
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 17.01.2011 na Mestskom úrade v Trnave 
___________________________________________________________________ 
                                                                                              V Trnave dňa 17.01.2011 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Odovzdanie menovacích dekrétov za člena Komisie životného prostredia  
     a prírodných hodnôt Mestského zastupiteľstva v Trnave 
3. Rokovací poriadok Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského  
    zastupiteľstva v Trnave  
4. Zásady a náplň činnosti Komisie životného prostredia Mestského zastupiteľstva v  
    Trnave 
5. Návrh členov komisie z radov občanov na ich delegovanie za člena komisie                                                      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
K bodu č. 1    
 

Ing. Alena Dostálová, sekretárka komisie životného prostredia a prírodných 
hodnôt (ďalej len komisia) v  úvode privítala členov komisie na prvom zasadnutí vo 
volebnom období 2010 – 2014 a odovzdala slovo predsedovi komisie Mgr. Matejovi 
Lančaričovi, ktorý otvoril zasadnutie komisie.  
 
Komisia schválila program zasadnutia o čom  jednotne hlasovala (5:0:0). 
          
K bodu č. 2 
 

Ing. Alena Dostálová menovite odovzdala členom komisie menovacie dekréty 
za člena komisie vo volebnom období 2010 - 2014. 

 
Jednotliví členovia komisie: predseda komisie Mgr. Matej Lančarič, 

podpredseda komisie Ing. Jozef Čavojský, Ing. Peter Benčat, PhD., MUDr. Štefan 
Krištofík a  MUDr. Branislav Kramár, menovaní primátorom mesta Trnava Ing. 
Vladimírom Butkom z radov poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, sa  
v krátkosti osobne predstavili. 

 
 

K bodu č. 3 
 
Komisia prerokovala rokovací poriadok komisie. K rokovaciemu poriadku nemal 

žiaden z členov komisie doplňujúce pripomienky.  
 

Rokovací poriadok Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt 
Mestského zastupiteľstva v Trnave (priložený k zápisnici), komisia schválila, o čom 
prebehlo hlasovanie (5:0:0) 
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k bodu č. 4 
 

Komisia prerokovala Zásady a náplň činnosti komisie životného prostredia 
a prírodných hodnôt Mestského zastupiteľstva v Trnave v jednotlivých bodoch 
nasledovne: 

 
Náplňou činnosti Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt 
Mestského zastupiteľstva v Trnave je : 
 

1. Zaoberať sa aktuálnou problematikou v oblasti životného prostredia v meste, 
dávať vyjadrenia a predkladať návrhy na  riešenie danej problematiky. 

 
2. Vyjadrovať sa k investičným zámerom na území mesta Trnava. 

 
3. Vyjadrovať sa k zmene územného plánu mesta Trnava. 

 
4. Vyjadrovať sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré sa 

dotýkajú zložiek životného prostredia.  
 
5. Preberať   žiadosti    o   dotácie  týkajúce    sa  aktivít  v oblasti  ekológie 

a životného prostredia, posudzovať projekty predložené k predmetným 
žiadostiam, navrhovať výšku dotácie a predkladať odporúčanie na ich 
schválenie príslušnému orgánu.      

 
6. Podieľať sa na kontrole využitia finančných prostriedkov, v súlade so 

schválenými dotáciami v danom kalendárnom roku. 
 

7. Zaoberať sa podnetmi a návrhmi  občanov mesta v oblasti životného 
prostredia a prijímať resp. navrhovať spôsob ich riešenia.  
 

8. Uskutočňovať výjazdové zasadnutia, zisťovať stav životného prostredia 
v jednotlivých lokalitách mesta a dávať návrh na odstránenie prípadných 
zistených nedostatkov.    
 

9. Zisťovať stav drevín na území mesta, navrhovať výsadbu, revitalizáciu resp. 
výmenu zdravotne poškodených drevín a výmenu nevhodných drevín, ktoré 
nepriaznivo vplývajú na zdravie obyvateľov mesta (tienenie, vlhnutie obytných 
priestorov a iné), a ktoré narúšajú statiku stavieb, inžinierske siete, 
komunikácie a pod. 
 

