
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt, konaného dňa 
19.09.2012 v lokalite Zátvor, Vodáreň Trnava. 
_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                   Dňa 25.09.2012 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program zasadnutia:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Vykonanie obhliadky v lokalite Zátvor, Vodáreň za účelom zistenia stavu životného  
    prostredia  
3. Rôzne  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
K bodu č. 1 

 
Zasadnutie Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ otvoril 

predseda komisie Mgr. Matej Lančarič, ktorý zároveň privítal prítomných členov komisie.  
 
K bodu č. 2 
 

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt na svojom zasadnutí uskutočnila 
obhliadku v lokalite Zátvor, Vodáreň s cieľom zistenia stavu životného prostredia a návrhu 
na riešenie prípadných zistených nedostatkov. Komisia vykonala obhliadku trávnatých 
plôch, zelene, parkovísk, detských ihrísk, stojísk na kontajnery pre zber komunálneho 
odpadu atď.  

 
Pri obhliadke komisia ŽP a PH  zistila nasledovné skutočnosti: 

        
1. Všetky zelené trávnaté plochy boli pokosené, bez výskytu skládok odpadu a 

nečistôt. 
2. Pri obytnom dome Veterná ul. 18/C - 18/F sú silne zaburinené chodníky 

a betónové plochy.  
3. Pri obytnom dome Veterná ul. 18/C – 18/F sú prepĺňané kontajnery na komunálny 

odpad, zároveň chýbajú kontajnery na separovaný zber komunálneho odpadu. 
4. Pri obytnom dome Veterná ul. 22 – 24 sa náchádza tuja, ktorá je zväčšej časti 

uschnutá.  
5. Na Veternej ul. pri obytnom dome č. 22 je prázdny zásobník na vrecká na zber 

psích exrementov. 
6. Pri obytnom dome Poštová ul. č. 19 je na detskom ihrisku poškodený smený kôš. 

Zároveň bol zkonštatovaný nedostatok drevín na zelenej ploche pri uvedenom 
obytnom dome – zvážiť možnosť vysadenia dvoch kusov drevín.     

7. Parkoviská pri obytných domoch a ostatné plochy na kontrolovaných uliciach boli 
bez negatívnych zistení. 
 

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt konštatuje, že stav životného 
prostredia je v danej lokalite uspokojivý.  
 
 

                                                                                                                               ./. 
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Na základe zistených nedostatkov Komisia životného prostredia a prírodných 

hodnôt pri MZ  požaduje zabezpečiť nápravu zistených nedostatkov nasledovne:  
 

1. Zabezpečíť odburinenie chodníka resp. betónových plôch okolo obytného 
domu Ul. Veterná 18/C – 18/F. Ďalej požadujeme  zvážiť doplnenie 
kontajnera na zmiešaný komunálny odpad resp. umiestniť kontajnery na 
separovaný zber komunálneho odpadu, čím sa môže  minimalizovať 
množstvo zmiešaného komunálneho odpadu a tak zabrániť prepĺňaniu 
nádob určených na zmesový komunálny odpad. 

2. Zabezpečiť ošetrenie resp. zvážiť výrub suchej tuje rastúcej pri obytnom 
dome na Veternej ul. 22 – 24. Zároveň požadujeme doplniť zásobník na 
vrecká na zber psích exkrementov. 

3. Zvážiť doplnenie zelene -  2 kusy drevín  na  ploche pri obytnom dome 
Poštová ul. č. 19. Zároveň požadujeme zabezpečiť opravu poškodeného 
smetného koša na detskom ihrisku pri uvedenom obytnom dome. 
 
 

K bodu č. 3 
 

Mgr. Matej Lančarič na základe podnetu občanov upozornil na tri kusy 
vyschnutých drevín na Ul. Hospodárska 4 – 6 a na vyschnuté dreviny na Beethovenovej 
ul. v zelenom páse pri bývalej trati.  

 
Úloha: 
Na základe uvedeného komisia životného prostredia a prírodných hodnôt požaduje  

náhradu t.j. vysadenie nových drevín pri uvedenom obytnom dome a v zelenom páse na 
Beethovenovej ul.   
                                                                
 
 
                               

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


