
Z Á P I S N I C A  č. 2 z Komisie 

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

 

pôvodný termín zasadnutia:  30.03.2021 o 13:00 hod. 

 

 

Prítomní : podľa priložených príloh 

 

 PROGRAM : 

1. VZN o hazardných hrách – návrh. 

2. VZN o verejnom poriadku – návrh. 

3. Argus – zmena č. 6. integrovaného povolenia – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov. 

4. Rôzne. 

 

Dňa 12.03.2021 boli členom komisie prostredníctvom e-mailu č. 447-5308/2021/Niž  zaslané podklady 

a informácie k jednotlivým bodom programu a informácia, že hlasovanie komisie bude prebiehať dňa 30.03.2021 

per rollam z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie. 

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

  

1. VZN o hazardných hrách – návrh 

Vojtech Rajcsániy: Bez pripomienok. 

Gabriel Klokner: Bez pripomienok. 

Ing. Tibor Šimonič: Nesúhlasí s VZN. 

Ing. Vladimír Radúch: Bez pripomienok. 

Jana Turanská: Bez pripomienok. 

Ing. László Vojtek, CSc.: Bez pripomienok. 

Peter Árva: Bez pripomienok. 
RNDr. Roman Pál: Snáď to Asociácia prevádzkovateľov nenapadne cez protest prokurátora.  

Ing. Marianna Glončáková: Návrh neobsahuje odvolania sa na zákon , ktorý umožňuje takéto VZN prijať - žiadam 

doplniť. Ak je v zákone samostatné členenie budov, v ktorých sú povolené herne a budov, v ktorých sú povolené 

kasína, odporučila by som, aby bolo takéto členenie zachované aj v prijímanom VZN. Do materiálov do 

zastupiteľstva odporúčam doplniť aj prehľad, kedy reálne herniam končia licencie, aby bolo jasné k akému dátumu 

hazard v Senci reálne skončí. 

Peter Feranc: Súhlasím, ale treba upraviť rozsah platnosti. Podľa aktuálneho návrhu môže byť herňa pri kostole, 

ale nemôže byť v budovách pre obchod a služby. Skôr by som zamedzil takúto prevádzku pri kostole, ako v 

budovách pre obchod a služby. Ja za podobnú prevádzku beriem aj stávkové kancelárie a tieto žiadne obmedzenia 

nemajú. Dnes Vás do herne bez OP nepustia. Ak máte nejakú exekúciu, tak Vás vyhodia. Taktiež treba zvážiť aj 

ekonomický výpadok v rozpočte mesta na dani za hazard a licenciách. Takže za mňa prosím zvážiť zákaz v 

budovách pre obchod a služby. 

Ing. Ján Maglocký: hlasovania sa nezúčastnil 

 
Návrh uznesenia č. 2/2021 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci súhlasí s predloženým VZN: 

Hlasovanie: 

Bez pripomienok: 6 

S pripomienkami: 3 

Nesúhlasí s VZN: 1 

Nezúčastnil sa hlasovania: 1 

 

 

 



2. VZN o verejnom poriadku – návrh 

Vojtech Rajcsániy: Bez pripomienok. 

Gabriel Klokner: Bez pripomienok. 

Ing. Tibor Šimonič: ČASŤ 4, Čl. 14, bod 1  je chybne uvedené oruhu 100 m má byť v okruhu 100 m; je chybne 

uvedené obketov  má byť objektov. V celom VZN nie je uvedené číslovanie strán. 

Ing. Vladimír Radúch: Bez pripomienok. 

Jana Turanská: Bez pripomienok. 

RNDr. Roman Pál: Bez pripomienok.  

Ing. Marianna Glončáková: Pripomienky:  

1. v čl. 3 odstavec 9 doplniť pravdepodobne chýbajúce slovo. Text "...odprataný z chodníkov a ostatných 

najneskôr..." nedáva zmysel 

2. podľa mojich informácií v Senci zanikli všetky základné organizácie záhradkárov. Ak je to tak, tak považujem 

za zbytočné v čl. 4 ods.1 písm.c) ich vôbec spomínať. Návrhujem vypustiť písm. c v 1. odseku 4.článku. 

3. článok 4 ods.8 doplniť poznámku s uvedením "osobitných predpisov"- t. j. čísla zákonov, VZN,... 

