
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 24.10.2018 na Mestskom úrade v Trnave 
__________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 05.11.2018 

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

 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Vykonanie obhliadky v lokalite: Ul. Bottova (kontrola realizácie projektu: Skrášlenie 

verejného prechodu medzi ulicami J. Bottu a Šafárikova)  

3. Vyhodnotenie súťaží vyhlásených komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt 
v roku 2018 
 

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    neprítomný 

Pavol Nižnánsky    neprítomný 

Ján Jobb /    

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

Výsledok hlasovania: 5/0/0. 
  Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  
 
 
2. Vykonanie obhliadky v lokalite: Ul. Bottova (kontrola realizácie projektu: Skrášlenie 

verejného prechodu medzi ulicami J. Bottu a Šafárikova). 

 
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt uskutočnila obhliadku v lokalite Bottova 

za účelom kontroly realizácie projektu pod názvom „Skrášlenie verejného prechodu medzi 
ulicami J. Bottu a Šafárikova“, ktorý Mesto Trnava podporilo finančnou dotáciou. Komisia 
vykonala kontrolu realizácie projektu v zmysle rozpočtu uvedeného v žiadosti schválenej 
dotácie. Komisia skonštatovala, že projekt bol zrealizovaný v plnom rozsahu.  
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3. Vyhodnotenie súťaží vyhlásených komisiou životného prostredia a prírodných 
hodnôt v roku 2018 

 
 

Komisia  životného prostredia a prírodných hodnôt pri Mestskom zastupiteľstve v Trnave 
vyhodnotila 19. ročník súťaže „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna v roku 2018“ a „O 
najkrajšie upravenú predzáhradku v roku 2018“ a 6. ročník súťaže „O najkrajšiu vertikálnu zeleň 
– zelený múr a zelený plot v roku 2018“. 
 

Do súťaží sa prihlásilo celkom 7 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, predseda komisie                                           Termín: do konca roka 2018                 
 

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

 
 


