
 
Zápisnica 

 
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt, konaného dňa 
28.09.2011 v lokalite sídlisko Linčianska, Trnava. 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                               Dňa 04.10.2011 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program zasadnutia:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Vykonanie obhliadky lokality sídliska Linčianska, Trnava za účelom zistenia stavu životného  
    prostredia  
3. Rôzne  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
K bodu č. 1 

 
Zasadnutie Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ otvoril predseda 

komisie Mgr. Matej Lančarič, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných.  
 
K bodu č. 2 
 

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt na svojom zasadnutí uskutočnila 
obhliadku vo vopred určenej lokalite sídlisko Linčianska s cieľom zistenia stavu životného 
prostredia a návrhu na riešenie prípadných zistených nedostatkov. Komisia vykonala obhliadku 
všetkých zelených plôch a zelene, parkovísk, detských ihrísk, stojísk na kontajnery pre zber 
komunálneho odpadu atď.  

 
Pri obhliadke komisia ŽP a PH  zistila nasledovné skutočnosti: 

        
1. Všetky zelené trávnaté plochy na Slovanskej ul, Ul. gen. Goliána, Nerudovej a Jiráskovej 

boli pokosené, bez výskytu skládok odpadu. 
2. Na zelenej ploche pri obytnom dome Ul. gen. Goliána č. 3 - nedostatok drevín.  
3. Pri obytnom dome na Ul. gen. Goliána č. 9 – 11 chyba časť oplotenia na stojisku pre 

smetné nádoby. 
4. Pri obytnom dome Ul. gen. Goliána č. 18 nadmerne presahujú konáre javora nad 

parkovisko. 
5. Na zelenej ploche medzi obytnými domami Ul. gen. Goliána č. 18 – 24 - nedostatok 

zelene.   
6. Pri obytnom dome Ul. gen. Goliána č. 35 – 39 chýba poklop na kanáli resp. šachte, ktorý 

je v súčasnosti provizórne zakrytý doskami. Pri uvedenom obytnom dome pri chodníku 
chýba v značnej miere trávnik, pravdepodobne vyjazdený motorovými vozidlami. 

7. Na Ul. Nerudova č. 11 smerom k Ul. gen. Goliána, popri ceste nie je dosadená alej 
vzrastlých drevín.        

8. Detské ihriská boli upravené, bez výskytu nečistôt.  
9. Parkoviská pri obytných domoch na kontrolovaných uliciach boli bez negatívnych zistení. 

 
Na základe zistených nedostatkov Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt 

pri MZ  odporúča dotknutým odborom Mestského úradu v Trnave zabezpečiť nápravu 
stavu v jednotlivých častiach sídliska Linčianska nasledovne:  

1. Posúdiť doplnenie zelene a následne zabezpečiť jej výsadbu na Ul. gen. Goliána č. 
3 a na Ul. gen. Goliána č. 18 – 24. 

2.  Doplniť výsadbu stromovej aleje pri ceste smerom od obytného domu Ul. 
Nerudova č. 11 k Ul. gen. Goliana. 
                                                                                                                               ./. 
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3. Zabezpečiť obnovu poškodeného trávnika pri obytnom dome Ul. gen. Goliána č. 35 
– 39 

4. Zabezpečiť opravu oplotenia stojiska kontajnerov na zber komunálneho odpadu pri 
obytnom dome na Ul. gen. Goliána č. 9 – 11. 

5. Zabezpečiť orez konárov javora nad parkoviskom pri obytnom dome Ul. gen. 
Goliána č. 18. 

6. Zabezpečiť poklop na kanáli resp. šachte pri obytnom dome na Ul. gen. Goliána č. 
35 – 39. 

 
 
K bodu č. 3 
 

Mgr. Matej Lančarič na základe podnetu zo strany občanov upozornil na výskyt 
premnoženej parazitujúcej rastliny imela bieleho na stromoch v Parku J. Kráľa.  

 
Úloha: 
Na základe uvedeného komisia životného prostredia a prírodných hodnôt žiada 

o informáciu o možnom riešení  ošetrenia stromov vedúceho k odstráneniu parazitujúcej 
rastliny imela bieleho a zároveň odporúča zrealizovať ošetrenie stromov v uvedenej 
lokalite.  
                                                                
 
 
                               

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


