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Napriek tomu našim poslancom 
vedenie mesta a ostatní poslanci 
neumožnili primerané a plnohod-
notné zastúpenie v mestskej rade 
či v odborných komisiách. Preto 
väčšina našej práce pozostáva z 
pripomienok a poukazovania na 
problémy, z interpelácií a návrhov 
uznesení až priamo na mest-
ských zastupiteľstvách. Problémy 
však pripomienkujeme a riešime 
aj priamo na mestskom úrade či 
okresnom úrade a v ďalších or-
ganizáciách štátnej správy. 
Veľkú časť našej práce tvorí 
pripomienkovanie územných 

rozhodnutí, pripomienkovanie 
v procese tvorby územného plánu, 
poukazovanie na nezrovnalosti 
v zmluvných vzťahoch mesta, 
v návrhoch rozpočtu a jeho 
pripomienkovanie. Kontrolu-
jeme aj dodržiavania všeobecne 
záväzných nariadení mesta. 
Nerešpektované želania a pred-
stavy občanov musíme často 
podporovať petíciami. Vychád-
zame pritom z princípu obhajoby 
záujmov občanov, snažíme sa 
riešiť vaše problémy. 
Dôležitou časťou našej práce je 
informovať obyvateľov a aktívne 

ich zapájať do diania v meste. 
Práve týmto prístupom sa nám 
darí vytvoriť väčší tlak a vyvolať 
potrebné zmeny. Typickým príkla-
dom je vaša prítomnosť na mest-
ských zastupiteľstvách. 
Vtedy je okamžite vidieť rozdiely 
v správaní a rozhodovaní poslan-
cov či predstaviteľov mesta. 
Riešime problémy, ktoré vzišli 
z požiadaviek občanov a už po 
roku našej práce môžeme zbierať 
jej ovocie. Napríklad v podobe ge-
nerelu (význam slova: súhrn opa-
trení, ucelený projekt) dažďovej 
kanalizácie či povinnom zaradení 

generelu cyklotrás do územného 
plánu.
Aby ste neboli informovaní iba jed-
nostranne a jednofarebne často 
nevyváženými a zavádzajúcimi 
článkami z mestských novín, ro-
zhodli sme sa opäť vydávať náš 
občasník. Chceme vám naďalej 
otvárať oči.

Poslanci za OZ Moje Mesto: 
Jana Turanská, Mária Hudáková, 
Jana Némethová, Ján Maglocký, 
Peter Sedala, Ladislav Žittňan 
a Monika Snohová

S pomocou občanov to zvládneme

Poslankyne  a poslanec za  klub OZ Moje Mesto: Jana Turanská, Mária 
Hudáková, Jana Némethová, Monika Snohová a Ladislav Žittňan, 
napiekli jablkové dobroty na tradičnú jesennú akciu Jablkové 
hodovanie. Chutné recepty nájdete na www.senecmojemesto.sk

Postavenie menšiny či opozície je vždy komplikované a vyžaduje si veľa mravenčej práce. Je náročné na prípravu, získavanie 
informácií aj komunikáciu. Vo vlaňajších komunálnych voľbách kandidáti na poslancov z OZ Moje Mesto získali 36,84% vašich 
hlasov, čo je veľký úspech. Patrí nám sedem poslaneckých postov z celkového počtu 19. 

Jablkové hodovanie...

občianSke združenie moje meSto je nezisková 
organizácia, ktorej hlavným cieľom je zvýšenie kvality života 
a transparentnosti chodu samosprávy v meste Senec. 
Sme otvorení akejkoľvek prínosnej spolupráci a s radosťou 
uvítame vaše nápady na rozšírenie a zlepšenie našej činnosti.

Ak sa vám páči naša činnosť a chcete nám pomôcť v uskutočnení 
ďalších plánov, môžete nás podporiť viacerými formami:

dobrovoĽnÍckou prácou: Staňte sa dobrovoľníkom nášho 
OZ Moje Mesto a podporte našu činnosť v rámci konkrétnych 
projektov. Vítaná je akákoľvek pomoc (organizovanie, fotenie,  
písanie článkov,…). Stačí, ak nám napíšete na našu mailovú 
adresu: info@senecmojemesto.sk.

•

FinančnÝm darom: Peňažným darom na číslo nášho účtu 
3142118657/0200. Vami darované peniaze budú použité 
výlučne na činnosť nášho OZ.  Ak máte konkrétny zámer 
podpory, napíšte nám.
priateĽStvom na Facebookovej Stránke: Staňte sa naším 
priateľom na facebooku a propagujte našu činnosť. Získate 
objektívny prehľad o dianí v našom meste a regióne.
oSobnou prÍtomnoSŤou na zaSadnutÍ zaStupiteĽStva: 
Podporte nás vašou prítomnosťou na zasadnutí zastupiteľstva 
mesta, alebo aspoň sledujte priamy prenos, prípadne záznam 
na stránke www.zastupitelstvo.sk. Tieto prenosy sme 
vylobovali pre vás, aby ste mali lepší prehľad o dianí v meste   
a správaní sa vami volených poslancov. 

•

•

•

www.senecmojemesto.sk
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Nebola totiž splnená ani len 
povinnosť mesta - zverejniť voľné 
miesta v komisiách a dať ich k 
dispozícii občanom. Naopak, 
uskutočnilo sa utajené stretnutie, 
na ktoré neboli prizvaní jedine 
poslanci - občianski aktivisti z OZ 
Moje Mesto. Zloženie jednotlivých 
komisií sa odsúhlasovalo bez 
nás. Hoci ako občianski kandidáti 
z OZ Moje Mesto sme získali v 
komunálnych voľbách viac ako 
36 percent všetkých platných 
hlasov!

rokovací poriadok
- zdrap papiera
Primátor sa totiž dohodol iba s 
poslancami SMK, KDH, Most-Híd 
a klubom nezávislých. Časť vety 
týkajúcej sa mestskej rady ...“aby 
jej zloženie prihliadalo na pomer-
né zastúpenie politických strán a 
hnutí a nezávislých poslancov v 

MsZ” je v seneckom rokovacom 
poriadku úplne zbytočná. Sedem  
ľudí z OZ Moje Mesto ostalo za 
bránami mestskej rady. Nemáme 
tam ani jedného zástupcu, 
ktorý by hájil práva občanov a 
spolupodieľal sa na riešení prob-
lematiky nášho mesta. Prečo 
asi? 

Nehovorme o politickej kultúre, 
ale o dodržiavaní rokovacieho 
poriadku. Konkrétne: § 38 - Návrh 
kandidátov do mestskej rady 
(MsR) predkladá primátor mesta 
po dohovore s poslaneckými 
klubmi tak, aby jej zloženie prih-
liadalo na pomerné zastúpenie 
politických strán a hnutí a 
nezávislých poslancov v MsZ. V 
takom prípade sa hlasuje o MsR 
ako celku (verejne alebo tajne). 
Na zriadenie MsR ako celku, ako i 
na zvolenie jej jednotlivých členov 

sú potrebné hlasy nadpolovičnej 
väčšiny prítomných poslancov.

Hájime vaše záujmy
Na prvých zasadnutiach MsZ sa ex-
presne odhlasovalo zloženie MsR 
a členov komisií pri MsZ. Do MsR 
neodhlasovali ani jedného člena z 
radu poslancov občianskych ak-
tivistov OZ Moje Mesto, napriek 
tomu, že zastúpenie v nej má byť 
pomerné k volebným výsledkom. 
Podozrivo 100-percentne jednotne 
postupoval zvyšok poslaneckého 
zboru a odhlasoval to, na čom sa 
vopred bez účasti poslancov za 
občianskych aktivistov dohodli. 
Podobne postupovali aj pri volení 
členov komisií pri MsZ. Občianski 
aktivisti načas a písomne zaslali 
spolu so žiadosťou o stretnu-
tie primátorovi Karolovi Kválovi 
svoje legitímne požiadavky na 
zastúpenie v mestskej rade, 
komisiách a ostaných orgánoch 
samosprávy. Dokonca spolu s 26 
životopismi nominantov z radov 
poslancov a občanov mesta, tak 
ako to ukladá rokovací poriadok 
MsZ a rokovací poriadok komisií 
pri MsZ. 
Ignorovanie a ponižovanie poslan-
cov - občianskych aktivistov na 
zasadaniach MsZ pokračuje. Ch-
ceme však občanov mesta Senec 
ubezpečiť, že napriek kompliko-
vanej situácii a postaveniu vždy 
stojíme na vašej strane a hájime 
vaše záujmy. 

prokurátorku odignorovali
Hore uvedenú nezákonnosť sme 
nenechali zapadnúť prachom a 
podali sme podnet na prokuratúru. 
Prokurátorka vo svojom proteste 
jasne uviedla, že poslancom z 
poslaneckého klubu občianskych 
aktivistov OZ MOJE MESTO v 
mestskej rade patria dve miesta 
a nezabudla súčasnému vedeniu 
prehovoriť aj do duše slovami: 
„Nejde preto len o procedurálnu 
otázku, ale aj o otázku hmotno-
právnu. Právo na účasť v jednot-
livých orgánoch zastupiteľstva 
podľa pomeru zastúpenia jed-
notlivých subjektov poskytuje 
zvolenému kandidátovi a jeho 
prostredníctvom občanom, ktorí 
ho volili, možnosť realizovať zver-
ený mandát ešte efektívnejšie, s 
úmyslom presadzovania záujmov 
svojich voličov, čo je priamym a 
legitímnym cieľom zastupiteľskej 
demokracie. Tento princíp vytvára 
aj kontrolu presadzovania záuj-
mov jednotlivých subjektov, ktoré 
dozerajú na seba navzájom.”

Na MsZ 24.6.2015 poslanci pro-
test prokurátorky neakceptovali 
a nás opäť ignorovali. Poslanci 
rozhodli, že protestu prokuratúry 
nevyhovejú. Poslanec Zdenek 
Černay uviedol, že oni (12 
ďalších poslancov) nás v mest-
skej rade jednoducho nechcú a 
primátor fundovane dodal, že „ide 
o súkromný názor prokurátorky a 
nech sa s mestom súdi...“

Tajné dohody o mestskej rade - občan bez šance
Vedeli ste, že do všetkých komisií 
pri mestskom zastupiteľstve 
sa okrem poslancov môžu 
prihlásiť aj neposlanci - teda 
občania Senca? Nemali by ste 
záujem podieľať sa na dianí v 
meste, v ktorom žijete? Prispieť 
svojimi názormi, poznatkami, 
skúsenosťami či priložiť ruku k 
dielu a rozhodovať o dôležitých 
skutočnostiach, byť členom 
komisie, ktorá vám je najbližšia?  
Všade inde je to reálne. V Senci 
bohužiaľ nie.