4. v článku 7 navrhujem upraviť poradie odsekov. 2. 3. a 4. odsek odporúčam zaradiť v opačnom poradí. najprv 

riešiť ako riešiť v osobitné užívanie verejného priestranstva, potom spoplatnenie takéhoto užívania a až potom 

neoprávnené užívanie. 

5. v článku 9 ods.1 doplniť sloveso "je" "Na území mesta JE zakázané:" 

6. v článku 11 upraviť číslovanie odsekov- chýba 2. odsek 

7. článok 12 odsek 2 navrhujem v texte vynechať "verejné telefónne automaty" keďže sa v meste už žiadny 

nenachádza 

8. čl. 14 ods.1 opraviť preklep "obketov" na "objektov" 

9. zvážiť zapracovanie zákazu fajčenia pred MsKS- je to priestor, kde sa konajú viaceré kultúrne aktivity. Pri 

pomoci s priebehom Míle pre mamu (množstvo malých detí)mi bolo nepríjemné, že je to tam samý špak okolo 

lavičiek. Myslím, že aj mestskej polícii by to pomohlo riešiť neprispôsobivých občanov, na ktorých sa viacerí 

sťažujú. 

Do zápisnice: žiadam, aby boli doručované predkladané VZN aj s dôvodovými správami, tak ako som 

požadovala v e-maili z dňa 20.3.2021, na ktorý som nedostala žiadnu reakciu. Citujem:"chcela by som k 

Vás požiadať o doplnenie materiálov o dôvodové správy k predkladaným VZN (prečo je predkladané nové VZN, 

prečo sa ruší predchádzajúce VZN, na kú legislatívnu zmenu reagujeme a čo tým chceme dosiahnuť). Rovnako o 

vyjadrenie spracovateľov návrhov VZN o spôsobe kontroly dodržiavania a vymožiteľnosti plnenia povinností a 

rešpektovania zákazov ustanovených predkladanými návrhmi VZN. Mám za to, že dôvodové správy by mali byť 

štandardne predkladané spolu s návrhom. Doteraz boli nahrádzané ústne na zasadnutí komisie, čo som tiež 

považovala za nešťastné. V prípade uskutočnenia komisie per rollam ústna informácia absentuje a nepovažujem za 

vhodné, aby členovia komisie jednotlivo vypisovali predkladateľom návrhov." 

Peter Árva: Čl. 1Predmet úpravy - Predmetom úpravy podľa tohto VZN je úprava povinností vlastníkov, 

správcov a užívateľov nehnuteľností a verejných priestranstiev, ako aj obyvateľov a návštevníkov mesta 

Senec s cieľom dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie, udržiavať čistotu a poriadok na území obce. - 

podľa mňa mesta 

časť 1, čl. 2, bod 11. Nočný kľud - nie je stanovený čas. 

časť 2, čl. 3 zlé číslovanie po 11. je zasa 1.,2.,3. 

časť 4, čl. 13 - bod 4 chýba vysvetlenie rozdielu medzi nočným kľudom a nočný pokojom. 

časť 5, čl. 15: Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú : 

a) primátor mesta 

b) poslanci mestského zastupiteľstva, 

c) hlavný kontrolór, 

d) mestský úrad – poverení zamestnanci, 

e) mestská polícia, 

f) členovia komisie priestupkov a verejného poriadku. - podľa mňa členovia komisie životného 

prostredia a verejného poriadku  
Peter Feranc: Súhlasím, ale ak by to bolo možné, zvýšil by som pokuty za alkohol na verejných priestranstvách. 

Ing. László Vojtek, CSc.: VZN o verejnom poriadku je dosť závažný materiál, treba ho preštudoval a potom 

môže človek vyjadriť svoj názor. Prosím o odklad rozhodnutia. 

Ing. Ján Maglocký: hlasovania sa nezúčastnil 

 



 

 

Návrh uznesenia č. 3/2021 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci súhlasí s predloženým VZN: 

Hlasovanie: 

Bez pripomienok: 5 

S pripomienkami: 5 

Nezúčastnil sa hlasovania: 1 

 

3. Argus – zmena č. 6. integrovaného povolenia – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov 

Gabriel Klokner: 

• Žiadam o predloženie scenu celej žiadosti, spolu s jej prílohami. 

