Nové znenie: „ Mesto stanovuje minimálny ročný dostupný objem zberných nádob pre 

fyzické osoby v systéme množstvového zberu na 440 l.“ 

Nemám problém s nejakým povinným minimom. Toto minimum by sa však malo vzťahovať na osobu a malo vychádzať 

z reálnej tvorby odpadov, ktoré nie je možné triediť a teda sa musia zneškodňovať ako zmesové odpady. Asi by pomohlo, 

keby sme si niekde zhrnuli, čo vlastne do zmesového odpadu patrí (použité hygienické potreby, odpad zo 

zametania/vysávania domácností, prázdne blistre z liekov, uhoľný popol,?)-tak ako pri ostatných osobitne zbieraných 

druhoch odpadu. 



Zdôvodnenie: Je diskriminačné pre domácnosti na spodnej hranici intervalu na osobu platiť viac na hlavu ako 

domácnosti s viacerými členmi. Prečo jedna osoba by mala platiť rovnako ako 3 osoby? Prečo 4 osoby musia zaplatiť 

rovnaké minimum ako 10 osôb? 

Pred 2 rokmi som v pripomienkach navrhovala 4 vývozy na osobu ročne na základe tvorby reálneho zmesového odpadu 

(analýza zloženia zmesového odpadu). Tento objem je postačujúci, dokonca s veľkorysou rezervou na reálny zmesový 

odpad tvorený 1 priemernou osobou. Toto minimum by som odporúčala zaviesť aj pre nehnuteľnosti, kde oficiálne nik 

nebýva.  

Je to stanovené ako minimum. Kto má väčšiu potrebu, môže si zaplatiť viac vývozov. 

5. čl.9 časť (A)ods.6  Zásadná   Upraviť posledné dve vety nasledovne: “Ak sa títo nedohodnú rozhodne o veľkosti 

nádoby a počte vývozov zodpovedný zamestnanec Mesta, pričom bude prihliadať aj na produkciu odpadov za 

predchádzajúce obdobie. 

Zdôvodnenie: Máme údaje o konkrétnych pôvodcoch odpadu. Nie je namieste vychádzať z priemeru, keď poznáme 

údaje konkrétnych pôvodcov. Keď už tieto údaje máme, treba ich aj náležite využívať a adresne nastavovať intenzitu 

vývozu. Predimenzovaná kapacita je silný demotivátor pre triedenie, kde máme kapacity zberných nádob 

poddimenzované. My potrebujeme presný opak- motivovať k triedeniu. 

 

6. čl.9 časť (A)ods.6 a 7   bežná   7. odsek vypustiť a posunúť číslovanie nasledujúcich odsekov. 

Zdôvodnenie: duplicita 

 

7. čl. 9 časť (A) ods. 9  bežná  Nádoby sú podľa mojich vedomostí monitorované už teraz. Po podaní žiadosti vie 

zamestnanec mesta nazrieť do systému, aby sa pozrel na využívanie danej nádoby aj počas dlhšieho obdobia ako mesiac. 

Alebo nerozumiem, čo tým autor myslí a potrebujem k tomuto odstavcu vysvetlenie. 

8. čl. 9 časť (A) ods.10 Zásadná Zmeniť znenie nasledovne: „Mesto nariaďuje tým majiteľom individuálnych chát, 

rekreačných domov a záhradných domov, ktorí nevyužívajú svoju nehnuteľnosť celoročne množstvový systém zberu 

komunálnych odpadov. Majiteľ je povinný zabezpečiť si zbernú nádobu označenú aktívnym RFID čipom alebo zakúpiť 

označené čierne vrecia za účelom monitorovania počtu výsypov. Mesto stanovuje v tomto prípade povinné minimum 4 

výsypy na rok. Rovnako je povinný zabezpečiť si vrecia na triedený odpad.“ 

Zdôvodnenie: Na jazerách je úplná anarchia. V zberných nádobách končí kde-čo. Mesto ani SCR nedokážu zabezpečiť, 

aby voľne prístupné kontajnery slúžili len chatárom, ktorí platia paušálny poplatok. Preto je nevyhnutné všetky nádoby, 

okrem nádob na zber skla, z areálu odstrániť. Tvorbu odpadu je potrebné monitorovať, a teda ku všetkým vreciam je 

potrebné dodávať nálepky s identifikátorom. Rovnako to platí pre Strieborné jazero, kde je potrebné určiť zberové 

miesto a deň, kedy tam majitelia nehnuteľností môžu vyložiť označené vrecia s odpadom. 