Pozreli sme sa na niektorých 
bližšie. V tomto článku som 
chcela poukázať na niektoré 
pravdepodobné konflikty záujmov 
členov komisií, ktorí sú buď pria-
mo poslancami či nominantami 
poslaneckých klubov. Obraz o te-
jto situácii by si mal urobiť občan 
sám.

keď je cap záhradníkom...
Na Jesenského ulici mi obyvate-
lia vyrozprávali historku o podi-
vnej kovovej ohrade naprieč ich 
ulicou. To, čo mi hovorili, sa mi 
zdalo tak absurdné, že som tomu 
neverila. Teraz, keď mám možnosť 
nazerať do niektorých dokladov 
mesta, som túto skutočnosť prever-
ila a napriek absurdnosti ľudia mali 
pravdu. Ako sa oplotenie naprieč 
Jesenského ulicou objavilo?                                                                                           
Musíme ísť späť do roku 2008, 
keď mesto išlo stavať komunikáciu 
k Slnečným jazerám pozdĺž Aqua-
parku. Vtedy zámenou za kus ornej 
pôdy pod cestu MsZ bez okolkov 

odhlasovalo pre Gejzu Vargu kúsky 
pozemkov priamo v srdci mesta v 
parku pri kultúrnom dome a riadny 
ucelený kus na Jesenského ulici. 
Najprv na nej zriadil platené parko-
visko a keď tento biznis plán zly-
hal, plochu ohradil. Pánovi Vargovi 
vždy hrá do karát čas a o 6 rokov 
neskôr dostal podobným zámenným 
obchodom s mestom aj 
ďalšiu časť susedného 
pozemku a tak si scelil 
utešený pozemok na 
ulici 1. mája (v parku 
pri kulturáku) vhodný 
na polyfunkčnú bu-
dovu. Gejza Varga je dlhoročným 
členom komisie výstavby a územ-
ného plánovania, pravdepodobne 
tradičným nominantom maďarskej 
koalície.  

pre koho kope?
Ďalšou neprehliadnuteľnou posta-
vou je Ing. Gabriel Klokner, ktorý 
je členom komisie životného pros-
tredia a nepodarilo sa mi zistiť, čí 

je nominant. Gabriel Klokner je 
dlhodobým zástancom záujmov 
skládky odpadov na Červenom 
majeri v Senci. Nebudem vyratúvať 
všetky jeho úspechy v prospech 
prevádzkovateľa skládky, ktoré 
majú jedno spoločné - nie sú pre 
všeobecný prospech obyvateľov 
mesta Senec. Spomeniem snáď 

len jeho poslednú 
aktivitu. Podporuje 
p r e v á d z k o v a t e ľ a 
skládky v žiadosti o 
rozšírenie skládky v 
meste Senec. Všetky 
alternatívne spôsoby 

zneškodňovania odpadu pre is-
totu nechce prezentovať. Pred-
pokladám, že ich pozná, keďže 
jeho členstvo v komisii životného 
prostredia mi bolo vyargumen-
tované slovami, že je najväčším 
odborníkom na skládkovanie v 
Senci. O tom nepochybujem, 
len otázka ostáva tá istá: V koho 
záujme...? Lebo mesto a jeho 
občania to nie sú. 

všetko pre rodinu…
Nenápadnou členkou komisie 
výstavby a územného plánova-
nia je Ing. Oľga Ďuranová, ktorá 
je matkou developerov v oblasti 
Family park II. a nepochybne 
v spore o legitímnosť zmeny 
funkčného využitia tejto lokality 
v koncepte územného plánu háji 
spoločne s pomocou poslanca 
Zdenka Černaya developerské 
záujmy svojich detí.

Ťažko sa nám v komisiách v 
prospech občanov niečo presad-
zuje,  keď v nich môžeme nájsť 
celé rodiny. V tomto rebríčku vedie 
Gabriella Németh, ktorej som v 
komisiách napočítala 9 členov jej 
rodiny.  Týmto dávam občanom do 
pozornosti zoznam členov komisií 
zverejnený na stránke mesta, nep-
ochybne v ňom môžete nájsť viac-
eré rodinné klany.  

Mária Hudáková

bola kľúčom pri výbere členov komisií odbornosť?

Vždy boli rovní a 
rovnejší. No v Senci 
majú tí rovnejší výsady, 
o akých sa iným ani 
nesnívalo.  

Komunálna politika

OZ Moje Mesto

Zvolení poslanci mesta Senec

Zloženie mestskej rady

Nezávislí kandidáti
SMK, Most-Hid 
KDH
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Veľa slovenských miest a obcí má 
takýto kódex. Navrhli sme rovnaké 
znenie, aké je bežné inde. Pre 
všetkých poslancov by tak platili 
rovnaké pravidlá, navyše zavede-
nie etického kódexu má množstvo 
výhod. 

Napríklad uľahčuje a napomáha 
riešeniu konfliktných situácii, 
pomáha pri odstraňovaní neet-
ického správania, podporuje 
organizačnú kultúru, slúži ako 
nástroj na riadenie a vedenie ľudí 
v organizácií a predovšetkým je 
nástrojom na prevenciu neetick-
ého správania. Veď aj pri nástupe 
do zamestnania podpisujeme 
okrem pracovnej zmluvy určitý 
etický kódex zamestnanca, ktorý 

musíme dodržiavať a riadiť sa ním. 
Dokonca aj každý zamestnanec 
mesta Senec musí podpísať Et-
ický kódex zamestnanca.

problém poslancov
Prečo s tým teda majú problém 
seneckí poslanci? Nezáleží im 
snáď na transparentnosti? Veď 
z neho vyplývajú rovnaké prav-
idlá, pracovné postupy, disciplína, 
rešpektovanie zákonov, ľudských 
práv, komunikácia s verejnosťou, 
konflikty záujmov, korupcia, 
zneužitie pracovného postavenia... 
Mysleli sme si, že to nebude pro-
blém aj pre ostatných - posunúť 
sa v kultúre miestnej samosprávy 
trochu vpred. No opak je pravdou. 
Hoci poslanci za maďarskú koa-
líciu najprv licitovali, že by s tým 
nemali mať problém, paradoxne 
aj tí poslanci - vrátane primátora, 
ktorí pred komunálnymi voľbami 
podpísali výzvu Transparency 
International „Spravni kandidáti“, 
kódex odmie-tli úplne. Dôvody 
a výhovorky boli rôzne, snáď 

spomenieme tú najpomýlenejšiu, 
ktorú vyslovil poslanec a už aj vi-
ceprimátor mesta Senec Dušan 
Badinský: „Načo etický kódex, 
však zákony sú nad kódex a tie 
dodržiavam.“ A práve on neváhal 
žiadať od mesta vysokú sumu 
peňazí na novozaložený futba-
lový klub, ktorý ešte nevyvíjal 
žiadnu činnosť... 
Definícia etického kódexu 
hovorí: Etický kódex je sú-
bor všeobecne uznávaných a 
všeobecne uplatňovaných morál-
nych noriem, ideálov a princípov 
spoločnosti, pre ktorú je určený, 
ktoré idú nad rámec legislatívne 
upravených zákonov. Je jedným 
z najvýznamnejších spôsobov 
vnášania etiky do každodenného 
života a usmerňovania správania 
sa člena tejto spoločnosti.

dočkáme sa?
Napokon Etický kódex poslanca 
podpísali len siedmi poslanci z 
OZ Moje Mesto. Ďalších 12 po-
slancov ho odignorovalo.

Etický kódex je podľa nás morál-
ny nástroj, stanovujúci zásady, 
ktorými sa chceme riadiť, a je to 
minimálne prejav úcty voči ľuďom, 
ktorých dôveru si musíme zaslúžiť. 
To, či poslanec kódex podpíše, je 
jeho slobodné rozhodnutie. My s 
tým problém nemáme. Na etický 
kódex pre poslancov MsZ v Senci 
si ešte počkáme, ale veríme, že 
pokrok aj v tejto oblasti dorazí raz 
i do Senca. Nami navrhovaný Et-
ický kódex nájdete na našej web 
stránke.

etickÝ kódex, ďalšÍ krok k tranSparentnoSti
Na prvom mestskom 
zastupiteľstve sme my - novoz-
volení poslanci z OZ Moje 
Mesto, navrhli poslaneckým 
kolegom prijať etický kódex 
poslanca. V našej snahe sme 
však zostali osamotení...

na občanoch nám záleží
www.odkazprestarostu.sk
Snažíme sa pre občanov robiť 
maximum. Zaujíma nás každý 
podnet z vášho okolia. Vďaka 
OZ Moje Mesto sa mesto Senec 
prostredníctvom web stránky 
www.senec.sk pripojilo k pro-
jektu Odkazprestarostu. Preto 
môžete o vašich podnetoch 
komunikovať so samosprávou 
a ich riešenie je pod spoločným 
drobnohľadom verejnosti.

nedoStatok mieSt v 
materSkÝcH školácH 
Chatu ministerstva hospodárstva 
na juhu Slnečných jazier mesto 
výhodne získalo od štátu za 
vyše 130-tis. eur (3,9 mil. Sk). 
Zrekonštruovalo ju za 380-tis. eur 
(11,4 mil. Sk) a je z nej škôlka pre 
80 detí. Celý tento špás vyšiel 
spolu na pol milióna eur (15 mil. 
Sk).
Nadstavbou a rekonštrukciou 
MŠ Kysucká z eurofondov (492-
tis. eur - opäť takmer 15 mil. Sk) 
sa vyriešilo 30 miest. Napriek 
„riešeniu“ problému mestu stále v 
škôlkach chýba viac než 200 mi-
est, rovnako ako pred rokom. Čo 
sa teda za takmer 1 mil. eur (30 
mil. Sk) vlastne vyriešilo?

problÉm jednej základnej 
školY
Na jar tohto roku MsZ schvaľovalo 
úver na nadstavbu a prístavbu ZŠ 
Mlynská vo výške 800-tis. eur 
(vyše 24 mil. Sk) na vybudovanie 
sie-dmich tried a rozšírenie 
zborovne a kuchyne. Podľa 
správy z mestského školského 
úradu, predloženej v roku 2013, 
chýba 15 tried! Klub poslancov 
OZ Moje Mesto namietal výšku 
sumy schvaľovaného úveru, no 
povedali nám, že vo verejnom 

obstarávaní môžeme vysúťažiť 
lepšiu cenu až o 30%, ale potrebu-
jeme vraj mať rezervu. Aké však 
bolo naše prekvapenie, keď sa na 
verejnej súťaže zúčastnili len dva-
ja uchádzači (zrejme i vzhľadom k 
nastaveným podmienkam), jeden 
sa vzdal a druhý - víťaz, ponúkol 
dych vyrážajúcu sumu  1,1 mil. 
eur (vyše 33 mil. Sk, čo je o tak-
mer 30% viac, ako pôvodne sch-
válená suma). Na základe zákona 
o verejnom obstarávaní mala byť 
takáto súťaž zrušená, pretože ne-
splnila účel. 
Na júnovom MsZ sme navrhovali 
problém riešiť s pomocou využitia 
prebytočných kapacít stredných 
škôl (spadajú pod BSK) na území 
mesta, veď poslankyňa mesta 
Gabriella Németh je zároveň 
vicežupankou BSK. Práve jej, 
okrem iného, patrí agenda 
školstva.
Veľkým rizikom nadstavby už na 
začiatku bolo, že mala byť šitá 
horúcou ihlou, v krkolomnom 
termíne realizácie. Dvanásť kole-
gov poslancov (klub SMK, KDH i 
NEKA) bolo proti. 