• Žiadam zdôvodniť od mesta, prečo ustúpilo od podmienky EIA, je na to nejaký zákonný dôvod alebo 

vyjadrenie MŽP, že na to nie je potrebná EIA. 

• Žiadam predložiť prevádzkový poriadok, aby sme boli oboznámení s činnosťami v prevádzke. 

• Žiadam zdokladovať odkiaľ sú na biodegradačnú plochu dovážané odpady – aby sme mali prehľad či nejde 

o odpad s obsahom aj iných ako ropných znečistení. 

• Predložiť zmluvy s nasledujúcimi držiteľmi. 

• Predložiť komplexný monitoring podzemných vôd, nakoľko monitorovanie prevádzky v ktorej sa nakladá 

s NO musí byť širšie a dôsledné a v zmysle zákona o IPKZ. 

• Predložiť zoznamy odpadov a množstvá s ktorými sa v zariadení nakladá za posledné 3 roky. 

• Požiadať o miestnu obhliadku a ústne pojednávanie – zabezpečenie fotografií z prevádzky – aby mali 

členovia komisie prehľad ako to tam vyzerá. 

• Vzhľadom na podozrenie toku podzemných vôd smerom na mesto, žiadame zmeniť rozsah monitorovania 

podzemných vôd – rozšíriť o TOC a o údaje za znečistenie, ktoré môže byť v odpadoch pred vstupom do 

prevádzky (napr. aj ťažké kovy...). 

• Mesto vydávalo k zmenám integrovaného povolenia v minulosti stanoviská (rok 2016, 2019, 

2020)  v ktorých namietalo nesúlad s ÚPD, nepredloženie EIA, vysoká hladina spodných vôd,taktiež 

žiadam o predloženie spomínanej zápisnice z miestnej obhliadky z 8/2020, pri ktorej bola predsedníčka 

komisie. 

• Zmeny IPKZ si myslím, že neboli v komisiách, ak sa mýlim, prosím o predloženie zápisníc z komisií, 

v ktorých to bolo preberané, nakoľko som pri sťahovaní stratil niektoré doklady. 

• Kým nebudeme mať všetky podklady, nemôžeme sa k žiadosti vyjadriť a žiadam o stiahnutie tohto bodu 

z rokovania – z uvedeného vyplýva, že z písomnosti, ktoré mesto a p. Glončáková (2016) pripomienkovalo 

jednotlivé stupne žiadosti nebolo splnené takmer nič. 

• Ak doloží firma Arguss všetko požadované, nemám problém súhlasiť s prevádzkou zariadenia. 

• Predovšetkým by som sa zmeral na kvalitu a monitorovanie spodných vôd, lebo predpoklad toku je na 

novovybudované sídlisko pri Veľkom Bieli ale zahŕňa aj Senec (kataster) a s touto lokalitou v novom 

územnom pláne sa počíta so zástavbou rodinných domov a školy. 

• Zdokladovať, že pri prevádzke nevzniká zápach. 

Ing. Marianna Glončáková: Prevádzku Arguss považujem za pochybnú. S odpadom sa tam nenakladalo podľa 

prevádzkového poriadku. Niekedy tam boli navozené nejaké zeminy vraj kontaminované ropnými látkami. V 

roku 2016, keď som bola účastníkom konania na SIŽP vo veci predĺženia platnosti povolenia boli na tejto 

zemine vyrastené niekoľkoročné stromy a kroviny, čo pri prekopávaní- ktoré sa má podľa prevádzkového 

poriadku vykonávať- by nebolo  možné. Asi pred 2 rokmi som si zo SIŽP vyžiadala množstvá navozenej 

kontaminovanej zeminy a odvezenej dekontaminovanej zeminy za posledné roky- nič sa nevyviezlo ani 

nenaviezlo.Túto prevádzku považujem za nedôveryhodnú a bolo by vhodné, aby boli navezené zeminy 

odvezené a areál vyčistený.  Minimálne je potrebné zistiť, čo vlastne tieto navozené zeminy obsahujú. 
RNDr. Roman Pál: V stručnosti by som k problematike tejto prevádzky nakladajúcej s NO na území mesta 

