
Náplň a zásady činnosti 
komisie životného prostredia a prírodných hodnôt 

Mestského zastupiteľstva v Trnave 

 

 
Náplňou činnosti komisia životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského zastupiteľstva 
v Trnave je : 
 

1. Zaoberať sa problematikami v oblasti životného prostredia v meste a predkladať 
návrhy na ich možné riešenie.  
 

2. Vyjadrovať sa k predloženým návrhom - materiálov týkajúcich sa životného prostredia 
v meste.  

 
3. Vyjadrovať sa k zmene územného plánu mesta Trnava a k investičným zámerom 

mesta Trnava. 
 

4. Vyjadrovať sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré sa dotýkajú 
oblasti životného prostredia.  
 

5. Preberať   žiadosti    o   dotácie  týkajúce    sa  aktivít  v oblasti  ekológie a životného 
prostredia, posudzovať projekty predložené k predmetným žiadostiam, navrhovať 
výšku dotácie a predkladať odporúčanie na ich schválenie príslušnému orgánu.      
 

6. Podieľať sa na kontrole využitia finančných prostriedkov, v súlade so schválenými 
dotáciami v danom kalendárnom roku. 
 

7. Zaoberať sa podnetmi a návrhmi  občanov mesta v oblasti životného prostredia 
a prijímať resp. navrhovať spôsob ich riešenia.  
 

8. Uskutočňovať výjazdové zasadnutia, zisťovať stav životného prostredia v jednotlivých 
lokalitách mesta a dávať návrh na odstránenie prípadných zistených nedostatkov.    
 

9. Zisťovať stav drevín na území mesta, navrhovať výsadbu, revitalizáciu resp. výmenu 
zdravotne poškodených drevín a výmenu nevhodných drevín, ktoré nepriaznivo 
vplývajú na zdravie obyvateľov mesta (tienenie, vlhnutie obytných priestorov a iné), 
a ktoré narúšajú statiku stavieb, inžinierske siete, komunikácie a pod. 
 

10.  Sledovať udeľovanie povolení na výrub drevín a realizáciu povinnej náhradnej 
výsadby v meste. 
 

11. Sledovať produkciu odpadov meste, podporovať separovaný zber odpadov  
a zvyšovať osvetu obyvateľstva.    
 

12. Kontrolovať účelnosť vynakladaných prostriedkov mesta na ochranu životného 
prostredia a prírodných hodnôt. 
 

13. Kontrolovať plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Trnave a plnenie 
všeobecne záväzných nariadení mesta Trnava týkajúcich sa zložiek životného 
prostredia a prírodných hodnôt. 

 
14. Zaoberať sa environmentálnymi projektmi na území mesta, spôsobom ich 

implementácie a zaradenia do rozpočtu mesta. 
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15. Spolupracovať s dotknutými orgánmi a občianskymi združeniami aktívnymi v oblasti 
životného prostredia.   
 

16. Dávať odporúčania a predkladať alternatívne návrhy na riešenie ochrany životného 
prostredia a prírodných hodnôt mestskému zastupiteľstvu, mestskej rade pri MZ 
a Mestskému úradu v Trnave. 
 

17.  Vyhlasovať a vyhodnocovať súťaže v oblasti životného prostredia, ktoré stimulujú 
občanov mesta k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu a k ochrane a tvorbe 
životného prostredia v meste.  
 

18. Plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z legislatívnych úprav mesta Trnava v zmysle platných 
právnych predpisov. 

 
 
Zásady a náplň činnosti komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave schválila komisia na svojom zasadnutí konanom dňa 24. februára, 
ktoré týmto dňom zároveň nadobúdajú účinnosť. 
 

    
V Trnave, 15. februára 2019 
 
                                                                                            
                                        Ing. Andrej Farkaš, v. r. 
                                                                                                 predseda komisie  
 
                                                                                          
 
 

 


