
Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 

zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 03.02.2014 na Mestskom úrade v Trnave 
________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: Mgr. Lančarič, MUDr. Krištofík, Vaňa, Vandák, Hambálková, Hric, Ing. Benčat PhD., 
 
Ospravedlnení: Ing. Čavojský, MUDr. Kramár  
Ďalší prítomní:  Ing. Dostálová, Slamková, Ing. Bodišová 
 
 
Schválený program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Pripomienkovanie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 289 o verejnej zeleni  
3. Pripomienkovanie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25 o dodržiavaní 

čistoty a poriadku 
4. Správa o legislatívnej možnosti ochrany zelene v meste Trnava  
5. Rôzne  

 
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 mení a dopĺňa VZN č. 289 o verejnej zeleni. 
 
Ing. Zuzana Bodišová oboznámila prítomných 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 7:0:0 
 
Úloha č. 1 k bodu 2:  
Písomné stanovisko komisie k návrhu VZN predložiť na príslušný odbor.  
Z: sekretár komisie                                                           Termín: do 10.2.2014 
 
K bodu č. 3. 
 

Prerokovanie návrhu VZN - materiálu do mestského zastupiteľstva:  
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25 
o dodržiavaní čistoty a poriadku. 

 
Gabriela Slamková oboznámila prítomných 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 7:0:0 

 
Úloha č. 1 k bodu 3:  
Písomné stanovisko komisie k návrhu VZN predložiť na príslušný odbor.  
Z:  sekretár komisie                                                           Termín: do 10.2.2014 
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K bodu č. 4 
 

Predseda komisie Mgr. Matej Lančarič oboznámil prítomných členov s predloženou 
správou o legislatívnej možnosti ochrany zelene v meste Trnava, ktorá bola vypracovaná 
a následne predložená na rokovanie mestskej rady, na základe požiadavky vznesenej na 
riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 24.09.2014 uznesením č. 652. 
 
K bodu č. 5 

 
Predseda komisie Mgr. Matej Lančarič informoval prítomných členov o vyhlásení súťaže 

o najkrajší školský dvor medzi školami v pôsobnosti Mesta Trnava v roku 2014 pod názvom 
„Hravé parky v areáloch mestských škôl“ (viď príloha č. 1 zápisnice).  

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


