
Z Á P I S N I C A  č. 4 

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

konaného dňa 23.09.2020 o 13:00 hod. 

 

 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 PROGRAM : 

 

1. Otvorenie. 

2. Financovanie a náklady v OH, možnosti lepšej motivácie k triedeniu odpadov. 

3. Výzva 4/2020 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného 

prostredia. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

Dňa 23.09.2020 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. 1  Ing. Viera Kolozsváriová, vedúca útvaru verejnej 

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

Ing. Jarmila Répássyová, prednostka MsÚ. 

 

  

2. Financovanie a náklady v OH, možnosti lepšej motivácie k triedeniu odpadov. 

Bc. Gajdošová na úvod členov komisie oboznámila s viacerými informáciami, týkajúcimi sa 

odpadového hospodárstva a nakladania s odpadom v meste: 

• Vo verejnej súťaži na zber kuchynského odpadu zvíťazila spoločnosť CMT Group. Mesto Senec 

tak bude pripravené ako jedno z mála miest zaviesť a zabezpečiť pre obyvateľov mesta Senec 

od 1.1.2021 povinne triedený zber kuchynského biologického odpadu. Každý rodinný dom 

v priebehu mesiacov december 2020 až január 2021 dostane vedierko, vrecia a nálepky. Cena 

za vedierko bude konečná a bude zahŕňať aj potrebné úkony v rámci zberu. Bytové domy budú 

riešené pomocou hermeticky uzatvárateľných nádob (120l/150 domácností).  

Vzhľadom na túto skutočnosť by sa mal následne znížiť interval vývozu komunálneho odpadu. 

• Dňa 18.09.2020 sa na zbernom dvore uskutočnila analýza plastov, ktorú realizovala spoločnosť 

Incien v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. – analýza bola zameraná na zistenie 

kvality triedenia. 

• Zberný dvor na Železničnej ulici vzhľadom na aktuálnu situáciu (zatvorenie skládky na 

Červenom majeri) slúži len pre obyvateľov mesta Senec. V priebehu 2 týždňov bude 

v priestoroch zberného dvora namontovaná mostová váha s vážnicou.  

• Všetky náklady na zber a vývoz triedených zložiek znáša OZV. Mesto Senec v zmysle zákona 

o odpadoch spĺňa prepočítané štandardy a teda nie je dôvod na navýšenie frekvencie vývozu. 

• Mesto plánuje do rozpočtu na rok 2022 zaradiť auto na zber uličných nádob. 

 

Ing. Glončáková mala požiadavku na vhodnejšie naplánovanie zberu konárov. Poukázala na neefektívne 

zbery po dvoch týždňoch na jar a na jeseň. Žiadala uvádzať približné termíny zberu aj v harmonograme 



zberu odpadu na začiatku roka. Ing. Kolozsváriová reagovala, že to kapacitne nestíhajú a v prípade 

potreby obyvatelia mesta kontaktujú útvar verejnej zelene a údržby mesta a tento zabezpečí odvoz 

odpadu za poplatok podľa potreby. Ďalej sa Ing. Glončáková namietala nevhodné riešenie problematiky 

triedenia a zberu odpadu na Slnečných jazerách. Upozornila, že tam s odpadmi nebude poriadok, kým 

budú voľne dostupné nádoby na odpad. Členovia komisie sa zhodli, že areál Slnečných jazier by mala 

riešiť Správa cestovného ruchu a zber odpadu z uličných nádob v meste by mal riešiť útvar MsÚ. Bc. 

Gajdošová uviedla, že chatári majú možnosť zakúpenia bionádoby, v prípade ale, že sa tam celoročne 

nezdržiavajú, nevedia nádobu vyložiť v čase zberu.  Ing. Klokner navrhol zriadiť 4-5 miest, na ktorých 

by sa zber sústredil – pričom by  bola splnená aj donášková vzdialenosť 150 m a tieto miesta by boli 

monitorované. Bc. Gajdošová uviedla, že problematika komunálneho odpadu by sa mohla riešiť formou 

dohody, v rámci ktorej sa mohli vytvoriť skupiny napr. po 5 – 6 chát. Tieto by mali spoločnú nádobu, 

ktorú by obyvatelia mohli uzamknúť a v deň vývozu odomknúť. 

Mgr. Ľuboš Hlaváč informoval o zámere vytvoriť chránenú dielňu, ktorej úlohou by bolo sledovanie 

inkriminovaných miest pomocou monitorov, čím by sa uľahčila identifikácia osôb, prípadne ŠPZ 

automobilov osôb, ktoré nakladajú s odpadom v rozpore s VZN. Priestory na dielňu sú už vytypované, 

je potrebné ich ešte upraviť a technicky zabezpečiť pre daný účel. Ďalej uviedol, že v prípade kvalitného 

kamerového záznamu, polícia páchateľa predvolá a vypočuje, príp. odstúpi vec na správne konanie na 

mesto. 

