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A. Úvod 

Brownfield (z angličtiny hnedé pole, hnedá zóna) je urbanistický termín 

označujúci opustené územia s rozpadávajúcimi sa obytnými budovami, 

nevyužívanými dopravnými stavbami a nefunkčnými priemyselnými zónami. 

Vyznačujú sa často obrovskými rozmermi (bývalé továrne alebo vojenské 

areály), negatívnymi sociálnymi javmi (bezdomovci, vandalizmus - krádeže 

kovových konštrukcií) a ekologickou záťažou (kontaminácia pôdy, priesaky 

cudzorodých látok). 

Na druhej strane na mnohých hnedých zónach stoja technicky a kultúrne 

cenné budovy vrátane unikátneho technologického vybavenia. Z toho dôvodu je 

potrebné, aby sa pri prestavbe týchto zón pristupovalo k prípadnej plošnej 

asanácii až po predchádzajúcom prieskume zo strany orgánov pamiatkovej 

ochrany. 

Označenie “brownfields” vychádza z prevažujúcej hnedej farby opustených 

stavieb na leteckých a satelitných snímkach. V slovenčine neexistuje žiaden 

plnohodnotný ekvivalent, spravidla sa používa vyjadrenie “zanedbaný, 

nevyužívaný objekt”. Teória trvalo udržiteľného rozvoja uprednostňuje novú 

zástavbu na hnedých zónach pred výstavbou na zelené lúke (angl. greenfields). 

 (zdroj :http://cs.wikipedia.org/wiki/Brownfields) 
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B. Cieľ štúdie 

Štúdia „Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta 

Trnava“ bude slúžiť  ako územno-plánovací podklad pre skvalitnenie využitia 

územného potenciálu mesta. 

 

C. Metódy spracovania štúdie 

Štúdia bola vypracovaná v  zmysle  zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územno-plánovacích podkladoch a územno-

plánovacej dokumentácii,  platného územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien a doplnkov, platného 

miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES Trnava – 

Aktualizácia 2008), príslušných STN, STN EN a všeobecno-technických 

požiadaviek na výstavbu, ostatných súvisiacich predpisov a zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní.  

V prvej etape tvorby štúdie boli terénnym prieskumom identifikované 

zanedbané, schátralé objekty a preluky, pričom bola zabezpečená ich 

fotodokumentácia. Následne bola spracovaná ich analýza s preverením údajov 

vedených v katastri nehnuteľností. 

V druhej etape sa uskutočnil prieskum ich súčasného zaradenia v schválenej 

územno-plánovacej dokumentácii, popis dopravnej a technickej infraštruktúry a 

spracovanie ich grafického znázornenia vo výrezoch z katastrálnej mapy.  
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Štúdia “Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta 

Trnava” je spracovaná v tlačenej aj digitálnej forme, a to v slovenskej i 

anglickej verzii. 

 

D.   Identifikácia brownfieldov 

Brownfieldy identifikované v štúdii boli špecifikované v textovej i grafickej 

podobe detailným popisom jednotlivých “hnedých objektov a plôch” podľa 

Prílohy ku zmluve č.1. “Základné požiadavky na analýzu brownfieldu”.  Celkovo 

bolo zmapovaných 62 hnedých plôch alebo objektov v katastrálnom území 

mesta Trnava. 

V textovej časti obsahujú popis stavu brownfieldu podľa terénneho 

prieskumu a identifikačné údaje získané z katastra nehnuteľností. Grafická časť 

štúdie obsahuje výkresy k jednotlivým brownfieldom na mapovom podklade 

spravidla v mierke 1:1000, (okrem rozľahlejších objektov, ktoré sú znázornené v 

mierkach 1:2000, 1:2500 vzhľadom na formát štúdie).   

Zároveň štúdia obsahuje komplexný výkres lokalizácie brownfieldov 

spracovaný v mierke 1:12 000 (všetky brownfieldy na jednom výkrese) s 

odlíšením podľa ich druhu a využitia. 
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1. 

 Lokalizácia: Cukrovar 

 Druh brownfieldu: schátralý komplex priemyselných hál, skladov a 

administratívnej budovy, niektoré objekty sú čiastočne využívané  

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Šrobárova 5 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.382499°N,17.580467°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo: 3461/1, 3461/42, 3542/1, … 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ostatné plochy, záhrady 

 Spôsob využívania pozemku: dvor, nebytové budovy, budovy bez označenia 

súp. číslom, ostatné inžinierske stavby a ich súčasti, manipulačné a skladové 

plochy, ... 

 Výmera v m2: 210 404 

 Číslo LV: 3308, 10113 

 Vlastník: United Industries a.s., Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, 
Slovenská republika 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie pred areálom, parkovisko 

v areáli, 2 x vjazd do areálu z ul. Šrobárova a 1 x vjazd do areálu z ul. Cukrová 

 Železničné pripojenie: v areáli bola vybudovaná železničná vlečka napojená na 

železničnú trať č. 116, v súčasnosti sú koľaje zdemontované do vzdialenosti 200 

m od areálu 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,6 km, železničná zastávka 1,4 km, 

autobusová zastávka 0 m (pred areálom) 
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 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod, verejné 

osvetlenie, elektronická komunikácia pred areálom 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia, plochy obytného územia - viacpodlažná zástavba (bytové domy),  

A 06 - viacpodlažná zástavba bytové domy, zmiešané územie - komerčno-

podnikateľská zóna (obchod, nevýrobné služby, nezávadné výr. služby), 

komunikácie, B 06 - plochy a bloky areálov a zariadení mestotvorných 

podnikateľských aktivít, komercie a služieb, plochy verejných parkov a malé 

parkové plochy, Z 02 - plochy parkov 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Vybudovanie biznis centra pre kongresovú turistiku s okolitým parkom  a 

zakomponovaním  oddychových areálov pre rôzne cieľové skupiny (deti, 

mládež, seniori,…) 

 Vybudovanie bytových domov. 
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2. 

