
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 06.03.2018 na Mestskom úrade v Trnave 
__________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 08.03.2018 

 
Účasť: 
Prítomní členovia komisie:                                                   Neprítomní členovia komisie: 
Ing. Peter Šujan - predseda komisie                                    Stanislav  Hric – ospr. 
Ing. Jozef Čavojský - podpredseda komisie                         MUDr. Branislav Kramár – ospr.                
Mgr. Matej Lančarič                                                              Ing. Juraj Kuba, PhD. 
Ing. Ján Jobb 
Bc. Pavol Nižnánsky 
 
Ďalší prítomní:  
Alena Dostálová - OSaŽP 
 
Program zasadnutia:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2018 za oblasť ekológia a životné  
    prostredie 
3. Záver 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
 
Zasadnutie komisie životného prostredia a prírodných hodnôt otvoril a viedol predseda komisie 
Ing. Peter Šujan. V úvode prítomných členov oboznámil s programom zasadnutia. 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 /           

Matej Lančarič /    

Branislav Kramár    neprítomný 

Pavol Nižnánsky /    

Ján Jobb /    

Stanislav Hric    neprítomný 

Juraj Kuba    neprítomný 

Výsledok hlasovania: 5/0/0. 
  Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  

 
 
2. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2018 za oblasť ekológia a životné 

prostredie 

 
A)  Komisia   prerokovala  všetky  žiadosti o dotáciu  Mesta Trnava  na  rok  2018  predložené 
v oblasti  ekológia  a životné  prostredie. Všetky  žiadosti  spĺňajú náležitosti ustanovení VZN č. 
482/2017, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.    
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Pre rozpočtovú položku č. 2.1.1.4 dotácie na ekológiu a životné prostredie je v rozpočte Mesta 
Trnava schválená na rok 2018 finančná čiastka vo výške 10000 eur. Komisia na svojom 
zasadnutí prerokovala všetky doručené žiadosti o dotácie a rozdelila v prvom kole sumu 5000 
EUR. Komisia navrhla výšku dotácie pre jednotlivé žiadosti, tak ako je uvedená v tabuľke, ktorá 
tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
Komisia hlasovala o návrhu na rozdelenie a udelenie dotácií pre jednotlivé projekty vo finančnej 
výške tak, ako je uvedené v tabuľke v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 
 
  Priebeh hlasovania:  

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Poznámka 

za proti zdržal sa  

Peter Šujan /    

Jozef Čavojský /           

Matej Lančarič /    

Branislav Kramár    neprítomný 

Pavol Nižnánsky /    

Ján Jobb /    

Stanislav Hric    neprítomný 

Juraj Kuba    neprítomný 

Výsledok hlasovania: 5/0/0. 
  Komisia hlasovaním návrh schválila. 
 
Úloha:  Návrh na poskytnutie dotácií spracovať do tabuľky a predložiť koordinátorovi dotácií na 
ďalšie spracovanie.  
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: do 16.03.2017 
 
 
B) Vzhľadom k  tomu,  že v rozpočtovej položke - dotácie v oblasti ekológia a životné 
prostredie, neboli rozdelené všetky finančné prostriedky, komisia vyhlasuje II. kolo udeľovania 
dotácií v roku 2018 v uvedenej oblasti, a to najmä pre podporenie projektov a aktivít vedúcich 
ku skrášleniu, zveľadeniu a obnovu predzáhradiek pred bytovými domami v meste. Týmto 
komisia otvára priestor pre spoločnosti vlastníkov bytov a pre vlastníkov bytov, ktorých 
zastupujú správcovské spoločnosti bytových domov. Ak si samostatné právne subjekty nepodali 
žiadosť o dotáciu v riadnom termíne prvého kola rozdeľovania dotácií, môžu tak urobiť v 
druhom kole a podať si žiadosť v oblasti ekológia a životné prostredie v zmysle VZN č. 482, 
ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Podrobnosti 
o vyhlásení výzvy budú riadne zverejnené na webovom sídle mesta.   
 
  Komisia hlasovala o vyhlásení II. kola udeľovania dotácií v roku 2018 v oblasti ekológia  
  a životné  prostredie.   
 
  Priebeh hlasovania:  

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Poznámka 

za proti zdržal sa  

Peter Šujan /    

Jozef Čavojský /           

Matej Lančarič /    

Branislav Kramár    neprítomný 

Pavol Nižnánsky /    

Ján Jobb /    

Stanislav Hric    neprítomný 

Juraj Kuba    neprítomný 

Výsledok hlasovania: 5/0/0. 
  Komisia hlasovaním návrh schválila. 
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Úloha:  Požiadať o zverejnenie vyhlásenia výzvy II. kola udeľovania dotácií v oblasti ekológia 
a životné prostredie.  
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: do 20.03.2017 
 
 

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

 
 
. 


