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Prajem všetkým v mene OZ Moje 
Mesto do nového roku zdravie, pohodu 
a spokojnosť. Aby ste stretávali len 
dobrých ľudí, úspešne prekonávali 
problémy, dosahovali vytýčené ciele a 
plnili si svoje sny.
Aby sme všetci spolu dokázali nájsť k 
sebe cestu a spolupracovať v záujme 
nášho mesta.

• Rok 2016 bol rokom, kedy sa v 
MsZ udiala zásadná zmena. Prvý raz 
za posledné dve volebné obdobia, 
koaličná skupina poslancov stratila 
svoju  početnú prevahu a odchodom 
Z. Kovacsa nemá  už viac 3/5 väčšinu, 
potrebnú na schvaľovanie podľa 
osobitného zreteľa. V praxi to znamená, 
že predaj, či prenájom mestského 
majetku, schvaľovanie VZN, tvorbu 
územného plánu a jeho zmeny, musí 
podporiť i minimálne jeden poslanec 
za náš poslanecký klub.  

• Druhou témou, ktorá azda najviac 
rezonuje medzi  obyvateľmi mesta, 
je skládka a zápach, šíriaci sa 
mestom.  Prostredníctvom sociálnych 
sietí vznikla skupina, ktorej členovia 
monitorujú  výskyt a intenzitu zápachu 
v rôznych lokalitách mesta. Mnohí z vás 
sa o problém zaujímate, prichádzate s 
otázkami i návrhmi na spoluprácu, čo 
nás nesmierne teší.  Našou snahou je aj 
naďalej prinášať čo najviac aktuálnych 

informácií o skládke. Ako poslanci sme 
presvedčení, že väčšina obyvateľov  
Senca rozširovanie skládky odmieta, 
a toto stanovisko našich voličov 
bude náš poslanecký klub  aj naďalej 
intenzívne presadzovať. 

• Diskutovanou témou, ktorá zasahuje 
všetky vekové kategórie, je i  futbal. 
Tento populárny šport má v meste 
skutočne veľký počet fanúšikov. Preto 
je veľká škoda, že napriek mimoriadne 
štedrej finančnej podpore mesta, 
sa opäť ocitol v kritickej situácii. 
Politika do športu nepatrí, pretože 
na politikárčenie funkcionárov vždy 
doplácajú športovci i fanúšikovia. 
Aj o tom a ďalších informáciách zo 
zákulisia futbalu  sa dozviete z článkov, 
ktoré vám prinášame na vyváženie 
informácií  k tým, ktoré ponúkajú 
mestské noviny Senčan, alebo sa šíria 
ústnym podaním a sociálnymi sieťami.

• Ako ste  sa v lete dočítali v tlači, 
Senec je druhým najpopulárnejším 
mestom na Slovensku, pokiaľ ide o 
počet prisťahovaných obyvateľov.  S 
tým súvisí aj zvýšený záujem o školy a 
škôlky. Od septembra 2016 nenastúpilo 
do MŠ viac, ako 300 detí, ktoré splnili 
podmienky. Pritom ešte v roku 2004 
bolo miest dostatok a nebol problém 
umiestniť dieťa v predškolskom 
zariadení . Ako problém riešiť? Nielen 

túto, ale aj ďalšie zaujímavé témy 
nájdete vo vnútri  novín.

Na záver by som rada zdôraznila, že 
ako opozičný klub, máme maximálnu 
snahu vecne, presne a korektne, 
informovať obyvateľov mesta o témach, 
ktoré sa ich dotýkajú. Informácie, ktoré 
uverejňujeme, vždy preverujeme 
z viacerých zdrojov. Podrobne 
spracúvame podklady, radíme sa s 
právnikmi, ekonómami, stavbármi, aby 
sme mali odborné argumenty. Pritom 
nám pomáhajú mnohí z vás. Všetky 
naše texty sú objektívne podložené  
písomnými dokladmi. Ktokoľvek 
bude mať záujem dozvedieť sa viac, 
môže našich poslancov kontaktovať 
mailom, alebo prísť každý prvý štvrtok 
v mesiaci od 18.hod, do miestnosti 
určenej pre poslanecké kluby v MsKS, 
vedľa kaderníctva, kde sa s vami radi 
stretneme i osobne.  Vaše reakcie sú 
pre nás vítanou spätnou väzbou.

Poslanci za poslanecký klub OZ Moje 
Mesto:  
Jana Turanská – predsedníčka, 
Mária Hudáková, Jana Némethová, 
Monika Snohová, Zuzana Gábrišová-
Košecová, Ján Maglocký, Peter 
Sedala, Ladislav Žittňan

Jana Turanská

SKLÁDKA A ZÁPACH ŠÍRIACI SA MESTOM – dozviete sa zaujímavé 
informácie ohľadne skládky i to, či je pre nás výhodné mať skládku 
priamo pri meste... 
Viac na stranách: 2, 3, 10 a 11

FUTBAL A PODPORA MESTA – vysvetlíme vám prečo sme 
trvali na prepracovaní zmluvy s futbalovým klubom a ako je to s 
prerozdelením dotácií pre športové kluby ... 
Viac na stranách: 8,9,10

VÝBER Z TÉM:

Milí obyvatelia nášho mesta.
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Každý o ňom hovorí, ale 
nikto kompetentný nechce na 
rovinu povedať, odkiaľ smrad 
pochádza a čo robiť, aby tu 
nebol. 

Za posledné tri roky sme 
spolu s občanmi mesta 
niekoľkokrát absolvovali 
večerný výjazd priamo za 
smradom.  A toto sú naše 
zistenia: 
Zo severozápadu sa šíri 
smrad k mestu hlavne 
večer.  „Podľa nášho názoru“ 
smrad pochádza z dvoch 
prevádzok, ktoré sa tým 
smerom nachádzajú. Je to 
skládka odpadu a bioplynová 
stanica. 

1. Bioplynová stanica

Začneme  s tým „menším“ 
zápachom, pochádzajúcim 
„pravdepodobne“ z bioplynky. 
Bezprostredne pri bioplynke 
je cítiť vôňu siláže a senáže, 
ktorá je intenzívna len na 
mieste uloženia, v menšom 

betónovom žľabe. Horšie je to 
so zápachom digestátu, ktorý 
vzniká na konci procesu. Ten 
už zapácha výrazne štipľavo, 
po močovine, kyselkasto. 
Digestát sa používa ako 
tekuté hnojivo, rozprašuje 
sa na polia. Jeho sušená 
granulovaná forma  už 
nezapácha, ale vzhľadom 
na energetickú náročnosť 
sa vyrába málo. Chybou je, 
že prevádzkovateľ  tento 
digestát  rozviezol na polia 
v blízkosti bioplynky a tak 
kým nezvetrá, skutočne pár 
týždňov nepríjemne smrdí. 
Tu je ľahká pomoc. Od 
1.10.2016 platí novela 
vyhlášky č. 410/2012, 
vyhláška č. 252/2016, 
ktorá zaviedla podmienky 
manipulácie, skladovania, 
prepravy materiálu pre 
bioplynové stanice a 
obmedzovanie zápachu. 
Bioplynová stanica by 
mala byť stále v skúšobnej 
prevádzke. Ak prestanú 

vyvážať digestát na 
polia okolo mesta, je 
pravdepodobné, že sa 
tohto špecifického zápachu 
zbavíme.

2. Skládka

Horšie je to so zápachom, 
pochádzajúcim zo skládky. 
Tá je tu už od roku 1995. 

