
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 13.04.2011 na Mestskom úrade v Trnave 
___________________________________________________________________  
                                                                                                             Dňa 14.04.2011 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Schválený program rokovania:  
1. Otvorenie zasadnutia   
2. Opätovné prerokovanie materiálu do mestského zastupiteľstva: 
     Prerokovanie podnetu na zmenu územného plánu – povolenie spracovania zmeny  
     územného plánu:  Návrh na povolenie spracovania zmeny územného plánu mesta  
                                  Trnava  D/2011 – bytová výstavba Za traťou III/B  
3. Prerokovanie žiadostí o dotáciu Mesta Trnava na rok 2011 z oblasti Ekológia a životné  
    prostredie 
4. Informácia – nakladanie mesta Trnava s drevnou hmotou z výrubu drevín na mestských  
    pozemkoch  
––--------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
 
 Mgr. Matej Lančarič, predseda komisie životného prostredia a prírodných 
hodnôt privítal prítomných členov komisie. Na úvod informoval všetkých prítomných 
o programe zasadnutia komisie a následne pristúpil k rokovaniu komisie podľa 
jednotlivých bodov programu. 
 

2. Opätovné prerokovanie materiálu do mestského zastupiteľstva 
 
Prerokovanie podnetu na zmenu územného plánu – povolenie spracovania zmeny územného 
plánu:   
 
Návrh na povolenie spracovania zmeny územného plánu mesta Trnava  D/2011 – bytová 
výstavba Za traťou III/B  
 

O zmenu územného plánu požiadali v lokalite medzi IBV Za traťou III a 
 poľnohospodárskym družstvom na Modranskej ceste vlastníčky pozemkov parc.č.1850, 
3281/10. V súčasnom územnom pláne mesta je predmetné územie vyčlenené pre komerčno-
podnikateľskú funkciu (obchod, nevýrobné služby, nezávadná výroba), nakoľko sa nachádza 
v ochrannom pásme poľnohospodárskeho družstva stanovenom v roku 2006.  
Pri obhliadke sa zistilo, že v súčasnosti sa v areáli družstva chová hovädzí dobytok v počte asi 
650 ks zvierat, pričom hydináreň je momentálne prázdna a bravčový dobytok sa v areáli 
momentálne nechová. Podľa ústnych informácií zástupkyne majiteľa je predpoklad predaja 
areálu. Rozsah ďalšieho chovu poľnohospodárskych zvierat, prípadne zmena predmetu 
podnikania nového vlastníka družstva nie sú zatiaľ známe.  
 
Komisia predmetný návrh na povolenie spracovania zmeny prerokovala na svojom zasadnutí 
konaného dňa 16.03.2011. Výsledkom, ktorého bolo stanovisko komisie, v ktorom 
neodporučila mestskému zastupiteľstvu povoliť spracovanie zmeny ÚPN. 
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Na základe novej známej skutočnosti pristúpila komisia k opätovnému prerokovaniu podnetu 
na zmenu územného plánu – povolenie spracovania zmeny územného plánu mesta Trnava 
D/2011 – bytová výstavba Za traťou III/B.   
 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava prehodnotila ochranné pásmo PD Trnava 
nasledovne: 
Vzhľadom k významnej redukcii stavov chovaných hospodárskych zvierat na PD Trnava so 
sídlom Modranská č. 3, Trnava, Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, ako 
dotknutý orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa § 8 ods. 3 písm. a) bod. 4 , písm. b) 
a § 44 ods. 4 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov, vydala listom zo dňa 21.03.2011 č.: 11/001228 stanovisko, ktorým zrušuje 
ochranné pásmo v určenej vzdialenosti 250 m od areálu PD Trnava.  
 
