
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 12.03.2019 na Mestskom úrade v Trnave 
____________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 13.03.2019 

 
Účasť: 
Prítomní členovia komisie:                                                   Neprítomní členovia komisie: 
Ing. Andrej Farkaš - predseda komisie                                 Ing. Vladimír Ekhardt – ospr. . 
Ing. Richard Sládek - podpredseda komisie                         Bc. Marcel Krajčo – ospr.                
Mgr. Matej Lančarič                                                               
Ing. Ján Jobb 
Mgr. Eduard Guniš 
Ladislav Beňo 
RNDr. Gabriela Cabanová 
Rastislav Hvizdoš 
Ing. Patrícia Peterková 
Ing. arch. Róbert Suchý 
Stanislav  Hric 
 
Ďalší prítomní:  
Alena Dostálová – OSaŽP, zapisovateľ 
Ing. arch. Pavol Belanský, občan mesta Trnavy  
 
Program zasadnutia:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2019 za oblasť ekológia a životné  
    prostredie 
3. Rôzne 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
 
Zasadnutie komisie životného prostredia a prírodných hodnôt otvoril a viedol predseda komisie 
Ing. Andrej Farkaš. 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 

Ing. Andrej Farkaš /    

Ing. Richard Sládek /           

Mgr. Matej Lančarič /    

Ing. Vladimír Ekhard    Neprítomný 

Mgr. Eduard Guniš /    

Ladislav Beňo /    

Bc Marcel Krajčo    Neprítomný 

RNDr. Gabriela Cabanová /    

Rastislav Hvizdoš /    

Ing. Patrícia Peterková /    

Ing. arch. Róbert Suchý /    

Stanislav Hric /    

Ing. Ján Jobb /    

  Výsledok hlasovania: 11/0/0. 
  Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  
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2. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2019 za oblasť ekológia a životné 

prostredie 

 
A)  Komisia   prerokovala  všetky  žiadosti o dotáciu  Mesta Trnava  na  rok  2019  predložené 
v oblasti  ekológia  a životné  prostredie. Pre rozpočtovú položku č. 2.1.1.4 dotácie na ekológiu 
a životné prostredie je v rozpočte Mesta Trnava schválená na rok 2019 finančná čiastka vo 
výške 10000 eur. Komisia na svojom zasadnutí prerokovala všetky doručené žiadosti o dotácie 
a rozdelila v prvom kole sumu 7500 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 prílohe č. 1 tejto zápisnice. 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Poznámka 

za proti zdržal sa 

Ing. Andrej Farkaš /    

Ing. Richard Sládek /           

Mgr. Matej Lančarič /    

Ing. Vladimír Ekhard    Neprítomný 

Mgr. Eduard Guniš /    

Ladislav Beňo /    

Bc Marcel Krajčo    Neprítomný 

RNDr. Gabriela Cabanová /    

Rastislav Hvizdoš /    

Ing. Patrícia Peterková /    

Ing. arch. Róbert Suchý /    

Stanislav Hric /    

Ing. Ján Jobb /    

  Výsledok hlasovania: 11/0/0. 
  Komisia hlasovaním návrh schválila. 
 
 
Úloha:  Návrh na poskytnutie dotácií spracovať do tabuľky a predložiť koordinátorovi dotácií na 
ďalšie spracovanie.  
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: do 15.03.2019 
 
 
 
B) V rozpočtovej položke - dotácie v oblasti ekológia a životné prostredie po prvom kole 
rozdeľovania dotácií zostali finančné prostriedky vo výške 2 500 eur. Komisia vyhlasuje II. kolo 
udeľovania dotácií v roku 2019 v tejto 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 v znení neskorších 
VZN. Podrobnosti o vyhlásení výzvy budú riadne zverejnené na webovom sídle mesta.   
 
 
Úloha:  Požiadať o zverejnenie vyhlásenia výzvy II. kola udeľovania dotácií v oblasti ekológia 
a životné prostredie.  
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: do 22.03.2019 
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3. Rôzne 

a) Andrej Farkaš informoval o plánovanej celomestskej brigáde, ktorá má nadväzovať na 
Univerzitný týždeň Zeme (10. - 11. apríl), ktorý organizuje univerzitná rada. Brigáda má 
prebiehať v piatok a v sobotu (12. - 13. apríl). Piatok budú do brigády zapojení 
zamestnanci Mestského úradu, ktorí o túto aktivitu prejavia záujem a v sobotu 
dobrovoľníci z radov občanov. V rámci brigády sa plánuje vyčistenie vytipovaných 
lokalít, prípadne iné vopred vytipované jednoduché práce. Organizátori - mestskí 
poslanci - plánujú, že by sa táto celomestská brigáda mohla konať 3x do roka a to pri 
príležitosti Dňa zeme, Dňa dobrovoľníctva a Medzinárodného dňa upratovania Zeme. 

b) Matej Lančarič informoval o plánovanej každoročnej akcii Jarné čistenie Trnavy, ktorá sa 
bude konať dňa 30. 03. 2019 v Kamennom mlyne. 

c) Pavol Belanský prítomný občan na zasadnutí komisie vyslovil požiadavku o hľadanie 
možností pre výsadbu drevín v časti staré mesto a dotknutých ulíc o čom prebehla 
krátka diskusia. V závere bol p. Belanský odporučený priamo na kompetentný odbor 
územného rozvoja a koncepcií, ktorý zastrešuje koncepciu výsadby zelene v meste.   

 
 
 
Zapísala:  
Ing. Alena Dostálová 
sekretárka komisie  
 
 
Za správnosť:  
Ing. Andrej Farkaš, v. r. 
predseda komisie 
 

 
 
. 