požiar aj zatekanie 
Naše obavy sa ukázali ako 
opodstatnené, stavebník real-
izáciu nestihol, hoci primátor 
mu dohodou k zmluve „posvätil“ 

i predĺženie termínu odovzda-
nia stavby. Medzitým sa na 
stavbe vyskytlo množstvo in-
ých „nepredvídaných“  problé-
mov – napr. požiar s násled-
ným zatečením tried pri hasení. 
Neskôr triedy zatiekli až na príze-
mie po náhlych augustových 
dažďoch. Objavil sa aj problém s 
nedostatočnou výstužou horného 
- nadstavovaného poschodia, 
s odstraňovaním siporexových 
pane-lov zo strechy a iné nást-
rahy, s ktorými projekt nerátal, 
no skúsený stavebník by ich mal 
predpokladať.
A to ešte nevieme, či účet 1,1 

mil. eur bude konečný a či neb-
udú potrebné ďalšie financie z 
pokladnice mesta na zjednotenie 
fasády...

modulovÝ SYStÉm zavrHli
Čo sa v Senci podľa primátora 
Karola Kvála nedá, inde riešia 
bez problémov tzv. modulovým 
systémom, podstatne lacnejším 
a realizovateľným za osem-deväť 
týždňov úplne bez problémov.
Sencu ako satelitu Bratislavy 
pridelili i mimoriadne peniaze od 
vlády na efektívne riešenie počtu 
chýbajúcich kapacít v škôlkach 
vo výške 350-tis. eur na využitie 
modulových systémov. Tak sa o 
tom píše vo všetkých médiách. 
Pre Senec to však opäť nie je 
dosť dobré riešenie. Primátor na 
septembrovom zastupiteľstve už 
informoval o zadaní zhotovenia 
projektov na riešenie chýbajúcich 
kapacít materských škôl opäť 
klasickými kamennými stavbami: 
nadstavbou MŠ Kollárova a 
Košická. Nových päť tried je 
znova riešením len pre 80 detí a 
mesto ešte bude musieť raz takú 
sumu (350-tis. eur) priložiť!

Kedy sa toto plytvanie s finan-
ciami v Senci skončí?

využívajú sa financie efektívne?
Primátor K. Kvál sa rád chváli, koľko finančných prostriedkov mesto získalo z eurofondov, ako rieši problematiku chýbajúcich miest v škôlkach či 
školách atď. Je to však vzhľadom na vynaložené prostriedky skutočne aj efektívne? Pozrime sa na niektoré konkrétne prípady.

Etika je vyšší morálny princíp

Strecha školy ZŠ počas prestavby
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Z poslancov mestského 
zastupiteľstva sa na ňom 
zúčastnilo šesť poslancov z radov 
občianskych aktivistov OZ MOJE 
MESTO – poslanci  Sedala, 
Hudáková, Turanská, Maglocký, 
Žittňan, J. Némethová a ďalší 
štyria poslanci Kovács, Černay, 
Gubáni a G. Németh. Ostatní de-
siati poslanci MsZ sa nezúčastnili, 
vrátane predsedu stavebnej komi-
sie Bittnera, viceprimátora Badin-
ského  a chýbal i ten najdôležitejší, 
ktorý má v rukách priame kompe-
tencie stavebného úradu- primá-
tor Karol Kvál. Škoda, pretože 
diskusia bola naozaj búrlivá. No 
na otázky - poukazujúce na rozsi-
ahle problémy neriešené ani tým-
to konceptom - v takom krátkom 
čase a vo vydýchanej miest-
nosti nebolo možné odpovedať.

na vedľajšej koľaji
Základný problém celého koncep-
tu je, že  nový ÚP mesta Senec 
je písaný pod taktovkou devel-
operov, nie v závislosti od potrieb 
občanov. Preto sa mohlo napr. 
stať, že developer v  lokalite Fam-
ily Park mal vybudovať športovú a 
rekreačnú zónu, ale namiesto toho 

tam vyrastie viacpodlažná bytovka 
a ďalšie rodinné domy. Súčasťou 
konceptu ÚP od počiatku nie je 
generel  protipovodňovej ochrany 
či generel  nemotorovej dopravy, 
čiže cyklotrás. Ani urbanistická 
štúdia zóny Slnečných jazier a 
Hlbokého jazera, ktorá stála 49-
tisíc eur, nie je podkladom pre 
koncept ÚP. Celý ÚP nepozná 
regulatív verejnej zelene, tak 
sa poľahky stáva, že celé štvrte 
nemajú žiadnu verejnú zeleň či 
ihrisko, kde by sa jej obyvatelia 
mohli stretávať. Regulatívom sa 
nestalo ani povinné vybudovanie 
stojísk pre smetné koše a tak 
pokiaľ developer neprejaví sám 
záujem venovať trochu plochy na 
tento účel, tak budú postavené 
kade tade po chodníkoch a park-
oviskách, ako sme toho svedkom 
teraz. Zlou správou pre majiteľov 
rodinných domov je, že regulatív 
Individuálna bytová výstavba 
úplne zmizol z definícií regu-
latívov. Nový koncept ÚP pozná 
len regulatív Bývania a služieb, 
kde vedľa rodinných domov môže 
stáť aj bytovka s maximálne štyrmi 
nadzemnými podlažiami a bude 
to v poriadku. A takýchto neistôt 
pre občana obsahuje koncept 
budúceho ÚP  viacero. Podobnú 
neistotu a neurčitosť – z ktorých 
vyplývajú rozšírené možnosti 
manipulácie, prináša aj regulatív 
Rekreačné bývanie a šport. Preto 
proces prijímania ÚP sledujeme a 
pripomienkujeme.

naše návrhy
Každú obytnú lokalitu navrhujeme 
oddeliť od hlavnej cesty a lokality 
s iným regulatívom ochranným pá-
som ochrannej či líniovej zelene. 
Neumožniť tesné susedstvo zóny 
bývania so zónami priemyslu, lo-
gistiky či dokonca skládky odpadu.  

Ďalej čerpacie stanice PHM 
oddeliť od susednej výstavby 
a lokality ochrannou zeleňou a 
stanoviť regulatív vzdialenos-
ti od najbližšieho obydlia. 
Pre lokality bývania stanoviť 
regulatív verejného priestran-
stva (detského ihriska a sídlisko-
vej zelene) zelené ochranné 
pásy okolo chodníkov, stanoviť 
chodníky a ich parametre po ob-
och stranách ciest podľa STN.
Prehodnotiť aj ďalšie lokality 
z pohľadu povinností ochrany 
najkvalitnejších pôd v katastre 
a ochrany pôd s vybudovaný-
mi závlahovými systémami.
Znova definovať zóny indi-
viduálnej bytovej výstavby a 
hromadnej bytovej výstavby.
Pre každý regulatív stanoviť 
% verejnej zelene, a pov-
inný počet parkovacích mi-
est na bytovú jednotku.

predložený koncept 
neodzrkadľuje realitu
Už v základných parametroch 
regulatívov, ako je zastavanosť, či 
výška stavieb, je koncept už teraz 
porušovaný. Podobne je to pri 
použití údajov o počte obyvateľov 
na jednotlivých územiach a z 

toho vypočítanej kapacite kanal-
izácie. Konkrétne pre oblasť te-
helne sú v koncepte uvedené 
regulatívy na veľkosť pozemku 
8 až10 árov a výška výstavby 6 
až 8 metrov, čo je prepočítané na 
zhruba 1200 obyvateľov. Avšak 
už niektoré vydané územné ro-
zhodnutia a stavebné povolenia 
pre developerov v tejto oblasti 
sú na štvorposchodové bytovky, 
husté radové zástavby s celko-
vým počtom minimálne 3000 
obyvateľov. Snáď tou najväčšou  
a najkurióznejšou chybou je, že 
koncept ÚP používa ako vých-
odiskovú záväznú dokumentáciu 
vyššieho stupňa, už neplatný ÚP 
Bratislavského samostatného 
kraja. Vedenie mesta Senec 
sa roky vyhováralo, že nemôže 
prijať nový ÚP Senca preto, že 
musí čakať na prijatie nového 
ÚP BSK, čo bola pochopiteľne 
len planá výhovorka. Teraz, keď 
je nový ÚP BSK v platnosti, do 
seneckého použili ten starý!

Územný plán je strategický do-
kument, ktorý udáva smer, akým 
sa mesto bude najbližšie roky 
uberať, kde a čo možno stavať. 
Dňa 21. januára 2015 sa konalo 
prvé verejné prerokovanie kon-
ceptu územného plánu (ÚP) 
mesta. V sobášnej miestnosti 
mestského úradu sa tiesnilo 
približne 70 obyvateľov, preto 
väčšina bola nútená stáť... Účasť 
nás milo prekvapila, bohužiaľ, 
mesto nevytvorilo podmienky 
pre aktívnych občanov, ktorí 
prišli vyjadriť svoje legitímne 
pripomienky.

Územný plán pod taktovkou developerov

Územné plánovanie vytvára 
predpoklady pre trvalý súlad 
všetkých činností v území 
s osobitným zreteľom na 
starostlivosť o životné pros-
tredie, dosiahnutie ekologickej 
rovnováhy a zabezpečenia 
trvalo udržateľného rozvoja.

Územný plán (ÚP) obce je uložený 
na každom stavebnom úrade a 
musí byť každému sprístupnený. 
Keďže ho schvaľujú poslanci 
formou všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN), musí byť tiež 
zverejnený ako každé VZN. Na 
web stránke nášho mesta by ste 

však márne hľadali regulatívy 
lokalít mesta vo forme VZN.

Mesto Senec je konečne po 
rokoch sľubovania v štádiu po-
sudzovania ÚP. Intenzívne pro-
ces pripomienkujeme a podarilo 
sa nám do ÚP zaradiť dôležitý do-
kument „Generel dažďovej kanal-
izácie“, ktorý zmapoval neutešenú 
situáciu dažďovej kanalizácie a 
protipovodňovej ochrany, navrhol 
nápravné opatrenia a hlavne 
stanovil regulatívy pre jednotlivé 
územia. Takto sa môžeme tešiť 
na niekoľko retenčných nádrží 
v meste, ktoré budú plniť aj fun-

kciu oddychovej prírodnej zóny a 
samozrejme priaznivejšiu situáciu 
počas prívalových dažďov. 
Plnenie a neporušovanie jeho 
regulatívov budeme sledovať.
 
Na základe našich pripomienok 
boli mestu uložené ďalšie 
špecifické požiadavky na ÚP, 
ktoré doteraz mesto odmietalo. 
Na základe našich pripomienok 
do ÚP sa musí doplniť posu-
dzovanie negatívnych vply-
vov na Martinský les, musia 
sa posúdiť nepriaznivé vplyvy 
dopravy, zapracovať para-
metre a regulatívy generelu 

dažďovej kanalizácie, stanoviť 
pravidlá a obmedzenia pri 
výstavbe čerpacích staníc,  
stanoviť povinne percentá 
verejnej zelene vo všetkých 
lokalitách, vypracovať generel 
cyklotrás, predefinovať plochy 
na bývanie, služby a drobné 
prevádzky na individuálnu 
bytovú výstavbu a ďalšie.

pripomienkovaŤ koncept Úp Sa oplatilo 
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Park medzi pešou zónou Lich-
nerová a kultúrnym domom 
je určený v novom územnom 
pláne na „občiansku vybavenosť 
a služby“ - fialová farba. Táto 
zmena nás vôbec neteší. Čo 
to v praxi znamená? V blízkej 
budúcnosti by sa mohlo stať, že 
ak si niekto zažiada o stavebné 
povolenie, bude mu vydané 
a tento pozemok sa zastavia. 
Zhodou okolností je majiteľom 
tohto pozemku Gejza Varga. 