O uvedenej problematike prebehla diskusia, v  ktorej komisia zvážila novú skutočnosť t.j.  
stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava ako i všetky doterajšie  
skutočnosti týkajúce sa prerokovávaného materiálu.  Diskusia sa dotkla kvality 
poľnohospodárskej pôdy v danom území pričom komisia zvážila, že celá Trnavská tabula sa 
rozprestiera na poľnohospodárskej pôde, ktorá sa vyznačuje vysokou kvalitou. Z uvedeného 
vyplýva, že akákoľvek časť územia, ktorá je vymedzená územným plánom na zástavbu má 
poľnohospodársku pôdu s vysokou kvalitou.  
 
Záverom diskusie bolo nové stanovisko komisie životného prostredia a prírodných hodnôt 
odporučiť mestskému zastupiteľstvu povoliť spracovanie zmeny ÚPN. 
 
Za tento návrh hlasovali členovia  komisie nasledovne: 
 
Za: 6 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0   
 
 

3. Prerokovanie žiadostí o dotáciu Mesta Trnava na rok 2011 z oblasti 
Ekológia a životné prostredie 

 
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt na svojom zasadaní prerokovala 

predložené žiadosti o dotáciu Mesta Trnava na rok 2011. Na zasadnutí boli prerokované 
všetky žiadosti o dotáciu na rok 2011 predložené v oblasti ekológia a životné prostredie 
v celkovom počte 27.  

 
Pre rozpočtovú položku - dotácie na ekológiu a životné prostredie bola na rok 2011 

schválená finančná čiastka vo výške 5 975,- €, ktorú na rokovaní komisia prerozdelila v plnej 
výške.  
 
A/  Všetky predložené žiadosti spĺňajú ustanovenia VZN č. 350/2011, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií a darov z rozpočtu Mesta Trnava, schváleného Mestským 
zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením č. 711. 
 
B/  Do položky rozpočtu „Dary a dotácie“ komisia životného prostredia a prírodných hodnôt 
projekty neodporučila. 
 
C/  Do položky dotácie na ekológiu a životné prostredie komisia zaradila nasledovné žiadosti, 
ku ktorým odporučila i výšku dotácie nasledovne: 
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č. 1/2011 
Žiadateľ: Základná organizácia, Slovenský zväz chovateľov EXOTA, Stromová 1, 917 01  
               Trnava,  
Názov projektu: Výstava exotických vtákov a kanárov Trnava 2011   
Autor projektu: ZO SZCH Trnava-mesto EXOTA 
Odporúčaná suma: 170,- € 
 
č. 2/2011 
Žiadateľ: KALOKAGATIA – centrum voľného času Trnava, Strelecká 1 917 01 Trnava 
Názov projektu: Poznávacie výlety 
Autor projektu: Mgr. Milada Naňová  
Odporúčaná suma: 380,- € 
 
č. 3/2011  
Žiadateľ: Súkromná stredná odborná škola Gos – Sk, F. Urbánka 19, 918 10 Trnava  
Názov projektu: Revitalizácia drevín v areáli SSOŠ Gos - Sk 
Autor projektu: Mgr. Andrea Valková 
Odporúčaná suma: 500,- € 
 
č. 5/2011 
Žiadateľ: Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 
Názov projektu: Stromy pre ľudí – ľudia pre stromy 
Autor projektu: Ing. Roman Michalička 
Odporúčaná suma: 350,- € 
 
č. 7/2011 
Žiadateľ: Trnavská Univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 
Názov projektu: Mapovanie drevín lesoparku Kamenný mlyn pri Trnave 
Autor projektu: Mgr. Andrea Valková 
Odporúčaná suma: 200,- € 
 
č. 8/2011 
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava  
Názov projektu: Poznaj a chráň svoje okolie 
Autor projektu: Mgr. Renáta Žambokréthyová  
Odporúčaná suma: 150,- € 
 
č. 9/2011 
Žiadateľ: Spojená škola  Beethovenova 27, 917 08 Trnava  
Názov projektu: Vzdelávanie v prírode  
Autor projektu: Mgr. Tatiana Uhríková  
Odporúčaná suma: 1 500,- € 
 
