
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 17.09.2015 na Mestskom úrade v Trnave 
__________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 23.09.2015 

 
 
Prítomní:  
Členovia komisie: Peter Šujan, Jozef Čavojský, Matej Lančarič, Branislav Kramár, Pavol 
Nižnánsky, Ján Jobb, Stanislav Hric, Kristína Gerulová 
 
Ďalší prítomní: Alena Dostálová  
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Návrh VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava 

- Prerokovanie, materiálu do mestského zastupiteľstva 
- Prerokovanie a navrhnutie špecifických kritérií pre poskytovanie dotácií z rozpočtu 

mesta Trnava na aktivity v oblasti ekológia a životné prostredie 
3. Prerokovanie predloženej žiadosti o dotáciu mesta Trnava na rok 2015  z oblasti 

ekológia a životné prostredie   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
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 /   

Kristína Gerulová /   

Výsledok hlasovania: 8/0/0. 
 
Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  

 
 
2. Návrh VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava  

 
- Prerokovanie VZN - materiálu do mestského zastupiteľstva 

 
Odbor vzdelávania, športu a kultúry predložil komisii na prerokovanie návrh VZN, ktorým sa 
určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Po oboznámení sa 
s predloženým návrhom komisia požaduje: 

- V Čl. 3 ods. 1 písm. h) a písm. i) ponechať oddelene obe oblasti pre dotácie, tak ako 
sú v pôvodnom znení súčasného platného VZN č. 439, a to z dôvodu, že sa jedná 
o dve  rôzne oblasti. Oblasť  adaptácia  na  zmeny  klímy bola samostatne vytvorená  
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oblasť pre dotácie, a to na základe vypracovania adaptačného plánu mesta a 
projektu „Stratégia adaptácie mesta Trnava na zmenu klímy“. Uvedená oblasť je 
určená najmä pre projekty na väčšie investičné akcie zamerané na zvýšenie 
odolnosti miest na dopady zmeny klímy, ktoré  zároveň musia byť v súlade 
s adaptačnou stratégiou mesta Trnava.  
Oblasť ekológia a životné prostredie je určená najmä na menšie projekty a je 
zameraná predovšetkým na činnosť, aktivity a vzdelávanie v oblasti ekológia 
a životné prostredie, na ochranu, skrášľovanie a tvorbu životného prostredia atď. 
Zároveň žiadosti o dotácie v každej z týchto oblastí podpory sa posudzujú podľa 
rozdielnych špecifických kritérií. 
Z uvedených dôvodov žiadosti o dotácie pre oblasť adaptácia na zmeny klímy 
posudzuje komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok a dotácie 
pre oblasť ekológia a životné prostredie posudzuje komisia životného prostredia 
a prírodných hodnôt, tak ako o tom pojednáva súčasné platné VZN 439 i predmetný 
predložený návrh VZN v Čl. 9 písm. h) a písm. i).  

 
Komisia ďalej navrhuje:  

- v Čl. 3 ods. 3 za slovom „predloženej“ vložiť , alebo elektronicky doručenej. 
- v Čl. 5 ods. 1 písm. r) doplniť za slovo „pečiatky“   , a to aj v prípade elektronického 

podania žiadosti   
- v Čl. 6 ods. 1 písm. a) za slovo „Trnava“ vložiť  miesto slova „a“ slovo „alebo“        
 

O požiadavke:  
- v Čl. 3 ods. 1 písm. h) a písm. i) ponechať oddelene obe oblasti pre dotácie, tak ako sú 
v pôvodnom znení súčasného platného VZN č. 439  
a o návrhoch:  
- v Čl. 3 ods. 3 za slovom „predloženej“ vložiť , alebo elektronicky doručenej 
- v Čl. 5 ods. 1 písm. r) doplniť za slovo „pečiatky“   , a to aj v prípade elektronického podania  
  žiadosti 
- v Čl. 6 ods. 1 písm. a) za slovo „Trnava“ vložiť  miesto slova „a“ slovo „alebo“        
 
 
komisia hlasovala:  
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

za proti zdržal sa 

Peter Šujan /   

Jozef Čavojský /          

Matej Lančarič /   

Branislav Kramár /   

Pavol Nižnánsky /   

Ján Jobb /   

Stanislav Hric /   

Kristína Gerulová /   

Výsledok hlasovania: 8/0/0. 
 
Komisia hlasovaním požiadavku a návrhy schválila 
 
 
Úloha:  
Písomné stanovisko komisie k návrhu VZN predložiť na príslušný odbor.  
Z:  sekretár komisie                                                           Termín: do 25.09.2015 
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- Prerokovanie a navrhnutie špecifických kritérií pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta 
Trnava na aktivity v oblasti ekológia a životné prostredie 

 
Komisia prerokovala a navrhla špecifické kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta 
Trnava na aktivity v oblasti ekológia a životné prostredie, tak ako sú uvedené v prílohe č. 1 tejto 
zápisnice. 

 
O návrhu špecifických kritérií pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trnava na aktivity 
v oblasti ekológia a životné prostredie komisia hlasovala 

 
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

za proti zdržal sa 

Peter Šujan /   

Jozef Čavojský /          

Matej Lančarič /   

Branislav Kramár /   

Pavol Nižnánsky /   

Ján Jobb /   

Stanislav Hric /   

Kristína Gerulová /   

Výsledok hlasovania: 8/0/0. 
 
 

Komisia hlasovaním  návrh schválila. 
 

Úloha:  
Predložiť návrh na špecifické kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trnava na 
aktivity v oblasti ekológia a životné prostredie na príslušný odbor.  
 
Z:  sekretár komisie                                                           Termín: do 25.09.2015 

  
 

 
 
3. Prerokovanie žiadosti o dotáciu mesta Trnava na rok 2015 za oblasť ekológia a životné 

prostredie 

 
Komisia prerokovala žiadosť o dotáciu Mesta Trnava, ktorú predložila Stredná priemyselná 
škola, Trnava v oblasti ekológia a životné prostredie. Predložená žiadosť spĺňa všetky 
náležitosti ustanovení VZN č. 439/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta Trnava, potrebné pre ich posudzovanie.    

V rámci rozpočtu na rok 2015 vyčlenilo Mesto Trnava na poskytovanie dotácií finančnú 
čiastku 136 640 eur z toho 6000 eur pre oblasť ekológia a životné prostredie. Z dôvodu, 
že z predmetnej položky boli v roku 2015 udelené dotácie v celkovej sume 5138 eur, v  
položke ostáva  suma 862 eur.        

 
Komisia po posúdení a prerokovaní žiadosti navrhuje: 

 
- podporiť žiadosť o dotáciu pre predložený projekt Strednej priemyselnej školy, 

Komenského 1, Trnava a odporúča udeliť dotáciu 850 eur.  
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Komisia hlasovala o uvedenom návrhu. 
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

za proti zdržal sa 

Peter Šujan /   

Jozef Čavojský /          

Matej Lančarič /   

Branislav Kramár /   

Pavol Nižnánsky /   

Ján Jobb /   

Stanislav Hric /   

Kristína Gerulová /   

Výsledok hlasovania: 8/0/0. 
 
Úloha:  Spracovať návrh na poskytnutie dotácie a predložiť na poradu vedenia, následne 
pripraviť materiál na 9. Zasadnutie MR mesta Trnava a predložiť na príslušný odbor.  
Z:  sekretár komisie                                                                            Termín: do 25.09.2015 

 
 

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

 
 