 Lokalizácia: Medziháj 

 Druh brownfieldu: prírodný brownfield (5 268 647 m2), územie v ochrannom 

pásme produktovodu a plynovodu, malá časť priemyselného brownfieldu 

(52 617 m2) bývalý hospodársky dvor, garáže, sklady 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Medziháj 15 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.374735°N,17.513784°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo: 1. 10807/1, 10808, 10810/1, 10810/4, 10812/1, 10812/6,   

                               10814/1, 10790/1, 10790/10, 10861, 10863/4, 10873/2, …                     

                           2. 10792/6, 10792/7, 10785/3, …                                              

                           3. 10788/11, 10788/13,  

                           4. 10816/1, ……                                                  

 Druh pozemku: orná pôda, trvalý trávny porast, vodné plochy, zastavaná 

plocha a nádvorie, ... 

 Spôsob využívania pozemku: pre rastlinnú výrobu, vodný tok, dvor, budovy bez 

označenia súp. číslom, ostatné inžinierske stavby a ich súčasti, ... 

 Výmera v m2: 5 321 264 

 Číslo LV: 1. 5000, 2. 5272, 5524, 5853, 6002, 6003, 11242,11246, 11271, 3. 

4762, 6002, 11201, 4. 3529, 5. 11629 

 Vlastník: 1. Mesto Trnava 90,90% (4 837 155 m2),                                                                               

                   2. SR-SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND Bratislava, Búdkova 36, 5,   

                       24% (278 884 m2),            

                   3. Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10,   

                       Trnava,  2,45 % (130 269 m2),                                                                                                   

                   4. ZEAINVENT a.s., Nová 6701/18, Hrnčiarovce nad Parnou, 1,38% 

                       (73 545 m2), 
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                   5. Serbáková Ivana, Nová 6701/18, Hrnčiarovce nad Parnou, 0,03%,  

                       (1 411 m2).   

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: štátna cesta č. II/504, parkovanie v areáli, vjazd do areálu   

z ul. Medziháj 

 Verejná doprava: železničná stanica 6,8 km, železničná zastávka 4,8 km, 2 x 

autobusová zastávka 0 m (v areáli) 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, elektronická 

komunikácia, produktovod, ropovod v areáli 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy obytného územia - nízkopodlažná zástavba (rodinné 

domy), A 01 – nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – mestské formy, A 02 – 

nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – vidiecke formy, plochy obytného 

územia - viacpodlažná zástavba (bytové domy), A 04 – bytové a rodinné domy 

v zmiešanej zástavbe, A 06/Š – nízkopodlažná zástavba – bytové domy           

so zníženým štandardom a redukovaným rozsahom vybavenosti, plochy športu, 

telovýchovy a rekreácie v prírodnom prostredí, územie s oddychovo-relaxačným 

potenciálom, B 05 - plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného 

ruchu, zmiešané územie - komerčno-podnikateľská zóna (obchod, nevýrobné 

služby, nezávadné výr. služby), komunikácia, B 06 - plochy a bloky areálov a 

zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb, 

záhradkárske osady, Z 05 – záhradkárske osady, plochy lesov a lesoparkov, 

vodné toky a plochy, RBK - biokoridor regionálneho významu, MBC - 

biocentrum miestneho významu, MBK - biokoridor miestneho významu. 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Vybudovanie významnej atrakcie cestovného ruchu nadregionálneho významu, 

okolie parkovej výsadby – a zakomponovaním  oddychových areálov pre rôzne 

cieľové skupiny (deti, mládež, seniori,…). 
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 Fotodokumentácia: 
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3.  

 Lokalizácia: Kamenný mlyn 

 Druh brownfieldu: schátralý prírodný areál so zanedbaným lesoparkom 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Kamenný mlyn 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.367806°N,17.549629°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo: 10224/3, 10182/1, 10183/1, 10186, … 

 Druh pozemku: ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria, vodné plochy, ... 

 Spôsob využívania pozemku: parky, kúpalisko, inžinierske stavby, umelá vodná 

nádrž 

 Výmera v m2: 184269 

 Číslo LV: 5000 

 Vlastník: Mesto Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie pred areálom, vjazd do 

areálu z ul. Kamenný mlyn 

 Verejná doprava: železničná stanica 3,6 km, železničná zastávka 3 km, 

autobusová zastávka 0 m (pred areálom) 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred areálom, vodovod, elektrina, plynovod, verejné 

osvetlenie, elektronická komunikácia v areáli 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy lesov a lesoparkov, Z 01 - plochy lesoparkov, plochy 

športu, telovýchovy, rekreácie a voľného času, B 05 - plochy a bloky zariadení 
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športu, rekreácie a cestovného ruchu, RBC - biocentrum regionálneho významu, 

MBK - biokoridor miestneho významu, plochy verejných parkov a malé parkové 

plochy, Z 02 - plochy parkov, územie s oddychovo-relaxačným potenciálom, 

vodné toky a plochy. 

 Návrh opätovného využitia: 

 Obnova lesoparku so zakomponovaním  oddychových areálov pre rôzne cieľové 

skupiny obyvateľov mesta (deti, mládež, seniori,…).  

