
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 31.05.2017 na Mestskom úrade v Trnave 
____________________________________________________________________________ 

                                                                               
   V Trnave dňa 01.06.2017 

 
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  
Ing. Ján Jobb 
Bc. Pavol Nižnánsky 
Stanislav  Hric  
 
Ďalší prítomní:  
Ing. Zuzana Bodišová 
Ing. Peter Babinec 
Ing. Dominika Slezáková 
Ing. Tatiana Almášiová 
Ing. Alena Dostálová  
 
Program zasadnutia:  

1. 1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prerokovanie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava 
v znení VZN č. 475 – materiál do MZ 

3. Prerokovanie návrhu VZN o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava – 
materiál do MZ 

4. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2017 za oblasť ekológia a životné 
prostredie. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
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 /    

Pavol Nižnánsky /    

Ján Jobb /    

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7/0/0. 
  Komisia hlasovaním program zasadnutia schválila.  
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2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475. 
 

- Prerokovanie návrhu VZN - materiálu do mestského zastupiteľstva 
 
Odbor dopravy a komunálnych služieb predložil komisii na prerokovanie „Návrh VZN, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475“. Ing. Zuzana Bodišová oboznámila 
prítomných s obsahom návrhu a dôvodom jeho vypracovania. 
 
Komisia návrh prerokovala, prebehla diskusia ku konkrétnym bodom v návrhu VZN. 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 /    

Ján Jobb /    

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7/0/0. 
Komisia hlasovaním schvaľuje svoje stanovisko, ktorým odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462  o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475  
 

 
Úloha k bodu 2:  
Písomné stanovisko komisie k návrhu VZN predložiť na príslušný odbor.  
Z:  sekretár komisie                                                           Termín: do 09.06.2017 
 
 
 
3. Návrh VZN, o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava 
 

- Prerokovanie návrhu VZN - materiálu do mestského zastupiteľstva 
 
Odbor dopravy a komunálnych služieb predložil komisii na prerokovanie „Návrh VZN 
o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava“. Ing. Zuzana Bodišová oboznámila 
prítomných s obsahom návrhu a dôvodom jeho vypracovania. 
 
Komisia návrh prerokovala, prebehla diskusia, záverom ktorej vyslovila pripomienky 
k predloženému návrhu. 
Komisia požaduje:  
 

a) V čl. 4 bode 4 doplniť zákaz vstupu so psom do parku Bela IV., Univerzitného parčíka 
a parčíka na Univerzitnom námestí. 

b) V prílohe č. 1 k VZN, do mapy – Výbeh pre psov č. 5, doplniť a označiť psí park, ktorý  
mesto plánuje vybudovať v najbližšej dobe.    
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  priebeh hlasovania:  

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Poznámka 

za proti zdržal sa  

Peter Šujan /    

Jozef Čavojský /           

Matej Lančarič /    

Branislav Kramár /    

Pavol Nižnánsky /    

Ján Jobb /    

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7/0/0. 
Komisia hlasovaním schválila svoje pripomienky k predloženému návrhu VZN a odporúča 
mestskému zastupiteľstvu návrh so zapracovanými pripomienkami schváliť.  
 
Úloha:  
Písomné stanovisko komisie k návrhu VZN predložiť na príslušný odbor.  
Z:  sekretár komisie                                                           Termín: do 09.06.2017 

 
 
4. Prerokovanie žiadostí o dotáciu mesta Trnava na rok 2017 za oblasť ekológia a životné 

prostredie 

 
A)  Komisia  prerokovala všetky žiadosti o dotáciu  Mesta Trnava  na  rok  2017  predložené 
v druhom kole v oblasti  ekológia  a životné  prostredie v celkovom počte 23. Všetky  žiadosti  
spĺňajú náležitosti ustanovení VZN č. 461/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 457, ktorým sa 
určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.  
 
Pre rozpočtovú položku - dotácie na ekológiu a životné prostredie je v rozpočte Mesta Trnava 
schválená na rok 2017 finančná čiastka vo výške 11000 eur. V prvom kole udeľovania dotácií 
boli schválené navrhnuté dotácie vo výške 5605 EUR. Pre rozdelenie dotácií v druhom kole 
zostala v rozpočte mesta v uvedenej rozpočtovej položke finančná čiastka 5395 EUR. 
Žiadatelia v druhom kole udeľovania dotácií v oblasti ekológia a životné prostredie, žiadali od 
mesta dotáciu v súhrne vo výške 18431,65 EUR.  
 
Komisia na zasadnutí prerokovala predložené žiadosti o dotácie v druhom kole a rozdelila sumu 
5242 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 v druhom kole 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 /    

Branislav Kramár /    

Pavol Nižnánsky /    

Ján Jobb /    

Stanislav Hric /    

Juraj Kuba    neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7/0/0. 
  Komisia hlasovaním návrh schválila. 
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Úloha:  Návrh na poskytnutie dotácií spracovať v tabuľkovej forme a predložiť príslušnému 
schvaľovaciemu orgánu v zmysle VZN.  
Z:  sekretár komisie                                                  Termín: do 09.06.2017 
 
 

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

 
 
. 


