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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 25.05.2021 o 13:00 hod. 

 

 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 PROGRAM : 

1. Otvorenie 

2. VZN o verejnom poriadku – pripomienky 

3. Monitorovacia stanica SHMÚ v meste Senec 

4. Projekty protipovodňových a vodozádržných opatrení v meste Senec 

5. Zaberanie zelene vytváraním parkovacích miest 

6. Rôzne  

7. Záver 

Dňa 25.05.2020 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. Predsedníčka komisie a tajomníčka komisie navrhli 

vytvoriť zvukový záznam  zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

pri MsZ v Senci, konaného dňa 25.05.2021 o 13:00 hod. a o návrhu dala hlasovať: 

 

Návrh uznesenia č. 5/2021 

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

zvukového záznamu zo zasadnutia konaného dňa 25.05.2021 o 13:00 hod.  

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

  

2. VZN o verejnom poriadku – pripomienky 

Návrh VZN o verejnom poriadku, ktorý vypracoval p. Zelník ešte nepripomienkoval p. 

Mgr. Ľuboš Hlaváč – náčelník Mestskej polície. Po jeho oboznámení sa s ním, mal viacero 

pripomienok. Pripomienky boli zaslané všetkým členom Komisie aby sa s nimi mohli 

oboznámiť a vyjadriť sa k nim. Vyjadrenia budú prezentované na ďalšom zasadnutí Komisie 

ŽP a VP. Odsúhlasený materiál bude zaslaný na dopracovanie p. Zelníkovi. Z voľnej debaty 

k rôznym bodom VZN (používanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, 

parkovanie nákladných áut na území mesta Senec, osoby žijúce na ulici........)  je zrejmé, že 

VZN bude treba postupne dopracovať a je nevyhnutné ho zosúladiť s aktuálnou platnou 
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právnou legislatívou. Z debaty ďalej vyplynula nevyhnutná potreba riešenia parkovania v meste 

Senec (rezidenčné parkovanie a parkovacia politika).  

 

Návrh uznesenia č. 6/2021 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Senci žiada vedenie mesta Senec 

o urýchlené zavedenie rezidenčného parkovania a parkovacej politiky.  

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

3. Monitorovacia stanica SHMÚ 

Útvar výstavby a ochrany životného prostredia Mestského úradu Senec v spolupráci so 

Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava predložil návrh 

na zriadenie automatickej monitorovacej stanice SHMÚ v meste Senec. Vzhľadom na 

zvyšujúce sa environmentálne povedomie a dopyt občanov Slovenska po monitoringu kvality 

ovzdušia sa SHMÚ dňa 28.01.2021 e-mailom obrátil na mesto Senec s ponukou vyjadrenia 

predbežného záujmu o zriadenie  automatickej monitorovacej stanice, ktorú by zriadil 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Jedná sa o mestskú dopravnú automatizovanú 

monitorovaciu stanicu (AMS) Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Presun, 

umiestnenie a všetky náklady spojené s monitoringom bude znášať SHMÚ. Zo strany mesta je 

potrebná súčinnosť pri výbere vhodnej lokality a uzatvorení nájomnej zmluvy na časť zabratého 

pozemku. Mesto Senec dňa 28.01.2021 e-mailom potvrdilo záujem o monitoring ovzdušia. 

Taktiež požiadalo SHMÚ o vytipovanie vhodných pozemkov. Podmienky umiestenia 

monitorovacej stanice a ďalšie potrebné úkony, potrebné pre úspešnú realizáciu sa spísali dňa 

29.04.2021 do zápisnice z ohliadky. V rámci ohliadky sa určila vhodná lokalita – pozemok E-

KN parc. č. 935/3 v k. ú. Senec. Rozmery kontajnera sú D x Š x V = 3,5 m x 2,4 m x 2,2 m. 

Pracovníci SHMÚ navrhli sprevádzkovať aj svetelnú tabuľu na prezentáciu meraných veličín. 

Monitorované znečisťujúce látky budú nasledovné: PM10, PM2,5, NOx, CO. Zo strany mesta 

Senec je potrebné sprevádzkovať elektrickú prípojku, zdroj na pozemku je. Vybudovanie el. 

prípojky rieši pracovník útvaru  výstavby a ochrany životného prostredia. 

Návrh uznesenia č.7/2021  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku prerokovala žiadosť na zriadenie 

automatickej monitorovacej stanice SHMÚ v meste Senec a o d p o r ú č a  zriadenie 

automatickej monitorovacej stanice SHMÚ v meste Senec podľa predložených podkladov bez 

pripomienok.  

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
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4. Projekty protipovodňových a vodozádržných opatrení v meste Senec 

Útvar výstavby a ochrany životného prostredia Mestského úradu Senec informoval Komisiu ŽP 

a VP o pripravovaných projektoch protipovodňových a vodozádržných opatrení v meste Senec. 