 Vybudovanie cyklotrás 

 Vybudovanie envirocentra a environmentálnych náučných chodníkov a ich 

využitie pre vzdelávacie účely a cestovný ruch. 

 

 

 

 

                                                   M = 1:2500 
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 Lokalizácia: Štrky 

 Druh brownfieldu: Zanedbaný lesopark s areálom schátranej strelnice 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Štrky 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.398341°N,17.571816°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo: 10583/10, 10583/43, … 

 Druh pozemku: ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria, ... 

 Spôsob využívania pozemku: ihrisko, športová dráha a iné, budovy bez 

označenia súp. číslom, ... 

 Výmera v m2: 62730 

 Číslo LV: 5000 

 Vlastník: Mesto Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie v areáli, vjazd do areálu    

z ul. Chovateľská a zo štátnej cesty č. I/51 (severný cestný obchvat mesta 

Trnava) 

 Verejná doprava: železničná stanica 3,4 km, železničná zastávka 1,2 km, 

autobusová zastávka 850 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, elektronická komunikácia, 

produktovod, pred areálom, vodovod, elektrina, verejné osvetlenie, elektronická 

komunikácia v areáli 

 



Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava | page 47 

www.circuse.eu 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy športu, telovýchovy a rekreácie v prírodnom prostredí,     

B 05 - plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu, plochy 

lesov a lesoparkov, MBC - biocentrum miestneho významu, Z 01 - plochy 

lesoparkov 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Obnova lesoparku so zakomponovaním  oddychových areálov pre rôzne cieľové 

skupiny obyvateľov mesta (deti, mládež, seniori,…).  

 Dobudovanie cyklotrás, prípadne bikrosového areálu. 

 Revitalizácia streleckého centra.  

 

 

 

                                                M = 1:2000 
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 Lokalizácia: Stará železničná stanica 

 Druh brownfieldu: čiastočne využívaný objekt 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Staničná ulica 8 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 1. 48.368797°N,17.581518°E   

                                                              2.  48.368241°N,17.58033°E 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo: 1.  9131 - Budova bývalej stanice 

                      2.  9125 – Sklad a bývalý obchod   

 Druh pozemku: obidva pozemky – zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: 1. Nebytová budova, súp. č. 5907 

                                              (budova železníc a dráh, výprav. budova žst.). 

                                           2. Budova bez označenia súp. číslom.    

 Výmera v m2 : 1.  1086 

                      2.  107         

 Číslo LV: 4582 

 Vlastník: SR – Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8 

 Nájomca : ŽELOS, spol. s r.o., Staničná 7, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna a areálová komunikácia, parkovanie pred budovami, 

prístup k budovám z ul. Staničná 

 Železničné pripojenie: pred budovami koľajisko železničnej stanice Trnava        

a koľaj železničnej vlečky pripojenej na koľajisko železničnej stanice Trnava 

 Verejná doprava: železničná stanica 350 m, autobusová zastávka 0 m         

(pred budovou) 



Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava | page 50 

www.circuse.eu 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy železnice 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre malé výrobné prevádzky, administratívne účely, prípadne skladové 

účely. 

 

 

 

M = 1:1000 
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 Lokalizácia: Tulipán, roh Stromovej a Ružovej ulice 

 Druh brownfieldu: opustené, nevyužívané ako obytný dom 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Stromová 29 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.367247°N,17.584195°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   1.  7265      

                       2.  7266  

 Druh pozemku: 1.  zast. plocha a nádvorie    

                       2.  záhrada 

 Spôsob využívania pozemku: 1. Bytová budova, súp. č. 2352, rodinný dom                                                                              

 Výmera v m2 :  1.  341  

                       2.  195 

 Číslo LV: 3188 

 Vlastník: CHEN Zhirong a Jiangin WU, Vajanského 6744/20, Trnava a  

             Jiráskova 5740 / 52, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie pred budovou, vjazd       

na pozemok z ul. Stromová, možný vjazd aj z ul. Ružová 

 Verejná doprava: železničná stanica 500 m, autobusová zastávka 0 m (pred 

susednou budovou) 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

Územný plán: zmiešané územie (občianska vybavenosť a nízkopodlažné 

bývanie), B 02/2 – Polyfunkčná kostra mesta v zónach nízkopodlažnej zástavby 

(rodinných domov) 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb. 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Tulipán, pozemky Železníc SR 

 Druh brownfieldu:čiastočne využívaný objekt 

 Katastrálne územie:Trnava 

 Adresa: Bratislavská 6/D 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.367512°N,17.582052°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   9150/14 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  

 Spôsob využívania pozemku:  nebytová budova, súp. č. 7474, 

                                            budova železníc a dráh (sociálna budova) 

 Výmera v m2 : 545 

 Číslo LV: 4582 

 Vlastník: SR – Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8 

 Nájomca : ŽELOS, spol. s r.o., Staničná 7, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: areálová komunikácia, parkovanie pred budovou, prístup      

k budove z ul. Bratislavská 

 Železničné pripojenie: v blízkosti budovy (25 m) koľaj železničnej vlečky 

pripojenej na koľajisko železničnej stanice Trnava 

 Verejná doprava: železničná stanica 650 m, autobusová zastávka 200 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, elektronická komunikácia 

pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy železnice 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre administratívne prevádzky. 

 

 

 

 

 

M = 1:500 
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8. 