„Farbu“ zmenili aj pôvodne ze-
lené plochy pred poliklinikou a 
vedľa nej. Aj historická pamiatka 
Štiftu, obklopená zeleňou, sa v 
novom ÚP zmenila z mestského 
parku na občiansku vybavenosť a 
služby. Žiadame, aby boli v novom 
ÚP jasne zadefinované plochy 
zelene tak, ako ich odborníci 
zmapovali a spracovali v novom 
Genereli zelene, aby v budúcnosti 
nedochádzalo k situáciám, že ze-

•

•

lené plochy budú zastavané a de-
veloperi sa budú odvolávať na ÚP.
Mnohé ďalšie zelené plochy v 
koncepte ÚP „zmenili farbu“.  
Nezakreslenie či zmenu zelene 
v koncepte ÚP vnímame ako 
účelový krok rozširovať výstavbu 
aj na zvyškoch zelených plôch.

Ďalšou zaujímavosťou je, že 
v tesnej blízkosti pozdĺž celého 
Aquaparku sa objavila plocha určená 
na bývanie, pôvodne určená na 
šport a rekreáciu. Mesto okolo 
tej-to plochy postavilo novú 
cestu na Slnečné jazerá. Tento 
pozemok tiež patrí  z väčšej časti 
pánovi Vargovi (dlhoročnému 
členovi stavebnej komisie).

Miestom, kde sa plánuje meniť 
funkčné využitie pozemkov, je i 
časť vedľa autobusovej sta-nice. 
Pozemky vedľa stanice sú určené 
na „polyfunkciu” a tie oproti, na 
„občiansku vybavenosť a služby“. 
Bývanie vedľa autobu-sovej stan-

•

•

ice nie je práve ideálne, ale ak by 
sa uskutočnil bizarný plán a auto-
busová stanica by sa presťahovala 
pozdĺž Šafárikovej ulice tak, ako 
je to v Bratislave na Bajkalskej 
ul.,  zvýšila by sa i „developer-
ská  atraktivita“  tejto lokality. 

Lokalitou určenou na bytovú 
výstavbu sú aj pozemky oproti 
skládke na Červenom Majeri. 
Naozaj ťažko pochopiť, čo vedie 
mesto, aby ornú pôdu preklasi-
fikovalo na stavebné pozemky s 
výhľadom na skládku. To snáď 
vie len majiteľ týchto pozemkov 
poslanec Zdenek Černay, kedysi 
predseda stavebnej komisie. 
Poľnohospodárstvo zrejme nie 
je tak ziskové ako predaj pozem-
kov, pretože i jeho pozemky pri 
diaľnici smerom na Blatné majú  
už v novom ÚP regulatív logistiky.

Zaujímavou zmenou je, že 
veľká parkovacia plocha, ktorá 
sa tiahne od začiatku Slnečných 

•

•

jazier pozdĺž Aquaparku až k 
prvej bráne, zmenila svoj regu-
latív z dopravy a dopravné služby 
na šport a rekreáciu. Čo to zna-
mená? Už teraz nepostačujúce 
parkovisko sa postupne za-
stavia rôznymi budovami. 

Čas ukáže, ktorý z týchto bi-
zarných nápadov sa stane 
skutočnosťou. Pravdou je, že 
na ÚP sa v tomto meste čaká 
už roky a my, poslanci OZ Moje 
Mesto, nemáme väčšinu, aby 
sme dianie okolo ÚP vedeli 
radikálne ovplyvniť. Intenzívne 
ho však pripomienkujeme a 
snažíme sa urýchliť jeho prijatie 
s čo najpresnejšími regulatívmi v 
prospech obyvateľov. Pracujeme 
na tom, aby sa najmä obytné loka-
lity riešili komplexne a nedelili sa 
podľa vlastníckych vzťahov, ale 
podľa územnoplánovacej logiky.

•

perličky z konceptu nového Územného plánu

Rozvoj mesta

www.senecmojemesto.sk

Už dlhodobo Senec zápasí s 
nedostatkom priestorov pre 
športovcov. Mesto, ktoré sa rado 
hrdí svojím bohatstvom, nemá 
jedinú športovú halu, hoci pro-
jektov a vízií tu bolo neúrekom. V 
minulom volebnom období nám 
dokonca dva subjekty ponúkali 
multifunkčnú i hokejovú halu s 
ponukou využívania zostatko-
vého tepla z výroby ľadu na 
ohrev vody v plaveckom bazéne. 
Od mesta potrebovali len pozem-
ky a tie mesto má. Zatiaľ ešte 
dva hektáre (pôvodne boli tri, 
teraz sa na jednom hekticky 
stavajú luxusné domy, ktoré re-
alizuje firma Kválstav) na sev-
ernej strane Slnečných jazier, v 
tesnej blízkosti piateho jazera.

Sľuby a zákulisné rokovania
Podmienky výstavby mohli byť 
zahrnuté do zmluvy tak, aby boli 
spokojné obe strany. Väčšina po-
slancov, na čele s primátorom, však 
nemala vôľu v tejto veci rokovať.
Pred voľbami primátor, kopírujúc 
vízie a návrhy OZ Moje Mesto, 
začal sľubovať aj vybudovanie 
umelej ľadovej plochy s celoročnou 
prevádzkou na juhu Slnečných 
jazier, na ploche bývalého bufetu, 
ktorý sme poznali ako Drevenú 
dedinu. Po voľbách zostalo ticho.
A na jar zrazu v médiách zar-
ezonovali vyhlásenia prezidenta 
Slovenského zväzu ľadového 
hokeja Igora Nemečka o tom, že 

zväz požiadal Úrad vlády o pre-
sun dotácie 1 milión eur z Piešťan 
do Senca na vybudovanie trénin-
govej hokejovej haly pre rep-
rezentáciu. Nemeček povedal: 
„Senec má peniaze na dofinan-
covanie, dá pozemok a 15 rokov 

sa bude podieľať na prevádzko-
vých nákladoch.“ No, trochu silná 
káva, keď niekto niečo také vyh-
lasuje a my, poslanci ani verejnosť 
nemáme žiadne informácie. 
Primátor len tajnostkársky na 
okrúhlom stole vyhlásil, že rokujú, 
ale zatiaľ nemôže o tom hovoriť.

Keď som ho na mestskom 
zastupiteľstve konfrontovala 
priamou otázkou, potvrdil, že bol 
už v tejto veci dvakrát na Úrade 
vlády a že prevádzkové nák-
lady by sme platili len 10 rokov. 
Tomu hovorím strata súdnosti...

priorita je jasná

Hokej mám rada, ale v meste majú 
tradíciu hlavne loptové športy. Je 
hanbou, keď naše hádzanárky, 
basketbalisti a iní športovci musia 
chodiť trénovať aj hrať „domáce“ 
zápasy mimo Senca. Preto 

považujeme za prioritu vybudovať 
v meste multifunkčnú športovú 
halu, o ktorej donedávna hovo-
ril aj primátor a ďalší poslanci.
Po komunálnych voľbách 
zostalo viac-menej staronové 
vedenie mesta, primátor si zavi-
azal 12 poslancov, ktorí majú evi-
dentne iné priority, ako postaviť 
športovú halu. Takže opäť si 
športovci budú musieť počkať.

podivné aktivity kompetentných
Viceprimátor Dušan Badin-
ský okrem dotácií z mesta na 
novozaložený  futbalový klub MŠK 
Senec hneď inkasoval dotáciu aj 
z Bratislavského samosprávneho 
kraja 1500 eur . Tento klub, ktorý 
zatiaľ nevykázal žiadnu činnosť a 
pýtal si „len“ dotácie, organizoval 
v lete 1. ročník Vínneho festivalu 
(mimochodom, doteraz mi pán 
viceprimátor nevysvetlil spojenie 
mládežníckeho športu s vínom :-). 
A ešte zaujímavejšia je skutočnosť, 
že zrazu ten istý klub MŠK žiada 
mestskú organizáciu - Správa 
cestovného ruchu - o prenájom 
pozemku bývalej Drevenej dediny 
na Slnečných jazerách, kde chce 
vybudovať, čuduj sa svete, umelú 
ľadovú plochu! Budú na nej hrať 
futbal?  Prečo ju nevybuduje 
mesto, alebo samotná SCR? 

športová Hala v nedoHĽadne

JT
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Téma výstavby malých 
čerpacích staníc pohonných 
hmôt rezonovala v Senci už 
vlani v predvolebnom ob-
dobí. Primátor sa dušoval, že 
nepodpíše stavebné povole-
nie k výstavbe samoobslužnej 
benzínky na Boldockej ul. (pri 
Lidli). Uvidíme, dokedy odolá 
tlaku investora, ktorý má v 
rukách právoplatné územné 
rozhodnutie so súhlasnými 
stanoviskami všetkých dotk-
nutých inštitúcií. 
Neinformovaná verejnosť 
zostala v tomto konaní bokom 
a na okrúhlych stoloch ju primá-
tor zavádzal, že okolo ben-
zínky sa nič nedeje a územné 
rozhodnutie už nie je platné.

zámer dostal zelenú
Koncom minulého roka začal 
komisie pri MsZ obchádzať aj 
ďalší investor s projektom malej 
benzínky na parkovisku pri Kau-
flande. Komisia životného pros-
tredia (ŽP), vtedy pod mojím 
vedením, mu k zámeru nedala 
súhlasné stanovisko. Po voľbách 
to skúsil znova a čuduj sa svete, 
väčšina členov novej komisie ŽP, 
teraz už pod vedením poslanca 
Černaya, mala zrazu opačné 
stanovisko a zámeru dala ze-
lenú. 
Preto sme sa (OZ Moje Mesto) 
po vypísaní termínu územného 
konania prihlásili za účastníkov 
konania, aby sme proti zámeru 
vzniesli námietky a chránili tak 
ústavné práva občanov, žijúcich 
v tejto lokalite. V čom vidíme 
hlavné negatíva zámeru:

stavba benzínky je v rozpore 
so záväznou textovou časťou 
územného plánu (ÚP), kde 
je stanovené ochranné pás-
mo tisíc metrov od areálu 
Slnečných jazier. V tomto pás-
me sa zakazuje budovať ob-
jekty, ktoré sú zdrojom emisií
čerpacia stanica zvýši premávku 
na už i tak preťaženej ulici, 
zvýši produkciu emisií a tým 
negatívne ovplyvní kvalitu života 
obyvateľov, zvýši sa hlučnosť a 
preto sme žiadali i hlukovú štúdiu
vyjadrili sme nesúhlas so 
zaberaním zelene a pouká-
zali sme na ďalší rozpor 
s ÚP a takisto na nesúlad 
parkoviska pri Kauflande 
s pôvodne odsúhlasenou 
dokumentáciou MsZ (pod-
dimenzovaná zeleň, nevybu-
dovanie bariérovej zelene)
dôležité je, že do jazera 
Kövecstó už v žiadnom prí-
pade nemôže byť zvedená 
ďalšia dažďová kanalizácia

 

•

•

•

•

•

malÉ benzÍnkY 
jablkom sváru Mesto Senec sa zúčastnilo na 

verejnom obstarávaní, ktoré sa 
týkalo likvidácie čiernych sklá-
dok v piatich lokalitách v Senci. 
Údajne je tam veľké množstvo 
nelegálneho odpadu. Pozrime 
sa teda podrobnejšie na loka-
lity, kde sa čierne skládky 
podľa zadania mesta majú 
nachádzať.