Ing. Glončáková a pani Turanská navrhli použiť na jazerách priesvitné vrecia na triedené zložky odpadu 

– zamestnanci mesta by ich obyvateľom bezodplatne poskytli pri kúpe permanentky. Odplatne by dostali 

čierne vrecia na zber zmesového odpadu. Chatárov by to malo motivovať k triedeniu odpadov.  

Bc. Gajdošová informovala členov komisie o príprave VZN o nakladaní s KO a DSO. Jeho návrh sa 

predloží  do najbližšej komisie ŽP. Taktiež odporúčala nezvyšovať poplatok za KO a DSO na najvyššiu 

zákonom povolenú hranicu, nakoľko to môže byť pre poplatníkov demotivačné a nebudú triediť vôbec. 

Pani Glončáková navrhla naopak paušálny poplatok na maximum, aby obyvatelia bytových domov mali 

motiváciu dohodnúť sa a prejsť na množstvový zber odpadov. 

Pani Gajdošová upozornila, že pri stanovení hornej hranice poplatku za odpady budú mať niektorí 

poplatníci mesta problém s úhradou a budú vznikať nedoplatky. Pani Glončáková mestu ponúkla 

bezplatnú pomoc s edukovaním  „poplatníkov“, ktorí majú nedoplatky za odpady a to návštevou, 

kontrolou a praktickou ukážkou s vysvetľovaním, ako majú triediť.  

Pani Glončáková ďalej namietala privysoké predpísané množstvá odpadov, za ktoré museli domácnosti 

platiť. Z analýzy uskutočnených vývozov 300 zberných nádob zistila, že viac ako 50% nemá v tomto 

roku šancu (pri rovnakej tvorbe odpadu ako doteraz) využiť zaplatené vývozy. Pani Gajdošová uviedla, 

že schválením nového VZN sa upraví – zníži interval vývozu. 

 

3. Výzva 4/2020 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného 

prostredia 

Členovia komisie sa vyjadrili k obsahu a hodnotiacim kritériám predmetnej výzvy. Výzva bude 

podporovať       • projekty súvisiace s tvorbou novej zelene v meste, • projekty zamerané na boj proti 

klimatickým zmenám, • projekty zamerané na podporu aktivít v oblasti odpadového hospodárstva 

a environmentálneho vzdelávania. 

 

Návrh uznesenia č. 4/2020 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci súhlasí s nastavením kritérií 

a znenia výzvy Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 



4. Rôzne 

Ing. Maglocký upozornil, že zelené pásy na Hečkovej ulici plánované na výsadbu verejnej zelene by 

mali mať konvexný tvar, aby bolo zabezpečené lepšie zadržiavanie povrchového odtoku.  

Ing. Klokner navrhol do programu najbližšieho zasadnutia komisie (04.11.2020) prerokovanie bodu 

Parkovanie v meste Senec s prizvaním referenta dopravy a informačných tabúľ. 

Pani Glončáková informovala členov komisie, že obchodný reťazec Lidl v mestskej časti Ružinov 

vykupuje od občanov plastové fľaše a plechovky a finančné prostriedky získané v tomto procese 

poskytuje na verejnú zeleň v mestskej časti. Pani Turanská reagovala, že preverí možnosti takéhoto 

projektu aj v meste Senec.  

Ďalej Ing. Glončáková informovala, že na parkovisku pri Tescu a Kauflande sa nachádzajú vyschnuté 

stromy a je potrebné  osloviť obchodné reťazce, aby zeleň obnovili.  Ďalej požiadala zamestnancov 

MsÚ, aby zabezpečili informačnú kampaň ohľadom správneho triedenia odpadov na cintorínoch, 

vzhľadom na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých. Vhodné by boli informácie vyvesené na všetky 

vstupy do cintorínov. Ing. Kolozsváriová v tejto súvislosti uviedla aj, že v čase vyššej návštevnosti 

cintorínov sa zvýši frekvencia vývozov kontajnerov. Ing. Klokner požiadal, aby bolo na cintoríne 

zabezpečené aj kosenie ťažšie dostupných miest. 

Ing. Glončáková požiadala útvar verejnej zelene a čistenia mesta o vyčistenie pamätníka Ústavy 

Slovenskej republiky. Ing. Kolozsváriová uviedla, že pamätník sa čistí každoročne v auguste, tento rok 

sa to žiaľ nestihlo. 

 

 

 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Lenka Nižnanská, tajomníčka  


