
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 2.12.2015 na Mestskom úrade v Trnave 
__________________________________________________________________________                                                                              

 
   V Trnave dňa 04.12.2015 
 
 

 
Prítomní členovia komisie: Ing. Peter Šujan, Ing. Jozef Čavojský, Mgr. Matej Lančarič, Ing. Ján 
Jobb, Stanislav Hric, Ing. Kristína Gerulová 
Ospravedlnení členovia komisie:  MUDr. Branislav Kramár, Bc. Pavol Nižnánsky, Ing. Juraj 
Kuba, PhD. 
Ďalší prítomní:  sekretár komisie - Ing. Alena Dostálová  
                                         hostia  - Ing. Arch. Milan Horák, Ing. Ivana Mudríková, PhD.     
 
 
 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie rokov 

2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030 – prerokovanie predloženého materiálu 
______________________________________________________________________   

 
 
Zasadnutie komisie životného prostredia a prírodných hodnôt (ďalej len KŽPaPH) bolo 
z organizačných dôvodov presunuté z plánovaného termínu dňa 1.12.2015 na deň 2.12.2015. 
Zasadnutie bolo spojené so zasadnutím Komisie mládeže a športu (ďalej len KMaŠ).  
 
 
K bodu č. 1 
 
Zasadnutie KŽPaPH a KMaŠ bolo zahájené spoločne pre prerokovanie rovnakého bodu 
programu - Návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie 
rokov 2014 – 2020 s výhľadom na do roku 2030 (ďalej len PHSR). Prítomní nemali ďalšie 
návrhy k programu zasadnutia komisie a s navrhnutým programom súhlasili.  

 
 
K bodu č. 2  
 
Ing. arch. Horák privítal prítomných členov oboch komisií a oboznámil ich s predloženým 
návrhom PHSR. Po úvodnom oboznámení sa so zámermi a cieľmi pripravovaného dokumentu 
Ing. Mudríková, PhD. bližšie predstavila pripravovaný dokument prezentáciou konkrétnych 
oblastí týkajúcich sa zúčastnených komisií.  Po oboznámení sa s predloženým návrhom PHSR 
prebehla diskusia, záverom ktorej komisia návrh PHSR berie na vedomie a zároveň odporúča 
v tomto znení materiál predložiť na rokovanie do MR a následne do MZ.    
 
Uznesenie č. 1   
 
Komisia odporúča prerokovať predložený návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Trnava na obdobie rokov 2014 – 2020 s výhľadom na do roku 2030 na rokovaní MR 
a následne na rokovaní MZ. 

 
 
 
                 
                                                                                                                                 ./. 
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  Prebehlo hlasovania:   

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

 

za proti zdržal sa  

Ing. Peter Šujan /    

Ing. Jozef Čavojský /           

Mgr. Matej Lančarič /    

Branislav Kramár    Ospravedlnený 

Bc. Pavol Nižnánsky     Ospravedlnený 

Ing. Ján Jobb /    

Stanislav Hric /    

Ing. Juraj Kuba, PhD.    Ospravedlnený 

Ing. Kristína Gerulová /    

Výsledok hlasovania: 6/0/0 
 
 

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

 
 


