
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 21.09.2016 na Mestskom úrade v Trnave 
____________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 26.09.2016 

 
 
Prítomní:  
Členovia komisie: Ing. Peter Šujan, Mgr. Matej Lančarič, MUDr. Bratislav Kramár, Bc. Pavol 
Nižnanský, Ing. Ján Joob, Stanislav Hric, Ing. Kristína Gerulová 
 
Ďalší prítomní: Ing. Alena Dostálová  

 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prerokovanie žiadosti o dotáciu mesta Trnava predloženej do oblasti ekológia a životné 

prostredie 
3. Vykonanie obhliadky Ul. Hospodárskej za účelom kontroly stavu životného prostredia 

 

 
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  
 
priebeh hlasovania:  

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Poznámka 

za proti zdržal sa  

Peter Šujan /    

Jozef Čavojský           neprítomný 

Matej Lančarič /    

Branislav Kramár /    

Pavol Nižnánsky /    

Ján Jobb /    

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

Kristína Gerulová /    

 
Výsledok hlasovania: 7/0/0. 

  Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  

 
 
2. Prerokovanie žiadosti o dotáciu mesta Trnava predloženej do oblasti ekológia 

a životné prostredie 
 
 

Komisia prerokovala  žiadosť o dotáciu Mesta Trnava na rok 2016 predloženú v oblasti ekológia 
a životné prostredie. Žiadosť spĺňa náležitosti ustanovení VZN č. 457/2015, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.  
 
Komisia po prerokovaní predloženej žiadosti, s prihliadnutím na špecifické kritériá pre oblasť 
ekológie a životné prostredie ustanovené vo VZN č. 457, navrhuje podporiť projekt dotáciou vo  
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výške 300 eur. Navrhnutá výška dotácie môže byť použitá na všetky položky v zmysle rozpočtu 
uvedeného v žiadosti, okrem položky týkajúcej sa správneho poplatku za osadenie panelu.  
 
Komisia hlasovala o návrhu na udelenie dotácie pre realizáciu predmetného projektu vo výške 
300 eur.  
 
priebeh hlasovania:  
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Poznámka 

za proti zdržal sa  

Peter Šujan /    

Jozef Čavojský           neprítomný 

Matej Lančarič /    

Branislav Kramár /    

Pavol Nižnánsky /    

Ján Jobb /    

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

Kristína Gerulová /    

 
Výsledok hlasovania: 7/0/0. 

  Komisia hlasovaním návrh na dotáciu schválila.  
 
Úloha:  Návrh na poskytnutie dotácie predložiť na ďalšie spracovanie odboru vzdelávania, 
športu a kultúry   
 
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: do 30.09.2016 
 
 
 

3.  Vykonanie obhliadky Ul. Hospodárskej za účelom kontroly stavu životného 
prostredia. 

 
 
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt uskutočnila obhliadku v lokalite Ul. 

Hospodárska,  s cieľom kontroly resp. 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 pokosené, bez výskytu nečistôt resp. 

nezákonne uložených odpadov. Zistený bol iba odpad (dva matrace) uložený v priestore tzv. 
bývalej botanickej záhrady medzi budovou Hospodárska č. 54  a  obytným domom 
Hospodárska č. 55 – 60 (orientačne tiež za rotundou pri BILLE na Hospodárskej ul.). Na 
uvedenom mieste sa na trávnatej ploche tiež nachádzala pohodená dopravná značka – 
Červené a biele pruhy určená na označenie dočasnej prekážky, ktorá pravdepodobne slúžila 
mestu v čase konania tradičného jarmoku. 

2. Pri obytnom dome Ul. Hospodárska č. 19 – 20 sa nachádza napadnutá drevina pagaštana 
konského. Pri uvedenom obytnom dome sa na trávnatej ploche nachádza kovová 
konštrukcia (pravdepodobne stojan na bicykle), ktorá na tomto mieste neplní svoju funkciu. 

3. Medzi obytnými domami na Ul. Hospodárskej č. 5 a č. 9 sa nachádzajú 3 kusy vyschnutých 
drevín           
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Úloha č. 1:  
Zabezpečiť odstránenie uloženého odpadu (matrace) a dopravnú značku z nehnuteľnosti p.č. 
2490, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava. 

 
Úloha č. 2 
Zabezpečiť ošetrenie pagaštana konského a odstránenie kovovej konštrukcie pri obytnom dome 
na Ul. Hospodárska č. 19 – 20. 

 
Úloha č. 3 
Zabezpečiť odstránenie vyschnutých drevín medzi obytnými domami na Ul. Hospodárska č. 5 – 
č. 9 resp. ich nahradenie novou výsadbou.  
    
 
Z: kompetentný odbor MsÚ 
    Odbor dopravy a komunálnych služieb                                        Termín: 20.10.2016 
              
 
 
 

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

 
 