V menšom množstve  
skládkové plyny unikajú z 
neuzavretej etapy 1 a 2, 
ale hlavným zdrojom je 
„pravdepodobne“ etapa 3, 
ktorá sa napĺňa príliš rýchlo. 
Odpad nie je riadne utlačený, 
je prekysličený, je v ňom veľa 
bioodpadu. Skládka nemá 
spaľovacie zariadenie na 
skládkové plyny.  Skládkové 
plyny sú ťažké a ich oblaky 

doslova tečú prostredím. 
Preto zápach cítiť v údoliach 
najmä večer, za bezvetria. 
Skládka vo vnútri telesa 
je teplá, aj 50-60  stupňov 
C. Cez deň sa zohrieva aj 
povrch skládky a večer ,keď 
sa ochladí,  teplý vzduch zo 
skládky stúpa nahor. Cestou 
sa rýchlo ochladí a ťažké 

skládkové plyny (metán, 
sírovodík, CO2) spolu s 
vodnou parou, klesajú dolu. 
V údolí diaľnice a v uliciach 
mesta cítime sladkastý, 
mierne štipľavý smrad. Tu 
je to s nápravou už horšie. 
Nevhodná poloha i terén bez 
prekážok, neumožňujú urobiť 
okamžitú nápravu. Cesta,  
ako sa zbaviť tohto smradu je 
uzavrieť a rekultivovať 

SMRAD NÁŠ KAŽDODENNÝ - ČO S TEBOU?

Chemické reakcie v skládke začínajú prebiehať hneď 
od začiatku, intenzita postupne narastá  a vrchol 
dosahuje po 10 – 15 rokoch a môže trvať až 20 – 30 
rokov. Po tomto období rozkladné  procesy postupne 
ustávajú, ale NIKDY CELKOM NEPRESTÁVAJÚ. 

NEUZAVRETÁ 1. a 2. ETAPA 
SKLÁDKY  281.700 m3

BIOPLYNOVÁ STANICA

3. ETAPA SKLÁDKY  
550.000 m3

PRIESTOR NA ROZŠÍRENIE
xxx xxx m3

pokračovanie strana 3
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JE SKLÁDKA V 
SENCI PRE NÁS 
VÝHODOU?
Nový zákon o odpadoch 
prikazuje obciam zaviesť 
množstevný zber 
stavebného odpadu pre 
občanov. Stanovená výška 
poplatku je od 0,15 do 0,78 
eur. Poplatok má odrážať 
skutočné náklady, ktoré 
má obec spojené s 
odvozom a likvidáciou 
tohto odpadu.

Mesto Senec s platnosťou 
od 1.januára.2016 zaviedlo 
najvyššiu možnú výšku 
poplatku 0,78 eur. Vtedy 
ešte nebolo ani jasné, ako 
sa jeho zber zabezpečí, 
keďže senecký zberný dvor 
nedisponuje váhou.

Z VZN o nakladaní s 
odpadmi zo dňa 30.6.2016, 
sme sa dozvedeli, že túto 
cenu zaplatia senčania za 
odpady, ktoré dovezú až 
na skládku.

Nikto na Slovensku nemá 
vyššie poplatky, ani tie 
mestá a obce, ktoré 
zabezpečujú odvoz zo 
zberného dvora na skládku. 
A to ho niektoré vozia aj 
viac než 50 km.

Takže akú výhodu vlastne 
máme, ako občania 
mesta, za ktorým sa 
nachádza skládka?

pokračovanie strany 2 
skládku a v teréne vysadiť 
vysokú fytocídnu zeleň.

Čo s týmto doteraz urobil 
pán primátor a mesto?

Súhlasili so všetkým bez 
pripomienok.

Na petíciu proti zápachu 
z roku 2013 reagoval asi 
tak, že kompetentné úrady 
nepotvrdili, že zápach 
existuje. On sám ho nijako 
neoznačil a identifikácii sa 
vyhol. Všetky rozširovania 
skládky odpadov mesto 
doposiaľ odobrovalo 
vyjadreniami „súhlas bez 
pripomienok“.

Čakali na premlčanie lehôt?

Bez námietok a ochrany 
majetku mesta a záujmov 
občanov, poslušne prevzalo 
na seba povinnosť uzavretia 
1. a 2. etapy skládky, ktorú jej 
tu , ako bremeno, zanechala 
firma  exposlanca Kloknera, 
priateľa pána primátora. 
Mesto malo  možnosť 
podniknúť právne kroky na 
ochranu majetku , nárokovať 

si spôsobené škody, na 
čo mali neuveriteľných 8 
rokov.  Nestalo sa .Čakali na 
premlčacie lehoty? 

Z vedenia komisie životného 
prostredia odstránili Janu 
Turanskú

Jana Turanská sa snažila v 
minulom volebnom období, 
ako predsedníčka komisie 
životného prostredia, veci 
riešiť. Zabránila vybudovaniu 
soldifikačnej linky na skládke, 
zariadenia na spracovanie 
nebezpečného odpadu a  
žiadala zákaz rozširovania 
skládky. Rokovala s oboma 
pôvodcami smradu. Ing. 
Klokner na ňu podal trestné 
oznámenie a primátor a 
verní  poslanci ju nezvolili v 
tomto volebnom období ani 
za členku komisie životného 
prostredia. Miesto nej si 
zasadol  na predsednícky 
post  poslanec Černay a za 
člena komisie bol dosadený 
Ing. Klokner  a tiež i  syn pani 
vicežupanky a poslankyne, 
Krisztián Németh, ktorý 
očividne ťahá za ten 
„správny“ koniec. 

Dňa 28.9.2016 sa na 
zasadnutí komisie životného 
prostredia rokovalo o 
rozšírení ,či dobudovaní 
skládky, ktorú v krátkej dobe 
plánuje realizovať firma AVE. 
Jej rozšírenie samozrejme 
zastával  Ing. Klokner (Smer-
SD), nominant a prívrženec 
skupiny okolo  primátora.  
Takto sa vyjadril člen komisie 
životného prostredia a syn 
poslankyne a vicežupanky , 
Gabrielly Németh,  Krisztián 
Németh:. „Ja som toho 
názoru, že pokiaľ budú 
mať všetky potvrdenia, 
všetky kontroly, EIU, všetko 
hotové, je to samozrejmé, že 
dobudovanie áno, bez toho 
sa nepohneme. Mňa skôr 
trápi,  prečo sa nerozprávame 
už teraz o 4. etape. Bude ju 
treba. Ako to budeme riešiť? 
Môžete sa smiať. Bude ju 
treba, 4. etapu, či chcete 
alebo nie, čiže táto tretia, 
samozrejme. Nemám dôvod 
pochybovať, že to bude v 
poriadku.“
Predpokladáme, že toto 
nemá z vlastnej hlavy, ale o 
tom počul v obývačke svojej 
mamy. Je zaujímavé, že 

hovorí v tvare „my“. Veríme, 
že tieto slová nevojdú do 
čiernej kroniky mesta a 
nestanú sa realitou.

MH
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Ach tie osobitné zretele ... alebo 
Mesto –  NAJLACNEJŠIA REALITKA

Predaj majetku obce sa realizuje 
na základe obchodnej verejnej 
súťaže, dobrovoľnou dražbou, 
alebo priamym predajom, za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom

Tieto nevýhodné predaje sa vďaka 
nášmu nesúhlasu neuskutočnili. 
- Pozemok na Pezinskej ulici , parc. č. 
5325/20 o výmera 311 m2, mal byť predaný 
za 70 eur/m2, pričom realitné spoločnosti 
predávajú pozemky na Pezinskej za 
140eur/m2. Okrem toho, pozemok je 
vhodný na vybudovanie chýbajúcich 
parkovísk na Pezinskej a zastávky 
autobusu. Rozdiel: 21 770 eur.
- Pozemok na  Rybárskej ulici,  
parc.č.2166 o výmera 1191m2, mal byť 
predaný za 20eur/m2. K pozemku je už 
vytvorená cesta zo Štefánikovej ulice 
a dajú sa na ňom postaviť 2-3 rodinné 
domy. Takéto pozemky predávajú realitné 
spoločnosti až za 200 eur/m2. 
Rozdiel: 142 920 eur a viac.
- Pozemok v logistickom centre, 
parc.č.5568/1 a 5572, o celkovej výmere 
5680m2 za 20eur/m2. Len NDS okolo 
diaľnice vykupuje pozemky za 36eur/m2. 
V logistikách sa pozemky pohybujú okolo 
70eur/m2. Rozdiel: 90 800 eura viac.