Pri železničnej stanici na 82 
m2 má byť 300 ton odpadu, na 
súkromnom pozemku na Hl-
bokom jazere, kde je porast 
stromov na 180 m2, až 2390 
ton, na Nitrianskej ulici na území 
veľkosti 55 m2 má byť odpadu 
1470 ton, na Pezinskej - v ovoc-
ných sadoch na 300 m2 je vraj 
1920 ton odpadu a na Mlynskom 
Kline na 35 m2 až 1611 ton. Spolu 
neskutočných 7691 ton, čo je pre 
vašu predstavivosť približne 750 
nákladných áut, alebo inak – je 
to o tisíc ton viac, ako množstvo 
komunálneho odpadu, ktoré vy-
produkujú  všetci občania mesta 
Senec za rok. Na uvedených loka-

litách sme sa boli pozrieť a takéto 
množstvo odpadu sa tam zďaleka 
nenachádza, skutočný stav sa 
dá počítať len na dve-tri tatrovky. 
Tieto parametre čiernych skládok 
mesto zadalo na základe svojho 
odhadu kompetentných pracov-
níkov bez znaleckého posudku. 
Takže, ak má napríklad na 35 m2 
byť 1611 ton odpadu, musel by 
tam byť mrakodrap odpadu, ktorý 
by ste márne hľadali.

Ktoré spoločnosti sa na vere-
jnom obstarávaní zúčastnili? 
Spoločnosť AVE odpadové hos-
podárstvo, a. s., a spoločnosť 
GMG SC, spol. s r. o. Najlepšiu 
ponuku predložila samozre-
jme spoločnosť GMG SC, kde 
majiteľom je Ing. Gabriel Klokner s 
manželkou, bývalý poslanec, kan-
didujúci v komunálnych voľbách 
za stranu SMER, člen komisie 
životného prostredia, veľký obhaj-
ca rozširovania skládky odpadu 
v meste a v neposlednom rade 
spolumajiteľ spoločnosti Brantner 
Soba, s.r.o. Tá zanechala mestu 

Senec obrovské environmentálne 
bremeno, pretože starú skládku 
odpadu nezrekultivovala a zdup-
kala, keď bola skládka plná, do 
likvidácie. Lokality, kde sa nach-
ádzajú skutočné čierne skládky 
- napríklad cesta ponad záhrad-
kársku oblasť pri Starej Tehelni, 
či pri betonárke pri Striebornom 
jazere, ostali bez povšimnutia asi 
preto, že sa tam nelegálny odpad 
skutočne nachádza. Podrobnosti 
tohto verejného obstarávania si 
môžete pozrieť na:
https://www2.uvo.gov.sk/evest-
nik/-/vestnik/ 303824;jsessionid=
746BDC88FC8054A568B5B439
70C8A4A9

Na základe našej interven-
cie sa toto „nešťastie“ na 
daňových poplatníkoch nepodar-
ilo zrealizovať. Komu mal slúžiť 
„výťažok“ z tohto, ako je uvedené 
vo výzve „zvýšenia úrovne 
životného prostredia obyvateľov 
mesta Senec?“  

čierne skládky - biznis roka?

Záber realizovaný na záver brigády z iniciatívy OZ Moje Mesto na jar tohto roku na kopci za Štiftom. Podarilo sa nám 
vyzbierať takéto množstvo odpadu, ktoré však bolo len nepatrným zlomkom z množstva, ktoré sa tu nahromadilo za desiatky 
rokov. Táto čierna skládka sa ale do projektu „Odstránením nezákonne umiestneného odpadu zvýšiť úroveň životného pros-
tredia obyvateľov mesta Senec“ nedostala.

Podľa súťažných podkladov sa v tejto lokalite Železničná sta-
nica v blízkkosti a pozdĺž železničnej trate nachádza skládka 
na ploche 85 m2 s množstvom odpadu 300 ton.

Na pozemku majiteľa A. Farkaša na Hlbokom jazere 
(Guláška) sa má podľa súťažných podkladov na ploche 180 
m2 nachádzať až 2 390 ton odpadu.

Životné prostredie

JT
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Na poslednom MsZ väčšina po-
slancov (11) schválila odbloko-
vanie rozšírenia kapacity skládky, 
so zámerom firmy AVE zväčšiť ju 
o ďalších 600-tisíc m3. Intenzívne 
prebiehajú rokovania, za akých 
podmienok sa bude môcť skládka 
rozšíriť. Niektorí poslanci si už 
zrejme „svoje“ podmienky vyroko-
vali.  Čo iné človeku napadne, keď 
dostane pozvánku od viceprimá-
tora Badinského, ktorý v mene 
firmy AVE pozýva na nedeľný 
footgolf do Tomášova. Ide o šport, 
ktorého zakladateľom na Sloven-
sku je poslanec Gubáni.

ako to funguje inde?
Rozhodli sme sa pozrieť v 
okolitých mestách, ako naklada-
jú s odpadom tam. Po návšteve 
firmy Ecorec http://www.ecorec.
sk/nase-sluzby-a-riesenia.html 
sme sa vybrali do firmy Marius 
Pedersen v Pezinku, ktorá sa za-
oberá zhodnocovaním a spracov-
aním odpadov. Firma vybudovala 
na vlastné náklady nový zberný 
dvor v hodnote 2,2 mil. eur. Pri 
zhodnocovaní odpadov používa 
najnovšie technológie.  
http://www.odpady-portal.sk/Do-
kument/102337/marius-peder-
sen-otvoril-novu-prevadzku-v-pe-
zinku.aspx

Ako uviedol primátor Solga, 
„Týmto areálom sme sa ocitli v 
21. storočí“. Nám neostáva nič 
iné, len súhlasiť. Ďalšie naše 
kroky viedli na skládku v Trnave, 
ktorej majiteľom je mesto Trnava 
a firma ASA.  Pozreli sme si trie-
diace linky, biokompostareň, zau-
jal nás systém stojísk na odpad 
v meste, ktorý je jednotný, ľahko 
prístupný a vybudovalo ho mesto 
na vlastné náklady. 
Podľa posledných štatistík Eu-
rostatu najviac recykluje Slovin-
sko 55% odpadu, Nemecko 47% 
a Slovensko len 4% odpadu. Ten-
to nelichotivý výsledok Slovenska 
je aj vďaka takým postojom, aké 
živia niektorí poslanci aj v Senci a 

všemožnému brzdeniu pokroku v 
tejto oblasti. 
http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/6757479/8-
26032015-AP-EN.pdf/a2982b86-
9d56-401c-8443-ec5b08e543cc

nesúhlas s rozširovaním
Každý z nás ročne „vyprodukuje“ 
takmer 400 kg komunálneho od-
padu. Je vytváranie ďalších sklá-
dok riešením? Novoprijatý zákon 
o odpadoch má jasne stano-
vené ciele:  do roku 2020 bude 
možné uložiť na skládku len 50% 
komunálneho odpadu a do roku 
2030 už len 30%. 
Riešením je skutočné hos-
podárenie s odpadom a jeho 
separácia od bioodpadu až po 
kovy, ľahko prístupná každému 
občanovi. Len takto zmeníme 
odpad na využiteľnú komoditu a 
sme si istí, že rozšírenie skládky v 
Senci nie je ten správny začiatok 
pre naše mesto.  Vzhľadom na 
nových majiteľov spoločnosti 
AVE dúfame, že v krátkom čase 
dokážu v spolupráci s mestom 
pozdvihnúť a zmeniť prístup ku 
komunálnemu odpadu a podiel 
uloženého odpadu na skládku 
bude rapídne klesať v prospech 
jeho separovania a zhodnocovania. 

eko ďalej, senecká skládka ...

www.senecmojemesto.sk

AVE v týchto dňoch požiadalo o zrušenie uznesenia MsZ zo septembra 2013 o 
nerozširovaní skládky. Túto žiadosť podporila aj komisia životného prostredia pod 
vedením poslanca Zdenka Černaya i komisia výstavby a územného plánovania pod 
vedením poslanca Rudofla Bittnera. 

Mestské zastupiteľstvo ešte v 
starom zložení schválilo vlani 
na svojom poslednom zasadnutí 
výšku poplatku za odvoz odpa-
dov na 1 obyvateľa. Oproti roku 
2014 vzrástol o celých 15%! 
Dožadovala som sa vysvetlenia, 
prečo z roka na rok o tak veľa 
mesto zvyšuje tento poplatok a 
aký je na to dôvod? Dostala som 
odpoveď, že je to kvôli zvýšeným 
nákladom na jarné a jesenné up-
ratovanie. Keď som tento dôvod 
vyvrátila, nasledovalo ďalšie 
zdôvodnenie: vraj  ľudia tvoria viac 
odpadu a bola zvýšená frekvencia 
zvozu. Ani tento dôvod však nie je 
pravda.

„Chyba“ s následkami
Keď sa mi dostala do rúk zmluva 
na spracovania a odvoz odpadu 
zo 4.11.2010 a jej dodatok z 
28.3.2013 bolo mi jasné, že platíme 
viac kvôli zvýšenej cene služieb za 
uloženie a odvoz odpadu.  Zmluva 
je podpísaná tak, že spoločnosť 
AVE nám môže jednostranne pri 
zvýšenej inflácii alebo ďalších 
faktorov zvýšiť cenu. Hneď, ako jej 
to situácia umožnila, tak aj urobila. 
Chcela by som dať do pozornosti 
dátumy podpisu zmluvy a hneď 
na to tesne nasledujúce obdobie, 
ktoré sa berie do úvahy pri inflácii. 
Už len minimálne skúsenému 
obchodníkovi je jasné, že takto sa 
dlhodobé kontrakty nepodpisujú. 
Táto „chyba“ však pre obyvateľov 
znamenala, že po dvoch rokoch 
platnosti zmluvy došlo k jednos-
trannému zvýšeniu ceny o 7,5%, 
čo táto zmluva umožňuje a takúto 
zmluvu podpísal primátor mesta. 
Poďme sa pozrieť ešte na cenu 
za uloženie odpadu, ktorá bola na 
konci roka 2010 pri podpise zmlu-
vy pre Senec 24,80 eur/tonu a pri 
podpise dodatku v marci 2013 už 
26,66 eur/tonu. V júli 2013 podpi-
soval primátor Pezinka pre svojich 
obyvateľov zmluvu o uložení od-
padu na skládke v Senci a dostal 
cenu 23,21 eur/tonu, garantovanú 
na celý čas trvania zmluvy bez 
ohľadu na infláciu. Pezinok má o 
15% nižšiu cenu ako Senec!

Riešením je vyhlásenie nového 
verejného obstarávania na uk-
ladanie odpadu na skládku 
v Senci a služby spojené so 
zberom a zvozom odpadu. 
Je potrebné viac separovať a 
hľadať možnosti, ako ukladať čo 
najmenej odpadu, pretože v blíz-
kej budúcnosti pôjde zákonný 
poplatok za uloženie na skládku 
rapídne nahor. 

od roku 2015 
platÍme 

za odpady viac

Foto z májovej exkurzie vo  firme Ecorec

3. etapa seneckej skládky

Separujme
Každé dieťa farby pozná, 
napíšem aj tebe zoznam? 
Nauč sa ich naspamäť, 

odpad triediť môžeš hneď.