 Lokalizácia: Tulipán, areál bývalého Poľnonákupu 

 Druh brownfieldu: priemyselný areál, čiastočne využívaný 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Bratislavská 8 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.366619°N,17.581818°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo: 1.  8689/1  

                      2.  8689/4 

 Druh pozemku: obidva objekty – zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku:  

              1. Dvor 

              2. Budova bez označenia súp. číslom, priemyselná budova (silo). 

 Výmera v m2 :  1.  13181      

                       2.  1302  

 Číslo LV:  8221 

 Vlastník:  TAMA SLOVAKIA, a. s., Sladovnícka 15, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: areálová komunikácia, parkovanie pred budovou, prístup      

k budove z ul. Bratislavská 

 Železničné pripojenie: pred budovou dvojkoľajná železničná vlečka pripojená  

na koľajisko železničnej stanice Trnava 

 Verejná doprava: železničná stanica 700 m, autobusová zastávka 100 m 
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 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy priemyslu, C 02 - plochy a bloky priemyselnej výroby, 

výrobných služieb a stavebnej výroby 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku priemyselných podnikov. 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Tulipán, Coburgova ulica 

 Druh brownfieldu:bývalý bytový dom, zdevastovaný objekt 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Coburgova 26 a 28 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.364025°N,17.577817°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:   8661/2 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: nebytová budova, súp. č. 2246 

                                           budova ubytovacieho zariadenia (ubytovňa)  

 Výmera v m2 :  438 

 Číslo LV:  5000 

 Vlastník:  Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie pred budovou, prístup      

k budove z ul. Coburgova 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,1 km, autobusová zastávka 350 m 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, elektronická komunikácia 

pred budovou 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy obytného územia - viacpodlažná zástavba (bytové domy), 

A 06 - viacpodlažná zástavba bytové domy, A 06/Š – Nízkopodlažná zástavba – 

bytové domy zo zníženým štandardom a redukovaným rozsahom vybavenosti 
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 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre sociálne nájomné byty. 

 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Tulipán, Coburgova ulica 

 Druh brownfieldu:nevyužívaná plocha, zarastená zelinou 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Coburgova ulica, bývalé futbalové (tréningové 

              škvárové) ihrisko, západne od kultúrneho domu  

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.362424°N,17.575606°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:   8618 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: miestna, účelová komunikácia, parkovisko 

 Výmera v m2  :  7436  

 Číslo LV:  8189 

 Vlastník:  ŠKODA – SIPOX SLOVAKIA a. s., Červeňova 28, Bratislava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie na pozemku, vjazd   na 

pozemok z ul. Coburgova 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,3 km, autobusová zastávka 550 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred pozemkom, plynovod, elektronická komunikácia 

na pozemku 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia, zmiešané územie - komerčno-podnikateľská zóna (obchod, 

nevýrobné služby, nezávadné výr. služby), komunikácia, B 06 - plochy a bloky 

areálov a zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Vybudovanie polyfunkčného objektu –obchod, služby, prípadne menšie výrobné 

alebo nevýrobné prevádzky. 

 

 

 

 

M = 1:1000 
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 Lokalizácia: Tulipán, Coburgova ulica 

 Druh brownfieldu: nevyužívaná schátraná budova 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Coburgova 31 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.3628°N,17.57651°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   8621/4 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: nebytová budova, súp. č. 2270 

                                           budova obchodu a služieb (kuchyňa)  

 Výmera v m2 : 331 

 Číslo LV: 5381 

 Vlastník: 1. Kašťáková Jaroslava Ing., T. Tekela 11, Trnava 

              2. Kašťák Jozef RSDr., T. Tekela 11, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie pred budovou, prístup      

k budove z ul. Coburgova 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,3 km, autobusová zastávka 500 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 
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 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb. 
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 Lokalizácia: Areál bývalých TAZ 

 Druh brownfieldu:schátraná budova, čiastočne využívaná 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Coburgova 84 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.361409°N,17.572989°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   8606 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  

 Spôsob využívania pozemku: budova bez označenia súp. číslom, 

                                           priemyselná budova (odbyt, kancelárie OTS) 

 Výmera v m2 : 220 

 Číslo LV: 8742 

 Vlastník: HRÚZ Michal a Eva, rod. Mĺkva, Sereďská 93, Trnava - Modranka  

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: areálová komunikácia, parkovanie pred budovou, prístup      

k budove z ul. Coburgova 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,6 km, autobusová zastávka 800 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod,         

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy priemyslu, C 02 - plochy a bloky priemyselnej výroby, 

výrobných služieb a stavebnej výroby 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku výrobných priemyselných podnikov. 

 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Areál bývalých TAZ 

 Druh brownfieldu:  hala – zlieváreň, v rekonštrukcii, čiastočne využívaná 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Coburgova 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.361163°N,17.57268°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   8605 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: budova bez označenia súp. číslom, 

                                           priemyselná budova (administratívna budova) 

 Výmera v m2 :  486 

 Číslo LV: 8189 

 Vlastník: ŠKODA – SIPOX SLOVAKIA a. s., Červeňova 28, Bratislava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: areálová komunikácia, parkovanie pred budovou, prístup      

k budove z ul. Coburgova 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,6 km, autobusová zastávka 800 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod,         

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy priemyslu, C 02 - plochy a bloky priemyselnej výroby, 

výrobných služieb a stavebnej výroby 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku výrobných priemyselných podnikov. 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Areál bývalých TAZ 

 Druh brownfieldu:opustené, ponúkané na predaj, prenájom 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Coburgova  

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.360551°N,17.571854°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   8611 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: nebytová budova, súp. č. 2264, 

                                           priemyselná budova (administratíva)  

