
Zápisnica 
 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 6.6.2016 na Mestskom úrade v Trnave 
__________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 9.6.2016 

 
 
Prítomní:  
Členovia komisie: Ing. Peter Šujan, Ing. Jozef Čavojský, Mgr. Matej Lančarič, MUDr. Branislav 
Kramár, Bc. Pavol Nižnánsky, Ing. Ján Jobb, Stanislav Hric, Ing. Kristína Gerulová 
 
Ďalší prítomní: Ing. Alena Dostálová, Mgr. Peter Jančovič PhD.  
 

 
Program zasadnutia:  
 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Trnava - prerokovanie, materiálu do mestského zastupiteľstva 
---------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
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. 

 
 

2. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 
území mesta Trnava  
 

- Prerokovanie návrhu VZN - materiálu do mestského zastupiteľstva 
 
 
Odbor dopravy a komunálnych služieb predložil komisii na prerokovanie Návrh VZN  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Trnava. Spracovateľ návrhu VZN Mgr. Peter Jančovič PhD. oboznámil prítomných s  
predloženým návrhom.  
 
Komisia návrh prerokovala, prebehla diskusia, záverom ktorej vyslovila pripomienky. 
Komisia požaduje:  
 

- V čl. 3 bode (5) doplniť písm. ktorým sa zakazuje: vyhadzovať odpad zo zberných 
nádob mimo zberné nádoby, 

- Do čl. 17 zapracovať možnosť odovzdania DSO na zberné dvory systémom vážnych 
lístkov a kvalifikovaným odhadom množstva odovzdaného DSO a následnej úhrady 
poplatku v pokladni mestského úradu.  
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  priebeh hlasovania:  

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Poznámka 

za proti zdržal sa  

Peter Šujan /    

Jozef Čavojský /           

Matej Lančarič /    

Branislav Kramár /    

Pavol Nižnánsky /    

Ján Jobb /    

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

Kristína Gerulová /    

Výsledok hlasovania: 8/0/0. 
 
Komisia hlasovaním schválila požiadavky na doplnenie predloženého návrhu VZN 
 
 
Úloha:  
Písomné stanovisko komisie k návrhu VZN predložiť na príslušný odbor.  
Z:  sekretár komisie                                                           Termín: do 17.06.2016 
 
 
 
 

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

 
 