... Že to zvládneš - tomu ver, 
modrá farba – na „PAPIER“. 

Ďalšia farba – zelená, 
na „SKLO“ je predurčená.

„PLASTY“ – žltá – slnce krásne, 
dúfam, že je ti to jasné. 
To už ozaj každý vie, 

na „KOVY“ červená je.

„KOMUNÁLNY ODPAD“ – čierna, 
zopakujme si to zmierna. 

Na ostatné – ZberNý DvOr, 
buď pre všetkých správny VZOR!

Tak sa odpad s e p a r u j e, 
Matka ZEM ti poďakuje.

 Martina Jančovičová chráňme si životné prostredie!

Životné prostredie

MH
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„Bezdomovci“ 
na Striebornom jazere

To, že bývate v Senci v 
nehnuteľnosti, ktorá spĺňa 
všetky atribúty domu, vám ešte 
nezaručuje, že nebudete zároveň 
„bezdomovcom“. Stavebný úrad 
už roky povoľuje výstavbu takých-
to „chát“- domov v záhradkárskej 
osade pri Striebornom jazere. 
Problém sa týka približne 140 
ľudí, ktorí, ak chcú mať v Senci 
trvalý pobyt, musia byť prihlásení 
na adrese Mestský úrad - Mi-
erové nám. 8 tak, ako keby boli 
skutoční bezdomovci. Za svoje 
nehnuteľnosti  však každoročne 
mestu odvádzajú tzv. „daň z lux-
usu“- rekreačných chát, ktorá je 
vyššia, ako pri rodinných domoch. 
Viacerí z nich preto začali na 
príslušných úradoch a inštitúciách 
zisťovať, čo sa dá v tejto veci 
urobiť. Z ministerstva vnútra 
dostali podrobné usmernenie aj 
s uvedenými zákonmi, ktoré im 
dáva za pravdu, že prihlásenie 
na trvalý pobyt je možné i v 
stavbe na individuálnu rekreáciu 
(chate). Nevyžaduje si ani zmenu 

charakteru stavby a z hľadiska 
stavebného zákona je to možné 
i v území, ktoré je definované 
na individuálnu rekreáciu ako 
záhradkárska a chatová osada. 
Primátor Kvál, hoci občanom pred 
voľbami sľúbil, že problém vyrieši, 
po voľbách sa im otočil chrbtom a 
tvrdí, že to nejde.
V tejto súvislosti však o to 
kontroverznejšie vyznieva povo-
lenie Stavebného úradu v Senci 
(priama kompetencia primátora) 
na výstavbu záhradných chát 
neďaleko Strieborného jazera  
(stavebník primátorov príbuzný 
- firma STAV-COLOR) pod náz-
vom Young Village. Cez realitku 
sa predávajú ako rodinné domy. 
Pribudnú ďalší „bezdomovci“? 
Zrejme nie, pretože v koncepte 
nového Územného plánu má táto 
lokalita zmenené funkčné využitie 
a figuruje už ako obytná zóna, na 
rozdiel od lokality Strieborné jaze-
ro, ktoré naďalej zostáva záhrad-
kárskou a chatovou osadou.

Koncom augusta ste nás viacerí 
rozhorčene upozornili na bar-
barský čin, ktorý sa stal v areáli 
ZŠ Tajovského. 
Niekto úmyselne poškodil pla-
tan, nachádzajúci sa pred 
školou, aj lipu za ním. Podľa 
čoho si páchateľ vyberal stromy, 
ktoré poškodil, nevedno. Zatiaľ. 

Čas ukáže, aký mal niekto úmy-
sel a prečo niekomu zavadzali. 
Platan je jeden z najväčších a 
najkrajších u nás rastúcich stro-
mov. Netrpí chorobami a dožíva 
sa veku až 600 rokov. Obvod 
jeho kmeňa môže dosiahnuť aj 
niekoľko metrov. 

poškodenÝ platan

V roku 2010 za éry, kedy poslanec 
Zdenek Černay predsedal Komisii 
výstavby a územného plánu (ÚP), 
vzniklo a poslancami bolo odh-
lasované Uznesenie č. 61/2010 
o dvoch formách vysporiadania 
užívania pozemkov vo vlastníctve 
mesta majiteľmi rekreačných chát 
v areáli Slnečných jazier. K nájmu 
pribudol predaj pozemkov. 

Odvtedy sa s predajmi pri-
am roztrhlo vrece a konania 
zastupiteľstiev niekedy pripomína-
jú realitku. Samé predaje. Mesto 
je pritom vo veľmi dobrej finančnej 

kondícii a na tieto predaje pozem-
kov vôbec nie je odkázané. Staré 
dobré príslovie hovorí, že „dobrý 
hospodár majetok nepredáva”.

demagógia v novinách
Keďže mesto je vo fáze obstaráva-
nia novej územno-plánovacej 
dokumentácie a mnohé nároky 
návštevníkov aj obyvateľov sa 
od r. 1993 zmenili (potrebujeme 
cyklotrasy, chodníky pre peších i 
korčuliarov, stojiská na separov-
aný odpad v areáli jazier atď.), je 
nevyhnutné, aby nadbytočnosť 
pozemkov na Slnečných jazerách 
posúdil Územný plán zóny s ur-
banistickou štúdiou. 
Keďže takýto dokument mesto 
schválený nemá, preto som ešte 
v júni na mestskom zastupiteľstve 
pred bodmi s predajmi pozemkov 
na Slnečných jazerách deklarov-
ala vedeniu mesta a ostatným po-
slancom stanovisko klubu OZ Moje 
Mesto: „Sme proti takýmto preda-
jom a nebudeme za ne hlasovať.” 

Pretože na predaj podľa tzv. 
osobitného zreteľa im chýbali po-
slanci (aby návrh prešiel, muselo 
by zaň zahlasovať 12 poslancov), 
podarilo sa nám tieto predaje 
pozemkov zablokovať. Aké bolo 
naše prekvapenie, keď sme sa v 
ďalšom vydaní Senčana dočítali, 
že mesto kvôli poslancom klubu 
OZ Moje Mesto nezískalo 51-tis. 
eur z predaja pozemkov! Ne-
horázna drzosť, takto občanov za 
ich peniaze účelovo a populisticky 
klamať a zavádzať! Ale zrejme 
strata súdnosti je už po viacerých 
volebných obdobiach primátora 

aj ďalších dlhoročných poslancov 
bežnou „normou“. 

poslanci sú neoblomní
Kolegyňa Mária Hudáková preto 
do septembrového MsZ spracov-
ala návrh na zmenu Uznesenia č. 
61/2010 aj s Dôvodovou správou, 
kde poslaneckému zboru pekne a 
po lopate vysvetlila, prečo by sme 
pozemky na jazerách nemali ďalej 
bezhlavo predávať. Kolegovia 
však zostali neoblomní a predáva 
sa ďalej. Už si striehnu i potrebnú 
„dvanástku” poslancov na predaj 
podľa osobitného zreteľa. A ak si 
pred hlasovaním o takomto preda-
ji niekto nerozvážne odskočí, 
napr. na toaletu, primátor vyhlási 
päťminútovú prestávku... Keby 
to nebolo také úbohé, možno by 
sme sa i zasmiali.
Fotka na ilustráciu, ako sa týmito 
nezmyselnými predajmi devas-
tuje rekreačná zóna, likviduje 
prístup k vode i urbanizmus zóny 
rekreačných chát.

Sme proti predajom 
pozemkov na jazerách

Slnečné jazerá - juh, kde boli donedávna jednopodlažné chaty obkolesené zeleňou.

JT
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V centre mesta vyrástla nová 
polyfunkčná budova. Majiteľ sa 
rozhodol riešiť parkovanie vý-
jazdom z Lichnerovej ulice cez 
chodník. Autá sa do garáže 
dostanú skrz chodník výťahom. 
V tomto článku - postrehu, nech-
ceme  rozoberať notoricky sa 
opakujúcu skutočnosť, že firma 
STAV-COLOR opäť nevytvorila 
dostatočný počet parkovacích 
miest. Došlo však k ďalšiemu 
porušeniu zákona, ktorý senecký 
stavebný úrad a developeri tiež 
porušujú permanentne. Na ceste 
do garáže autám zavadzal strom. 
Stavebník požiadal o jeho výrub. 
Všetko by sa mohlo zdať v poriad-
ku, ale nie je. Chceme poukázať 
na chybu, ktorú urobil stavebný 
úrad. Povolenie na výrub stromu 
malo predchádzať vydaniu 
stavebného povolenia. Bolo to 
však naopak. 

Žiadame stavebný úrad, aby 
začal postupovať v zmysle 
zákona podľa §62 Stavebného 
zákona a §47-49 Zákona o 
ochrane prírody a krajiny.

porušenie zákona

Tvár mesta

Jednou z posledných národ-
ných kultúrnych pamiatok v 
Senci je Veľký Štift. Rozsiahla 
renesančná stavba slúžila ako 
zemepanský kaštieľ rodiny 
Esterházyovcov, navštevovala 
ho aj Mária Terézia. Táto his-
torická budova na Vinohrad-
níckej ulici nám chátra priamo 
pred očami.

V súčasnosti objekt slúži sčasti 
na bývanie či ako sklad, časť je 
opustená. Nie je to škoda?
Celé jeho severné krídlo je 
na predaj za 120-tisíc eur. 
Odhadovaná rekonštrukcia ob-
jektu by stála takmer 1 miĺión 
803-tis. eur. Sme presvedčení, 
že na obnovu by sa mestu 
podarilo získať peniaze z eu-
rofondov, podobne ako sa to 
podarilo napr. mestu Snina, 
ktoré v r. 2012 zrekonštruovalo 
a sprístupnilo kaštieľ. Celá 
rekonštrukcia stála 2,5 mil. eur 
a dnes je pýchou mesta. Aj v 
Senci by tak mohol vyrásť ob-
jekt s peknými reprezentačnými 
priestormi - od rokovacej sály, 
miestnosti pre obrady, koncert-
né sály ZUŠ, priestory pre záu-

jmové a občianske organizácie 
až po archív a kancelárie mest-
ského úradu. 
Aj preto sme zorganizovali obh-
liadku časti Štiftu a snažili sa 
presvedčiť vedenie mesta, aby 
sme zachránili, čo sa dá. Veď his-
torické pamiatky z nášho mesta 
necitlivo miznú. Nechceme, 
aby naše snahy o záchranu os-
tali len ako predvolebné sľuby. 
Priestory, ktoré sme videli, nás 
doslova nadchli. Sme za to, aby 
mesto tento objekt odkúpilo a 
zrekonštruovalo. Mesto však 
okrem toho, že dalo vypracovať 
predbežný odhad rekonštrukcie, 
nepodniklo žiadne ďalšie 
kroky. Keďže v zastupiteľstve 
nemáme väčšinu, náš návrh 
na odkúpenie bol odmietnutý 
v pomere hlasov 12:7. Smutné 
je, že niektorí poslanci naďalej 
urputne presadzujú výstavbu 
nového Mestského domu na mi-
este bývalej starej polikliniky na 
kopci za kostolom.
Preto za poslanecký klub OZ 
Moje Mesto dávame do rozpočtu 
na rok 2016 návrh na odkúpenie 
časti tohto historického skvostu.

veľký štift môže vstať z popola

Stavebný boom v Senci neu-
tícha, ba v plnej miere zasiahol aj 
Slnečné jazerá. Jedným z projek-
tov, ktorý na našom facebookovom 
profile vyvolal najväčšie diskusie, 
je výstavba apartmánového domu 
na parkovisku pred Aquaparkom. 