Projekty : 

1. Protipovodňová ochrana na konci ulíc Andreja Hlinku a Jozefa Murgaša  - vo fáze 

riešenia nakoľko je to vodná stavba 

2. Protipovodňová ochrana Na ulici Fraňa Kráľa - v blízkej dobe sa daný projekt bude 

realizovať 

3. Protipovodňová ochrana na ulici Vinohradnícka a Fraňa Kráľa- daný projekt máme v 

pláne začať realizovať po realizácií projektu - Protipovodňová ochrana na ulici Fraňa 

Kráľa, nakoľko dané projekty na seba nadväzujú  

4. Projekty - Protipovodňová ochrana , úprava poľných ciest nad 

Tehelňou  a protipovodňová ochrana nad Vinohradníckou ulicou až po Lastovičiu - sa 

začnú sa realizovať po jednotlivých úsekoch,  na ktoré máme zatiaľ povolenie. Danú 

postupnosť realizácie máme odkomunikovanú s projektantom Ing. Jánom Heribanom 

(PROJVODA s. r. o. , Cyprichova 22, 831 54 Bratislava) 

Jednotlivé podklady k projektom boli zaslané členom Komisie ŽP a VP. 

5.    Zaberanie zelene vytváraním parkovacích miest 

Na zasadnutí Komisie ŽP a VP bola opätovne diskutovaná téma zaberania zelene budovaním 

parkovacích miest v meste Senec. P. Glončáková odprezentovala niekoľko takýchto lokalít (fotky lokalít 

boli zaslané aj členom Komisie ŽP a VP), tiež navrhla kompenzáciu spevňovaných zelených 

lokalítlokalít, budovaním zelených striech, zelených stien, vysádzaním drevín a krovín v ich blízkosti. 

Návrh uznesenia č. 8/2021  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku žiada aby všetky návrhy spevňovania 

zelených plôch na parkovacie miesta prechádzali cez Komisiu životného prostredia a verejného 

poriadku.  

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

6.     Rôzne 

Útvar výstavby a ochrany životného prostredia Mestského úradu Senec informoval členov 

Komisie ŽP a VP o nasledovnom konaní: 

 

1. Dňa 23.04.2021 bolo mestu Senec ako účastníkovi konania doručené upovedomenie 

Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava (ďalej 

len „SIŽP“) o začatí konania vo veci vydania zmeny č. 9 integrovaného povolenia pre 

prevádzku „Skládka odpadov Senec – 3. etapa“ vydaného rozhodnutím č. 550-

24825/37/2008/Koz,Sta/373200107 dňa 22.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

24.07.2008, v znení zmien a doplnení. Predmetom zmeny integrovaného povolenia je: súhlas 

na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 
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zneškodňovanie odpadov, súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je : v oblasti odpadov:  

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 

a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona IPKZ súhlas na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona IPKZ súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej 

časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie, 

Nakoľko v súčasnosti vedie SIŽP konanie vo veci  zmeny č. 8 integrovaného povolenia pre 

prevádzku „Skládka odpadov Senec – 3. etapa“ vydaného rozhodnutím č. 550-

24825/37/2008/Koz,Sta/373200107 dňa 22.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

24.07.2008, v znení zmien a doplnení, ktoré ešte nie je právoplatne ukončené,  požiadalo 

mesto Senec predĺžiť lehotu na vyjadrenie k zmene č. 9 integrovaného povolenia až do 

doby, kedy SIŽP právoplatne ukončí konanie vo veci zmeny č. 8 integrovaného povolenia 

a následne po jeho ukončení bude plynúť zákonná 30 dňová lehota na vyjadrenie. 

 

2. Útvar výstavby a ochrany životného prostredia Mestského úradu Senec informoval členov 

Komisie ŽP a VP o výsledku ústneho pojednávania a miestnej ohliadky uskutočnenej dňa 

11.05.2021 (aj za účasti pracovnej skupiny zloženej z členov Komisie ŽP a VP) ku konaniu vo 

veci zmeny č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku „Stredisko na zhodnocovanie 

nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUSS, s.r.o., prevádzka: Senec – Horný dvor 

parcelné čísla 5162, 5163, vydaného rozhodnutím č. 468/OIOP/04-Ko/720090103 zo dňa 

29.032004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2004 v znení neskorších zmien 

a doplnení. Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa upovedomenia je : Udelenie 

súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov po uplynutí jeho platnosti. 

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je v oblasti odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 

zákona IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní 

odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú 

osobitné druhy kvapalných odpadov.  

Mesto Senec požiadalo dňa 23.03.2021 SIŽP o predĺženie lehoty na vyjadrenie o 30 dní. 