Senec poukázal  na nasledovné : 

1.  Je potrebné, aby  sa mesto neprikláňalo k waste friendly politike, nakoľko zneškodňovanie najmä 

nebezpečných odpadov na území mesta vedie k vytváraniu trvalých environmentálnych záťaží, 

prevádzkovatelia skládok/zariadení na úpravu a spracovanie sú právnické osoby, ktoré môžu zaniknúť, 



zodpovednosť za takéto záťaže potom  logicky ostáva na štáte  a obci.  T.j. ide tu o prevádzky ohrozujúce nie 

len environment  a zdravie, ale  aj verejné rozpočty  a to v dlhodobom horizonte. 

2.  Mesto by sa malo držať svojich priorít vyplývajúcich mu  z POH obce,  resp. regionálnych plánovacích 

dokumentov.  Prioritné sú záujmy mesta, potreby občanov, nie súkromných prevádzkovateľov 

skládok/zariadení OH.  To platí pre Arguss, Hard Plastic  a aj regionálnu skládku KO  a ich prevádzkovateľov.  

Prístup  a posúdenie podmienok pre prevádzku týchto skládok  by mal byť rovnaký  pre všetky subjekty 

pôsobiace  v  OH.   Zo zákona  o odpadoch  obce nemajú dostatočnú kompetenciu  na kontrolu prevádzky 

takýchto subjektov, čo  je chyba, preto si myslím, že akékoľvek  ústretové stanovisko obce  k takejto činnosti, 

by malo byť podmienené písomnou dohodou  prevádzkovateľa a obce  o sprístupňovaní údajov  o uloženom/ 

spracovanom odpade na skládke, resp. zariadení, obzvlášť  ak ide  o nakladanie, resp. zneškodňovanie NO.  Ak 

prevádzkovateľ  na takúto dohodu  nepristúpi, napr. s tým, že si chráni svoje obchodné tajomstvo /viď Obch. 

zákonník/, potom odporúčam,  aby mesto k takémuto prevádzkovateľovi  a jeho činnosti vždy vydalo 

zamietavé  stanovisko. 

3.  Doporučujem, aby príslušný útvar mesta dôsledne viedol evidenciu všetkých zariadení OH na území mesta, 

t.j. príslušné povolenia, prevádzkové poriadky, správy  z kontrol  atď.. Podľa môjho názoru  by malo mať mesto 

v dispozícii  presne tú istú dokumentáciu  týchto zariadení tak, ako majú založený spis na Okresnom úrade, resp. 

Inšpekcií.Táto dokumentácia  by mala byť  dlhodobo archivovaná  a  v tomto smere  by mal  byť upravený 

spisový  a  registratúrny poriadok mesta.  V čase  môjho pôsobenia  ako  referenta na MsÚ  som takéto spisy  

pre zariadenia OH založil,  boli však skartované, nakoľko moji nasledovníci zrejme nedocenili význam takto 

vedenej dokumentácie.  Skúsenosti  z minulosti ukazujú, že mesto sa nemôže spoliehať na dobrú spoluprácu  

a kolegialitu s orgánmi štátu – t.j. štátnou správou OH na miestnej a celoštátnej úrovni, ktorá je dlhodobo skôr 

byrokratická tortúra, ako skutočné  a vecné riešenie problémov  v OH.  Preto považujem za žiadúce, aby  

príslušný odbor mesta situáciu  v OH podrobne sledovalo a kontrolovalo, nakoľko všetky zlyhania štátnych 

orgánov OH, ktoré sú časté, si odnesie mesto a jeho občania.  Keďže zákon o odpadoch  je jalový, ako sme si 

už zvykli, je potrebné, aby si mesto vynútilo rešpekt  a oblasť svojej  odpadárskej  politiky  zastrešilo dobrou 

stratégiou  s dlhodobým výhľadom. POH mesta podľa môjho názoru  nie je v súčasnosti schopný plniť nejaký 

zmysluplný účel. Navrhujem ho aktualizovať, ak nemá mesto dostatočne odborne spôsobilé kapacity,  

navrhujem zadať vypracovanie  takejto  dokumentácie  POH  konzultačnej  firme. Schválenie, či 

stanovisko  k zámerom  OH by sa tak mali odvíjať vždy od toho, či taký 

to zámer, resp. činnosť, jej predĺženie je v súlade s POH mesta Senec, alebo nie. 