Tento skvelý nápad dostal majiteľ 
hotela Dolphin a takýmto spô-
sobom by rád rozšíril svoje im-
périum. Byty už dokonca realitka 
ponúkala klientom i s možnosťou 
využitia Štátneho fondu rozvoja 
bývania, ako luxusné 1-2 izbové, 
zrejme pre mladých. Po našom 
upozornení, že tento grandiózny 
projekt je v rozpore s platným 
územným plánom (ÚP), majiteľ 
svoju žiadosť o stavebné povole-
nie stiahol. Netrvalo však dlho a 
žiadosť si podal opäť na ten istý 
projekt, tentokrát pod názvom 

„Motel hotela Dolphin.“ A nikomu 
neprekáža, že v platnom ÚP je 
toto územie zadefinované ako 
doprava a dopravné zariadenia 
(parkovisko). 

V pripravovanom novom ÚP sa 
vyhovelo nátlaku developera a 
zrejme sa dočkáme novej bytovky, 
umiestnenej rovno pred luxusný 
Sai wellnes. Ako sme písali na 
začiatku, stavebný boom zasiahol 
Slnečné jazerá, hotely a apart-
mány rastú ako huby po daždi, 
pribúda betónu, poschodí, plotov, 
ubúda zelene. Na severnej strane 
by okrem bytovky medzi hote-
lom Senec a Aquaparkom mala 
pribudnúť i ubytovňa za Českým 
dvorom a na južnej strane zase 
apartmánové domy za železničnou 
stanicou a ďalší apartmánový dom 
vedľa novej škôlky. 

Quo vadis, Slnečné jazerá?

Na tomto zábere je vidieť zdravý strom, ktorý prekážal developerovi.

Stav po výrube

Priestranné sály s historickými klenbami v budove Štiftu.
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Aj keď sme na zastupiteľstve 
žiadali, aby bola tabuľka s ro-
zdelením dotácií zverejnená aj 
na web stránke mesta, tak ako je 
to v iných mestách, dodnes tam 
nie je (bolo dobrým zvykom, že 
za predchádzajúceho vedenia 
mestských novín tam bolo rozde-
lenie zverejňované, ako aj na web 
stránke mesta). Pritom občania 
majú právo vedieť, ako je nak-
ladané s verejnými financiami. 

dotácie ako cez kopirák
Rozhodli sme sa, aj keď s miernym 
oneskorením, tabuľku zverejniť. V 
plnom znení ju nájdete na našej 
web stranke www.senecmo-
jemesto.sk.  V tabuľke je aj návrh 
na rozdelenie dotácií, ako ho na-
vrhoval zástupca OZ Moje Mesto. 
Rozdelenie dotácií ako prvé na-
vrhovalo mesto, konkrétne primá-
tor Karol Kvál, viceprimátor Dušan 
Badinský, prednostka Jarmila 
Répássiová, hlavná ekonómka 
Janette Matúšová. V prípade 
dotácií pre šport nasledovala 
športová komisia vedená Jura-
jom Gubánim, ktorá skopírovala 
návrh mesta bez zásadnejších 
zmien. Rovnako urobila mest-
ská rada a poslanci mestského 
zastupiteľstva. Žiadne naše ar-
gumenty neboli akceptované.

nerovnaký meter
V tomto článku sa venujeme 
dotáciám pre šport. Medzi 
športové kluby, ktorým bola 
poskytnutá dotácia, pribudol 
novovzniknutý futbalový klub, 
ktorého zakladateľom je vicep-
rimátor Badinský (bývalá pravá 
ruka bývalého prezidenta futbalo-
vého klubu SFM Senec Alexandra 
Matláka). Ustanovujúca schôdza 
klubu bola vlani v decembri, len 
pár dní pred podaním žiadostí 
o dotácie. Nábory detí sa konali 
niekľko dní pred schvaľovaním 
dotácií zastupiteľstvom. Klub 
ešte ani nezačal poriadne svoju 
činnosť, no mesto bolo k nemu 
veľmi štedré. Žiadal dotáciu 18-
tisíc eur (vyše pol milióna Sk) a 
hneď sa mu podarilo získať 7500 
eur (226-tis. Sk). To je suma, o 
ktorej sa môže iným klubom, ktoré 
pôsobia v Senci roky, len snívať. 
Ako príklad môžeme uviesť bojo-
vé športy. Je ťažko pochopiteľné, 
čo viedlo mesto k tomu, že napr. 

športovým klubom ako karate 
či taekwondo znížilo dotácie 
a nadelilo po 500 eur (15-tis. 
Sk)! Prečítal si niekto podk-
lady, ktoré kluby dodali? Ak by 
tak urobil, zistil by napríklad, že 
klub taekwondo, ktorý vycho-
val už majstrov sveta aj Európy, 
ide usporiadať aj medzinárod-
né majstrovstvá  Slovenska...
Kluby, ktoré vyvíjajú celoročnú 
činnosť, platia nemalé sumy za 
prenájmy telocviční, sú regis-
trované v športových zväzoch, 
hrajú súťaže, usporadúvajú tur-
naje, dostávajú menej financií od 
mesta, ako napríklad jednodňové 
masovo - rekreačné podujatia 
Senecká korčuľa (2000 eur),  Beh 
okolo Slnečných jazier (4000 eur). 
Týmto nechceme spochybniť 
význam týchto podujatí. Len sa 
snažíme poukázať na dispropor-
cie a nekoncepčnosť celého sys-
tému rozdeľovania dotácií v Senci. 

nemáme spravodlivý systém 
Nemálo času sme venovali po-
rovnávaniu podmienok, ako 
sa rozdeľujú dotácie v iných 
mestách. Ak si vedia vytvoriť 
viac-menej spravodlivý systém 
inde, prečo to nedokáže Senec? 
Je pravda, ako sa vyjadril po-
slanec Gubáni, že vždy sa nájdu 
kluby, ktoré nebudú spokojné, 
nedá sa vyhovieť všetkým. Ale 
podľa nás by sa nemalo stávať, 
že celoročne pôsobiace klu-
by dostanú menej peňazí ako 
poldňová masovo - rekreačná 
akcia, že kluby, pôsobiace v 
meste celé desaťročia, dostanú 
menej, ako klub, ktorý vznikol 
pred pol rokom a v čase podáva-
nia žiadostí ešte nemal žiadnych 
členov. Alebo že niektorý z klubov 
dostane premrštenú dotáciu, aby 
mohli jeho členovia (niekedy aj s 
rodinami) splavovať malý Dunaj.

Snáď sa raz dočkáme, že 
dotácie budú rozdelené podľa 
toho, koľko majú kluby členov, 
koľko a akých súťaží odo-
hrajú, aké majú výsledky, nák-
lady na telocvične, ihriská atď. 
Veď aj viceprimátor Badinský pred 
voľbami sľuboval vypracovanie 
pravidiel pre určovanie toku dotacií  
z mesta . Realita je taká, že si 
založil nový futbalový klub a hneď 
zinkasoval na dotáciách 7500 eur.

chýbajú informácie aj koncepcia
V Senci neexistuje komplexný sys-
tém informácií o kluboch v meste. 
Nemáme databázu klubov - koľko 
majú členov, aké hrajú súťaže, 
na akých podujatiach doma a v 
zahraničí sa zúčastnili, aké majú 
výsledky, potreby, problémy atď. 
No Senec predovšetkým nemá 
koncepciu – predstavu, akým 
smerom by sa mal šport vyvíjať, 
aké mu mesto vytvorí zázemie. 
Potom sme zrazu postavení pred 
situáciu, že aj keď mesto už roky 
sľubuje športovú halu, stále ju 
nemá a znepríjemňuje športovcom 
život. Mnohé deti sa museli športu 
vzdať, pretože nezvládali dochád-
zanie na tréningy a súťaže mimo 
Senca. Kluby redukujú svoju 
činnosť, lebo nemajú financie na 
prenájmy priestorov. A inde sa 
rozdáva plným priehrštím. Potom 
dochádza k paradoxným situá-
ciam, že mesto zvažuje výstavbu 
zimného štadióna, aj keď športové 
kluby roky čakajú na športovú 
halu s dôrazom na loptové hry..

čo navrhujeme
Na zasadnutí finančnej komi-
sie dňa 23.9.2015 sme prišli s 
návrhom, aby mesto prehodno-
tilo platby klubov za telocvične, 
pretože sú pre mnohé likvidačné 
a poskytovalo telocvične za 
cenu prevádzkových nákladov. 
Bol by to ústretový krok voči 
klubom, mládeži, rodičom a 
prvý krok k spravodlivému de-
leniu dotácií. Inšpirovali sme 
sa mestom Levice, kde už roky 
mesto poskytuje športové zari-
adenia v správe mesta zadarmo. 
Ďalej navrhujeme, aby mesto 
zrušilo účelový fond pre ŠK 
Senec, ktorý je určený výhradne 
pre tento futbalový klub a keďže 
mesto pravidelne hospodári s 
prebytkom a pravidelne otvára 
v lete rozpočet, navrhujeme, 
aby sa navýšila suma určená 
na dotácie a peniaze boli ro-
zdelené medzi všetky kluby. 

Mesto Senec musí vypracovať  
jednoznačné Pravidlá pre posky-
tovanie dotácií z rozpočtu mes-
ta pre oblasť športu, ktoré budú 
upravovať podmienky posky-
tovania dotácií pre túto oblasť.

rozdelenie dotácií pod rúškom tajomstva
V apríli senecké zastupiteľstvo odhlasovalo rozdelenie dotácií na tento rok. Napriek tomu, že poslanci 
z klubu OZ Moje Mesto požadovali, aby bolo zverejnené v mestských novinách Senčan, platených z 
našich daní, nestalo sa tak. Priestor v novinách pre vybraných zástupcov mesta (stále tých istých) sa 
však nájde vždy, ale to je už na iný článok.

