
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 20.11.2019 na Mestskom úrade v Trnave. 
____________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 25.11.2019 

 
 
 
Účasť: 
 
Prítomní členovia komisie:                                               Neprítomní členovia komisie: 
 
Ing. Andrej Farkaš - predseda komisie                            Ing. Vladimír Ekhardt 
Bc. Marcel Krajčo                                                             Ing. Richard Sládek - podpredseda 
Stanislav  Hric                                                                  Mgr. Eduard Guniš                                                                  
Ing. Ján Jobb                                                                     
Ing. arch. Róbert Suchý                                                     
Mgr. Matej Lančarič 
RNDr. Gabriela Cabanová 
Ladislav Beňo 
Rastislav Hvizdoš 
Ing. Patrícia Peterková 
 
 
Ďalší prítomní:  
 
Ing. Alena Dostálová – OSaŽP,  MsÚ zapisovateľ 
Ing. Dominika Slezáková – ODaKS, referát komunálnych služieb 
 

 
Program zasadnutia:  
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Znižovanie množstva odpadu a motivácia občanov 
3. Vyhodnotenie súťaží vyhlásených v roku 2019 „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna“  

„O najkrajšie upravenú predzáhradku“ a „O najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr 
a zelený plot“ 

4. Rôzne   

 
1. Otvorenie zasadnutia. 

 
Zasadnutie komisie životného prostredia a prírodných hodnôt otvoril a viedol predseda komisie 
Andrej Farkaš. V úvode prítomných členov oboznámil s programom zasadnutia. Prítomní 
členovia nemali k programu zasadnutia komisie pripomienky. 
 

2. Znižovanie množstva odpadu a motivácia občanov 

 
Andrej Farkaš oboznámil prítomných o pripravovanej informačnej kampani, ktorá sa plánuje 
realizovať na stojiskách nádob na zber zmesového komunálneho odpadu a triedeného 
komunálneho odpadu. Kampaň určená obyvateľom mesta bude informovať o správnom triedení 
komunálnych odpadov a o možnostiach predchádzania samotného vzniku odpadu. Andrej 
Farkaš tiež informoval, že  v súvislosti s uvedenou informačnou kampaňou pripravuje dokument 
s vizualizáciou, pričom na zasadnutí dal členom komisie priestor na diskusiu a vyslovenie 
svojich návrhov v rámci obsahovej stránky informačných materiálov. Predseda komisie v závere 
poďakoval za jednotlivé návrhy a dodal, že pripravovaný dokument bude ešte pred spustením 
informačnej kampane zaslaný všetkým dotknutým na pripomienkovanie. 
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V rámci témy  predchádzania vzniku odpadu Matej Lančarič vyslovil potrebu mesta zavedenia 
zálohovaných pohárov na mestských akciách v čo možno najbližšom časovom horizonte. 
Predseda komisie podal informáciu v akom štádiu sa proces zavedenia vratných pohárov 
v súčasnosti nachádza pričom uviedol, že predpokladaný termín ich zavedenia je rok 2020. 
Marcel Krajčo k opatreniam na zvýšenie množstva vytriedeného odpadu za účelom jeho 
zhodnotenia kompostovaním uviedol, že sa výhľadovo plánuje k bytovým domom postupné 
osádzanie polopodzemných nádob na triedený biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
z domácností.       
 
Úloha k bodu 2: 
Pripraviť dokument k informačnej kampani na stojiskách nádob na zber zmesového 
a triedeného komunálneho odpadu.  
Z: predseda komisie                                                           
    

 
3. Vyhodnotenie súťaží vyhlásených v roku 2019 

 
Komisia  životného prostredia a prírodných hodnôt pri Mestskom zastupiteľstve v Trnave 

vyhodnotila 20. ročník súťaže „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna v roku 2019“ a „O 
najkrajšie upravenú predzáhradku v roku 2019“ a 7. ročník súťaže „O najkrajšiu vertikálnu zeleň 
– zelený múr a zelený plot v roku 2019“. 
 

Do súťaží sa prihlásilo celkom 14 súťažiacich. Mená víťazov a finančné odmeny za 
umiestnenie v jednotlivých kategóriách sú súčasťou prílohy č. 1 tejto zápisnice.  

 
Úloha k bodu 3: 
Zabezpečiť všetky organizačné náležitosti potrebné pre odovzdanie cien výhercom v súťažiach.  
Z: sekretár komisie                                          Termín: do konca roka 2019                 
 

 
4. Rôzne 

 
Andrej Farkaš v bode rôzne otvoril diskusiu na tému dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa prejavujú 
okrem iného i extrémnym suchom a následne nedostatkom vody v meste, vysychaním studní 
a podobne. V diskusii boli vyslovené rôzne možné opatrenia zmerané na zadržiavanie dažďovej 
vody. V súvislosti s uvedenou problematikou, predseda členom komisie navrhol, aby sa v rámci 
udeľovania dotácií z rozpočtu mesta viac zamerali na podporu vodozádržných projektov, ktoré 
sú zamerané na riešenie zmiernenia dopadov na zmenu klímy v meste. V súvislosti s uvedeným 
návrhom bude nutné v prípade potreby, zvážiť návrh na zmenu súčasného platného VZN, 
ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. 

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

 