Zároveň mesto Senec požiadalo o predloženie podkladov potrebných pre vyjadrenie, o ústne 

pojednávanie a o miestnu ohliadku prevádzky. Mesto Senec bolo SIŽP pozvané na ústne 

pojednávanie. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 11.05.2021 o 09.00 hod. so stretnutím 

pred bránou prevádzky. SIŽP predĺžila lehotu na vyjadrenie k zmene č. 6 integrovaného 

povolenia do termínu ústneho pojednávania t. j. do 11.05.2021. Nakoľko mesto Senec nevedelo 

dopredu posúdiť, čo všetko bude na ústnom pojednávaní prerokované a aké podklady mu budú 

predložené, požiadalo SIŽP opätovne o predĺženie lehoty na vyjadrenie do 25.05.2021. Ústne 

pojednávanie sa uskutočnilo dňa 11.05.2021 o 09.00 hod. so stretnutím pred bránou prevádzky. 

Počas ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou predložilo mesto Senec svoje 

pripomienky k zmene č. 6 integrovaného povolenia a zároveň požiadalo SIŽP o doloženie 

podkladov potrebných pre vyjadrenie sa k začatému konaniu. Na ústnom pojednávaní neboli 

mestu Senec predložené všetky požadované podklady, tie predložila SIŽP v súčinnosti so 

žiadateľom ARGUSS spol. s. r. o., Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO:31365213 mestu Senec   

emailami v dňoch 14.05.2021, 17.05.2021, 18.05.2021. Lehotu na vyjadrenie k zmene č. 6 

integrovaného povolenia žiadalo mesto Senec opätovne predĺžiť o 60 dní. Dôvodom 

predĺženia je preskúmanie (odborné posúdenie) dodatočne predložených podkladov  (aj 

monitoringov, ktoré neboli mestu Senec dlhodobo predkladané za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 
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2021 podľa rozhodnutia SIŽP č. 3943-16969/37/2017/Sob/720090103/Z3 zo dňa 06.06.2017, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2017). Mesto Senec zároveň overuje informácie, 

ktoré jej poskytuje prevádzkovateľ e-mailami (podľa pokynu inšpekcie) v rámci súčinnosti. 

Dňa 24.05.2021 bol mestu Senec doručený list SIŽP v ktorom žiada mesto Senec o uvedenie, 

ktoré konkrétne podklady získané na miestnom zisťovaní si vyžadujú aké konkrétne 

posúdenie, aby bola dostatočne zdôvodnená potreba predĺženia lehoty na vyjadrenie sa ku 

konaniu. Ďalej SIŽP píše, že sa chce vyhnúť podozreniu zo zbytočných prieťahov v konaní. 

Mesto Senec nechce zbytočne preťahovať konanie. Mesto Senec sa chce ako účastník konania 

(nakoľko mu takéto postavenie vyplýva z platných právnych predpisov) zodpovedne  vyjadriť 

k začatému konaniu. Mesto Senec je zaviazané Ústavným zákonom č. 460/1992 Zb. (Ústava 

Slovenskej republiky) o zachovanie dobrej kvality životného prostredia na svojom území. 

V tomto prípade mesto Senec potrebuje dostatočne dlhší čas na preskúmania a odborne 

posúdenie všetkých podkladov, ktoré mu boli predložené až po miestnom zisťovaní 

uskutočnenom dňa 11.05.2021 (aj kópie monitoringov, ktoré neboli mestu Senec dlhodobo 

predkladané za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 podľa rozhodnutia SIŽP č. 3943-

16969/37/2017/Sob/720090103/Z3 zo dňa 06.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

06.07.2017, analýzy pôdy, ktorá sa nachádza v prevádzke). Stavebný projekt ku prevádzke 

nebol mestu Senec ani po opakovanom dožiadaní žiaľ predložený (ani zo strany inšpekcie, ani 

zo strany žiadateľa). Mesto Senec preto vo vlastnej réžii stavebný projekt ku prevádzke 

dohľadáva. Aj tento podklad je dôležitý pre komplexné vyjadrenie mesta Senec ku začatému 

konaniu. Na základe vyššie uvedených skutočností požiadalo mesto Senec 

o opätovné  predĺženie lehoty na vyjadrenie. Lehota na vyjadrenie bola zo strany SIŽP 

predĺžená do 24.07.2021. 

 

Ing. Tibor Šimonič upozornil na potrebu orezu dreviny pri Maďarskej škole (poškodený 

kostrový konár nad elektrickým vedením – predložil fotodokumentáciu). Orez bude riešiť odbor 

verejnej zelene, údržby a čistenia mesta. Zároveň upozornil na radikálny orez drevín na 

severnej časti jazier v lokalite Dubčekov kopec za bufetovým stánkom Biela myš.  

Ing. Marianna Glončáková požiadala o informácie ku zberu plastových fliaš a plechoviek 

v TESCU.  

Ing. Gabriel Klokner požiadal o preverenie aktuálneho stavu so žiadosťou o stanovisko mesta 

Senec pre spoločnosť Hard Plastic Recycling s. r. o., IČO: 47974443. 

 

7. 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. Ivana Turňová, tajomníčka 