 Výmera v m2 : 355 

 Číslo LV:  8189 

 Vlastník:  ŠKODA – SIPOX SLOVAKIA a. s., Červeňova 28, Bratislava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: areálová komunikácia, parkovanie pred budovou, prístup      

k budove z ul. Coburgova 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,7 km, autobusová zastávka 900 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod,         

pred budovou 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy priemyslu, C 02 - plochy a bloky priemyselnej výroby, 

výrobných služieb a stavebnej výroby 
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 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre administratívne prevádzky. 
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 Lokalizácia: Areál bývalých TAZ 

 Druh brownfieldu:čiastočne využívaná budova vyžadujúca rekonštrukciu 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Strojárenská ulica 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.35667°N,17.572576°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:   8522/21 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku:  budova bez označenia súp. číslom, 

                                            administratívna budova (admin. budova VVZ) 

 Výmera v m2 : 1311 

 Číslo LV: 6035 

 Vlastník: TAZ, a. s., v likvidácii, Coburgova 84, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie pred budovou, vstup       

do budovy z ul. Strojárenská 

 Verejná doprava: železničná stanica 2,3 km, autobusová zastávka 250 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy priemyslu, C 02 - plochy a bloky priemyselnej výroby, 

výrobných služieb a stavebnej výroby 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre administratívne prevádzky, výrobné i nevýrobné priemyselné 

podniky. 

 

 

 

 

M = 1:1000 
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 Lokalizácia: Vajslova dolina, Mikovíniho ulica 

 Druh brownfieldu: areál čiastočne nevyužívaný, časť ponúkaná 

                              na predaj, prenájom (vyše 36 árov)                                   

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Mikovíniho ulica 1 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.359334°N,17.598231°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   1.   6511/7        2.   6511/102       3.   6511/106 

                       4.   6511/108     5.   6511/109       6.   6511/110 

 Druh pozemku:  všetkých 6 pozemkov – zastavané plochy a nádvoria 

 Spôsob využívania pozemku: 

1. Dvor 

2. Nebytová budova, súp. č. 609, budova tech. vybav. sídla (trafostanica) 

3. Budova bez označenia súp. číslom, priemyselná budova (dielne) 

4. Budova bez označenia súp. číslom, iná budova (kotolňa) 

5. Budova bez označenia súp. číslom, druh a popis stavby neuvedený 

6. Nebytová budova, súp. č. 6924, priemyselná budova (budova). 

 Výmera v m2 :  1.   18727          2.    109               3.    1562 

                       4.        90           5.     13                6.      738  

 Číslo LV:  5091 

 Vlastník:  IMMO PROJECT MANAGEMENT, s. r. o., Pod Bôrikom 8, Bratislava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie na pozemku pred areálom, 

parkovisko v areáli, vjazd do areálu z ul. Mikovíniho 
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 Verejná doprava: železničná stanica 1,8 km, autobusová zastávka 150 m 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod, verejné 

osvetlenie, elektronická komunikácia pred areálom, elektrina, teplovod v areáli 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy priemyslu, C 02 - plochy a bloky priemyselnej výroby, 

výrobných služieb a stavebnej výroby, B 06 - plochy a bloky areálov a zariadení 

mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre administratívne prevádzky, výrobné i nevýrobné priemyselné 

podniky. 

 

 

M = 1:1000 
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 Lokalizácia: Fakultná nemocnica   

 Druh brownfieldu: garáže – monolity, čiastočne nevyužívané 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Andreja Žarnova 11 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.368845°N,17.591721°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   6485/5 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie   

 Spôsob využívania pozemku:  bytová budova so súp. číslom 

 Výmera v m2 :  1334 

 Číslo LV: 2467 

 Vlastník: Slovenská republika 

 Správca : Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: areálová komunikácia, platené parkovanie pred budovou, 

prístup k budove z ul. Andreja Žarnova a z ul. Tamaškovičova  

 Verejná doprava: železničná stanica 700 m, autobusová zastávka 400 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: areálová občianska vybavenosť celomestského a regionálneho 

významu, B 03 - plochy a bloky areálovej vybavenosti regionálneho a lokálneho 

významu 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre skladové účely. 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Fakultná nemocnica 

 Druh brownfieldu: bývalé potraviny, bufet a cukráreň,  

                              v súčasnosti neprevádzkované, zanedbané 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Andreja Žarnova 11 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.367988°N,17.589785°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  6462/2 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: nebytová budova, súp. č. 4589, 

 budova ubytovacieho zariadenia (bufet OÚNZ Trnava) 

 Výmera v m2 : 1042 

 Číslo LV: 11468 

 Vlastník: AGROREAL spol. s r. o., Hlavná 918 / 2, Galanta 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: areálová komunikácia, platené parkovanie pred budovou, 

prístup k budove z ul. Andreja Žarnova a z ul. Tamaškovičova  

 Verejná doprava: železničná stanica 500 m, autobusová zastávka 200 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod, verejné 

osvetlenie, elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: areálová občianska vybavenosť celomestského a regionálneho 

významu, B 03 - plochy a bloky areálovej vybavenosti regionálneho a lokálneho 

významu 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb. 

 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Priemyselná zóna Sever, Trstínska cesta 

 Druh brownfieldu: časť objektu neprevádzkovaná, bývalá predajňa 

                              kobercov, ponúkaná na prenájom 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Trstínska cesta 9 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.387997°N,17.570709°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:   3374/22 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: budova bez označenia súp. číslom, 

budova obchodu a služieb (dielne)  

 Výmera v m2 : 2297 

 Číslo LV:  6484 

 Vlastník:  Križan Ľuboš, Štefánikova 22, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: štátna cesta č. II/504, parkovanie pred budovou, vstup      

do budovy z Trstínskej cesty 

 Verejná doprava: železničná stanica 2,3 km, železničná zastávka 400 m, 

autobusová zastávka 200 m 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod, verejné 

osvetlenie, elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy priemyslu, C 02 - plochy a bloky priemyselnej výroby, 

výrobných služieb a stavebnej výroby 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb. 