10.  Sledovať udeľovanie povolení na výrub drevín a realizáciu povinnej náhradnej 
výsadby v meste. 
 

11. Sledovať produkciu odpadov meste, podporovať separovaný zber odpadov  
a zvyšovať osvetu obyvateľstva.    
 

12. Kontrolovať účelnosť vynakladaných prostriedkov mesta na ochranu životného 
prostredia a prírodných hodnôt. 
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13. Kontrolovať plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Trnave a plnenie 
všeobecne záväzných nariadení mesta Trnava týkajúcich sa zložiek životného 
prostredia a prírodných hodnôt. 

 
14. Podporovať zapojenie mesta Trnava do aktivít v oblasti životného prostredia 

spolu s ekologickými a environmentálnymi združeniami.  
 

15. Zaoberať sa environmentálnymi projektmi na území mesta, spôsobom ich 
implementácie a zaradenia do rozpočtu mesta. 
 

16. Spolupracovať s odbornými útvarmi štátnej správy v oblasti životného 
prostredia a ochrany prírodných hodnôt. 

 
17. Dávať odporúčania a predkladať alternatívne návrhy na riešenie ochrany 

životného prostredia a prírodných hodnôt pre mestské zastupiteľstvo, 
mestskej rade pri mestskom zastupiteľstve a Mestskému úradu v Trnave. 
 

18.  Vyhlasovať a vyhodnocovať súťaže v oblasti životného prostredia, ktoré 
podporia a stimulujú občanov k ochrane, tvorbe a zlepšeniu stavu životného 
prostredia v meste.  

 
19. Plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z legislatívnych úprav mesta Trnava v zmysle 

platných právnych predpisov. 
 
Komisia schválila uvedené Zásady a náplň činnosti komisie životného prostredia 
a prírodných hodnôt Mestského zastupiteľstva v Trnave o čom prebehlo hlasovanie 
(5:0:0), ktoré zároveň týmto dňom t.j. 17.01.2011 nadobúdajú účinnosť.   
 
 
k bodu č. 5 

 
Členovia komisie predložili svoje návrhy na členov komisie z radov občanov, 

ktorých následne menovite uviedli, v krátkosti predstavili a referovali o ich odbornosti. 
Celkom bolo navrhnutých šesť členov: 

1. RNDr. Štefan Longauer, Golianova 52, Trnava 
2. Ing. Alena Stupianska, Bedřicha Smetanu 4, Trnava 
3. Ing. Kristína Gerulová, PhD., Andreja Kubinu 13, Trnava 
4. Ing. Ján Jobb, Hospodárska 86, Trnava 
5. Bc. Zuzana Lančaričová, Mozartova 12, Trnava 
6. Bc. Dušan Štefánik, Ludvika van Beethovena 25, Trnava    

 
Komisia po predstavení navrhnutých členov pristúpila k hlasovaniu pre výber štyroch 
zo šiestich navrhnutých členov komisie. 
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Komisia hlasovala nasledovne: 
 

Navrhnutý členovia                                                          Hlasovanie 

1. RNDr. Štefan Longauer                                         3:0:2 

2. Ing. Alena Stupianska                                            4:0:1    

3. Ing. Kristína Gerulová PhD.                                   5:0:0 

4. Ing. Ján Jobb                                                         5:0:0 

5. Bc. Zuzana Lančaričová                                        1:0:4 

6. Bc. Dušan Štefánik                                                2:0:3 

 
 
Na základe výsledkov hlasovania sa komisia životného prostredia a prírodných 
hodnôt uzniesla na návrhu členov komisie a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave nasledovne: 
 

1. RNDr. Štefan Longauer, Golianova 52, Trnava 
2. Ing. Alena Stupianska, Bedřicha Smetanu 4, Trnava 
3. Ing. Kristína Gerulová, PhD., Andreja Kubinu 13, Trnava 
4. Ing. Ján Jobb, Hospodárska 86, Trnava 

 
Komisia odporučí Mestskému zastupiteľstvu v Trnave  vymenovať navrhnutých 
členov za riadnych členov komisie životného prostredia a prírodných hodnôt 
Mestského zastupiteľstva v Trnave.  

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



 
 

 

 

 