Ponúkam vám skutočný príbeh 
z nedávnej minulosti zo Senca 
z čias, keď sa za názory za-
tváralo. Pani Alžbeta Szabová 
(Božinény) sa postavila proti 
vedeniu mesta, konkrétne proti 
rozhodnutiu zbúrať kaplnku na 
Štúrovej ulici. 
Prišla osobne na miesto činu, 
kde už čakal traktor s vlečkou 
na odvoz sutiny. Krikom a 
vlastným telom chránila objekt 
voči totálnej devastácii, ktorá 
mala nasledovať. Hneď na to 
navštívila Národný výbor (dnes 
Mestský úrad - pozn.), ktorému 
predsedal pán Kováč. Ten ju už 
očakával aj s písomným rozhod-
nutím. Neváhala ani okamih 
a tento papier roz-trhala pred 
očami všetkých prítomných. 
Nezabudla mu pripomenúť, že 
aj on je katolík a v prípade, žeby 
dielo skazy dokonal, dostane sa 
do pekla... 
Pre mňa je to úžasný príklad ne-
obvyklej občianskej statočnosti 
a zároveň neposlušnosti, hodný 
osobitného povšimnutia. Ka-
plnka je zrekonštruovaná a 
dnes sa teší veľkej obľube, stále 
je symbolom viery Senčanov. 
Nehovoriac o úcte k pocho-
vaným v masovom hrobe (zom-
reli na následky cholery), ktorý 
je po bokoch kaplnky. Priznám 
sa, že trochu ma táto úžasná 
žena zahanbila. Pretože si 
uvedomujem, že aj ja som mo-
hol pri niektorých súčasných 
demoláciách seneckých objek-
tov (za ktorými dnes plačeme) 
chamtivými firmami chrániť ich 
vlastným telom. 
Pri najbližšej Sv. omši v tom-
to areáli si spomeňte na túto 
statočnú ženu zo Šafárikovej 
ulice.

Peter Sedala

Statočný skutok 
jednej ženy

 

Spravodaj
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Mesto Senec sa v rámci programu 
„Obnova sídiel” uchádzalo o peni-
aze z eurofondov, ktoré mali slúžiť 
i na nadstavbu a rekonštrukciu 
SSS. Nadstavbou sa mala ka-
pacita časti slúžiacej pre klientov 
v non-stop opatere zvýšiť o ďalšie 
lôžka. Momentálne ich je 10. Pre 
neúspešné verejné obstarávanie 
(dve firmy sa odvolali) mesto 
termín realizácie nestihlo. Suma 
viac ako 40-tis. eur, teda vyše 1 
milión 200-tis. Sk (ide o 5-per-
centnú spoluúčasť mesta na pro-
jekte) sa použila na rekonštrukciu 
vnútra objektu. Keď som sa in-
formovala, na čo presne, bolo mi 
povedané, že sa za to vymaľuje, 
bude sa sanovať vlhnúci sklad 
a urobia sa nevyhnutné opravy. 

na jednej strane komfort
Klientov SSS, ktorí sú v nepretržitej 
starostlivosti, kvôli rekonštrukcii 
už v marci tohto roku presunuli do 
súkromného zariadenia a person-
ál - kvalifikované opatrovateľky 
(väčšinou zdravotné sestry), bol 
pol roka doma a dostával 60 per-
cent platu, niečo cez 200 eur! 
Hoci som agendu zdravotníctvo 
a sociálne služby ani v tomto 
volebnom období nedostala (v 
minulom volebnom období ma 
úplne pohltila zložitá problematika 
životného prostredia), začala som 
sa o ňu viac zaujímať. Bola som 
sa preto začiatkom septembra 
pozrieť, ako boli peniaze použité. 
Z toho, čo som videla, som 
bola v šoku. O jednu časť zari-
adenia je postarané komfortne. 
Kuchyňa, do ktorej rekonštrukcie 
sa pred pár rokmi nalialo okolo 
300-tis. eur (viac ako 9 mil. Sk), 
dostala ďalšie nové prístroje. 
Kompletne (i na poschodí) boli 

bezbariérovo zrekonštruované 
WC, slúžiace klubom dôchod-
cov. Čiže ľuďom, užívajúcim si 
pohodlie vlastného domova, 
ktorí sa tam chodia socializovať 
(podebatovať si, zahrať si karty 
a iné spoločenské hry atď.). 
Čo by bolo v poriadku, KEBY... 

na druhej strane katastrofa
V druhej časti zariadenia, 
slúžiacom práve odkázaným na 
celodennú starostlivosť, zastal 
doslova čas. Priestory sú nedotk-
nuté niekoľko - nie málo rokov, 
nevymaľované, s padajúcou 
omietkou zo stien i stropov. Tečú 
radiátory, zo stien trčia neza-
izolované káble. Nefunkčný je au-
tomaticky vrátnik (sestry chodia 
otvárať z poschodia na príze-
mie ručne). Chodby sú tmavé 
so starými svetlami, kúpelňa má 
vaňu a starý BARIÉROVÝ spr-
chovací kút. Personál (ženy) 
tu robia toaletu bezvládnym - i 
nad 100 kg vážiacim klientom 
a prenášajú ich do sprchy „cez 
prekážky“. V spoločenskej mi-
estnosti je stará presedená se-
dacia súprava s prasknutými 
perami, izolačka nemá umý-
vadlá ani toalety! Katastrofa! 

komu nezáleží 
na odkázaných?
Toľko ignorancie a neúcty voči 
ľuďom (klientom i personá-
lu) som už dávno nevidela. 
Keď som sa pýtala vedúcej 
strediska, prečo neriešili aspoň 
to najnutnejšie v časti pre tam 
bývajúcich klientov, odpovedala, 
že všetko sa naraz nedá. Vraj 
„hygiena“ ich dole na prízemí 
urgovala kvôli nedostatkom. 
A nezrekonštruovaná časť sa 

bude postupne riešiť ZA PLNEJ 
PREVÁDZKY! na budúci rok.

Pýtam sa, ako mohli „hygienou“ 
vôbec prejsť takéto „socialistické“ 
priestory, nevyhovujúce žiadnej 
norme? Čo doteraz robili v tejto 
veci mestské poslankyne Emese 
Dobošová a Gabriella Németh, 
ktorým táto agenda niekoľko 
volebných období patrila, resp. 
patrí? A čo nový predseda so-
ciálnej komisie -  Ferko Podolský 
a ostatní jej členovia? Boli sa 
vôbec v tomto zariadení pozrieť? 
A čo vedenie mesta? Ako má 
zmapované mestské zariadenia, 
keď toto nikomu neprekáža? 
Prečo mesto operatívne 
nevyčlenilo peniaze z rozpočtu 
i na revitalizáciu zdevas-
tovanej a nevyhovujúcej 
časti, veď v zastupiteľstve 
sme otvárali rozpočet! 
Myslím si, že nikto z poslancov 
by proti tomu nenamietal, veď 
priestory strediska boli prázdne! 

pomýlené priority
Keď som o mojich zisteniach infor-
movala v bode rôzne na septem-
brovom mestskom zastupiteľstve 
a žiadala vysvetlenie, všetci mlčali, 
len primátor Kvál povedal, že na 
všetko nie sú peniaze... To viem, 
ale máme ich prideľovať podľa 
priority. Kolegyňa z nášho klubu 
Jana Némethová to zakončila 
vhodnou otázkou: Prečo sme 
potom sedem rokov liali ročne 
viac než 200-tis. eur do futbalo-
vého klubu ŠK SFM Senec, ktorý 
už mimochodom ani nefunguje?

A ešte pár slov k personálu. Divím 
sa, že za tie peniaze a v takých 
podmienkach niekto ešte takúto 
náročnú prácu robí. To chceme, 
aby nám naozaj všetky kvalifiko-
vané zamestnankyne odišli? Do 
nového rozpočtu dávame preto za 
náš klub návrh na zvýšenie ich pla-
tov formou osobných ohodnotení.

JT

lesk a bieda Strediska sociálnych služieb
V „zrekonštruovanom“ Stredisku sociálnych služieb (SSS) na Hviezdoslavovej ul. v Senci padá omietka, tečú radiá-
tory, o bezbariérovosti sa dá len snívať. Izolačka nemá umývadlá ani toalety...

Prístup ku sprche nie je bezbariérový, čo sťažuje manipuláciu s imobilnými ľudmi

V predvolebnej debate v ro-
zhlasovej relácii položil redak-
tor seneckým kandidátom na 
primátora otázku: „Čo plánujete 
robiť s herňami?” Gemblerstvo 
je vážny celospoločenský prob-
lém a herní pribúda ako húb po 
daždi. Primátor Karol Kvál vtedy 
povedal, že mesto Senec na 
tento príjem nie je odkázané a 
ak obháji svoj mandát, bude 
sa tým zaoberať. Konfrontovali 
sme ho s týmto jeho prísľubom 
i na mestskom zastupiteľstve. 
Po voľbách prestal byť problém 

zaujímavý. Zaujímavosťou však 
je, že dve herne majú sídlo v 
budovách patriacich Kválovej 
firme, ďalšia v budove jeho 
príbuzného, dve sa nachádzajú 
v budovách dlhoročného člena 
komisie výstavby a územného 
plánovania G. Vargu a jedna 
dokonca dlhé roky sídli priamo 
v budove mestského kultúrneho 
strediska...

Herne v meste
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Po vyškrtaní všetkých slov rôznymi 
smermi, ostanú písmená, ktoré tvoria 
tajničku.

IMMACULATA, KOSTOL, SENEC, SLNEČNÉ 
JAZERÁ, STĹP HANBY, SYNAGÓGA, 
TURECKÝ DOM, VEĽKÝ ŠTIFT

AKOSŤ, BANKA, BOLESŤ, CYKLOTRASA, 
DÁVNA DOBA, DEKÁDA, DOBROVOĽNÍCI, 
DOPAD, GRANÁT, HERNE, KAPACITA, 
KARAFA, KLIMATIZÁCIA, KOMNATA, KONTÁ, 
KONTÚRA, LAIK, LIEK, LESY, LUNETA, 
MAKETA, MAŠKRTA, MLADOMANŽEL, 
NÁDEJ, NÁLADA, OBAVY, OBOJOK, 
OCHOTA, ODMENA, OKOLKY, OLEJ, 
OVZDUŠIE, PARKOVANIE, PÁROK, PEŠIA 
ZÓNA, PITNÁ VODA, PLAT, PODPOROVAŤ, 
POKORA, POLENO, POMOC, PRAVDA, 
RADA, REMESLÁ, RODIČ, RODINA, 
ROLÁDA, SAKO, SILNÝ TÍM, SLOBODA, SOĽ, 
SÚBOJ, SÚCIT, ŠKOLY, TANIER, TERAZ, 
ÚRADY, VOĽBA, ZÁPLATA, ZELEŇ, ZLATO, 
ŽALOBA, ŽIADOSŤ, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.                    

 Martina Jančovičová

oSemSmerovka :-)
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POZVÁNKA
OZ Moje Mesto 
a mestská knižnica 
vás srdečne pozývajú na besedu so 

spisovateľom 

Jozefom Banášom o knihe Dementi 
(voľné pokračovanie knihy Idioti v politike) 

Beseda sa uskutoční 
25. novembra o 18. hodine
v priestoroch knižnice. 

Autor zároveň porozpráva i svoje zážitky z októbrovej cesty 
do Butánu, Kráľovstva šťastia.

Odkaz občianskeho združenia:

Zábava

BABgULYÁS
FESTIVAL V SENCI

Pozývame vás na 2. ročník podujatia,
ktoré sa uskutoční 
24. októbra od 10. hodiny
vo dvore na Krátkej ulici.

Tešíme sa na stretnutie s vami.
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P O Z V Á N K A
OZ Moje Mesto 

a mestská knižnica 
vás srdečne pozývajú na besedu 

so spisovateľom 
Ľubošom Juríkom 

o knihe 
Rok dlhší ako storočie 

o Alexandrovi Dubčekovi .
Beseda sa uskutoční 

2. decembra o 18. hodine
v priestoroch knižnice. 


