
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 03.06.2015 na Mestskom úrade v Trnave 
____________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 10.06.2015 

 
 
Prítomní:  
Členovia komisie: Peter Šujan, Jozef Čavojský, Matej Lančarič, Pavol Nižnánsky, Juraj Kuba, 
Kristína Gerulová 
 
Ďalší prítomní: Alena Dostálová  
Program zasadnutia:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Vykonanie obhliadky za účelom zistenia stavu životného prostredia v lokalite:  Kopánka 
3. Rôzne 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

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

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

za proti zdržal sa 

Peter Šujan /   

Jozef Čavojský /          

Matej Lančarič /   

Pavol Nižnánsky /   

Juraj Kuba /   

Kristína Gerulová /   

Výsledok hlasovania: 6/0/0. 
 
Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  

 
 
2.  Vykonanie obhliadky za účelom zistenia stavu životného prostredia v lokalite:  

Kopánka   

 
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt na svojom zasadnutí uskutočnila 

obhliadku v lokalite Trnava Kopánka na Ul. Hajdóczyho, Prechodnej, Špačinskej a Murgašovej,   
s cieľom zistenia stavu životného prostredia a návrhu na riešenie prípadných zistených 
nedostatkov. Komisia vykonala obhliadku zelene, parkovísk, ihrísk, stojísk na kontajnery pre 
zber komunálneho odpadu atď.  

 
Pri obhliadke komisia ŽPaPH  zistila nasledovné skutočnosti:       

1. V čase obhliadky boli trávnaté plochy v danej lokalite pred realizáciou plánovanej druhej 
kosby, bez výskytu nečistôt resp. odpadov.  

2. Ihriská a parkoviská vo vnútroblokoch boli bez výskytu nedostatkov a bez výskytu 
nepovolene uloženého odpadu.    

3. Pred budovou UCM na Nám. J. Herdu bol zistený výskyt suchej dreviny.       
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4. Na rohu Ul. Prechodná a Špačinská sa v zelenom páse nachádza suchá drevina. 
5. Pri bytovom dome Špačinská č. 74 sa pri stojisku na kontajnery pre zber komunálneho 

odpadu nachádza uložený odpad z orezu drevín. Na predmetnom stojisku na kontajnery 
sa nachádza odpad uložený mimo smetných nádob.     

6. Na Ul. Murgašova pri MŠ a vo vnútri bloku pri Špačinskej ul č. 27 sa nachádzajú dreviny 
so suchými konármi.  

7. Na Hajdóczyho ul. pri bytovom dome č. 24 sa nachádza poškodená vŕba. 
8. Pri bytovom dome Hajdóczyho č. 18 sa na zeleni nachádza uložený odpad z orezu 

drevín.  
9. V športovom areáli Slávia pri korčuliarskej dráhe oproti lanovému parku sa nachádza 

suchá drevina.  
          

 
Úloha č. 1:  

- zabezpečiť orezy stromov, suchých konárov a odstránenie zistených suchých drevín na 
uvedených lokalitách, 

- posúdiť stav poškodenej vŕby rastúcej na Ul. Hajdćzyho pri bytovom dome č. 24 
a zabezpečiť jej orez resp. výrub.    

 
Z: kompetentný odbor MsÚ 
    Odbor dopravy a komunálnych služieb 
 
Úloha č. 2: 
Zabezpečiť odstránenie a zhodnotenie odpadu z orezu drevín a komunálneho odpadu 
uloženého na mieste, ktoré nie je na tento účel určené obcou (miesta uloženia odpadu uvedené 
v bode 5. a 8.)    
 
Z: kompetentný odbor MsÚ 
    Odbor dopravy a komunálnych služieb                                        Termín: júl 2015 
              
 
 
 

 
 

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

 
 


