
Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 18.06.2014 na Mestskom úrade v Trnave  
________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: Mgr. Lančarič, Ing. Čavojský, MUDr. Krištofík, Vandák, MUDr. Kramár, Hric,  
                Mgr. Hambálková, Ing. Benčat PhD.,  
                 
Ospravedlnený: Vaňa 
Ďalší prítomní: Ing. Miterková, Ing. Garaiová, Ing. Galková, Ing. Dostálová,  
 
 
Schválený program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prerokovanie návrhu VZN, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Park Janka 

Kráľa v Trnave“ 
3. Prerokovanie Návrhu Programu odpadového hospodárstva (ďalej len POH) Mesta 

Trnava na roky 2011 – 2015  
4. Podnet obyvateľov Vajslovej doliny na znečisťovanie ovzdušia prevádzkami na 

Vlárskej ul.   
 
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 

 
Prerokovanie návrhu VZN - materiálu do mestského zastupiteľstva:  

Všeobecne záväzné nariadenia, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Park 
Janka Kráľa v Trnave“. 
 

Ing. Iveta Miterková vedúca odboru stavebného a životného prostredia, informovala 
prítomných o dôvode vypracovania návrhu na VZN, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené 
územie „Park Janka Kráľa v Trnave“. Ing. Miterková a Mgr. Lančarič oboznámili prítomných 
s predloženým materiálom. 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 k bodu 2:  
Písomné stanovisko komisie k návrhu VZN predložiť na príslušný odbor.  
Z:  sekretár komisie                                                           Termín: do 31.7.2014 
 
K bodu č. 3. 
 

Prerokovanie návrhu POH Mesta Trnava na roky 2011 – 2015 - materiálu do mestského 
zastupiteľstva:  
Program odpadového hospodárstva Mesta Trnava na roky 2011 – 2015. 

 
Ing. Iveta Miterková oboznámila prítomných s predloženým návrhom POH Mesta Trnava 

na roky 2011 – 2015. Komisia návrh prerokovala, prebehla diskusia, záverom ktorej bolo 
stanovisko Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt: odporučiť mestskému 
zastupiteľstvu schválenie predloženého návrhu POH Mesta Trnava na roky 2011 – 2015 . 

 
Za tento návrh členovia  komisie hlasovali 8:0:0 



- 2    - 
 
 
 

Úloha č. 1 k bodu 3:  
Písomné stanovisko komisie k návrhu POH Mesta Trnava na roky 2011 – 2015 predložiť na 
príslušný odbor.  
Z:  sekretár komisie                                                           Termín: do 20.6.2014 
 
 
K bodu č. 4 
 

Mgr. Lančarič oboznámil prítomných členov s podnetom obyvateľov Vajslovej doliny 
v zastúpení Ing. Jozefom Vidovičom, CSc., vo veci znečisťovania ovzdušia činnosťou 
prevádzok: Region PRESS, Mikovíniho ul., Stuhl, Bulharská ul., Reku Slovakia, Priemyselná 
ul., a Rigips, Vlárska ulica. Predseda komisie prítomných ďalej oboznámil so žiadosťou Ing. 
Jozefa Vidoviča adresovanou na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Bratislava (ďalej 
len SIŽP) vo veci znečisťovania ovzdušia prevádzkou Region PRESS na Mikovíniho ul. 
a Stuhl, s.r.o. na Bulharskej ul. v Trnave a taktiež s Rozhodnutím vydaným Slovenskou 
inšpekciou životného prostredia (SIŽP) Bratislava, odborom inšpekcie ochrany ovzdušia 
o uložení pokuty spoločnosti Stuhl, s.r.o., Bulharská ul. 44, Trnava za porušenie zákona 
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. 
 

Komisia návrh prerokovala, prebehla diskusia, záverom ktorej komisia vyslovila 
požiadavku na Mestský úrad v Trnave, vyhotoviť primátorský list adresovaný SIŽP Bratislava 
vo veci zistenia plnenia technických opatrení nariadených SIŽP, ako aj získania informácií 
o ďalších postupoch v danej veci. 
 
Za tento návrh členovia komisie hlasovali 6:0:2 
 

 
Úloha č. 1 k bodu 4: 
Vyhotoviť primátorský list adresovaný SIŽP Bratislava za účelom zistenia plnenia technických 
opatrení  nariadených SIŽP v danej veci. 
Z: odbor stavebný a životného prostredia                      Termín: do 31.07.2014 

 
 
 

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

 


