
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 30.05.2019 na Mestskom úrade v Trnave 
____________________________________________________________________________ 

   V Trnave dňa 31.05.2019 
 
Účasť: 
Prítomní členovia komisie:                                                   Neprítomní členovia komisie: 
Ing. Andrej Farkaš - predseda komisie                                 Mgr. Matej Lančarič – ospr.  
Ing. Richard Sládek - podpredseda komisie                                         
Ing. Vladimír Ekhardt                                                             
Ing. Ján Jobb 
Mgr. Eduard Guniš 
Ladislav Beňo 
RNDr. Gabriela Cabanová 
Rastislav Hvizdoš 
Ing. Patrícia Peterková 
Ing. arch. Róbert Suchý 
Stanislav  Hric 
Bc. Marcel Krajčo 
Ďalší prítomní:  
Ing. Alena Dostálová – OSaŽP,  MsÚ zapisovateľ 
Ing. Jarmila Garaiová – OÚRaK, MsÚ referát ekológie  
 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Koncepcia výsadby drevín v meste (informatívne) 
3. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2019 za oblasť ekológia a životné  

prostredie – II kolo 
4. Rôzne 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
 
Zasadnutie komisie životného prostredia a prírodných hodnôt otvoril a viedol predseda komisie 
Ing. Andrej Farkaš. 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 

Ing. Andrej Farkaš /    

Ing. Richard Sládek /           

Mgr. Matej Lančarič    Neprítomný 

Ing. Vladimír Ekhard /    

Mgr. Eduard Guniš /    

Ladislav Beňo /    

Bc Marcel Krajčo /    

RNDr. Gabriela Cabanová /    

Rastislav Hvizdoš /    

Ing. Patrícia Peterková /    

Ing. arch. Róbert Suchý /    

Stanislav Hric /    

Ing. Ján Jobb /    
  Výsledok hlasovania: 12/0/0. 
  Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  
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2. Koncepcia výsadby drevín v meste  
Ing. Garaiová z referátu ekológie, odboru organizačného a územného rozvoja Mestského úradu 
Trnava, informovala členov komisie o koncepcii výsadby zelene v meste a o procese 
povoľovania výrubov ako i o pripravovaných zámeroch mesta Trnava. Prebehla diskusia, 
v ktorej zodpovedala otázky vyslovené prítomnými členmi komisie.    

 
3. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2019 za oblasť ekológia a životné 

prostredie 

 
A)  Komisia   prerokovala  všetky  žiadosti o dotáciu  Mesta Trnava  na  rok  2019  predložené 
v oblasti  ekológia  a životné  prostredie v druhom kole. Pre rozpočtovú položku č. 2.1.1.4 
dotácie na ekológiu a životné prostredie je v rozpočte Mesta Trnava schválená na rok 2019 
finančná čiastka vo výške 10 000 eur. Komisia v prvom kole prerokovala predložené o dotácie a 
rozdelila sumu 7500 EUR. Pre žiadosti podané v druhom kole komisia na zasadnutí rozdelila 
2500 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 na rozdelenie a udelenie dotácií pre jednotlivé projekty vo finančnej 
výške tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 
 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Poznámka 

za proti zdržal sa 

Ing. Andrej Farkaš /    

Ing. Richard Sládek /           

Mgr. Matej Lančarič    neprítomný 

Ing. Vladimír Ekhard /    

Mgr. Eduard Guniš /    

Ladislav Beňo /    

Bc Marcel Krajčo /    

RNDr. Gabriela Cabanová /    

Rastislav Hvizdoš /    

Ing. Patrícia Peterková /    

Ing. arch. Róbert Suchý /    

Stanislav Hric /    

Ing. Ján Jobb /    

Výsledok hlasovania: 12/0/0. 
 Komisia hlasovaním návrh schválila. 
 
