
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 18.03.2015 na Mestskom úrade v Trnave 
__________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 20.03.2015 

 
 
Prítomní:  
Členovia komisie: Peter Šujan, Jozef Čavojský, Matej Lančarič, Branislav Kramár, Pavol 
Nižnánsky, Ján Jobb, Stanislav Hric, Juraj Kuba, Kristína Gerulová 
 
Ďalší prítomní: Alena Dostálová  
Program zasadnutia:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2015 za oblasť ekológia a životné  
    prostredie  
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 /   

Branislav Kramár /   

Pavol Nižnánsky /   

Ján Jobb /   

Stanislav Hric /   

Juraj Kuba /   

Kristína Gerulová /   

Výsledok hlasovania: 9/0/0. 
 
Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  

 
 
2. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2015 za oblasť ekológia a životné 

prostredie 

 
Komisia prerokovala všetky žiadosti o dotáciu Mesta Trnava na rok 2015 pre predložené 

projekty v  oblasti ekológia a životné prostredie v celkovom počte 13. Všetky predložené 
žiadosti spĺňajú náležitosti ustanovení VZN č. 439/2015, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava, potrebné pre ich posudzovanie.    

 
Pre rozpočtovú položku, dotácie na ekológiu a životné prostredie je v rozpočte Mesta 

Trnava schválená na rok 2015 finančná čiastka vo výške 6000 eur. Na rokovaní komisia 
rozdelila sumu vo výške 5138 eur.  
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Komisia po posúdení a prerokovaní jednotlivých žiadostí navrhuje: 
 

a) Nepodporiť žiadosť o dotáciu pre projekt č. 1, 2, 5, 6 (poradové č. projektu viď. tabuľka v 
prílohe č. 1 tejto zápisnice), na základe posúdenia jednotlivých projektov s prihliadnutím 
na špecifické kritériá pre oblasť ekológia a životné prostredie ustanovené vo VZN č. 439. 

 
b) Podporiť žiadosť o dotáciu pre projekt č. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 (poradové č. 

projektu viď. tabuľka v prílohe č. 1 tejto zápisnice), ku ktorým odporúča výšku dotácie 
tak, ako je uvedená v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 
- b1)  pre projekt č. 3 komisia navrhuje odporúčanú výšku dotácie použiť na finančné 

pokrytie nasledovných rozpočtových  položiek: úprava terénu, výsev trávy, nádoby 
na kompostovanie a náklady na polievanie, kosenie trávy, hnojenie, strihanie 
stromčekov a pod. 
 

- b2)  pre projekt č. 4 komisia navrhuje odporúčanú výšku dotácie použiť na finančné 
pokrytie nasledovných rozpočtových  položiek: prednáška odborníka, smetné koše 
na separovaný odpad. 

 
- b3)  pre projekt č. 10 komisia navrhuje odporúčanú výšku dotácie použiť na finančné 

pokrytie nasledovných rozpočtových  položiek: kvetiny, kríky, zemina, hnojivo, 
odpadové koše. 
 

- b4) pre ostatné projekty t.j. č. 7, 8, 9, 11, 12 a 13, komisia navrhuje odporúčanú 
výšku dotácie použiť na položky podľa  rozpočtu uvedeného v jednotlivých 
žiadostiach bez obmedzenia.  

 
 
Úloha:  Návrh na poskytnutie dotácií  spracovať do tabuľky a predložiť koordinátorovi dotácií na 
ďalšie spracovanie.  
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: do 24.03.2015 

 
 
 

Komisia hlasovala o návrhu na rozdelenie a udelenie dotácií pre jednotlivé projekty vo finančnej 
výške tak, ako je uvedené v tabuľke v prílohe č. 1 tejto zápisnice 

 

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

za proti zdržal sa 

Peter Šujan /   

Jozef Čavojský /          

Matej Lančarič /   

Branislav Kramár /   

Pavol Nižnánsky /   

Ján Jobb /   

Stanislav Hric /   

Juraj Kuba /   

Kristína Gerulová /   

Výsledok hlasovania: 9/0/0. 
 
Komisia hlasovaním návrh schválila. 
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3. Rôzne 
 

a) Na základe podnetu obyvateľa mesta, vo veci uloženej výkopovej zeminy v lokalite 
Trnava – Prielohy na nehnuteľnostiach, ktoré sú pravdepodobne vo vlastníctve mesta, 
Mgr. Lančarič vyslovil požiadavku, aby danú vec mestský úrad preveril. 
      

Úloha č. 1/3:  
Preveriť  uloženie výkopovej zeminy v danej lokalite. 

Z: príslušný kompetentný odbor MsÚ                     T: preveriť do 30.04.2015 
                                                                                    Informovať na najbližšom zasadnutí  
                                                                                    komisie      

                                                                                

 
b)  Ing. Šujan vyslovil podnet na preverenie a riešenie uloženia odpadu na nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa medzi novou nemocnicou a železnicou resp. medzi Ul. Dohnányho 
a Ul. A. Žarnova.  
 

Úloha č. 2/3: Vykonať obhliadku za účelom zistenia stavu na uvedenej nehnuteľnosti. Na 
základe miestneho šetrenia a preverenia skutkového stavu, v prípade opodstatnenia, vo veci 
ďalej konať v zmysle príslušných právnych predpisov.   
 
Z: kompetentný odbor MsÚ                                  T: do 30.04.2015  

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

 
 


