
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 13.09.2017 na Mestskom úrade v Trnave 
____________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 14.09.2017 
 

 
Účasť: 
Prítomní členovia komisie:                                                   Neprítomní členovia komisie: 
Ing. Peter Šujan - predseda komisie                                    Ing. Juraj Kuba, PhD.         
Ing. Jozef Čavojský - podpredseda komisie                         Mgr. Matej Lančarič                                                                     
MUDr. Branislav Kramár  
Ing. Ján Jobb 
Bc. Pavol Nižnánsky 
Stanislav  Hric  
 
Ďalší prítomní:  
Ing. Alena Dostálová  

 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Vykonanie obhliadky v lokalite: Družba (Ul. Teodora Tekela a okolité ulice)  
3. Rôzne.  

 
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    neprítomný 

Branislav Kramár /    

Pavol Nižnánsky /    

Ján Jobb /    

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

Výsledok hlasovania: 6/0/0. 
  Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  

 
 
2. Vykonanie obhliadky v lokalite: Družba (Ul. Teodora Tekela a okolité ulice). 

 
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt uskutočnila obhliadku v lokalite Družba   

s cieľom zistenia stavu životného prostredia a návrhu na riešenie prípadných zistených 
nedostatkov. V rámci obhliadky uvedenej lokality komisia vykonala kontrolu použitia finančnej 
dotácie udelenej mestom Trnava  v  roku  2017  na realizáciu projektu:  Úprava  okolia  pred  
bytovým domom, výsadba okrasných drevín, kvetín a pod.“ pri obytnom dome na Ul. Teodora 
Tekela 8, Trnava.  Komisia ďalej vykonala obhliadku zelene, parkovísk, ihrísk, stojísk na 
kontajnery pre zber komunálneho odpadu atď.  
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Pri obhliadke komisia ŽP a PH  zistila nasledovné nedostatky:       
1. V čase obhliadky bol zistený šíriaci sa zápach z kanalizácie na Ul. Vladimíra Clementisa pri 

budove Sociálnej poisťovne. 
2. Pri bytovom dome Teodora Tekela č. 6 bol na trávnatej ploche pri bývalom stojisku na 

smetné nádoby zistený nezákonne uložený odpad komunálneho charakteru (matrace, textil 
a pod.) 

3. Pri bytovom dome Teodora Tekela č. 8 sa nachádzal opustený znehodnotený detský kočík. 
4. Na Uliciach T. Tekela a J. Slotu sa v čase obhliadky takmer pri všetkých stojiskách na 

smetné nádoby nachádzal uložený odpad zo zelene – suché konáre drevín.     
 
 

Úloha č. 1:  
Kontaktovať správcu kanalizácií, aby zabezpečil kontrolu kanalizačnej siete v danom úseku 
a urobil opatrenia vedúce k odstráneniu šíriaceho sa zápachu v uliciach v uvedenej lokalite 
mesta.  
Z: kompetentný odbor MsÚ 
    Odbor stavebný a životného prostredia                                                Termín: operatívne 

 
Úloha č. 2 
Zabezpečiť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v bode 2.– 4.     
Z: kompetentný odbor MsÚ 
    Odbor dopravy a komunálnych služieb                                        Termín: operatívne 
              
 
3. Rôzne 

 
a) Komisia na zasadnutí vyslovila požiadavku: posúdiť návrh na výrub časti živého plota 

rastúceho popri hlavnej ceste na Ulici Vl. Clementisa pri výjazde z parkoviska pred 
Bowlingom, a to na základe vysloveného podnetu občanom mesta.  
Občan upozornil na nedostatočný výhľad vodiča v pravo, pri výjazde z parkoviska pred 
Bowlingom na hlavnú cestu na Ul. Vl. Clementisa.  Vodič má zlý výhľad z dôvodu živého 
plota rastúceho pri hlavnej ceste hneď od okraja uvedeného výjazdu, čím znemožňuje 
bezpečný výjazd z parkoviska na hlavnú cestu a ohrozuje tak bezpečnosť cestnej 
premávky.  (Orientačná lokalizácia v teréne - jedná sa o živý plot oproti vchodu bytového 
domu Ulica Vl. Clementisa č. 28.) Požiadavka sa vzťahuje na časť živého plota, a to od 
okraja výjazdu po prvé verejné osvetlenie.  

 
Úloha č. 1: 
Posúdiť návrh na výrub časti živého plota rastúceho popri hlavnej ceste na Ulici Vl. Clementisa 
pri výjazde z parkoviska pred Bowlingom a zabezpečiť prípadnú realizáciu výrubu.   
Z: Kompetentný odbor MsÚ                                             Termín: 30. november 2017               
Odbor dopravy a komunálnych služieb                           
 

b) Členovia komisie – p. Hric, Ing. Čavojský a Ing. Šujan upozornili na skutočnosť, že 
zberová spoločnosť FCC Trnava s.r.o. nevykonáva resp. prestala vykonávať vrecový 
zber skla od občanov z individuálnej bytovej výstavby v lokalitách mesta: Tulipán, 
Vajslova dolina a Spiegelsal. Z uvedeného dôvodu začali občania z rodinných domov 
ukladať vytriedené sklo do smetných nádob na sklo umiestnených na stojiskách pri 
komplexnej bytovej výstavbe t.j. pri bytových domoch. Nádoby na zber skla pri 
súčasných zvozových intervaloch v týchto lokalitách kapacitne nestačia, sú 
permanentne preplnené a odpad sa hromadí na stojiskách mimo smetných nádob.  
Komisia po krátkej diskusii vyslovila požiadavku - doplniť do týchto lokalít na existujúce 
stojiská 1100 litrové nádoby  na zber skla respektíve umiestniť nádoby na vhodné 
miesta na konkrétnych uliciach alebo zabezpečiť častejší zvozový interval pre zber 
uvedenej komodity.   
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Úloha č. 2: 
V uvedených lokalitách zabezpečiť doplnenie 1100 litrových nádob na zber skla na stojiská pri 
bytových domoch respektíve umiestniť nádoby na vhodné miesta na konkrétnych uliciach, alebo 
zabezpečiť častejší zvozový interval pre zber uvedenej komodity.   
Z: Kompetentný odbor MsÚ                                             Termín: 30. november 2017               
Odbor dopravy a komunálnych služieb 
 

 

c) Ing. Šujan vyslovil, na základe podnetu občana, požiadavku na zabezpečenie orezu 
ihličnatých drevín na cintoríne na Kamennej ceste, z dôvodu silného znečisťovania 
náhrobných kameňov hrobových miest živicou zo stromov a vtáčím trusom. Miesto rastu 
drevín sa nachádza v sektore 14 pri hrobe číslo 60.  
 

Úloha č. 3: 
Zabezpečiť orez týkajúcich sa ihličnatých drevín na cintoríne na Kamennej ceste. Pre prípadné 
bližšie lokalizovanie týkajúcich sa drevín kontaktovať Ing. Petra Šujana. 
Z: Kompetentný odbor MsÚ                                             Termín: 30. november 2017               
Odbor dopravy a komunálnych služieb 

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

 
 


