
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt, konaného dňa 
10.11.2011 na Mestskom úrade v Trnave 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                               Dňa 23.11.2011 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich zo zasadnutia konaného dňa 04.10.2011 
3. Vyhodnotenie súťaží v roku 2011 „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna“ a súťaže“                                         

                                                                 „O najkrajšie upravenú predzáhradku“ 
      4. Rôzne 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
K bodu č. 1 

 
Zasadnutie Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ otvoril predseda 

komisie Mgr. Matej Lančarič, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných. 
Predseda komisie v úvode zasadnutia  oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

 
K bodu č. 2 
 

Predseda komisie informoval členov o plnení úloh, ktoré boli komisiou životného prostredia 
a prírodných hodnôt vyslovené na zasadnutí konanom dňa 04.10.2011 (viď. predmetná 
zápisnica). Úlohy zo zasadnutia boli predložené kompetentným odborom mestského úradu, ktoré 
predložili stanovisko k daným úlohám a informáciu o spôsobe resp. možnostiach ich riešenia 
(priložené k tejto zápisnici).   

 
K bodu č. 3 

 
Komisia  životného prostredia a prírodných hodnôt pri Mestskom zastupiteľstve v Trnave 

vyhodnotila na svojom zasadnutí 12. ročník súťaže „ O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna“ 
a súťaže  „O najkrajšie upravenú predzáhradku“ v roku 2011. 
 

Do súťaží sa prihlásilo celkom 17 súťažiacich. Hlavnými kritériami pri hodnotení boli 
nasledovné ukazovatele:  

- výber druhu balkónových a záhradných okrasných rastlín 
- zapojenie, hustota a kompaktnosť porastu prislúchajúce jednotlivým druhom rastlín  
- bohatosť kvetu u kvitnúcich druhov rastlín  
- farebnosť a celkový estetický vzhľad  

 
Víťazmi súťaže „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna“ v r. 2011 sa stali: 
 
1. miesto: Zuzana Klimová, Ul. V. Clementisa 60, Trnava 
2. miesto: Eva Rožičová, Hospodárska 55, Trnava 
3. miesto: Viera Fabová, Poštová 10/D, Trnava 
 
Víťazmi „O najkrajšie upravenú predzáhradku v r. 2011 sa stali: 
 
1. miesto: Jozefína Macháčová, Sladovnícka 7, Trnava  
2. miesto: Peter Nemček, Jiráskova 21, Trnava  
3. miesto: Antónia Korcová, Hospodárska 14, Trnava 
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Výška finančných odmien pre prvé tri miesta v súťaži „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu 
balkóna“ v roku 2011  je nasledovná: 
 

1. miesto 130,- € 
2. miesto   95,- € 
3. miesto   60,- € 

 
 
Výška finančných odmien pre prvé tri miesta v súťaži   „O najkrajšie upravenú predzáhradku“ 
v roku 2011 je nasledovná: 
 

1. miesto 160,- € 
2. miesto 125,- € 
3. miesto   90,- € 

 
Finančné odmeny budú slávnostne odovzdané na oficiálnom vyhodnotení súťaže v termíne, 

ktorý určí primátor mesta Trnava Ing. Vladimír Butko. V prípade, že primátor rozhodne 
o odovzdaní cien na Mestskom úrade v Trnave, odovzdávanie cien uskutoční predseda komisie 
Mgr. Matej Lančarič, ktorý zároveň určí termín. Sekretárka komisie organizačne zabezpečí všetky 
potrebné náležitosti pre odovzdanie cien výhercom v oboch súťažiach. 
 
K bodu č. 4  
 

Členovia komisie na zasadnutí predložili podnety týkajúce sa životného prostredia v meste. 
Komisia odporúča dotknutým odborom Mestského úradu v Trnave zabezpečiť ich riešenie resp. 
realizáciu uvedených požiadaviek:   

 
1. V jarnom období mestský úrad realizoval výrub kríkov v parku Ludvika van Beethovena. 

Výrub drevín bol zrealizovaný iba v určitej časti parku. V ďalšej časti parku, ktorá sa javí 
ako neudržiavaná, sa často zdržiavajú osoby bez domova, ktoré sú častou príčinou vzniku 
nepovolených skládok odpadov v danej lokalite.  
 
 Komisia požaduje pokračovať vo výrube kríkov resp. náletových drevín a v údržbe 
zelene v danej lokalite, čo by okrem iného mohlo plniť aj preventívny účinok pred 
zdržiavaním sa neprispôsobivých občanov a vznikom nepovolených skládok 
odpadu.  
 

2. Stanislav Hric informoval členov komisie: 
            Na Ul. Markovičovej boli realizované orezy stromov, ktoré boli vykonané iba v časti  ulice. 
  
            Na základe uvedeného komisia požaduje dokončiť orezy ostatných stromov na Ul.  
            Markovičovej smerom k Bratislavskej ulice.   
 
 
 
 
                                                                                         Mgr. Matej Lančarič    
                                                                                           predseda komisie 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Alena Dostálová, sekretár komisie 
Tel.: 033/3236 206   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