4. Do komisie bola predložená žiadosť ARGUSS  o predlženie povolenia na prevádzku skládky NO /ropné 

látky/.  O existencii tejto prevádzky som sa dozvedel v roku cca 2010  ako referent mesta  skôr náhodou.  To 

svedčí  o nesystematickosti  komunálnej odpadárskej politiky v minulosti.  Mesto nemalo a nemá podnes deň 

žiadnu dokumentáciu k tejto skládke !! Je pravdou, že noví majitelia firmy ARGUSS /po RNDr. Chovancovi/ 

prejavili určitú ústretovosť  a umožnili  pani predstaviteľom mesta a komisie ŽP krátku miestnu obhliadku, je 

tak  isto pravdou,  že stav  záťaže  pri tejto obhliadke sa dal vyhodnotiť  ako prijateľný a nie havarijný, ale 

pravdou je aj to, že tu ide o veľmi starú infraštruktúru pravdepodobne silážnej, či hnojovej  jamy, prispôsobenej 

na biodegradáciu  ropou znečistených kvapalín, resp. zemín.  Taktiež monitoring kontaminácie podzemných 

vôd vyvoláva dôvodné obavy smerom k jeho funkčnosti a dostatočnosti.   

5.  Za uvedenej situácie považujem za neprezieravé, aby sa členovia komisie vyjadrovali k predĺženiu povolenia 

na činnosť prevádzky NO, o ktorej nemajú okrem žiadosti sprístupnenú inú technickú dokumentáciu tak, ako ju 

prevádzkovateľ predložil orgánom štátnej správy. Je potrebné nie len zadokumentovať  spôsob zneškodňovania 

NO, ale najmä úložné kapacity  skládky.  Pre mesto Senec je prioritná ochrana kvality podzemnej vody.    

Navýšenie  kapacít pre zneškodňovanie ropných látok je potrebné iba v minimálnom rozsahu, napr. pre 

priemysel v Senci  a logistiku  Horný dvor.  Je neprijateľné, aby sa mesto Senec  stalo centom likvidácie  ropou 

a olejmi znečistených odpadov vo veľkom rozsahu.  Toto ale reálne hrozí, a to v súvislosti s investičnou 

výstavbou v BA, napr. bývalé Apollo, Čulenova  a čoskoro areál  CHZJD – Dynamitky. Všetko sú to zdroje 

obrovských kubatúr kontaminovanej zeminy, ktorá nesmie skončiť v Senci. 

6.   Navrhujem, aby sa komisia vyjadrila k predlženiu povolenia pre ARGUSS až potom,  čo sa zo strany 

prevádzkovateľa sprístupní celá technická dokumentácia vrátane prevádzkového poriadku a prevádzkovateľ sa 

s mestom dohodne o dobrovoľnom sprístupňovaní jeho prevádzky Horný dvor  a bude súhlasiť aj 

s inšpekciami na mieste na základe požiadavky mesta. Ak toto splnené nebude, navrhujem zamietavé 

stanovisko mesta k žiadosti. 

 

 



Návrh uznesenia č. 4/2021 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci určila pracovnú skupinu, ktorá sa dňa 

11.05.2021 zúčastní ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou vo veci zmeny č. 6 integrovaného 

povolenia pre prevádzku Arguss v nasledovnom zložení: Jana Turanská, RNDr. Roman Pál, Ing. Marianna 

Glončáková, Gabriel Klokner, Ing. Tibor Šimonič. 

Hlasovanie: 

Za:8 

Proti:0 

Zdržal sa:3 

 

4. Rôzne. 

Marianna Glončáková: Na Svätoplukovej prebieha rekonštrukcia parkoviska, avšak mám pocit, že sa aj zväčšuje 

spevnená plocha. Ja chápem, že parkovacích miest je málo, ale spevňovanie každého metra štvorcového musí byť aj 

kompenzované v danej lokalite. Napríklad budovaním zelených striech alebo zelených stien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jana Turanská 

    predsedníčka komisie životného prostredia a verejného poriadku 

 

 

Vypracovala: Ing. Lenka Nižnanská, tajomníčka  


