
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 22.11.2017 na Mestskom úrade v Trnave 
__________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 27.11.2017 

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

 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Vyhodnotenie súťaží vyhlásených komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt 
v roku 2017 

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 /    

Branislav Kramár /    

Pavol Nižnánsky /    

Ján Jobb    neprítomný 

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

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

2. Vyhodnotenie súťaží vyhlásených komisiou životného prostredia a prírodných 
hodnôt v roku 2017 

 
 

Komisia  životného prostredia a prírodných hodnôt pri Mestskom zastupiteľstve v Trnave 
vyhodnotila 18. ročník súťaže „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna v roku 2017“ a „O 
najkrajšie upravenú predzáhradku v roku 2017“ a 5. ročník súťaže „O najkrajšiu vertikálnu zeleň 
– zelený múr a zelený plot v roku 2017“. 

 



 
-   2   - 

 
 
Do súťaží sa prihlásilo celkom 9 súťažiacich. Mená víťazov a finančné odmeny za 

umiestnenie v jednotlivých kategóriách sú súčasťou prílohy č. 1 tejto zápisnice.  

 
Úloha k bodu 2: 
Zabezpečiť všetky organizačné náležitosti potrebné pre odovzdanie cien výhercom v súťažiach.  
Z: sekretár komisie, predseda komisie                      Termín: do konca roka 2017                 
 
 

3. Rôzne 

 
Stanislav Hric vyslovil podnet na radikálnejší orez líp rastúcich pozdĺž celej Ulice 

Markovičovej a zároveň vyslovil podnet na dosadenie nových líp ako náhradu za 
chýbajúce stromy, ktoré na uvedenej ulici vypadli v predchádzajúcich rokoch.  
Komisia po krátkej diskusii vyslovila požiadavky: 
 – zabezpečiť radikálnejší zmladzovací orez líp pozdĺž celej Ulice Markovičovej a zabezpečiť 
výsadbu nových líp na uvedenej ulici na miestach kde stromy chýbajú.  
 

Z: ODaKS, OURaK, OSaŽP                  Termín: vo vhodnom termíne pre orez drevín a   
                                                                            výsadbu drevín 
    
 
 
 
 
Zapísala:  
Ing. Alena Dostálová 
sekretárka komisie  
 
 
Za správnosť:  
Ing. Peter Šujan  v. r. 
predseda komisie 

 
 


