
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 03.03.2016 na Mestskom úrade v Trnave 
__________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 04.03.2016 

 
 
Prítomní:  
Členovia komisie: Ing. Peter Šujan, Ing. Jozef Čavojský, Mgr. Matej Lančarič, Stanislav Hric, 
Ing. Kristína Gerulová 
 
Ďalší prítomní: Alena Dostálová  
Program zasadnutia:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2016 za oblasť ekológia a životné  
    prostredie  
3. Rôzne 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

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

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Poznámka 

za proti zdržal sa  

Peter Šujan /    

Jozef Čavojský /           

Matej Lančarič /    

Branislav Kramár    neprítomný 

Pavol Nižnánsky    neprítomný 

Ján Jobb    neprítomný 

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

Kristína Gerulová /    

Výsledok hlasovania: 5/0/0. 
 
Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  

 
 
2. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2016 za oblasť ekológia a životné 

prostredie 

 
Komisia prerokovala všetky žiadosti o dotáciu Mesta Trnava na rok 2016 predložené v 

oblasti ekológia a životné prostredie v celkovom počte 9. Všetky predložené žiadosti spĺňajú 
náležitosti ustanovení VZN č. 457/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta Trnava, potrebné pre ich posudzovanie.    

 
Pre rozpočtovú položku č. 2.1.1.8 dotácie na ekológiu a životné prostredie je v rozpočte 

Mesta Trnava schválená na rok 2016 finančná čiastka vo výške 11000 eur. Na rokovaní komisia 
rozdelila sumu vo výške 5550 eur.  
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Komisia po prerokovaní jednotlivých žiadostí navrhuje: 
 
Podporiť žiadosti o dotáciu pre projekt č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 na základe posúdenia 

jednotlivých projektov s prihliadnutím na špecifické kritériá pre oblasť ekológie a životné 
prostredie ustanovené vo VZN č. 457. Komisia navrhuje výšku dotácie pre predmetné projekty, 
tak ako je uvedená v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.   
 
Pre projekt č. 5 komisia navrhuje odporúčanú výšku dotácie použiť na finančné pokrytie 
nasledovných rozpočtových  položiek: sadenice kvetov a zeleniny a obruba 70 eur, tuje 80 eur, 
na ostatné položky v zmysle rozpisu výdavkov uvedených v žiadosti 250 eur. 
 
Pre projekt č. 6 komisia navrhuje odporúčanú výšku dotácie použiť na finančné pokrytie  
rozpočtovej  položky: Obnova zelene – exteriér. 
 
Pre projekt č. 8 komisia navrhuje odporúčanú výšku dotácie použiť na finančné pokrytie 
nasledovných rozpočtových  položiek: Úprava (revitalizácia) nerovnej trávnatej plochy, náklady 
na hnojenie – hnojivo a jeho aplikácia, náklady na vertikutáciu trávnika, nákup zavlažovačov, 
nádob na kompostovanie, postrekov proti burine a jeho aplikácia. 
 
Pre projekt č. 9 komisia navrhuje odporúčanú výšku dotácie použiť na finančné pokrytie 
nasledovných rozpočtových  položiek: nákup pelargónií a ďalších jednoročných rastlín, trvaliek 
a rastlín do skalky, liečivých rastlín, výroba popisných tabúľ, nákup zeminy, rašeliny, mulčovacej 
kôry, krycej fólie.  
 
Pre ostatné projekty t.j. č. 1,2,3,4 a 7 komisia navrhuje odporúčanú výšku dotácie použiť na 
položky podľa  rozpočtu uvedeného v jednotlivých žiadostiach bez obmedzenia.  

 
 

Komisia hlasovala o návrhu na rozdelenie a udelenie dotácií pre jednotlivé projekty vo finančnej 
výške tak, ako je uvedené v tabuľke v prílohe č. 1 tejto zápisnice 
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Poznámka 

za proti zdržal sa  

Peter Šujan /    

Jozef Čavojský /           

Matej Lančarič /    

Branislav Kramár    neprítomný 

Pavol Nižnánsky    neprítomný 

Ján Jobb    neprítomný 

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

Kristína Gerulová /    

Výsledok hlasovania: 5/0/0. 
 
 
Komisia hlasovaním návrh schválila. 
 
 
 
Úloha:  Návrh na poskytnutie dotácií spracovať do tabuľky a predložiť koordinátorovi dotácií na 
ďalšie spracovanie.  
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: do 04.03.2016 
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3. Rôzne 
 

Mgr. Lančarič informoval prítomných členov komisie o zámere vybudovať polopodzemné 
veľkokapacitné kontajnery, pilotne vo vybranej problémovej lokalite na sídlisku 
Linčianska. Informoval o type kontajnerov a ich technických ukazovateľoch ako i 
o spôsobe prevádzky, pričom poukázal na ich výhody oproti súčasným nadzemným 
1100 l smetným nádobám. 
      

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

 
 


