
Zápisnica 
 

z rokovania Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 06.03.2013 na Mestskom úrade  v Trnave 
____________________________________________________________________  
                                                                                                             
 
Prítomní: Mgr. Lančarič, Ing. Čavojský, Ing. Benčat PhD., MUDr. Krištofík, Vandák,   
                Hambálková, Hric 
Ospravedlnení: MUDr. Kramár, Vaňa, MUDr. Kramár 
Ďalší prítomní: Ing. Miterková, Ing. Dostálová, Ing. Garaiová 
  
Schválený program rokovania:  
1. Otvorenie  
2. Návrh lokalít vhodných na výsadbu drevín v meste 
3. Prerokovanie návrhu na súťaž v oblasti životného prostredia 
4. Rôzne 
5. Záver 
 
 
K bodu č. 1 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Matej Lančarič. Predseda na úvod 
informoval o programe rokovania, s ktorým prítomní členovia jednomyseľne súhlasili.   
 
K bodu č. 2 
Čelenovia komisie predložili návrhy lokalít vhodných na výsadbu drevín v meste. Komisia 
navrhla postup v etapách nasledovne: 

1. Výber lokality 
2. Výber dreviny 
3. Výsadba drevín podľa priority 

 
Úloha č. 1: Vytvoriť kompletný zoznam navrhnutých lokalít. Zoznam lokalít predložiť na 
posúdenie odboru územného rozvoja a koncepcií. 
Z: predseda komisie, sekretár komisie            Termín: do 5.4.2013 
 
Úloha č. 2: Stanovisko k navrhnutým lokalitám, výber vhodnej dreviny.  
Z: kompetentý odbor MsÚ                               Termín: apríl – jún 2013   
 
K bodu č. 3 
Po oboznámení s predloženým návrhom prebehla diskusia. Prítomní členovia sa uzhodli na 
pretrasformovaní navrhnutej súťaže medzi sídliskami, na súťaž medzi MŠ a ZŠ. 
 
Úloha č. 3: Presne pomenovať súťaž, určiť kritériá hodnotenia a spôsob odmeňovania 
súťažiacich.  
Z: komisia ŽPaPH       Termín: do november 2013  
 
Komisia dala ďalej návrh na vyhlásenie súťaže "o najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr 
a zelený plot.“   
 
Úloha č.  4: Stanoviť presné kritériá súťaže, hodnotenie a odmeňovanie súťažiacich (predložiť 
návrhy).  
Z:  komisia ŽPaPH        Termín: najbližšie zasadnutie komisie  
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K bodu č. 4 
Mgr. Matej Lančarič vyslovil požiadavku na dosledovanie, resp. kontrolu úpravy zelene 
v priľahlom priestore k obytným domom po ich zateplení. 
 
Úloha č. 5: Vykonať kontrolu verejnej zelene po zateplení bytového domu. 
Z: kompetentné odbory MsÚ                         Termín: priebežne                             
 
 
Členovia komisie dali podnety k zabezpečeniu čistoty a poriadku na zelených plochách pri 
bytových domoch. Pre zlý stav po zimnom období - prioritne v nasledovných lokalitách: 

1. Ul. Tajovského – pri nájomnej bytovke 
2. Ul G. Dusíka a Ul. Tajovského – živý plot 
3. Ul. gen. Goliána – obytný dom č. 1 – 3  
4. Ul. Bottova - okolie zberného dvora pri ZŠ Bottova 

 
Úloha č. 6:   Zabezpečiť čistou a poriadok na zelených plochách pri bytových domoch. 
Z: kompetentný odbor MsÚ                           Termín : neodkladne 
 
 
Mgr. Lančarič vyslovil podnet na riešenie nepovoleného uloženia odpadu na nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa medzi novou nemocnicou a železnicou.  
 
Úloha č. 7: Vyzvať vlastníka nehnuteľnosti k vykonaniu opatrenia na nápravu nežiaduceho 
stavu na pozemku.  
Z: kompetentný odbor MsÚ                           Termín: neodkladne     
 
 
Komisia navrhla vytypovať na sídlisku Na hlinách objekt na možné vertikálne zazelenenie.  
 
Úloha č. 8:  Predložiť návrh.  
Z: členovia komisie                                         Termín: najbližšie zasadnutie komisie  
 
 
   
 

 
 
 
Zapísala:  
Ing. Alena Dostálová 
 
Za správnosť: 
Mgr. Matej Lančarič 
predseda komisie 
 
 
 
 
 