9. čl.9 časť (A) ods.11 zásadná Vynechať. Paušál a verejne prístupné kontajnery je potrebné zrušiť! 

10. čl.9 časť (B) ods.1  bežná  Doplniť na koniec „alebo podľa počtu realizovaných výsypov za predošlé obdobie.“ 

Zdôvodnenie: Mnohé právnické osoby produkujú zanedbateľné množstvo zmesového komunálneho odpadu. 

Predpisovať počty vývozov, ktoré na základe evidencie vývozov vieme, že za rok nezrealizujú sú diskriminačné a 

demotivačné z pohľadu triedenia. Potrebujeme motivovať k znižovaniu množstva zmesového odpadu, ale spoplatnením 

nerealizovaných výsypov robíme presný opak.  

 

11. čl.9 časť (B) ods.2  a   ods.3    Vynechať. 

Zdôvodnenie: Ods.2  Prevádzky, ktoré mali v predošlom období nízky počet vývozov, môžu mať nižší počet vývozov 

na základe doplneného ods.1 . V prvom roku môže byť nejaký“nástrel“, trebars aj 26 vývozov, ale v ďalších rokoch by 

sa malo vychádzať z reálnych údajov v evidenčnom systéme. Nepovažujem za vhodné diskriminovať prevádzky s 

občerstvením. 

Ods.3 Nevidím dôvod, prečo by prevádzky na periférii mali byť obsluhované s väčšou intenzitou ako zvyšok mesta. Ak 

sú rodinné domy a iné prevádzky obsluhované 1x za 2 týždne, tak aj tieto prevádzky majú byť obsluhované rovnako. 

Ak potrebujú väčšiu intenzitu, je potrebné spraviť analýzu zloženia ich zmesového odpadu, či tam náhodou nekončí 

odpad z ich podnikateľskej činnosti, ktorý potom kazí štatistiky mesta -tj mieru vytriedenia, ktorá vplýva na výšku 

poplatku za uloženie odpadu na skládku. 

12. čl.9 časť (B) ods.5  Prehodnotiť potrebu takéhoto ustanovenia. 

Pokladám za neúčelné riešiť obdobia a zvyšovať tvorbu odpadov o vrecia, keď prevádzka má evidovanú nádobu. Keďže 

máme adresnú evidenciu, tak nevidím význam použitia vreca namiesto nevyužitej nádoby, ak by ju užívateľ potreboval 

mimo prevádzkovania svojej prevádzky. 

 



Návrh uznesenia č. 6/2020 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci odporúča schválenie predloženého návrhu VZN 

o nakladaní s odpadom so zapracovaním predložených pripomienok členov komisie. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 2 

Zdržali sa: 0 

 

4. Parkovanie v meste Senec 

Ing. Gabriel Klokner (e-mail zo dňa 22.10.2020): Prosím nejaký materiál aby sme sa mohli k tomu vyjadriť. 

Parkovanie v meste Senec je náročná, zložitá vec. 

Jana Turanská (e-mail zo dňa 06.11.2020): V  prípade parkovacej politiky Senca, by sa mali v meste vyčleniť zóny 

pre rezidenčné parkovanie a zároveň dobudovať záchytné parkoviska, resp. parkovacie domy či podzemné garáže s 

dostatočnou kapacitou ako pre krátkodobé parkovanie, tak aj pre možnosť dlhodobého prenájmu parkovacieho miesta 

pre právnické osoby a nerezidentov. Za zváženie stojí aj vyčlenenie parkoviska na krátkodobé parkovanie max 1,5-2 

hodiny priamo v centre pri pešej zóne. Pre Senčanov by mohla Karta Senčana / mobilná aplikácia, zároveň zvýhodniť 

poplatky za parkovanie v meste mimo vyhradených rezidenčných zón. 

 

Karol Czére (e-mail zo dňa 21.10.2020): Požiadavka riešenia  parkovacej politiky v meste je zapracovaná do rozpočtu 

mesta na rol 2021 a to spôsobom vypracovania generelu dopravy mesta. 

 

 

 

 

 

       Jana Turanská 

    predsedníčka komisie životného prostredia a verejného poriadku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Lenka Nižnanská, tajomníčka  


