
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 24.02.2015 na Mestskom úrade v Trnave 
__________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 02.03.2015 

 
Prítomní:  
Členovia komisie: Peter Šujan, Jozef Čavojský, Matej Lančarič, Pavol Nižnánsky, Ján Jobb, 
Stanislav Hric, Juraj Kuba, Kristína Gerulová 
 
Ďalší prítomní: Iveta Miterková, Alena Dostálová, Norbert Halász, Dáša Baďurová    

 
Program zasadnutia:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Rokovací poriadok Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského  
    zastupiteľstva v Trnave  
3. Zásady a náplň činnosti Komisie životného prostredia Mestského zastupiteľstva v  
    Trnave 
4. Rôzne 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

 
Zasadnutie komisie životného prostredia a prírodných hodnôt otvoril a viedol predseda komisie 
Ing. Peter Šujan. K programu zasadnutia komisie nemali prítomní členovia žiadne pripomienky. 
Komisia program zasadnutia schválila hlasovaním prítomných členov v pomere hlasov 8:0:0. 
(za: 8 členovia, zdržal sa: 0, proti: 0) 

 
 
2. Rokovací poriadok Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt MZ 

 
Predseda komisie predložil návrh rokovacieho poriadku komisie. Návrh rokovacieho poriadku 
bol prerokovaný a k jednotlivým bodom prebehla diskusia, na základe ktorej sa mení resp. 
upravuje: 

a) bod č. 3  v čl. III. nasledovne: Zasadnutia komisie sú verejné.  Komisia vyhlási rokovanie 
za neverejné, ak sú predmetom rokovania informácie, údaje alebo veci chránené podľa 
osobitných právnych predpisov resp. pre iné odôvodnené prípady. Informácie pre 
verejnosť z rokovania komisie poskytuje komisia v rozsahu ustanovenom zákonom NR 
SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejnosť je povinná nahlásiť svoju 
účasť na zasadnutí predsedovi komisie minimálne tri dni pred termínom zasadnutia 
komisie.    

b) bod č. 5 v čl. III. nasledovne: Do diskusie k bodom programu sa zapájajú jednotliví 
členovia komisie. Predseda môže udeliť slovo aj inej osobe prítomnej na rokovaní, o 
čom členovia komisie rozhodujú hlasovaním nadpolovičnou väčšinou. 

c) bod č. 8 v čl. III. nasledovne: Súčasťou zápisnice bude hlasovanie k prerokovávanej veci 
uvedené za členov komisie menovite, kto bol za, proti, zdržal sa. 

d) bod č. 9 v čl. III. nasledovne: Vo výnimočných prípadoch, ak 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 po technickej stránke sa spravidla realizuje prostredníctvom 

elektronickej pošty s oznámením lehoty, v ktorej majú členovia komisie urobiť písomné 

vyjadrenie. Zaslanie podkladov a spracovanie výsledkov hlasovania zabezpečí sekretár 

komisie, ktorý zároveň bezprostredne po spracovaní hlasovania, oznámi výsledok 

hlasovania predsedovi, podpredsedovi a ostatným členom komisie. 
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Komisia hlasovala o rokovacom poriadku ako celku po zapracovaní uvedených odsúhlasených 
uvedených pripomienok.  

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

za proti zdržal sa 

Peter Šujan /   

Jozef Čavojský /          

Matej Lančarič /   

Pavol Nižnánsky /   

Ján Jobb /   

Stanislav Hric /   

Juraj Kuba /   

Kristína Gerulová /   

Výsledok hlasovania: 8/0/0. 
 
Komisia hlasovaním schválila Rokovací poriadok Komisie životného prostredia a prírodných 
hodnôt MZ v Trnave.  

 
Úloha č.  
1/2: Predložiť schválený rokovací poriadok komisie primátorovi mesta a zabezpečiť jeho 
zverejnenie na webovom sídle mesta.  
 

Z: sekretárka komisie 
T: neodkladne  

 
3. Náplň a zásady činnosti Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt MZ 
 
Predseda komisie predložil návrh – Zásady a náplň činnosti komisie životného prostredia 
prírodných hodnôt MZ. Predložený návrh komisia prerokovala. 

a) Bod č. 3 sa upravuje nasledovne: Vyjadrovať sa k zmene územného plánu mesta 
Trnava a k investičným zámerom mesta Trnava. 

b) Bod č. 15 sa upravuje nasledovne: Spolupracovať s dotknutými orgánmi a občianskymi 
združeniami aktívnymi v oblasti životného prostredia.   

 
Komisia hlasovala o Zásadách a náplni činnosti komisie životného prostredia a prírodných 
hodnôt MZ ako celku po zapracovaní odsúhlasených pripomienok. 
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

za proti zdržal sa 

Peter Šujan /   

Jozef Čavojský /          

Matej Lančarič /   

Pavol Nižnánsky /   

Ján Jobb /   

Stanislav Hric /   

Juraj Kuba /   

Kristína Gerulová /   

  Výsledok hlasovania: 8/0/0. 
 
Komisia hlasovaním schválila Zásady a náplň činnosti komisie životného prostredia 
a prírodných hodnôt MZ v Trnave. 
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Úloha č. 1/3: Predložiť schválené zásady a náplň činnosti komisie primátorovi mesta a 
zabezpečiť ich  zverejnenie na webovom sídle mesta.  
 

Z: sekretárka komisie 
T: neodkladne 

 
4. Rôzne 
 

a) Mgr. Dáša Baďurová vykonala poučenie oprávnených osôb – členov komisie, podľa § 21 
ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 

b) Ing. Juraj Kuba upozornil na neošetrené rezné plochy na drevinách v časti mesta Trnava 
– Stred.    
 

Úloha č. 1/4:  
Vyhotoviť informáciu k danej veci. 

Z: príslušný kompetentný odbor MsÚ - ODaKS 
T: do 17.3.2015 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


