
Zápisnica 
 

z rokovania Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 05.03.2014 na Mestskom úrade v Trnave  
______________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: Mgr. Lančarič, Ing. Benčat PhD., MUDr. Kramár, Vandák, Hric, MUDr. Krištofík, 
Ospravedlnení: Vaňa, Hambálková, Ing. Čavojský 
Ďalší prítomní: Ing. Dostálová 
 
Schválený program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2014 za oblasť ekológia 

a životné prostredie 
3. Rôzne  
4. Záver 

 
 
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.  
 
K bodu č. 2  

Komisia prerokovala všetky žiadosti o dotáciu Mesta Trnava na rok 2014 pre oblasť 
ekológia a životné prostredie v celkovom počte 13. Všetky predložené žiadosti spĺňajú 
ustanovenia VZN č. 423/2013, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu 
mesta Trnava, schváleného Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením 
č. 653/2013.  

 
Pre rozpočtovú položku - dotácie na ekológiu a životné prostredie bola schválená na 

rok 2014 finančná čiastka vo výške 6000 eur, ktorú na rokovaní komisia rozdelila v plnej 
výške.  

Komisia po posúdení jednotlivých žiadostí navrhuje: 
a) Nepodporiť žiadosť č. 3 
b) Podporiť žiadosti č. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 a 13, ku ktorým odporúča výšku dotácie 

tak, ako je uvedené v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektov v súlade s priloženým 
rozpočtom v jednotlivých žiadostiach. 
 
Úloha: Návrh na poskytnutie dotácií  spracovať do tabuľky a predložiť koordinátorovi dotácií 
na ďalšie spracovanie.  
Z: sekretár komisie                                                  Termín: do 20.03.2014 
 
 
K bodu č. 3  
Komisia vyhlásila súťaže pre obyvateľov mesta Trnava v roku 2014:  
„O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna“ 
„O najkrajšie upravenú predzáhradku“ 
„O najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr, zelený plot“   
 
 
Podmienky všetkých troch súťaží sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zápisnice.   
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Úloha: Zabezpečiť zverejnenie vyhlásených súťaží. 
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: do 30.3.2014  
  
 
 
K bodu č. 4 
V závere rokovania sa predseda komisie poďakoval všetkým členom za účasť a rokovanie 
ukončil.  
 
 
 
 
Zapísala:  
Ing. Alena Dostálová  
 
 
Za správnosť:  
Mgr. Matej Lančarič 
predseda komisie  

 


