
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 21.10.2015 na Mestskom úrade v Trnave 
__________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 22.10.2015 

 
 
Prítomní:  
Členovia komisie: Peter Šujan, Jozef Čavojský, Matej Lančarič, Branislav Kramár, Ján Jobb, 
Stanislav Hric, Kristína Gerulová 
 
Ďalší prítomní: Alena Dostálová, Zuzana Halgošová, Pavol Machovič  
 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Návrh VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania - prerokovanie, materiálu do mestského zastupiteľstva 

3. Vyhodnotenie súťaží vyhlásených komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt 
v roku 2015 

4. Rôzne 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

 
Zasadnutie komisie životného prostredia a prírodných hodnôt otvoril a viedol predseda komisie 
Ing. Peter Šujan. Prítomní členovia nemali k programu zasadnutia komisie pripomienky. 
 
Komisia hlasovala o programe zasadnutia  

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

za proti zdržal sa 

Peter Šujan /   

Jozef Čavojský /          

Matej Lančarič /   

Branislav Kramár /   

Ján Jobb /   

Stanislav Hric /   

Kristína Gerulová /   

Výsledok hlasovania: 7/0/0. 
 
Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  

 
 
2. Návrh VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania  -  Prerokovanie materiálu do mestského zastupiteľstva 
 
Odbor stavebný a životného prostredia predložil komisii na prerokovanie návrh VZN 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Spracovateľ návrhu 
VZN Ing. Zuzana Halgošová oboznámila prítomných s  predloženým návrhom. Komisia návrh 
prerokovala, prebehla diskusia, záverom ktorej bolo stanovisko komisie životného prostredia 
a prírodných hodnôt, odporučiť mestskému zastupiteľstvu schválenie návrhu VZN. 

 
 
 



 
- 2    - 

 
 
 
Komisia hlasovala za tento návrh   

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

za proti zdržal sa 

Peter Šujan /   

Jozef Čavojský /          

Matej Lančarič /   

Branislav Kramár /   

Ján Jobb /   

Stanislav Hric /   

Kristína Gerulová /   

Výsledok hlasovania: 7/0/0. 
 
 
Úloha k bodu 2:  
Písomné stanovisko komisie k návrhu VZN predložiť na príslušný odbor.  
Z:  sekretár komisie                                                           Termín: do 29.10.2015 
 
 

3. Vyhodnotenie súťaží vyhlásených komisiou životného prostredia a prírodných 
hodnôt v roku 2015 

 
 

Komisia  životného prostredia a prírodných hodnôt pri Mestskom zastupiteľstve v Trnave 
vyhodnotila 16. ročník súťaže „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna v roku 2015“ a „O 
najkrajšie upravenú predzáhradku v roku 2015“ a 3. ročník súťaže „O najkrajšiu vertikálnu zeleň 
– zelený múr a zelený plot v roku 2015“. 

Do súťaží sa prihlásilo celkom 12 súťažiacich. Mená víťazov a finančné odmeny za 
umiestnenie v jednotlivých kategóriách sú súčasťou prílohy č. 1 tejto zápisnice.  

 
Úloha k bodu 3: 
Zabezpečiť všetky organizačné náležitosti potrebné pre odovzdanie cien výhercom v súťažiach.  
Z: sekretár komisie, predseda komisie                      Termín: do konca roka 2015                 
 
 

4. Rôzne  
 
 Ing. Čavojský vyslovil návrh - vytvorenie priestoru pre fy. PEIKO zrealizovanie prezentácie v 
oblasti  odpadového hospodárstva na tému podzemné kontajnery pre komunálny odpad. 
Prezentácia by mala byť smerovaná pre zberovú spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o., vedenie 
mesta a poslancov MZ v čase po nadobudnutí platnosti nového zákona o odpadoch.       

 
 
 
Zapísala:  
Ing. Alena Dostálová 
sekretárka komisie  
 
 
Za správnosť:  
Ing. Peter Šujan  v.r. 
predseda komisie 



 
 