V roku 2015 sa malo upratať 
7700 ton, za cenu 21 eur za tonu.

Minulý rok sme našich čitateľov 
informovali, aké ohromné množstvo  
odpadu  na čiernych skládkach sa 
náš úrad chystal zlikvidovať, použijúc 
štátnu dotáciu. Bolo to neuveriteľných 
7 700 ton odpadu za 165 000 eur. 
Pre lepšiu predstavivosť, je to také 
množstvo odpadu,  aké celé mesto 
Senec a jeho občania,  vyprodukujú 
za jeden rok. Minulý rok súťaž vyhrala 
spoločnosť Ing. Kloknera a AVE robilo 
v súťaži tandemistu. Štátna dotácia na 
tento „projekt“ nebola poskytnutá.

V roku 2016 sa uprace 855 ton, 
za cenu 71 eur za tonu. 

Tento rok sa Mesto Senec opäť 
uchádza o dotáciu na likvidáciu 
čiernych skládok. 
Hoci sa jedná o takmer tie isté 
nevyčistené lokality,  z roka na rok 
množstvo odpadu kleslo už len na 855 
ton za 61 000 eur. Napríklad minulý 
rok sa v lokalite Nitrianska na 55m2 

malo nachádzať 1 470 ton. V tomto 
roku, na tom istom mieste, je to už 
len 150 ton.  Akosi sa nám ten odpad 
z roka na rok stráca. Žeby rómska 
komunita, ktorá v susedstve býva, 
upratala? Veď počkajme ešte ďalší 
rok a bude ho tam možno  desaťkrát 
menej. Logicky vychádza, že ak je 
10x menej odpadu, tak suma za jeho 
upratanie by mala by približne 10x 
nižšia. Kdeže! Súťaže sa zúčastnila 
a aj vyhrala,  ako jediná, opäť firma 
pána Ing. Kloknera. A hoci odpadu 
je menej, cena za tonu uprataného 
odpadu vzrástla z 21 na 71 eur. Do 
zoznamu čiernych skládok sa znovu 
nedostala lokalita nad záhradkárskou 
osadou v Starej tehelni, ktorá je 
zrejme najväčšou čiernou skládkou v 
meste.... 

Biznis S ČIERNYMI 
SKLÁDKAMI 
prekvitá

Tento postup sa nemusí dodržať, ak sa  
predaj definuje ako hodný osobitného 
zreteľa, ktorý sa  však používa len 
výnimočne, pri špecifických situáciách. 
Jedinou podmienkou takéhoto predaja 
je, že ho odhlasuje trojpätinová väčšina 
poslancov MsZ. Keď sa pozrieme na 
predaje uskutočnené mestom Senec 
, až na výnimky, sú  takmer všetky  
„hodné osobitného zreteľa“.  Doteraz  12 
koaličných poslancov odhlasovalo 
doslova komu čo chcelo.  

Osobitý zreteľ už len tak neprejde
V lete koalícia okolo pána primátora  
stratila jedného poslanca  a tým pádom i 
trojpätinovú väčšinu , potrebnú na osobitný 
zreteľ a už nemôže týmto nevýhodným 
spôsobom predávať majetok mesta. 
Samozrejme, že sa im to nepáči a spustili 
kampaň, ako kvôli poslancom  nášho 
klubu ,mesto prichádza o príjmy z predajov 
majetku. Na túto kampaň využívajú 
mestské noviny, platené z daní občanov, 
bez možnosti vyjadrenia druhej strany. 

Prostriedky z predaja sa začali účelovo 
viazať
Je náhoda, že sa zrazu peniaze z predajov 
začali viazať na výstavbu škôl a škôlok? 
Doteraz sa nikdy prostriedky z predaja 
účelovo neviazali, ale používali sa voľne  
v rozpočte. 
Poslanci koalície skúšajú všeličo, v snahe 

donútiť  nás dvíhať ruky za tieto nevýhodné 
predaje. Brnkanie na city a vydieranie v 
priamom prenose je  častou metódou. 
Naposledy prišli koaliční poslanci  s 
nápadom, že sa z predajov pozemkov 
budú financovať dostavby školských 
zariadení. Vedia, že toto je téma, ktorá 
nás najviac trápi a práve my, poslanci OZ 
Moje Mesto, stále hľadáme možnosti, ako 
kúpiť pozemky na výstavbu novej MŠ.  
Otázkou zostáva , prečo takto neviazali 
prostriedky na školstvo doteraz, ale 
prišli s týmto nápadom , až keď nemajú 
väčšinu, potrebnú k predaju majetku mesta 
podľa  osobitného zreteľa.

Pezinská ulica
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Doprava je spomalená 
na  všetkých hlavných 
komunikáciách mesta . Kritické 
je to predovšetkým na kruhovom 
objazde na Pezinskej, kde 
pokračuje cesta I. triedy č. 62 
od Galanty. Tá je v rovnakom 
čase upchatá až po Šamorínsky 
kruhový objazd.

DÔVODOV ZLYHÁVANIA 
DOPRAVY V MESTE JE 
VIACERO

- V prvom rade je to už 
spomínaná kruhová križovatka 
pri G&G pumpe, ktorá nespĺňa 
parametre, aké by mala kruhová 
križovatka spájajúca cestu 
I. triedy s ostatnými cestami 
spĺňať.
- Nie je dostatočná kapacita 
cesty 503, ktorá spája Senec 
s diaľnicou od spomínaného 
kruhového objazdu.
- Ďalším dôvodom je i to, že je 
uzatvorený zjazd na diaľnicu 
pri Blatnom. Prebieha tam 
prestavba a skoro všetky autá 
idú cez mesto. O tejto prestavbe 
sa hovorilo roky a konečne sa 
začala aj jej realizácia.  Mesto 
malo byť na túto situáciu 
pripravené. Nakoľko však 
nemáme Generel dopravy – 
nemáme ani  stratégiu a víziu, 
ako a čo riešiť!
- Autá smerujúce od Galanty 
uprednostňujú výjazd na 
diaľnicu, lebo stará senecká 
cesta v smere do Bratislavy je 
ustavične v ranných hodinách 
upchatá.

RIEŠENIE KRITICKÉHO 
KRUHOVÉHO OBJAZDU 
LEN NAOKO

Dňa 11.12.2014 bol 
prerokovaný na MsZ bod, 
ktorý riešil výmenu pozemkov 

vo vlastníctve G. Vargu, ktorý 
je len jedným z vlastníkov 
pozemkov nachádzajúcich sa 
v priestore kruhového objazdu 
Pezinská - Dialničná. Dôvodom 
bolo: "Mesto Senec plánuje 
celkovú rekonštrukciu okružnej 
križovatky na ceste II/503 a 
III/5037 na Pezinskej ulici a 
Diaľničnej ceste v Senci, z 
dôvodu zvýšenia výkonnosti 
križovatky." Mesto Senec v 
zastúpení primátorom mesta 
vyzvalo menovaného vlastníka 
pozemkov, aby predložil návrh 
na ich vysporiadanie.

Prečo sa to riešilo len s 
jedným vlastníkom a nie so 
všetkými? Prečo to riešilo 
mesto a nie BSK, pod ktorého 
kompetencie to patrí?

