
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 24.05.2018 na Mestskom úrade v Trnave 
____________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 29.05.2018 

 
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                                                      Stanislav Hric  
Ing. Ján Jobb 
Bc. Pavol Nižnánsky 
 
 
Ďalší prítomní:  
Ing. Alena Dostálová  
 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2018 za oblasť ekológia a životné 

prostredie. 
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    Neprítomný 

Juraj Kuba    Neprítomný 

Výsledok hlasovania: 5/0/0. 
  Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  

 
 
2. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2018 za oblasť ekológia 

a životné prostredie 
 
Komisia  prerokovala všetky žiadosti o dotáciu  Mesta Trnava  na  rok  2018  predložené 
v druhom kole v oblasti  ekológia  a životné  prostredie v celkovom počte 17. Všetky  
žiadosti  spĺňajú náležitosti ustanovení VZN č. 482/2017, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.  

 
 



- 2   - 
 
Pre rozpočtovú položku - dotácie na ekológiu a životné prostredie je v rozpočte Mesta Trnava 
schválená na rok 2018 finančná čiastka vo výške 10 000 eur. V prvom kole udeľovania dotácií 
boli schválené dotácie vo výške 5000 EUR. Z uvedeného vyplýva, že pre rozdelenie dotácií 
v druhom kole zostala v rozpočte mesta v uvedenej rozpočtovej položke finančná čiastka 5 000 
EUR. Žiadatelia v druhom kole udeľovania dotácií v oblasti ekológia a životné prostredie, žiadali 
od mesta dotáciu v súhrne vo výške 18 183,20 EUR. Komisia na zasadnutí prerokovala 
v druhom kole všetky predložené žiadosti o dotáciu a rozdelila sumu 5000 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 udelenia dotácie pre jednotlivé žiadosti vo finančnej výške tak, ako 
je uvedené v tabuľke v prílohe č. 1 tejto zápisnice  
 
  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    Neprítomný 

Juraj Kuba    Neprítomný 

Výsledok hlasovania: 5/0/0. 
  Komisia hlasovaním návrh schválila. 
 
Úloha  k bodu 2:  Návrh na poskytnutie dotácií spracovať v tabuľkovej forme a predložiť 
príslušnému schvaľovaciemu orgánu v zmysle VZN.  
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: do 10.06.2018 

 
3. Rôzne 

Ing. Peter Šujan vyslovil požiadavku na orez suchých konárov stromov rastúcich pri 
bytovom dome na Ul. G. Dusíka č. 25. Jedná sa predovšetkým o brezu, ktorá sa 
nachádza pri úzkom chodníku vedúcom za uvedeným bytovým domom. Suché konáre 
ohrozujú bezpečnosť najmä detí, ktoré sa často zdržiavajú v priestoroch pod stromami. 
Zároveň požiadal o kontrolu stavu ostatných drevín v danej lokalite a o poskytnutie 
spätnej informácie o riešení veci. Fotodokumentácia stromu tvorí prílohu č. 2. tejto 
zápisnice.    
 
Úloha k bodu 3 
Zabezpečiť orez suchých konárov dreviny – brezy na Ul. G. Dusíka č. 25 a kontrolu ostatných 
drevín v danej lokalite. Poskytnúť informáciu o riešení veci predsedovi komisie Ing. Petrovi 
Šujanovi (peter.sujan1@gmail.com) resp. sekretárovi komisie.    
 
Z: kompetentný odbor MsÚ 
    Odbor dopravy a komunálnych služieb                                        Termín: 15.07.2018 

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

mailto:peter.sujan1@gmail.com


 
 
. 