 

 

 

 

M = 1:1000 
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 Lokalizácia: Bývalé Polygrafické závody (tlačiarne) 

 Druh brownfieldu: nevyužívaná budova vyžadujúca rekonštrukciu 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Štefana Moyzesa 2/B 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.380591°N,17.57212°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   2694 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie  

 Spôsob využívania pozemku: nebytová budova, súp. č. 3247, 

 priemyselná budova (tlačiareň) 

 Výmera v m2 : 1477 

 Číslo LV: 592 

 Vlastník: MARKO Ľubomír Ing. – „SMF – Stavebno – montážna firma Marko“, 

             Holubyho 1099 / 96 B, Hlohovec – Šulekovo 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie pred budovou, vstup a 

vjazd do budovy z ul. Štefana Moyzesa, vjazd k budove aj z ul. Sv. Cyrila a 

Metoda 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,7 km, železničná zastávka 1,1 km, 

autobusová zastávka 0 m (pred budovou) 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod, verejné 

osvetlenie, elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: zmiešané územie - komerčno-podnikateľská zóna (obchod, 

nevýrobné služby, nezávadné výr. služby), B 06 - plochy a bloky areálov a 

zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Vybudovanie polyfunkčného centra – obchod, služby (rehabilitačné centrum, 

fitnes). 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Sídlisko Vodáreň II 

 Druh brownfieldu: preluka, opustené, zarastené zelinou, 

                              oplotený pozemok vo svahu nad Gymnáziom J. Hollého 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Veterná ulica (medzi č. 18/H a 18/A) 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.386967°N,17.598373°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:   1.   5292/181   

                       2.   5292/196 

 Druh pozemku:  obidva pozemky – zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: obidva pozemky - dvor 

 Výmera v m2 :  1.   1163    

                      2.   150         

 Číslo LV:  8684 

 Vlastník:  MORVAY Martin, Ing. Bc., Tomášikova 7, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie pred pozemkom, vstup   

na pozemok z ul. Veterná 

 Verejná doprava: železničná stanica 2,7 km, autobusová zastávka 0 m       

(pred pozemkom) 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod, verejné 

osvetlenie, elektronická komunikácia pred pozemkom, vodovod, elektrina, 

plynovod, elektronická komunikácia na pozemku 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 

 Návrh opätovného využitia: 

 Vybudovanie polyfunkčného centra – obchod, služby (rehabilitačné centrum, 

fitnes). 

 Vybudovanie parkovacieho domu. 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Sídlisko Družba I 

 Druh brownfieldu: nevyužívaná budova, ponúkaná na predaj, 

                               prenájom 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Vladimíra Clementisa 13/B 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.376895°N,17.599529°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:   5671/218 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: nebytová budova, súp. č. 6509, 

                                           budova ubytovacieho zariadenia (hotel – INKA) 

 Výmera v m2 : 465 

 Číslo LV:  8552 

 Vlastník:  TERRAVEST SLOVAKIA, s. r. o., Prievozská 14 / A, Bratislava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia, parkovanie               

pred budovou, vstup do budovy z ul. Vladimíra Clementisa 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,5 km, autobusová zastávka 50 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod, verejné 

osvetlenie, elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Vybudovanie polyfunkčného centra – obchod, služby (rehabilitačné centrum, 

fitnes). 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Trnava Východ, Zavarská ulica 

 Druh brownfieldu: dlhodobo rozostavané budovy, nedokončené 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Zavarská 12 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.373602°N,17.615955°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   1.    5688/1             2.    5688/2 

                       3.    5686/3             4.    5686/9   

 Druh pozemku:  všetky 4 pozemky – zastavané plochy a nádvoria  

 Spôsob využívania pozemku:  

1. Budova bez označenia súp. číslom, rozostavaná budova 

   (rozost. objekt laborat. prevádzok blok B)  

2. Budova bez označenia súp. číslom, rozostavaná budova 

   (rozost. objekt laborat. prevádzok blok A) 

3. Budova bez označenia súp. číslom, budova zdravotníckeho a 

    sociálneho zariadenia (prečerpávačka 1) 

4. Dvor     

 Výmera v m2 :   1.    310    2.    659       3.    13                  4.   2321 

 Číslo LV:  8021 

 Vlastník:  Slovenská republika 

 Správca : Regionálna veterinárna a potravinová správa, Zavarská 11, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: štátna cesta č. III/05131, parkovanie pred budovou, vjazd 

na pozemok z ul. Zavarská, možný vjazd aj z ul. Jačmenná 

 Verejná doprava: železničná stanica 2,6 km, autobusová zastávka 200 m 
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 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: zmiešané územie - komerčno-podnikateľská zóna (obchod, 

nevýrobné služby, nezávadné výr. služby), B 06 - plochy a bloky areálov a 

zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb 

 Návrh opätovného využitia: 

 Vybudovanie polyfunkčného centra – obchod, služby.  

 Využitie pre malé výrobné alebo nevýrobné priemyselné prevádzky, 

administratívne alebo vzdelávacie účely. 

 Vybudovanie centra pre seniorov. 