Uznesením MsZ č. 125/2014 tak 
pozemky v centre mesta Senec 
č. 791/3 a 739/66  (318 m2)  
prešli do vlastníctva G. Vargu.

Proti výmene vtedy boli:
p. Nádaský – on ani  
podnikateľská komisia, ktorej 
predsedal s návrhom nesúhlasili
p. Turanská – povedala, že 
pozemky si má vysporiadať 
Slovenská správa ciest 
a poukázala na viacero 
nezrovnalostí, spochybnila i 
znalecký posudok
p. Ožvald – podľa neho 
končiace zastupiteľstvo 
nemalo kompetencie na predaj 
mestského majetku. Spochybnil 
výšku znaleckého posudku, 
ktorý zo sumy ohodnotenia 165 
eru klesol na 100 eur.

Výmenu obhajovali:
Poslankyňa a vicežupanka BSK- 
p. Németh – ktorá je známou 
obhajkyňou nevýhodných 
predajov pozemkov na území 
mesta Senec do rúk rodiny 
primátora Kvála. V roku 2012 
na pôde BSK obhajovala predaj 
pozemku za poliklinikou za cenu 
cca 64,- eur/m2 s odôvodnením, 
že ide o verejnú zeleň, na ktorú 

verejnosť aj jej pričinením 
nemôže teraz vstúpiť. Tentokrát 
tvrdila , že BSK má v rozpočte 
na rok 2015 odsúhlasené 
finančné prostriedky na 
rozšírenie okružnej križovatky, 
ale ak nebudú vysporiadané 
pozemky BSK nepristúpi 
k zahájeniu výstavby 
rozšírenia okružnej križovatky. 
p. Bittner – podporil zámenu a 
vyzdvihol dôležitosť rozšírenia.

Čo sa udialo od „schválenia“ 
tejto výmeny pozemkov?

- Kruhový objazd na ceste 
II/503 a III/5037 na Pezinskej 
ulici a Diaľničnej ceste v Senci 
je v pôvodnom stave a jeho 
prestavba nie je v rozpočte BSK 
ani na roky 2017 – 2019.
- Vymenený pozemok č. 791/3, 
ktorý získal Gejza Varga, je už 
vo vlastníctve firmy KVALSTAV, 
spol. s r.o., ktorá v  októbri 
2016  podala žiadosť o vydanie 
rozhodnutia o umiestnení 
stavby ‘Polyfunkčný objekt’ na 
pozemku parc. č. 793/5, 791/3, 
739/2, 739/32, 739/66, 739/58 
katastrálne územie Senec….

Miesto riešenia problémov 
obyvateľov mesta Senec, 
primátor tak zasa raz 
pomohol svojim blízkym k 
získaniu priestoru na ďalšiu 
polyfunkciu v centre mesta.

- BSK dňa 09.11.2016 vyhlásilo 
Obchodnú verejnú súťaž na 
predaj majetku - parcely č. 

5364/15 o výmere 1 378 m2, 
ktorá je v bezprostrednej 
blízkosti kruhového objazdu. 
Prečo ho kraj predáva? Za 
akým účelom ho odčlenili od 
pozemku, ktorý má 22 000 m2? 
Nebude chýbať pri výstavbe 
križovatky a infraštruktúry do 
budúcna?

PRIMÁTOR UŽ DLHÉ ROKY 
NEPLNÍ SVOJE SĽUBY

K bezpečnej a pohodovej 
autodoprave neprispieva 
ani križovatka pri pošte. Je 
neprehľadná, komplikovaná a 
navyše v tesnej blízkosti školy 
a kostola. Primátor klamal, keď 
tvrdil, že táto križovatka sa bude 
prestavovať spolu s poštou. 

DOPRAVNÁ SITUÁCIA V 
SENCI JE ZLÁ A MOŽNO 
BUDE EŠTE HORŠIA!
- Neexistuje Generel dopravy 
mesta a ani dlhodobé výhľady 
na riešenie dopravy. Preto 
nikto nevie čo sa stane keď sa 
dokončí križovatka Blatné. 
- Neexistuje obchvat Senca od 
Blatného v smere na Galantu. 
- V dôsledku prestavby diaľnice 
budú musieť časť  D1 zdvihnúť 
o 1,5 metra a celá doprava z 
diaľnice bude odklonená na 
starú seneckú cestu. A aby toho 
nebolo málo, tak cesta I/61, teda 
stará senecká, bude zároveň aj 
obslužnou komunikáciou tejto 
stavby. 
Ako budeme cestovať do 
Bratislavy, nikto nevie odhadnúť.

DOPRAVA SÍCE KOLABUJE, ALE BIZNIS S REALITAMI PREKVITÁ
Dopravná situácia v Senci je v 
ranných hodinách neúnosná.
Prejsť úsek od Réci až 
po výjazd na diaľnicu trvá 
niekedy aj hodinu. 

parcela č. 
5364/15
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Na Mestskom zastupiteľstve 
(MsZ) dňa 8.9.2016 sme 
dali návrhy pozemkov, 
kde by mesto mohlo veľmi 
rýchlo postaviť novú škôlku. 

1. Pozemok na Záhradníckej 
ulici vo vlastníctve mesta
Ide o pozemok v záhradkárskej 
oblasti o rozlohe cca 50 árov. 
Tento náš návrh prednostka 
rezolútne zamietla. Pritom jej 
úlohou je viesť a organizovať 
prácu mestského úradu a nie 
rozhodovať. 
Susednú časť vlastní poslanec 
Černay. Jedným z argumentov 
proti bolo, že na území s 
regulatívom záhradky sa nesmie 
stavať občianska vybavenosť. 
Avšak v kompetencii MsZ je 
meniť regulatív územia a to 
jednoducho - hlasovaním. Viac  
ako polovica záhradiek na tomto 

pozemku je neobrábaných. 
Napriek tomu tento náš návrh 
zatiaľ nezískal podporu.

2. Pozemok v Mlynskom kline 
Navrhli sme ďalší vhodný 
pozemok, na ktorom sa 
dá okamžite začať stavať 
a dokonca  je určený na 
občiansku vybavenosť. 
Má všetky inžinierske siete, 
vybudovanú  komunikáciu,  
hotové parkovisko, vhodnú 
veľkosť cca 30 árov a hraničí 
s mestským 35 árovým 
pozemkom, ktorý sa dá k nemu 
pripojiť. Cena  je veľmi výhodná 
a pre mestský rozpočet doslova 
nepatrná. Investor ho mestu 
ponúka s tým, že mesto tam 
vybuduje aj ihrisko / športovisko, 
ktoré bude prístupné i pre 
obyvateľov tejto lokality.  
Pri predstavovaní tohto návrhu  
primátor demonštratívne 
opustil rokovaciu miestnosť 
a za ním i viceprimátor 
Badinský. Nami predložený 
návrh modulovej výstavby, by 
umožnil postaviť škôlku za 3 
mesiace s kapacitou 120 – 
150 detí za sumu cca 1,2 mil. 

eur.  Takéto stavby majú i v 
okolitých obciach a sú s nimi 
spokojní. Sú na nerozoznanie 
od murovaných.  
Našu prezentáciu vedenie 
mesta i koaliční poslanci 
opäť odignorovali s tým, že 
oni modulovú stavbu nechcú. 
Pritom nadstavba ZŠ Mlynská je 
urobená obdobnou modulovou 
technológiou. 

Kto mestu káže stavať 
nadstavby a hlavne draho?

