
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 27.01.2015 na Mestskom úrade v Trnave 
__________________________________________________________________________ 

                                                                                  V Trnave dňa 27.01.2015 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Rokovací poriadok Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt MZ 
3. Náplň a zásady činnosti Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt MZ 
4. Návrh VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava 

- prerokovanie materiálu do mestského zastupiteľstva 
5. Adaptačná stratégia na dopady klimatickej zmeny v meste Trnava – prerokovanie 

materiálu do mestského zastupiteľstva    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

 
Zasadnutie komisie životného prostredia a prírodných hodnôt otvoril a viedol predseda 
komisie Ing. Peter Šujan. K stanovenému programu zasadnutia komisie nemali prítomní 
členovia žiadne pripomienky. Komisia program zasadnutia schválila hlasovaním prítomných 
členov v pomere hlasov 4:0:0. (za: 4 členovia, zdržal sa: 0, proti: 0) 

 
 
2. Rokovací poriadok Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt MZ 

 
Predseda komisie navrhol schváliť pôvodný rokovací poriadok komisie životného prostredia 
a prírodných hodnôt MZ, podľa ktorého bude komisia zasadať do doby zvolenia ostatných 
členov komisie z radov neposlancov, mestským zastupiteľstvom. O rokovacom poriadku 
bude následne kompletná komisia pojednávať na svojom najbližšom riadnom zasadnutí. Za 
schválenie pôvodného rokovacieho poriadku hlasovali prítomní členovia v pomere hlasov 
4:0:0 (za: 4 členovia, zdržal sa: 0, proti: 0).   

 
Úloha č. 1: 
Zaradiť do programu najbližšieho zasadnutia komisie návrh rokovacieho poriadku na jeho 
prejednanie a schválenie. 
Z:  predseda komisie, sekretárka komisie                                            

 
 
3. Náplň a zásady činnosti Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt MZ 

 
Predseda komisie navrhol náplň a zásady činnosti komisie životného prostredia a prírodných 
hodnôt MZ prejednať až po zvolení ostatných členov komisie z radov neposlancov, 
mestským zastupiteľstvom. Kompletná  komisia náplň a zásady činnosti komisie prejedná 
a schváli na svojom najbližšom riadnom zasadnutí. Za tento návrh hlasovali prítomní 
členovia v pomere hlasov 4:0:0 (za: 4 členovia, zdržal sa: 0, proti: 0).   

    
Úloha č. 2: 
Zaradiť do programu najbližšieho zasadnutia komisie návrh náplne a zásad činnosti komisie 
na jeho prejednanie a schválenie.      
Z:  predseda komisie, sekretárka komisie 

 



 
- 2   - 

 

 
4. Návrh VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Trnava - prerokovanie materiálu do mestského zastupiteľstva 

 
Ing. Iveta Miterková, vedúca odboru stavebného a životného prostredia oboznámila 
prítomných s predloženým návrhom VZN pričom uviedla dôvod jeho vypracovania a 
predloženia na schválenie MZ. Komisia návrh prerokovala, prebehla diskusia, záverom ktorej 
bolo stanovisko komisie:  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu  predložený návrh VZN schváliť, o čom 
prítomní členovia hlasovali v pomere hlasov 4:0:0 (za: 4 členovia, zdržal sa: 0, proti: 0).   
 
Úloha č. 3:  
Vyhotoviť a predložiť písomné stanovisko komisie k návrhu VZN na príslušný odbor.  
Z:  sekretárka  komisie                                                           Termín: do 28.01.2015 

 
 
5. Adaptačná stratégia na dopady klimatickej zmeny v meste Trnava – prerokovanie 

materiálu do mestského zastupiteľstva    
 
Ing. Iveta Miterková, vedúca odboru stavebného a životného prostredia predniesla 
prezentáciu - Stratégia adaptácie mesta Trnava na rast častosi a intenzity horúčav. Po 
prezentácii prebehla diskusia, záverom ktorej bolo stanovisko komisie:  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť, o čom prítomní 
členovia hlasovali v pomere hlasov 4:0:0 (za: 4 členovia, zdržal sa: 0, proti: 0).   
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


