
MIKROREGIÓN TRNAVA

ÚDAJE Z KATASTRA:

TYP PLOCHY:

GPS SÚRADNICE POLOHY:

Celková plocha nehnuteľnosti:

Z toho nezastavaná plocha:

Umiestnenie v obci:

Počet vlastníkov: 1

Vlastník:

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Adresa/Sídlo:

Telefón:

E-mail:

Adresa www:

Meno/Názov:

62730 m2

48.398829°N,17.571554°E

TRNAVA

Mesto Trnava

Ing. arch. Milan Horák - vedúci odboru MsÚ

+421 33 3236 245, +421 905 822 544

milan.horak@trnava.sk

http://www.trnava.sk

61992 m2

Popis budov: budovy pre šport a rekreáciu

Mestský úrad Trnava

Trhová 3, 917 71 Trnava, Slovenská republika

www.circuse.eu

- Nedostatočne využívané územie

intravilán

ÚDAJE Z KATASTRA:

TYP PLOCHY:

GPS SÚRADNICE POLOHY:

Celková plocha nehnuteľnosti:

Z toho nezastavaná plocha:

Popis budovy:

Umiestnenie v obci: intravilán

Počet vlastníkov: 1

Vlastník:

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Adresa/Sídlo:

Telefón:

E-mail:

Adresa www:

Meno/Názov:

1000 m2

Suchá nad Parnou

Ing. Daniela Balážová, PhD. - starostka

obecsucha@gmail.com

http://www.suchanadparnou.sk

+421 33 5580 174, +421 33 5580 121

Obec Suchá nad Parnou

iná budova

880 m2

48.410661°N,17.4873°E

Obecný úrad Suchá nad Parnou

Suchá nad Parnou 68, 919 01, Slovenská republika

www.circuse.eu

- Nedostatočne využívané územie

14. 15.

POPIS: POPIS:

ŠTRKY - LUŽNÝ LESÍK

a pri štátnej ceste č. I/51.

mesta, pri vodnom toku Trnávka

Pozemky a budovy v severnej časti

TRVALO NEVYUŽÍVANÁ BUDOVA

susediaci s budovou obecného úradu.

pri štátnej ceste č. III/5046,

Budova a pozemok v obci, časť Mestečko,

VÝZNAM:

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

VÝZNAM:

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

A REKREÁCIA

III. ŠPORT

SÚČASNÉ VYUŽITIE: SÚČASNÉ VYUŽITIE:

sa nachádza prístupová cesta, parkovisko a lužný lesík.

5100, 5101, 5103 a 5105 sú nevyužívané chaty, na pozemkoch

V budove s. č. 5099 sídli správca streleckého areálu, budovy s. č.

nevyužívané.

V súčasnosti v hornom podlaží nájomníci, dolné podlažie voľné,

Budova s. č. 69 bola využívaná ako sídlo štátnej Polície.

    a dobudovanie športovo-rekreačnej vybavenosti

●  potenciálne prírodné územie pre rozšírenie prímestskej rekreácie

    využívanej krajine

●  miestne biocentrum - ekostabilizujúci prvok v poľnohospodársky

    ktorá je plánovaná na prebudovanie na Národné strelecké centrum

    na nive Trnávky v susedstve športovej strelnice,

●  zvyšok pôvodného mäkkého lužného lesíka na výmere 4 ha

    náučného chodníka

    pre rozšírenie prírodných plôch v obci v rámci existujúceho

●  nevyužitá záhrada pri schátranej budove, má potenciál 

●  nevyužívaná budova -  potenciál pre rozšírenie služieb 

    turistický ruch, envirovýchova

    spoločenské kontakty a krátkodobá rekreácia domácich obyvateľov,

●  po obnove budovy a dobudovaní záhrady vegetáciou

●  budova - iné služby

www.spsstt.sk/soc2011_subory/viktorija.pps

    (napr. predĺžením linky MHD zo zastávky Chovateľská)

●  zabezpečenie dostupnosti areálu verejnou dopravou

    bývalého Cukrovaru (                                                                      )

    Viktória a prepojenie Vodnou cestou Trnávka aj s areálom

●  v budúcnosti možnosť prepojenia areálu s navrhovanou Lodenicou

    pre obyvateľov mesta a návštevníkov streleckého areálu Štrky

●  oddychovo-rekreačná a športová zóna v prírodnom prostredí,

http://goo.gl/maps/PpW6F
http://www.trnava.sk
http://www.central2013.eu
http://www.trnava.sk
http://www.circuse.eu
http://www.central2013.eu
http://www.suchanadparnou.sk
http://www.suchanadparnou.sk
http://goo.gl/maps/MhB1A
http://www.circuse.eu
www.spsstt.sk/soc2011_subory/viktorija.pps