Neskôr v diskusii vyšla pravda  
najavo. V pláne je už ďalšia  
nadstavba MŠ - Kysucká. 
Preto naša predstava postaviť 
novú škôlku – rýchlo, lacno a v 
lokalite, kde býva veľa mladých 
ľudí, im očividne nesedí. Chcú 
realizovať len nadstavby na 
jestvujúcich MŠ, zahusťovať 
počet detí a centrum mesta. 
A to aj na úkor toho, že podľa 
hygienických noriem už deti 
nemajú predpísanú plochu 
ihriska na dvore a musia sa 
chodiť hrať pomedzi bytovky**. 
Záhadou je ako vôbec mohla 
hygiena povoliť takéto riešenie?
Rozkaz zhora asi znie jasne: 

stavať nadstavby a hlavne draho!  
Napríklad verejné obstarávanie 
na nadstavbu ZŠ Mlynská 
vyhrala jediná prihlásená firma 
CS, s.r.o.. Nikomu na meste 
zrejme nevadilo, že prekročila 
očakávaný rozpočet o 225 tisíc 
eur. 
Tá istá firma sa zúčastnila 
tendra aj na nadstavby MŠ 
Fándlyho a Kollárová. Môžeme 
očakávať ten istý scenár? 
Tieto nadstavby sa môžu robiť 
len počas prázdnin a hotové  
môžu byť najskôr v školskom 
roku 2017/2018. 
OZ Moje Mesto trvá i naďalej na 
svojom návrhu, aby sa v Senci 
vybudovala plnohodnotná nová 
škôlka, ktorá bude vyhovovať 
platným vyhláškam a normám 
a vytvorí zdravé a moderné 
priestory pre výchovu detí.

MH

Nová škôlka mohla stáť už roky - lenže primátor a "jeho verní" 
poslanci ju nechcú postaviť.

Za peniaze, ktoré doteraz  
mesto Senec investovalo 
do prestavieb sme mohli 
mať postavenú novú škôlku, 
alebo školu s vyšším 
počtom miest pre deti. 
Kto bráni takejto výstavbe?

VÝSTAVBA NOVEJ MŠ - Mlynský klin

VÝHODY NEVÝHODY
• Vhodný priestranný 

pozemok, dostupný ihneď
• Možnosť okamžitej výstavby
• Všetky IS na pozemku, 

vyhovujúca komunikácia a 
existujúce parkovisko

• Výborná lokalita nového 
sídliska

• Kapacita MŠ 120 – 150 detí
• Výhodná cena novostavby 

modulovým systémom cca 
1,2 až 1,4 mil. eur pri cene 
700 až 850 eur/ m2

• Mesto nepožiadalo o 
dotáciu na novú výstavbu, 
ktorú mohlo získať z 
MŠVVaŠ SR* 

NADSTAVBY - MŠ Fándlyho a MŠ Kollárova

VÝHODY NEVÝHODY
• Mesto dostalo dotáciu vo 

výške 280 000 eur*
• Možnosť výstavby len cez 

školské prázdniny
• Technicky a organizačne 

náročná výstavba 
• Vysoká cena 1,6 mil eur
• Dochádza k preťaženiu 

jestvujúcu MŠ, častokrát 
bez dodržania hygienickej 
normy 

• Zhoršuje sa dopravná 
situáciu v meste, 
nedostaok parkovacích 
miest pre zamestnancov a 
návštevníkov

• Kapacita len 100 detí
* Vroku 2015 dostalo od ministerstva dotáciu na modulové stavby až 60 
žiadateľov. V okolí Senca to boli napr.Moste pri Bratislave, Hrubá Borša, 
Rovinka, Malinovo, Nová Dedinka, Dunajská Lužná, Ružinov v Bratislave ...

** VYHLÁŠKA 527/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

*Mesto Senec nie je ochotné zisťovať možnosti zmeny, či existuje spôsob 
alokovať peniaze z nadstavby MŠ na modulovú výstavbu MŠ 
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JE JEDNO ZA KOĽKO - LEN NECH TO STOJÍ?
Ak by sa v meste Senec stavali nové škôlky a školy a nerobili sa predražené nadstavby, mali by sme za 
tie isté peniaze umiestnených dvakrát viac detí! Pri súčasných ekonomicky nevýhodných riešeniach 
by dokonca pre mesto bolo  lacnejšie platiť súkromným škôlkam za vytvorenie ďalšieho miesta 300 
eur mesačne na jedno dieťa a ešte by sa aj ušetrilo. 

MODULOVÁ STAVBA MŠ V MOSTE PRI 
BRATISLAVE
Postaví sa samostatná budova s vlastnými základmi, 
inžinierskymi prípojkami, potrebným zázemím, WC, 
chodbami. Stavbu je monžné kedykoľvek rozšíriť prístavbou. 
Jedáleň, šatne a pod. sa dajú realizovať aj dodatočne. 

Kapacita stavby bude 60 detí
Cena  aj so zariadením: 575 000 eur
Doba výstavby 2 mesiace
Cena stavby na jedno umiestnené dieťa: 9 583 eur

PLÁNOVANÉ NADSTAVBY MŠ FÁNDLYHO A 
KOLLÁROVA
Nadstavbami sa vytvorí len 5 nových tried, zázemie, WC, a 
chodby. 
Stavba na jestvujúcej budove sa dá realizovať len počas 
školských prázdnin. 

Kapacita oboch stavieb dohromady bude 100 detí
Cena oboch nadstavieb spolu: cca. 1 600 000 eur
Doba výstavby 3 mesiace
Cena stavby na jedno umiestnené dieťa: 16 000 eur

       

    Cena vyššia o 65%

NOVOPOSTAVENÁ MODULOVÁ ZŠ V MOSTE 
PRI BRATISLAVE
Novopostavená samostatná budova s vlastnými základmi, 
inžinierskymi prípojkami, potrebným zázemím, kabinetmi, 
WC, chodbami, bezpečnostným schodiskom. 
Rozmery chodieb a tried sú honosné a plne vyhovujú platnej 
vyhláške. Vo všetkých priestoroch je denné svetlo. Stavbu je 
možné jednoducho rozšíriť prístavbou.

Kapacita: 6 priestranných tried pre cca 144 detí 
Cena: 607 000 eur vrátane zariadenia
Doba výstavby: 3 mesiace
Úžitková plocha: cca 640 m2

Cena stavby za m2: 950 eur

NADSTAVBA ZŠ MLYNSKÁ V SENCI

Nadstavba realizovaná na jestvujúcu budovu školy. 
Komplikované odstraňovanie pôvodnej strechy a pripájanie 
sa na jestvujúce prípojky. Vytvorené boli triedy, zázemie, 
kabinety, WC, dostavba jedálne, zborovne, šatní a sklady.  
Náročné riešenie bezpečnostných únikov, na úzkych 
chodbách, ktoré svojou šírkou nevyhovujú vyhláške. Na 
chodbách nie je denné svetlo. Ďalšia prístavba nie je možná.

Kapacita: 7 tried pre tried pre cca 196 detí
Cena: 1 445 000 eur vrátane zariadenia
Doba výstavby: 3 mesiace
Úžitková plocha: cca 870 m2

Cena stavby za m2: 1 650 eur            Cena vyššia o 73%
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Rok 2016 bol aj rokom, kedy 
sa opät  viac hovorilo o futbale.  
Kameňom úrazu bola zmluva o 
prenájme budovy na štadióne, 
predkladaná viceprimátorom 
Badinským.  Zmluva totiž bola 
vypracovaná neštandardne – 
teda v  rozpore so zákonom. 
Náš poslanecký klub navrhol 
vypracovať novú zmluvu a  
zvolať  mimoriadne Mestské 
zastupiteľstvo (MsZ), na 
ktorom by poslanci prenájom 
odsúhlasili.
To sme považovali za 
najjednoduchšie a korektné 
riešenie. Žiaľ, neúspešne.  
Pán Badinský trval na 
schválení  pôvodnej zmluvy. 
Vysvetlime si teda,  aké chyby 
zmluva obsahovala.