č. 10/2011 
Žiadateľ: Základná škola, A. Kubinu 34, Trnava  
Názov projektu: Zelená škola 2011 
Autor projektu: Katarína Kavuljaková 
Odporúčaná suma: 150,- € 
 
č. 11/2011 
Žiadateľ: Základná škola, A. Kubinu 34, Trnava  
Názov projektu: Trieda v prírode - dokončenie 
Autor projektu: PK prírodovedných predmetov  
Odporúčaná suma: 200,- € 
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č. 13/2011 
Žiadateľ: Základná škola, Námestie SUT 15, 917 01 Trnava  
Názov projektu: Pestujeme liečivé rastliny v areáli školy  
Autor projektu: Ing. Anna Izakovičová 
Odporúčaná suma: 300,- € 
 
č. 14/2011 
Žiadateľ: Základná škola, Námestie SUT 15, 917 01 Trnava  
Názov projektu: Výsadba a udržiavanie školského areálu 
Autor projektu: Ing. Anna Izakovičová 
Odporúčaná suma: 200,- € 
 
č. 16/2011 
Žiadateľ: Stredná priemyselná škola, Komenského 1, 917 01 Trnava  
Názov projektu: Úprava školského areálu 
Autor projektu: Mgr. Ružena Silná 
Odporúčaná suma: 125,- € 
 
č. 17/2011 
Žiadateľ: Slovenský skauting – 2. Zbor Dlhých mačiek Trnava, J. Slottu 21, 917 01 Trnava 
Názov projektu: Revitalizácia jazierka na detskom ihrisku 
Autor projektu: Miloš Bučka 
Odporúčaná suma: 300,- € 
 
č. 21/2011 
Žiadateľ: Základná škola Kornela Mahra 11,  917 08 Trnava  
Názov projektu: Zelená škola 
Autor projektu: Mgr. Viera Gašparíková 
Odporúčaná suma: 300,- € 
 
č. 23/2011 
Žiadateľ: Základná škola, Ul. Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava 
Názov projektu: Poznaj a chráň 
Autor projektu: Ing. Beáta Krajčovičová, Mgr. Lenka Žáková 
Odporúčaná suma: 600,- € 
 
č. 25/2011 
Žiadateľ: Základná škola, Ul. Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava 
Názov projektu: ENESTET – starostlivosť o prostredie školy   
Autor projektu: Mgr. Lachká, PaedDr. Kulková 
Odporúčaná suma: 200,- € 
 
č. 27/2011 
Žiadateľ: Montesschool, s.r.o., Limbova 3, 917 01 Trnava 
Názov projektu: Zavedenie separovaného zberu na základnej a materskej škole  
Autor projektu: PaedDr. Miroslava Komorníková 
Odporúčaná suma: 350,- € 
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D/ Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt navrhla nasledovné žiadosti na 
neposkytnutie dotácie: 
 
č. 4/2011 
Žiadateľ: Stredná odborná škola automobilová Trnava, Coburgova 39, 917 02 Trnava 
Názov projektu: Oddychová zóna pre žiakov praktického vyučovania 
Autor projektu: Bc. Marta Dovrtelová 
 
č. 6/2011 
Žiadateľ: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 
Názov projektu: Hodnotenie kvality vnútorného prostredia budov základných škôl v Trnave 
Autor projektu: Ing. Viera Peterková, PhD. 
 
č. 12/2011 
Žiadateľ: Základná škola, Ul. Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava 
Názov projektu: Kultivácia vstupných priestorov školy 
Autor projektu: PK prírodovených predmetov 
 
č. 18/2011 
Žiadateľ: o.z. TRNAVSKÁ 13, Beethovenova 28, 917 08 Trnava 
Názov projektu: Údržba športového ihriska Kamenný mlyn 
Autor projektu: Martin Mečiar 
 
č. 19/2011 
Žiadateľ: Združenie-Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja, Jeruzalemská 15,     
                917 01 Trnava 
Názov projektu: Širšie využitie mobilného modulárneho bioreaktora - BOBORTUNEL 
Autor projektu: kolektív spoločnosti PECSO, s.r.o. 
 