 

M = 1:1000 
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 Lokalizácia: Priemyselná zóna Juh, Nitrianska ulica 

 Druh brownfieldu: opustené, zarastené viacročným stromovým 

                              aj krovinatým porastom – prírodný brownfield 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Nitrianska 5 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.364183°N,17.602002°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo: 1. 6503/1      2. 6503/2      3. 6503/3       4. 6503/4  

                      5. 6503/5      6. 6503/6      7. 6503/7       8. 6503/8    

 Druh pozemku: všetkých 8 pozemkov – zastavané plochy a nádvoria 

 Spôsob využívania pozemku: všetkých 8 pozemkov - dvor 

 Výmera v m2 : 1. 17079       2.  555          3.  593          4.  882 

                      5.  2130       6.   72           7.   33          8.  3657 

 Číslo LV:  8166 

 Vlastník:  INPROX Trnava, a. s., Tomášikova 50 / B, Bratislava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie pred pozemkom, 

parkovisko na pozemku, vjazd na pozemok z ul. Nitrianska 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,7 km, autobusová zastávka 150 m 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred pozemkom, elektronická komunikácia              

na pozemku. 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: zmiešané územie - komerčno-podnikateľská zóna (obchod, 

nevýrobné služby, nezávadné výr. služby), B 06 - plochy a bloky areálov a 

zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb, mestské 

triedy spoločenského významu C1 (navrhované cestné prepojenie s ul. 

Belgickou a Železničnou ponad železničnú trať č. 116, vrátane okružnej 

križovatky), izolačná zeleň a sprievodná zeleň komunikácií, Z 04 - Plochy 

izolačnej zelene a sprievodnej zelene komunikácií 

 Návrh opätovného využitia: 

 Vybudovanie polyfunkčného centra – obchod, služby.  

 Využitie pre prevádzku výrobných priemyselných podnikov. 

 

 

 

 M = 1:1500 
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 Lokalizácia: Areál SAD a TNAD, Nitrianska ulica 

 Druh brownfieldu:opustené, dlhodobo rozostavané, nedokončené, 

ponúkané na predaj 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Nitrianska 5 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.363271°N,17.607755°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   1.  6509/7          2.  6509/8 

 Druh pozemku:  obidva pozemky – zastavané plochy a nádvoria 

 Spôsob využívania pozemku: 1. Rozostavaná stavba, rozostavaná budova, 

                                              (rozost. budova sociálno – učeb. priestorov) 

                                          2. Rozostavaná stavba, rozost. budova  

                                              (rozost. dielňa praktického vyučovania) 

 Výmera v m2 :   1.   427             2.   484  

 Číslo LV: 3511 

 Vlastník: Slovenská autobusová doprava Trnava, Nitrianska 5, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie pred budovou, prístup      

k budove z ul. Nitrianska 

 Verejná doprava: železničná stanica 2,4 km, autobusová zastávka 750 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: kanalizácia, elektrina, verejné osvetlenie pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: zmiešané územie - komerčno-podnikateľská zóna (obchod, 

nevýrobné služby, nezávadné výr. služby), B 06 - plochy a bloky areálov a 

zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku výrobných priemyselných podnikov. 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Sídlisko Ľudmily Podjavorinskej 

 Druh brownfieldu: opustené, neprevádzkované obchodné priestory, 

                               na prízemí pri vchode – o. č. 30 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Ľ. Podjavorinskej 30 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.371275°N,17.593086°E 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   6299 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 2547, 

                                          bytový dom – Ľ. Podjavorinskej č. 25-30 

 Výmera v m2 : 1200 

 Číslo LV: 11127 

 Vlastník: 73  vlastníkov a spoluvlastníkov bytov a nebytových priestorov, 

             č. 70 – Mesto Trnava, Hlavná 1 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie pred budovou, prístup      

k budove z ul. Ľudmily Podjavorinskej 

 Verejná doprava: železničná stanica 750 m, autobusová zastávka 250 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou, teplovod v budove 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy obytného územia - viacpodlažná zástavba (bytové domy), 

A 06 - viacpodlažná zástavba bytové domy     

  

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb. 

 

 

 

 

 

M = 1:1000 
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 Lokalizácia: Staré mesto, Kollárova ulica 

 Druh brownfieldu: na pozemku je stavba, časť rodinného domu 

             (v susedstve o. č. 16, s. č. 551, stavebne konštrukčne prepojené) 

             nevyužívaná  (na pozemku p. č. 6385/2) 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Kollárova 16 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.372396°N,17.590726°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  1.  6385/1     2.   6385/2 

 Druh pozemku: obidva pozemky – zastavané plochy a nádvoria 

 Spôsob využívania pozemku: 1. Bytová budova, súp. č. 551, rodinný dom 

                                           2. Dvor. 

 Oba pozemky evidované druhom chránenej nehnuteľnosti – ochranné pásmo 

pamiatkovej rezervácie.  

 Výmera v m2 :  1.  549         2. 117 

 Číslo LV:          1.  1156        2. 1749     

 Vlastník: 1. KULINOVÁ Katarína Ing., Chrobákova 2881/A, Bratislava, 

                 a  KULINOVÁ Alena, Trnava, Kollárova 16. 

                   2. PEJKOVIČOVÁ Mária, Kollárova 22, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná časť miestnej komunikácie, parkovanie       

pred budovou, platené parkovanie v blízkosti budovy (20 m), vjazd na pozemok 

z ul. Kollárova 

 Verejná doprava: železničná stanica 500 m, autobusová zastávka 100 m 
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 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod, verejné 

osvetlenie, elektronická komunikácia pred budovou 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia     

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne za účelom bývania. 