• Prvým sporným bodom 
bola skutočnosť,  že zmluva 
predkladaná viceprimátorom, 
bola zmluvou o prechode 
nájmu. Na to je potrebný  
súhlas pôvodného nájomníka. 
Ten však súhlasil  len s 
prevodom na  futbalový klub 
MŠK. O stolnotenisovom 
klube, ktorý bol tiež do 
zmluvy zakomponovaný  ako 

nájomca, však  reč  nebola.
• Pôvodná zmluva bola  
podpísaná primátorom mesta 
v roku 2008, bez verejnej 
súťaže a bez hlasovania / 
uznesenia MsZ,  za 1 euro. 
To je v rozpore s VZN o 
hospodárení s majetkom 
mesta, lebo primátor mesta 
nesmie bez uznesenia 
MsZ odsúhlasiť prenájom 
zastavanej plochy nad 100 
m2 (prenajaté priestory podľa 
zmluvy majú 765 m2).
• Viceprimátor požadoval, 
aby mesto uhrádzalo náklady 
na energie do výšky 20 000€, 
čo je v rozpore so zákonom.
• Zmluva bola uzavretá len 
na prízemie mestskej budovy 
na NTC, poschodie nijako 
neriešila. „Vďaka“ predošlým 
prevodom na jednotlivé kluby 
a neplatne uzavretej zmluve 
s mestom, sa nájomné 
vzťahy stali neprehľadnými.  
Tu je vysvetlenie veľmi 
komplikované. Z dostupných 
zdrojov a získaných zmlúv 
vyplýva, že  neprehľadná  
situácia vznikla predovšetkým 
preto, že zmluvné strany 

nedodržali štandardné 
podmienky  a chýbali i viaceré 
náležitosti – podpis druhého 
štatutára na jednej, dátum na 
druhej zmluve.
• Prešla na nového 
nájomníka dodatkom č.1, 
na ktorom nesedia dátumy 
a odvoláva sa na nájomnú 
zmluvu zo dňa 11.6.2008, 
ktorá neexistuje. Mala by 
sa predlžovať a prevádzať 
zmluva, na ktorej nesedia 
údaje.
NKÚ vo svojej kontrole z 
roku 2011 o tejto zmluve 
konštatoval, že: „nájomná 
zmluva je neplatná v 
zmysle § 40 ods. 3 zákona  
č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov 
(Občiansky zákonník), podľa 
ktorého písomný právny úkon 
je platný, ak je podpísaný 
konajúcou osobou“.....

Toto všetko boli dôvody, 
pre ktoré sme navrhli 
vypracovať  novú zmluvu.  
Žiaľ, p. Badinský sa s našimi 
výhradami nestotožnil. Preto 
sme kontaktovali právne 
oddelenie na  MÚ. To do 

zmluvy zapracovalo väčšinu 
našich pripomienok, a zmluva 
bola na októbrovom MsZ 
predložená  opäť.
Medzičasom viceprimátor 
Badinský spustil proti nám 
hysterickú kampaň na 
facebooku, spolu s petíciou 
za záchranu futbalu. Toto 
počínanie nemalo reálne 
opodstatnenie a jeho jediným 
cieľom bola manipulácia 
mienky rodičov a vyvolanie 
strachu a emócií, so snahou 
očierniť našich poslancov.
Prenájom sme odsúhlasili 
za 1 euro s podmienkou, 
že relaxačné priestory, ako 
sauna, vírivka a klubovňa,  
budú k dispozícii všetkým 
športovým klubom v meste.
Problémom stále zostáva 
požadovaná úhrada  energií 
v sume 20.000 eur. Tu sme 
navrhli poskytnúť účelovú 
dotáciu 20.000 eur (suma 
viazaná na úhradu energií).
Tento náš návrh zostáva zatiaľ 
bez odozvy. 

Prenájom budovy FUTBALISTOM

Rok Výdaje mesta na prevádzku budovy 
na futbalovom štadióne

Dotácie 
mesta na 

futbal

Dotácie  
mesta cez 
peňažný 
účlový 
fond

Dotácie 
futbalu 

CELKOM

Dotácie 
mesta 

CELKOM 
-

ŠPORT

Podiel 
futbalu na 
celkových 
dotáciách 
- ŠPORT

Elektrina Plyn Vodné 
stočné

Iné 

2009 164 000 164 000 206 149 80 %
2010 18 000 100 000 118 000 175 993 67 %
2011 100 000 100 000 200 000 298 615 67 %
2012 3 883 15 915 3 111 6 010 100 000 100 000 228 919 297 339 77 %
2013 4 080 14 896 2 359 6 939 100 000 75 000 203 274 298 589 68 %
2014 4 926 10 958 1 503 22 166 36 656 80 000 156 209 203 863 77 %
2015 5 248 11 241 1 336 4 707 43 000 30 000 95 532 181 720 53 %
2016 4 034 6 548 1 599 10 502 20 000 25 000 67 683 140 000 48 %

Ročné dotácie poskytnuté futbalovému klubu v meste Senec

Len pre porovnanie v Leviciach, kde žije cca. 33 300 obyvateľov (2x viac ako v Senci) futbalový klub dostáva od mesta dotácie vo 
výške 16 600 eur. V klube je asi 200 detí a muži hrajú 4. ligu. 
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FUTBAL V SENCI OPÄŤ 
ZAČÍNA OD NULY

Veľa sa popísalo o ďalšej 
zmene majiteľa klubu, hlavne 
v denníku Šport. Dňa 20.apríla 
2016 vyšiel článok, 
ktorý informoval o 
predaji seneckého 
klubu do Gabčíkova. 
Majitelia z Dunajskej  
Stredy, ktorí aktíva 
klubu prevzali od 
problematického ŠK 
SFM Senec v roku 
2014, už nepotrebujú  
dva kluby v najvyšších 
súťažiach, preto z 
projektu vycúvali.  
Vraj i  preto, lebo 
mesto Senec po 
voľbách 2014 „prestalo 
prejavovať náklonnosť 
voči futbalu a sľúbených 
130-tisíc na podporu futbalu 
poslanci jednoducho 
odmietli nájsť v rozpočte“.

KÝM BOLI SĽÚBENÉ 
VYSOKÉ DOTÁCIE?

My - poslanci, sme na 
tému futbal nerokovali od 
mimoriadneho MsZ v júni 2013, 
kedy chcel bývalý predseda 
klubu ŠK SFM Senec  Matlák 

klub mestu darovať.  Dostal  
sa v súvislosti s dotáciou z 
tzv. „nórskych fondov“ do 
nelichotivej situácie. Mesto 
vtedy tento krok odmietlo. 
Matlák sa dohodol s majiteľmi 
zo Žitného ostrova, tí aktíva 
klubu (hráčov) prevzali  
a vznikla akciovka  ŠK 
Senec a.s.  Odvtedy sa o 
seneckom futbale rokovalo 
LEN za „zavretými dverami“ 
primátorovej pracovne. Do 
zastupiteľstva sme dostávali 
iba navrhovanú dotačnú sumu, 
ktorá bola zastupiteľstvom 
už iba schválená.  

PRÁVO KONTROLY SME 
NEMALI 

V minulosti, kedy do ŠK SFM 
tieklo z mestského rozpočtu 
viac,  než 200-tisíc Eur ročne, 

sme nemali právo kontroly, 
lebo ...„ súkromný klub“. A v 
akciovke už nebola záruka 
kontroly absolútne žiadna. O 
situácii v klube  neboli poslanci 
MsZ vôbec informovaní. Až 
na zasadnutí Komisie športu, 
koncom  roka 2015, kde sa 
zišli predstavitelia jednotlivých 
športových klubov, sme  sa o 
problémoch klubu dozvedeli 
od výkonného prezidenta ŠK 
Senec , Martona, ktorý  komisiu 
informoval, že klub  majitelia 

ponúkajú mestu, alebo inému 
záujemcovi. Majitelia klubu ŠK 
Senec nikdy pred poslancov 
nepredstúpili a rokovali len s 
primátorom a viceprimátorom.

