
Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 04.09.2013 na Mestskom úrade v Trnave  
________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: Mgr. Lančarič, Ing. Čavojský, Ing. Benčat PhD., Vaňa, Vandák 
                 
Ospravedlnení: MUDr. Krištofík, MUDr. Kramár, Hambálková, Hric 
Ďalší prítomní: Ing. Miterková, Ing. Garaiová, Mgr. Maková  
                        Ing. Dostálová 
 
Schválený program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prerokovanie návrhu, Občianskeho združenia Lepšia Trnava, na realizáciu projektu 

(prvku) „ParkPrak“ v Parku J. Kráľa v Trnave 
3. Prerokovanie návrhu na súťaž medzi ZŠ 
4. Rôzne  
5. 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 návrh Občianskeho združenia Lepšia Trnava na realizáciu projektu  
„ParkPrak“, ktorého zámerom je úprava odumretého stromu v Parku J. Kráľa.  

 
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt zaujala stanovisko 

k predloženému návrhu:  
 
Komisia návrh Občianskeho združenia Lepšia Trnava berie na vedomie a zároveň požaduje, 
aby navrhovateľ predložil odborný posudok o statike a pevnosti týkajúceho sa odumretého 
stromu.   
Budúci súhlas komisie s realizáciou projektu „ParkPrak“ bude podmienený: 
- zmenou farieb ( t. j. vylúčiť farby mesta Trnavy), 
- materiál na napodobneninu gumy nesmie byť pružný, aby nebolo možné „Prak“ použiť ako  
  strelnú zbraň. 
 
Úloha č. 1:  
Písomné stanovisko komisie predložiť na príslušný odbor.  
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: neodkladne 
  
Úloha č. 2:  
Návrh projektu predložiť na posúdenie príslušnému výboru mestskej časti.  
Z:  príslušný odbor MsÚ:  OÚRaK                           Termín: neodkladne 

 
 

K bodu č. 3  
Komisia prerokovala návrh na súťaž medzi ZŠ a jednomyseľne sa zhodla na vyhlásení 

súťaže medzi ZŠ v roku 2014 a následne dala návrh na navýšenie finančných prostriedkov 
pôvodnej rozpočtovej položky 2.1.1.2 súťaž o najkrajší balkón  programu 2 životné prostredie 
pre rozpočet na rok 2014 z pôvodnej sumy 660 eur na 900 eur. Zároveň dala návrh na zmenu 
pôvodného názvu tejto položky na názov: súťaže v oblasti ekológia a životné prostredie. 
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Úloha č. 1 : 
Stanoviť všeobecné kritériá pre súťaž. 
Z:  určená pracovná skupina: Mgr. Lančarič, Ing. Miterková,  
                                               Ing. Garaiová, Ing. Dostálová              Termín: do 31.10.2013  
 

 
Úloha č. 2 : 
Zapracovať návrh na zvýšenie finančnej čiastky a návrh na zmenu názvu  rozpočtovej položky 
2.1.1.2 do návrhu na rozpočet mesta na roky 2014 - 2016  
Z: príslušný odbor MsÚ                                                  Termín: v zmysle harmonogramu         
                                                                                        prípravy rozpočtu na roky 2014 – 2016 
 
K bodu č. 4  

Ing. Garaiová informovala o možnosti vertikálneho zazelenenia objektu výmenníkovej 
stanice na sídlisku Na hlinách. Nakoľko je predpoklad, že v blízkej budúcnosti sa bude v danej 
lokalite realizovať projekt - parkovací dom, odporúča počkať s možnou realizáciou zazelenania 
vytipovaného objektu.  

Ing. Garaiová ďalej informovala o priebehu spracovania zoznamu navrhnutých lokalít na 
výsadbu stromov.      

Ing. Miterková v krátkosti informovala členov komisie o procese tvorby projektu „Mestá 
odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia“, ktorý mesto Trnava realizuje 
v spolupráci s Karpatským rozvojovým inštitútom.  

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

 

 
 
 
 


