
Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 06.11.2013 na Mestskom úrade v Trnave  
________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: Mgr. Lančarič, Ing. Čavojský, MUDr. Kramár, MUDr. Krištofík, Vaňa, Vandák,        
                Hambálková, Hric, 
                 
Ospravedlnení: Ing. Benčat PhD., 
Ďalší prítomní:  Ing. Miterková, Ing. Dostálová 
 
 
Schválený program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Súťaž medzi základnými školami v pôsobnosti Mesta Trnava 
3. Informácia o výsadbe stromov na základe návrhu obyvateľov 
4. Prerokovanie predloženého návrhu VZN:  

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Trnava 

5. Vyhodnotenie súťaží v roku 2013:  
„O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna“                                          
„O najkrajšie upravenú predzáhradku“ 
„O najkrajšiu vertikálnu zeleň - zelený múr a zelený plot“ 

 
 
K bodu č. 1  

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Matej Lančarič. Predseda na 
úvod informoval o programe rokovania, s ktorým prítomní členovia jednomyseľne súhlasili. 
Predseda zároveň odovzdal slovo Ing. Ivete Miterkovej, vedúcej odboru stavebného 
a životného prostredia.  
 
 
K bodu č. 2  

Ing. Iveta Miterková oboznámila komisiu s ukazovateľmi, ktoré sa budú hodnotiť 
v plánovanej súťaži medzi základnými školami v pôsobnosti Mesta Trnava „Hravé parky 
v areáloch mestských škôl“. Po krátkej diskusii komisia nemala k  hodnotiacim ukazovateľom 
námietky ani ďalšie pripomienky. Hodnotiace ukazovatele pre súťaž sú uvedené v prílohe č. 1 
tejto zápisnice.  

 
 

Úloha č. 1:  
Pripraviť súvisiaci materiál k vyhláseniu súťaže medzi mestskými školami v roku 2014.   
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: december 2013 – január 2014 

 
 

K bodu č. 3 
Predseda komisie a Ing. Iveta Miterková informovali členov komisie o predloženom 

návrhu na výsadbu stromov, spracovanom na základe návrhu obyvateľov mesta. Návrh na 
výsadbu tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  
 
 
K bodu č. 4 

Prerokovanie návrhu VZN - materiálu do mestského zastupiteľstva:  
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Trnava. 



 

- 2 - 
 
Mgr. Matej Lančarič prítomných oboznámil s  predloženým návrhom VZN. Komisia návrh 

prerokovala, prebehla diskusia, záverom ktorej bolo stanovisko komisie životného 
prostredia a prírodných hodnôt: odporučiť mestskému zastupiteľstvu schválenie 
predloženého návrhu VZN. 

 
Za tento návrh členovia komisie hlasovali 8:0:0 

 
Úloha č. 1:  
Písomné stanovisko komisie k návrhu VZN predložiť na príslušný odbor.  
Z:  sekretár komisie                                                           Termín: do 22.11.2013 

 
 

K bodu č. 5 
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri Mestskom zastupiteľstve v Trnave 

vyhodnotila na svojom zasadnutí 14. ročník súťaže „ O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna“ 
a súťaže „O najkrajšie upravenú predzáhradku“ v roku 2013 a 1. ročník súťaže „O najkrajšiu 
vertikálnu zeleň – zelený múr a zelený plot“ v roku 2013. 

Do súťaží sa prihlásilo celkom 21 súťažiacich. Mená víťazov a finančné odmeny za 
umiestnenie v jednotlivých kategóriách sú súčasťou prílohy č. 3 tejto zápisnice.  

 
Úloha č. 1: 
Zabezpečiť všetky organizačné náležitosti potrebné pre odovzdanie cien výhercom 
v súťažiach.  
 Z: sekretár komisie, predseda komisie                      Termín: do 10.12.2013                 

 
 
Zapísala:  
Ing. Alena Dostálová  
 
 
Za správnosť:  
Mgr. Matej Lančarič 
predseda komisie 