STÁLE LEN ROKUJÚ...

Na februárovom mestskom 
zastupiteľstve som vyzvala  
primátora, aby nás o situácii 
ohľadne futbalu informoval. 
Dozvedeli sme sa opäť  iba, 
že rokujú...“ Možno futbal 
prevezme nový športový 
klub MŠK Senec“, ktorý pred 
voľbami založil súčasný 
viceprimátor Badinský (bývalý 
tréner i člen výkonného 
výboru ŠK SFM Senec), „ale 
boja sa dlhov, ktoré by údajne 
akciovka mala mať...“A koniec 
už poznáme, MŠK sa „zľaklo“ 
a  futbal neprevzalo. Tým 

pádom sme stratili 2.ligu 
mužov, 1.ligu dorast a aj tzv. 
„útvar talentovanej mládeže“ 
v rámci ZŠ Tajovského, čo 
znamená dotačný príspevok 
od štátu na podporu 
športových talentov .A zrazu 
primátor s viceprimátorom 
unisono tvrdia, že „ Sencu 
stačí piata i šiesta liga, 
hlavne, nech si deti zakopú “. 
Keby bola akciovka zadlžená, 
zrejme by v Gabčíkove neboli 
takí hlúpi a kupovali ju?!

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA 
PRESTUPOVÚ TRAUMU? 

Poslanci, ktorí nemali 
možnosť zúčastniť sa 
rokovaní, ktorí neboli 
informovaní?  V meste funguje 
dlhodobo veľa športových 
klubov, zastrešujúcich aj 
niekoľko športov, s vysokým 
počtom športovcov. Často o 
nich ani nevieme. Dosahujú  
pritom výborné výsledky aj 

na medzinárodných 
súťažiach. Fungujú 
bez zmien aj 15 
rokov, skromne, 
šťastne, bez 
p r e h n a n ý c h 
nárokov na mestský 
rozpočet, na ktorý 
sa skladáme my 
všetci, obyvatelia 
Senca. Dotačná 
politika mesta by 
mala byť spravodlivá 
a vyvážená.  
Dotácie by mali 

plynúť rovnomerne, hlavne  
na podporu talentovanej 
mládeže, bez ohľadu na 
športové odvetvie, čo je 
v našom meste dlhodobo 
opomínané. Aj napriek 
tomu, že futbal je fenomén 
a u nás najpopulárnejší 
šport, mesto by nemalo 
diskriminovať deti, ktoré sa 
rozhodli pre iný šport. Veď 
dane platíme všetci rovnako.

JT

Za takmer tridsať rokov  
čo žijem v Senci, fungoval 
futbal pod štyrmi značkami: 
FC Koba, FC Senec, 
ŠK SFM Senec a ŠK 
Senec a.s. Vždy sa cez 
tento „fenomén“, ktorým 
nesporne futbal je, chceli 
zviditeľniť „vplyvní muži“. 
Tiekli doň súkromné, ale 
hlavne nemalé verejné 
zdroje.V Senci, zvlášť za 
posledné obdobie od roku 
2009, viac než 1,5mil.Eur! A 
aký bol výsledok? Čím viac 
peňazí do klubu plynulo, 
tým horší prišiel pád. 

Senecký futbal – In memoriam...



10)

Snahou poslancov  OZ 
Moje Mesto je, aby mali 
všetky športové kluby čo 
najlepšie podmienky. 

Každý rodič vie, aké náročné 
je financovanie aj jedného 
dieťaťa, a  ak ich je v rodine 
viac, zväčša sa musia 
uskromniť.  Nezriedka preto 
aj nadané deti prestávajú 
športovať.

Žiadostí o dotácie je veľa, 
finančné možnosti mesta 
sú obmedzené, a ak k 
tomu pridáme aj výraznú 
disproporčnosť prideľovania 
dotácií,  niektoré kluby 
prežívajú len s ťažkosťami. 
V podstate pridelené dotácie 
vrátia mestu na nájomnom 
za telocvične. Suma 15 – 20 
eur za hodinový prenájom 
telocvične je naozaj vysoká.

Od januára 2017 je v 
platnosti nový zákon o 
športe. 
V časti 4, §64 sa píše: 
c) zabezpečuje využívanie 
športovej infraštruktúry 
v základných školách, 
ktorých je zriaďovateľom, a 
športovej infraštruktúry vo 
vlastníctve alebo v správe 
obce na šport pre všetkých 
so zameraním na mládež 
najviac za náklady s tým 
spojené.

Ak  mesto má skutočný 
záujem podporovať 
všetky športy navrhujeme, 
aby športové kluby na 
nekomerčné mládežnícke 
aktivity, v zmysle zákona, 
dostávali telocvične len 
za prevádzkové náklady. 
Na októbrovom 
zastupiteľstve sme 
odsúhlasili prenájom 
priestorov pre futbalový klub 
za 1 euro ročne.

Vážení priatelia čistého 
životného prostredia 
a obzvlášť čistého 
vzduchu.

Dňa 30.10.2016 obyvatelia 
Senca spustili "Petíciu za 
limitovanie množstva 
odpadu uloženého na 
skládke v meste Senec v 
novom územnom pláne."

Ak sa podarí vytvoriť 
dostatočný tlak na vedenie 
mesta, skládka by sa 
naplnila len po doteraz 
povolené množstvá a  
konečne  by sa uzavrela. V 
opačnom prípade sa stane 
mesto Senec, skládkovým 
mestom ešte na veľmi dlhé 
obdobie.
Ak chcete pridať ruku k 
dielu  vytlačte si petíciu s 
petičným hárkom. Podpíšte 
vo svojom okolí a doručte 
hárok členovi petičného 
výboru, alebo na adresu 
OZ Moje Mesto

Petíciu môžu podpísať aj 
mladiství (nad 15 rokov), 
ktorí porozumeli textu, 
občania mesta Senec a 
blízkeho okolia, majitelia 
nehnuteľností v meste, 
ľudia tu žijúci, pracujúci 
v meste a blízkom okolí, 
proste všetci, ktorým 
zápach v meste vadí.

www.senecmojemesto.sk/peticia 

ZOBER LOPTU....

SKLÁDKA V ROKOCH PETÍCIA
1995: 1. etapa  –  „Regionálna skládka komunálneho odpadu 
Senec“, Objem: 200.000 m3

Prevádzkovateľ: SOBA s.r.o.,  od r. 2005 Brantner SOBA s.r.o. 
Majiteľ: Ing. G. Klokner (poslanec za roky 1995 – 2002, člen 
komisie životného prostredia 2003 – 2006, 2014 – 2018)

2004: 2. etapa – „Rozšírenie regionálnej skládky Senec“, 
Objem: 81.700 m3 
Prevádzkovateľ: SOBA s.r.o., od r.2005 Brantner SOBA s.r.o.
Majiteľ: Ing. G. Klokner

2007: Rozhodnutie o okamžitom zastavení prevádzky skládky 
Vydal: SIŽP z dôvodu nenahlásenia požiaru, zavážania 
skládky počas požiaru, značného prekročenia povoleného 
množstva odpadu, neúplnej evidencie odpadov a porušenia 
prevádzkového poriadku. 

2008: Brantner SOBA s.r.o. sa dala do likvidácie, 
Likvidátor: Ing. G. Klokner.

2009: Likvidátor posiela po termíne na účet Mesta Senec 
zákonnú rezervu na uzavretie a rekultiváciu skládky vo výške 
528 000 eur.