č. 20/2011 
Žiadateľ: Základná škola, Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava 
Názov projektu: Enviroškola v praxi 
Autor projektu: Mgr. Ľubica Michalcová, PaedrDr. Andrea Nováková 
 
č. 22/2011 
Žiadateľ: Základná škola, Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava 
Názov projektu: Deň Zeme 
Autor projektu: Mgr. Dagmar. Šulková 
 
č. 24/2011 
Žiadateľ: Základná škola, Ul. Maxima Gorkého 21, 917 08 Trnava 
Názov projektu: Otváraj sa brána 
Autor projektu: Ing. Beáta Krajčovičová, Mgr. Lenka Žáková 
 
č. 26/2011 
Žiadateľ: Krízové stredisko Trnava, Ul. Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 
Názov projektu: Ekologická a environmentálna výchova detí a mládeže spojená so  
                            športovými a relaxačnými aktivitami  
Autor projektu: Bc. Bibiána Rakúsová 
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č. 28/2011 
Žiadateľ: Andrej Biháry, Tamaškovičova 2, 917 01 Trnava 
Názov projektu: Chráňme Zem udržujme čistotu 
Autor projektu: Andrej Biháry 
 
 

4. Informácia – nakladanie mesta Trnava s drevnou hmotou z výrubu drevín na 
mestských pozemkoch 

 
Na základe požiadavky komisie životného prostredia a prírodných hodnôt MZ v Trnave 
konanom dňa 28.03.2011 v bode 5. Rôzne (v zmysle zápisnice zo zasadnutia), Mgr. Matej 
Lančarič vyslovil požiadavku o informáciu ako mesto Trnava nakladá s drevom, ktoré vznikne 
z výrubu drevín v meste.  
 
Kompetentný odbor Mestského úradu v Trnave – odbor dopravy a komunálnych služieb 
odpovedal v danej veci listom č.j. ODaKS/33672-21145/2011/Ki zo dňa 12.04.2011. V zmysle 
odpovede kompetentného odboru predseda komisie Mgr. Matej Lančarič informoval 
prítomných členov komisie vo veci nasledovne: 
 

Na mestských pozemkoch výruby stromov  vykonávajú spravovateľské firmy 
realizujúce údržbu zelene v meste Trnava, v ojedinelých prípadoch aj sami žiadatelia o výrub 
drevín. 

 Spravovateľské firmy sú povinné biologický odpad z výrubov – konáre a kmene 
stromov odvážať na skládku TKO na Zavarskej ceste v zmysle zmluvy o špecifikácii 
poskytovaných služieb s údržbou verejnej zelene. Firma .A.S.A. Trnava s.r.o. následne 
dovezenú drevnú hmotu spracuje (podrví) a použije ako biologický komponent do kompostu.  

V prípade, že žiadateľ o výrub stromov promptne potrebuje realizáciu výrubu a ODaKS 
nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, privítame pomoc žiadateľa s výrubom na 
vlastné náklady, pričom drevnú hmotu môže využiť na vlastnú potrebu a ostatný nepoužiteľný 
biologický odpad odvezie na skládku TKO na Zavarskej ceste alebo do najbližšieho zberného 
dvora.  
  
 
 
 

 
                                                                                          Mgr. Matej Lančarič         
                                                                                     predseda komisie životného  
                                                                                   prostredia a prírodných hodnôt 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Alena Dostálová, sekretárka komisie 
Tel.: 033/3236 206   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Alena Dostálová, sekretár komisie 
Tel.: 033/3236 206   