Úloha:  Návrh na poskytnutie dotácií spracovať do tabuľky a predložiť na schválenie v zmysle 
VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.  
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: do 30. 06. 2019 

 
 
4. Rôzne 
Predseda komisie v bode rôzne predložil prítomným členom okruhy tém, ktorými sa plánuje 
komisia v nasledujúcom období postupne zaoberať, pričom z predložených okruhov budú 
vybrané priority pre bližšie časové obdobie. Predložené boli nasledovné okruhy tém:  

Zmiernenie dopadov klimatických zmien a vodozádržné opatrenia 

● Strategické začlenenie opatrení na zmiernenie dopadov klimatických zmien priamo do 

územného plánovania mesta  

● Vodozádržné opatrenia, manažment dažďových vôd a využívanie vsakovacích a lepšie 

priepustných plôch 
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○ Používanie zatrávňovacích dlaždíc, vodopriepustných povrchov a vsakov pri 

budovaní nových parkovísk - zistiť možnosti vodozádržných opatrení, pri 

parkoviskách, ktoré musia mať opatrenia proti rope 

○ Budovanie systému závlahových studní na území mesta  

○ Vodná plocha pri bývalom mlyne/hradbách na Rybníkovej  

● Obnova vodných hatí na Štrkoch, Kalvárii a na hornom toku Trnávky  

● Podmieniť prenajaté polia tak, aby robili tam nejaké vodozádržné opatrenia + pre hmyz 

Parky a zeleň 

● Revitalizácie parkov a nové plochy parkovej a rekreačnej zelene  

○ Tzv. pocket parky na miestach s malým podielom zelene 

○ Vytvorenie nového parčíku medzi synagógou a bývalým detským domovom  

○ Nové parky a revitalizácie – Sibírska, Ružový park, Park Janka Kráľa, Štrky  

● Nové plochy vertikálnej zelene v centre a na sídliskách 

● Rozširovanie kvetinových lúk a záhonov 

● Prírode blízka údržba zelene na vybraných miestach 

○ Menšia frekvencia kosenia 

● Nákup pozemkov v blízkosti mesta s perspektívou budúcej výsadby stromov, hájov a 

zalesňovania 

○ Príprava projektu nového lesoparku (Medziháj, Kočišské, fragmentácia 

veľkoplošných polí / háje / remízy v spolupráci s UKF)  

● Rozšírenie rekreačnej zóny Kamenný mlyn  

● Príprava a budovanie menších vodných plôch a vodných prvkov na území mesta a v 

jeho blízkosti 

● Rozšírenie už existujúcej inventarizácie a monitoringu zdravotného stavu drevín a 

využívanie zavlažovacích vakov pri novovysadených stromoch 

● Zazelenanie lávky pri poliklinike  

● Zväčšenie plôch mobilnej zelene v centre  

● Čo so Študentskou 

● Odporúčania na výsadbu kvetov vhodných pre hmyz 

Odpadové hospodárstvo 

● Polopodzemné kontajnery na všetkých sídliskách v Trnave  

○ Osadenie informačných tabúľ k polopodzemným stojiskám  

○ Senzory plnosti polopodzemných kontajnerov a následná optimalizácia vývozu 

● Automatický kontrolný systém a evidencia vývozu malých smetných nádob 

● Zálohované vratné a recyklovateľné poháre na mestských podujatiach  

● Zvýšenie percenta separácie a recyklácie, umiestnenie kontajnerov na bioodpad aj na 

sídliská - pilotne na zberných dvoroch 

● Zapojenie väčšieho počtu domácností do zberu kompostovateľného odpadu 

● Osveta a edukácia o odpadoch v materských a základných školách  

● Redistribúcia kompostu do mestských častí prostredníctvom zberných dvorov 

 
ZM a NR dávali kompostéry - dá sa cez EÚ. 
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Ostatné 

● Monitoring striech budov vo vlastníctve mesta s cieľom umiestnenia solárnych 

kolektorov a fotovoltaických článkov 

● Väčší počet letných osviežovacích zón v centre  

● Založenie mestskej s. r. o. na základnú údržbu zelene a zimnú údržbu komunikácií 

(výhoda odpočtu DPH)  

● Útulok - vysvetliť situáciu 

● Prírodný cintorín 

● Podchytiť separáciu na cintorínoch 

● Ochrana ovzdušia - rieši sa nejaký dokument na VÚC a z toho sa vieme odraziť 

 
Pripravujeme stratégiu zalesňovania a novú stratégiu adaptácie na zmeny klímy v spolupráci s 
K8. 
 
K jednotlivým okruhom prebehla diskusia. Komisia zobrala navrhnuté okruhy tém na vedomie. 

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

 
 
. 


