
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 31.01.2017 na Mestskom úrade v Trnave 
__________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 01.02.2017 

 
Účasť: 
Prítomní členovia komisie:                                                   Neprítomní členovia komisie: 
Peter Šujan - predseda komisie                                           Ján Jobb - ospravedlnený    
Jozef Čavojský - podpredseda komisie                                Pavol Nižnánsky - ospravedlnený          
Matej Lančarič                                                                      Juraj Kuba 
Branislav Kramár  
Stanislav  Hric 
 
Ďalší prítomní:  
Iveta Miterková – vedúca OSaŽP  
Peter Jančovič  - ODaKS 
Alena Dostálová - OSaŽP 
 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava 

______________________________________________________________________ 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

 
Zasadnutie komisie životného prostredia a prírodných hodnôt otvoril a viedol predseda komisie 
Ing. Peter Šujan. 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    neprítomný 

Ján Jobb    neprítomný 

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

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

 
 
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava  -  Prerokovanie materiálu do 
mestského zastupiteľstva 

 
Odbor dopravy a komunálnych služieb v súčinnosti s odborom stavebným a životného 
prostredia predložil komisii na prerokovanie návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Trnava. 
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Spracovateľ predloženého návrhu VZN Mgr. Peter Jančovič prezentoval návrh VZN a zároveň  
oboznámil prítomných s dôvodom jeho vypracovania. Komisia návrh prerokovala, prebehla 
diskusia ku konkrétnym navrhovaným a doplneným zmenám VZN č. 462. Záverom diskusie 
bolo stanovisko komisie životného prostredia a prírodných hodnôt, odporučiť mestskému 
zastupiteľstvu schválenie predloženého návrhu VZN bez ďalších pripomienok.   
 
Komisia hlasovala za tento návrh   

 

priebeh hlasovania:  
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Poznámka 

za proti zdržal sa  

Peter Šujan /    

Jozef Čavojský /           

Matej Lančarič /    

Branislav Kramár /    

Pavol Nižnánsky    neprítomný 

Ján Jobb    neprítomný 

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

Výsledok hlasovania: 5/0/0. 
Komisia hlasovaním schvaľuje svoje stanovisko, ktorým odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schválenie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462  o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  
 

 
Úloha k bodu 2:  
Písomné stanovisko komisie k návrhu VZN predložiť na príslušný odbor.  
Z:  sekretár komisie                                                           Termín: do 08.02.2017 
 
 
Zapísala:  
Ing. Alena Dostálová 
sekretárka komisie  
 
 
Za správnosť:  
Ing. Peter Šujan   
predseda komisie 

 
 


