
Náplň a zásady činnosti Komisie územného rozvoja, dopravy a životného 

prostredia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2022 – 2026 

 
 

1. Komisia územného rozvoja, dopravy a životného prostredia (ďalej len „komisia“) je 

poradným a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva v oblasti územného plánovania, 

urbanizmu, dopravy, cestného hospodárstva, verejného poriadku, správy zelene a životného 

prostredia. 

 

2. Zloženie komisie schvaľuje Mestské zastupiteľstvo, členstvo nie je nemenné. 

 

3. Úlohou komisie je posudzovanie materiálov, predkladaných najmä odborom územného 

rozvoja a koncepcií, odborom dopravy, odborom stavebným a životného prostredia. 

 

4. V oblasti územného rozvoja komisia rieši najmä: 

- návrhy na zmenu územného plánu mesta a centrálnej mestskej zóny 

- kontrolu a zaobchádzanie s fondom rozvoja mesta  

- naplnenie plánu udržateľnej mobility mesta a jeho funkčného územia 

- rozširovanie a koncepciu územného plánu 

- ochranu pamiatok a stavebný rozvoj mesta, dodržiavanie regulatívov a noriem 

5. V oblasti dopravy komisia rieši najmä: 

- plnenie generálneho dopravného plánu mesta Trnava 

- fungovanie a koncepčné návrhy pre rozvoj MHD 

- kontrolu činností pre správu a údržbu komunikácií, plnenie zmlúv dodávateľských firiem 

pre dopravné značenie, svetelnú signalizáciu a MHD 

- návrhy všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

- koncepciu upokojovania dopravy, zásady pri zavádzaní zón a plán cyklistickej dopravy 

- vyjadrenia k dopravným projektom a stavbám celomestského významu 

 

6. V oblasti životného prostredia komisia rieši najmä: 

- návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré sa dotýkajú oblasti životného 

prostredia a odpadového hospodárstva 

- dokumentáciu drevín na území mesta, navrhuje výsadbu a revitalizáciu drevín 

- kontrolu plnenia zmlúv dodávateľských firiem pre správu zelene 

- kvalitu a implementáciu nových riešení v odpadovom hospodárstve a separáciu odpadov 

  

7. Komisia pripravuje návrhy pre mestské zastupiteľstvo v otázkach investičného rozvoja, 

dopravy, životného prostredia a ochrany pamiatok na území mesta, vychádzajúc z návrhov 

občanov a z vlastných návrhov komisie. 

 

8. Komisia kontroluje plnenie uznesení mestského zastupiteľstva týkajúce sa predmetu činnosti 

komisie. 

 

9. Komisia zasadá najmenej raz za tri mesiace, v prípade potreby častejšie. 

 



10. Členovia komisie sú povinní zúčastňovať sa zasadnutia komisie a operatívne zabezpečovať 

plnenie daných úloh. 

 

11. Predseda komisie môže, podľa prerokovávanej problematiky prizvať k rokovaniu aj iných 

odborných pracovníkov MsÚ, respektíve iných organizácií a tiež ich môže požiadať o 

predloženie potrebných informácií k prerokovávanej problematike. 

 

12. Z rokovania komisie sa spracúva zápis, ktorý svojím podpisom schvaľuje predseda komisie, 

prípadne podpredseda komisie a s jeho obsahom sa oboznámia dotknuté odbory a referáty 

MsÚ a kancelária prednostu. 

 

13. Členom komisie s hlasom poradným je sekretár komisie, ktorý v spolupráci s predsedom 

zabezpečuje agendu komisie. 

 

14. Podľa zásad činnosti komisie je rozhodnutie po hlasovaní poradným hlasom pre 

rozhodovanie mestského zastupiteľstva. 

 

15. Hlasovanie komisie je obdobné ako hlasovanie Mestského zastupiteľstva – musí byť 

prítomný nadpolovičný počet členov komisie a rozhodnutie nadpolovičnej väčšiny je 

výsledné. 

 

 

Zásady a náplň činnosti Komisie územného rozvoja, dopravy a životného prostredia Mestského 

zastupiteľstva schválila komisia na svojom zasadnutí dňa 31. januára, ktoré týmto dňom zároveň 

nadobúdajú účinnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trnave, 31. januára 2023 

 

 

 

 

Ing. Dušan Zaťko, v. r.  

    predseda komisie 