2009: Mesto Senec neúspešne žiada o dotáciu na uzavretie a 
rekultiváciu skládky vo výške 2 500 000 eur

2008: 3. etapa – „Skládka odpadov Senec“, Objem: 550.000 m3

Prevádzkovateľ EKOLO s.r.o. 
Spolumajiteľ firmy: Ing. G. Klokner.  

2009: EKOLO s.r.o. predáva skládku AVE Bratislava, s.r.o.

2013: MsZ prijíma Uznesenie o nerozširovaní skládky na 
návrh Jany Turanskej. Keďže je pred voľbami, iniciatívu tvorby 
tohto uznesenia preberá Gabriella Németh. 

2014: AVE Bratislava s.r.o. predáva skládku AVE odpadové 
hospodárstvo SK, s.r.o.

2015: MsZ ruší Uznesenie o nerozširovaní skládky. 
Hlavnou iniciátorkou zrušenia je Gabriella Németh. 

2016: Brantner SOBA s.r.o. vstupuje do konkurzu. 

2016: Žiadosť o  „Rozšírenie regionálnej skládky Senec“ 
Objem: 370 000 m3

Prevádzkovateľ: AVE odpadové hospodárstvo SK, s.r.o. 
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Vážení občania, v  minulom čísle  nášho 
občasníka sme si dovolili uverejniť 
zjednodušený výrok  pána Agárdyho, 
ktorý odznel na Okrúhlom stole dňa 
18.5.2016. Mal byť bez úvodzoviek. Pán 
Agárdy sa cíti byť poškodený v  honore 
dlhoročného poslanca a osoby verejne 
známej, ktorá týmto nepravdivým citátom 
utrpela údajnú  ujmu a žiada verejné 
ospravedlnenie. Jeho advokátka  nás 
vyzvala k zverejneniu ospravedlnenia, 
inak bude vymáhať súdnou cestou od 
OZ Moje Mesto 3500 eur a uplatňuje 
si  i okamžitú náhradu trov právneho 
zastúpenia v danej veci, vo výške 
74,58 Eur.  Pánovi Ágardymu sa týmto 
ospravedlňujeme za nepravdivý výrok 
v tvare „ pani Čaputovú ocenili, ale ona 
môže za to, že pezinské smeti končia 
v Senci " a uverejňujeme doslovný 
prepis jeho príspevku  na Okrúhlom 
stole: " Dobrý večer, pri tel., teda Agárdy 

je moje meno a na úvod len toľko, že 
jedna občianka SR dostala v nedávnej 
minulosti vysoké ocenenie, americké 
vyznamenanie, Goldmanovu cenu za 
ochranu prírody. Človeka by to aj tešilo. 
Je to jedna obyvateľka Pezinku, ktorá 
dostala cenu za ochranu ovzdušia, 
vody a pôdy v Pezinku a je to spojené s 
odmietnutím skládky v Pezinku. Človeka 
by to aj tešilo, keby to nemalo aj tie 
nejaké negatívne následky pre Senec. 
Všetci vieme, ktorí v Senci bývame 
dlhšie, teda moja rodina už asi 260 
rokov, tak ako stojí to s tou skládkou. 
Moja otázka je pán primátor, či má 
nejaké jednania s Pezinkom, aby sa 
netvárili, ako mŕtvy chrobák, že všetko 
sem budú voziť donekonečna, alebo či 
sa my potom môžeme odvolať, keď naša 
skládka bude plná, že teraz budeme 
voziť do Pezinka. Tá skládka v Pezinku 
je aspoň tak moderná, ako v Senci, 

bola neskoršie dostavaná, je na ílovom 
podloží v Starej tehelni, takže nič nebráni 
Pezinku, aby za určitých okolností tam 
skládku spravili, keď nie tam, tak inde v 
lokalite Pezinka. Predsa donekonečna 
sa nemôžu tváriť, že budeme zanášať 
cudzie mesto smeťami."

Ospravedlnenie ad " Pezinské smeti v Senci – môže za to Zuzana Čaputová?

Mgr. Zuzana Čaputová 
je slovenská advokátka, pôsobiaca 
v neziskovom sektore. V súčasnosti 
pracuje ako samostatná advokátka, 
spolupracujúca s občianskym 
združením VIA IURIS
V roku 2016 bola, ako právnička 
občianskej iniciatívy Skládka nepatrí 
do mesta, usilujúcej sa o uzavretie 
skládky odpadov v Pezinku, 
ocenená udelením prestížnej 
Goldmanovej environmentálnej 
ceny. Problematike pezinskej 
skládky sa venovala 14 rokov.

Smrad sa šíri už aj facebookom
Na facebook-u ľudia založili 
otvorenú skupinu "Senčania 
vs. zápach v meste", kde 
je zverejnená aj mapka s 
lokalitami, kde sa vyskytol 
smrad.

Zopár príspevkov od občanov:

• „Určite treba zabrániť 
rozšíreniu skládky.“ 
01.september 2016

• „Pivničná  skoro stále...táto 
mapa môže slúžiť i ľuďom, ktorý 
uvažujú  kupovať nehnuteľnosť. 
Menej smradu – Vyššia 
hodnota.“  28.augusta 2016

• „7 – 10.9. smrdelo každý deň, 
mali sme na návšteve rodinu a 
všetci do jedného dali otázku čo 
nám to tu  smrdí každý večer. 
Byť turistom, nevrátim sa.“           
14.september 2016

• „Posledné 2 týždne každý 
večer zápach na Kollárovej.“ 
15.september 2016

• „Smrad je každodenný, 
teror smradom pokračuje. 
Včera, nedeľa 25.9. 23:00 

smrad, nedalo sa vetrať, sv. 
Urbana/Robotnícka. Zavrieť 
skládku i bioplynku, lebo tu 
zdochneme. Na to sa asi čaká.“  
26.september 216

• „Každý večer sa cítim ako 
na smetisku, nedá sa otvárať 
okná (M. Urbana) a potom 
si prečítam, že Senec patrí 
k najlepším bývaniam na 
Slovensku :-( 

• Za chvíľu sa tu bude dať 
chodiť iba s rúškami prípadne 
s plynovými maskami.... Pánov 
poslancov a poslankyne by 
som na týždeň presťahoval 
na skládku, nech si užijú tej 
"vône" a možno by potom inak 
hlasovali.“                28.september 
2016
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Pán doktor, povedzte už aj niečo pozitívne o našom pacientovi...!

ÓDA NA SENECKÝ 
SMRAD

Skládka a či Bioplynka?
Vyhnije i mŕtva svinka.
Tak rozšírme skládku!
Načo triediaca linka!

Postavte si v Senci domy,
kúpte si tu byt.

Okná dobre utesnite,
treba pred smradom sa skryť.

Turisticky obľúbený
Senec s jazerami láka vás,

že skládka nám tu hnije,
to nevylieči ani čas.

Jedovaté smrady prúdia,
pod rúškom tmy mestom blúdia.

Skôr či neskôr zistíte,
v akom smrade žijete.

Skládka a či Bioplynka,
eurami tu niekto cinká,

mešcom dobre potrasie,
zachráni nás naše „NIE !!!“ ?

MINI OSEMSMEROVKA

A A N Á R B

K E S Ú D Y

V O Ľ B Y T

I S U M Y O

R L B R C V

K R K O A K

D Ú T O K Y

Po vyškrtaní daných slov ôsmimi rôznymi smermi sa dozviete:
„Jednu z vecí, ktoré trápia občanov v meste Senec“.

VOĽBY  
SĽUB   
KRIVKA
ÚSEK   
SÚDY   
KLUB
ÚTOKY  
OCOT   
ÚKRYT
BYTOVKY  
BRÁNA

Vylúštenie tajničky:   _ _ _ _ _ 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.

info@senecmojemesto.sk.
číslo nášho účtu je 
3142118657/0200


