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Záznam zo zasadnutia komisie stavebnej, územného plánovania  
a kultúrnych pamiatok, konaného dňa 23.3.2015 

Zasadnutie komisie sa konalo na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií. 

 

Účasť:  prítomní: predseda: Ing. Jozef Klokner 
                      podpredseda: Ing. Jozef Pobiecký 
                                             Ing. Jozef Alchus 
                                             Bc. Šimon Štefunko 
                                             Anton Stacho 
                                             Ing. Andrea Lišková 
                                             Ing.arch. Dušan Kmety 
                                             Ing.arch. Peter Osuský       

                                                      
Program  rokovania:  
 
1. Schválenie programu zasadnutia 
2. Schválenie dotácie v oblasti adaptácie na zmeny klímy 
3. Schválenie rokovacieho poriadku komisie 
4. Rôzne – návrh dostavby nemocnice v Trnave 
5. Školenie nových členov komisie o ochrane osobných údajov 

 
1. Schválenie programu zasadnutia 
_________________________________________________________________________________ 

Prítomných členov stavebnej komisie privítal jej predseda, Ing. Jozef Klokner. 
K stanovenému progamu zasadnutia komisie nemali prítomní členovia žiadne pripomienky, 
komisia program rokovania schválila.  
Hlasovanie členov SK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
Následne sa pristúpilo k prejednaniu jednotlivých bodov programu. 
 

2. Schválenie poskytnutia dotácie v oblasti adaptácie zmeny klímy pre žiadateľa 
Automobilový klaster Slovensko 

_________________________________________________________________________________ 

Spoločnosť Automoblový klaster Slovensko predložil na Mestský úrad v Trnave projekt 
s názvom „Slnko naše každodenné“ so žiadosťou o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 
Trnava na rok 2015, oblasti adaptácie na zmenu klímy. Cieľom projektu je informovať širokú 
verejnosť a žiakov vyšších ročníkov základných škôl o nepriaznivých zmenách klímy, 
riešenia na nápravu situácie, o obnoviteľných zdrojochenergie (OZE) a o praktických 
možnostiach energetického využitia Slnka v domácnosti ako alternatíve ku klasickým 
zdrojom energie s cieľom propagovať možnosti získania energie, ktoré priaznivo reagujú na 
zmeny klímy. Cieľovými skupinami budú žiaci základných škôl v meste Trnava a široká 
verejnosť – záujemcovia o problematiku zmien klímy a potenciálni užívatelia obnoviteľných 
zdrojov energie na báze slnečnej energie.  
Popis realizácie projektu: 
- Vytvorenie propagačného materiálu k téme klimatických zmien, otepľovania atmosféry, 

OZE všeobecne a praktických informácií o možnostiach využitia OZE v domácnosti pre 
širokú verejnosť, ktoré budú použité v rámci informačných dní.  

- Vytvorenie informačných materiálov pre deti na tému obnoviteľných zdrojov energie – 
materiály pre technický krúžok v oblasti OZE. 

- Realizácia informačných dní pre širokú verejnosť v špecializovanej učebni SOŠE v Trnave 
1x mesačne (máj, jún, september, október, november) – celkovo 5krát. 

- Realizácie technického krúžku zameraného na OZE pre deti základných škôl v Trnavev 
období september – december 2015 v celkovom rozsahu 20 hodín pod vedením 
pedagógov SOŠE v Trnave. V rámci krúžku sa budú deti oboznamovať s praktickými 
aktivitami v oblasti OZE (elektronická stavebnica) a zoznámia sa s prístrojmi v rámci 
odbornej učebne školy.  
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Členovia komisie hlasmi schválili dotáciu pre uvedený projekt v sume 1000,- eur  
Hlasovanie členov SK MZ: 6 za/ 0 proti/ 2 zdržali sa 
  

3. Schválenie rokovacieho poriadku Komisie stavebnej, územného plánovania 
a kultúrnych pamiatok  Mestského zastupiteľstva v Trnave vo volebnom období 
2014 - 2018 

_________________________________________________________________________ 
Členovia komisie obdržali spolu s pozvánkou návrh rokovacieho poriadku.  Po preštudovaní 
návrhu rokovacieho poriadku prešli postupne všetky jeho odstavce. K odstavcom I a II. 
pripomienky neboli. V odstavci III., bod 3 členovia hlasovali za verejné  zasadnutia komisie 
Hlasovanie členov SK MZ: 1 za/ 5 proti/ 2 zdržali sa. Na základe toho komisia 
ustanovila svoje zasadnutia ako neverejné.  
 
Odstavec III, bod 8. - členovia komisie hlasovali za schválenie navrhovaného 
spôsobu zápisu menovitého hlasovania jednotlivých členov komisie.  
Hlasovanie členov SK MZ: 0 za/ 3 proti/ 5 zdržali sa. Na základe toho, že nikto z členov 
komisie nesúhlasil s navrhovaným bodom 8, odstavca III rokovacieho poriadku, tento 
bod vypadáva.   

 

Komisia schválila do odstavca III doplnenie bodu 9 v znení: „V prípade, že je potrebné o veci 
rozhodnúť bez zbytočného odkladu, je možné na základe pokynu predsedu komisie využiť 
hlasovanie per rollam (formou písomného vyjadrenia názoru bez potreby riadneho 
zasadnutia). Hlasovanie sa po technickej stránke zrealizuje spravidla elektronickou poštou  
s oznámením lehoty, v ktorej  členovia komisie majú dať k veci písomné vyjadrenie. Zaslanie 
podkladov k hlasovaniu a spracovanie výsledkov hlasovania zabezpečí sekretár komisie.“ 
Hlasovanie členov SK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa. 
 
Po odhlasovaní týchto bodov jeden z členov odišiel. 
 

Odstavec III, bod 11. - členovia komisie hlasovali za vyhotovovanie audiozáznamu zo 
zasadnutí komisie.  
Hlasovanie členov SK MZ: 0 za/ 7 proti/ 0 zdržali sa. 
Na základe toho komisia audiozáznamy zo zasadnutí vyhotovovať nebude.  
 

Na základe vyššie uvedených bodov členovia komisie schválili rokovací poriadok. 
Jeho úplné znenie je  zverejnené na webovej stránke Mesta Trnava. 
Hlasovanie členov SK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa. 

 
4. Rôzne 

___________________________________________________________________ 
1. V bode „Rôzne“ sa členovia stavebnej komisie oboznámili s predloženým investičným 

zámerom Fakultnej nemocnice v Trnave. V zmysle záväznej časti územného plánu 
mesta Trnava je potrebné všetky rozvojové a stavebné zámery väčšieho rozsahu riešiť 
na zonálnej úrovni spracovaním územného plánu zóny. Na základe toho Stavebná 
komisia jednoznačne požaduje riešiť areál nemocnice územným plánom zóny.    

2. Noví členovia Stavebnej komisie absolvovali školenie o ochrane osobných údajov. 
 
 

 
 
 
                                                                                             Ing. Jozef  Klokner v.r.                                                                                                                                  
                                                                                                 predseda komisie 

Zapísala: Ing.arch. Soňa Balážová, sekretárka komisie 
26.3.2015, Trnava 


