
Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 12.06.2013 na Mestskom úrade v Trnave  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Prítomní: Mgr. Lančarič, Ing. Čavojský, Ing. Benčat PhD., MUDr. Kramár, Vandák,  
                 
Ospravedlnení: MUDr. Krištofík, Hambálková, Hric, Ing. Miterková 
Ďalší prítomní: Ing. Dostálová 
 
 
Schválený program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Vykonanie obhliadky za účelom zistenia stavu životného prostredia v lokalite: sídlisko 

Na hlinách 
3. 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  

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt na svojom zasadnutí uskutočnila 
obhliadku vo vopred určenej lokalite – sídlisko Na hlinách v k. ú. Trnava s cieľom zistenia 
stavu životného prostredia a návrhu na riešenie prípadných zistených nedostatkov. Komisia 
vykonala obhliadku všetkých zelených plôch, parkovísk, detských ihrísk, stojísk na 
kontajnery pre zber komunálneho odpadu atď.  

 
Pri obhliadke komisia ŽPaPH zistila nasledovné skutočnosti: 
        

1. Všetky trávnaté plochy boli pokosené, bez výskytu nečistôt, resp. odpadov. Dreviny 
boli riadne upravené. 

2. Detské ihriská boli bez výskytu nečistôt.  
3. Parkoviská boli riadne vyčistené bez negatívnych zistení. 
4. Stojiská na kontajnery boli v čase obhliadky čisté bez pozorovania uloženia odpadu 

mimo kontajnerov. 
5. Pri schodoch vedúcich zo sídliska Na hlinách na Veternú ul., popri plote Gymnázia 

J. Hollého v Trnave sa nachádzali nečistoty – smeti tvorené komunálnym odpadom 
a nákupný vozík. 

 
Úloha č. 1:  
Zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov t.j. nákupný vozík a smeti tvorené 
komunálnym odpadom, nachádzajúce sa pri schodoch vedúcich zo sídliska Na hlinách na 
Veternú ul. (popri plote Gymnázia J. Hollého v Trnave). 
 
Z: kompetentný odbor MsÚ 
    Odbor dopravy a komunálnych služieb                                        Termín: júl 2013  
              
K bodu č. 3  

Na základe úlohy č. 8 vyplývajúcej zo zasadnutia Komisie životného prostredia 
a prírodných hodnôt konaného dňa 06.03.2013 komisia dáva návrh na vertikálne 
zazelenanie objektu výmenníkovej stanice nachádzajúcej sa na sídlisku Na hlinách za 
obytným domom č. 31/A. 
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Úloha č. 2: 
Posúdiť predložený návrh možnosti zazelenania objektu a určiť vhodný spôsob jeho 
zazelenania.  
Z: kompetentný odbor MsÚ                                                             Termín: september 2013 
    Odbor územného rozvoja koncepcií   
 
 
 
Zapísala:  
Ing. Alena Dostálová  
 
 
Za správnosť:  
Mgr. Matej Lančarič 
predseda komisie  

 