 

 

 

M = 1:500 



Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava | page 117 

www.circuse.eu 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 

 Fotodokumentácia: 
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 Lokalizácia: Staré mesto, Kollárova ulica 

 Druh brownfieldu: opustený dom, nevyužívaný objekt pri vchode 

                              do areálu Štadióna Antona Malatinského 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Kollárova 19 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.373201°N,17.592933°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   6334 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: nebytová budova, súp. č. 554, 

                                           iná budova (dom) 

 Pozemok evidovaný druhom chránenej nehnuteľnosti – ochranné pásmo 

                                           pamiatkovej rezervácie. 

 Výmera v m2 : 139 

 Číslo LV: 5000 

 Vlastník: Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, platené parkovanie pred budovou, 

vstup do budovy z ul. Kollárova 

 Verejná doprava: železničná stanica 700 m, autobusová zastávka 250 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: šport, telovýchova, rekreácia, voľný čas a mestotvorná 

polyfunkcia centra, mestotvorná polyfunkcia centra a hromadné verejné 

parkoviská centra ako jej súčasť, B 01 - mestotvorná polyfunkcia, B 05 - plochy 

a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb. 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, Kapitulská ulica 

 Druh brownfieldu: opustený, na prenájom ponúkaný dom 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Kapitulská 4 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.377912°N,17.592357°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   1.  475/1      2.  475/2      3.  475/3       4.  475/4 

 Druh pozemku:  všetky 4 pozemky – zastavané plochy a nádvoria 

 Spôsob využívania pozemku: 1. Nebytová budova, súp. č. 446, rodinný dom. 

                                   2. Zastavaná plocha a dvor, iná budova, súp. č. 446.   

                                   3. Dvor.     4. Dvor.   

 Všetky 4 pozemky a stavba na p. č. 475/1 sú evidované druhom chránenej 

nehnuteľnosti – nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka). 

 Výmera v m2 :  1.  154          2.  210         3.  320          4.  188 

 Číslo LV: 1., 3. a 4.   3964                 2.  9300                               

 Vlastník: 1., 3. a 4.   Danák Jozef, Ing.arch. a Emília, r. Rapantová, 

                              Šafárikova 8, Trnava 

             2.  Soboslay František a Alena, r. Zacharová, Okružná 6497 / 8,  

                  Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Kapitulská 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,2 km, autobusová zastávka 300 m 
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 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred pozemkom 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia    

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, Kapitulská ulica 

 Druh brownfieldu: objekt v rekonštrukcii, nevyužívané 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Kapitulská 24 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.377442°N,17.591995°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  515 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 466, rodinný dom  

 Pozemok evidovaný druhom chránenej nehnuteľnosti – nehnuteľná kultúrna 

pamiatka (národná kultúrna pamiatka). 

 Výmera v m2 : 713 

 Číslo LV: 59 

 Vlastník: Kongregácia sestier premonštrátok, Slovenská provincia, 

              Kláštor Pia XI., Vrbové 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Kapitulská 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,2 km, autobusová zastávka 350 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred pozemkom 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia   

  

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, Kapitulská ulica  

 Druh brownfieldu: výkop (cca 5 m hlboký– pod úrovňou chodníka), 

                      na časti pozemku odkryté starobylé sídlo, záhrada zarastená zelinou 

 Katastrálne územie:Trnava 

 Adresa: Kapitulská 20 (zbúrané stavby) 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.376822°N,17.59241°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  1.  508      

                      2.  509 

 Druh pozemku: 1. zastavaná plocha a nádvorie   

                       2.  záhrada 

 Spôsob využívania pozemku: 1. Bytová budova, súp. č. 462, rodinný dom.   

 Výmera v m2 :  1.  610      

                      2.  450 

 Číslo LV:  10655 

 Vlastník:  Trnava Building s. r. o., Trenčianska 57, Bratislava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred pozemkom, vjazd na pozemok z ul. Kapitulská 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,1 km, autobusová zastávka 400 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred pozemkom 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia    

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, Halenárska ulica 

 Druh brownfieldu: schátraný  objekt v susedstve funkčných obchodov 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Halenárska 19 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.375498°N,17.591844°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:   563 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 424, 

                                           rodinný dom (meštiansky dom)  

 Pozemok aj stavba sú evidované druhom chránenej nehnuteľnosti – 

                     - nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka). 

 Výmera v m2 :  1162 

 Číslo LV: 4830 

 Vlastník: LACKOVICH Peter Ing., Trnava, Halenárska 19 

                 KURINEC Oliver Ing. a Magdaléna, r. Stussáková, Sliač, Ul. 1. Mája 

                 LACKOVICH Pavol a Ľudmila, r. Pinkasová, Trnava, Hospodárska 84 

                 LACKOVICH Pavol, Hospodárska 84, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred budovou, vjazd na pozemok z Múzejného nám., vstup z ul. Halenárska 

 Verejná doprava: železničná stanica 950 m, autobusová zastávka 550 m 
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 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou aj pred vjazdom na pozemok               

z Múzejného nám. 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, Halenárska ulica 

 Druh brownfieldu: rozpadnutá budova bez strechy 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Halenárska 18 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.37566°N,17.591571°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   562  

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 423, rodinný dom 

 Výmera v m2 :  1755  

 Číslo LV: 1359 

 Vlastník:  Inwest, s. r. o., Bernolákova 1, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Halenárska 

 Verejná doprava: železničná stanica 950 m, autobusová zastávka 550 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 
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 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, Halenárska ulica 

 Druh brownfieldu: schátralá budova, zanedbaná 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Halenárska 14 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.37622°N,17.590772°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:   554 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: zastavaná plocha a dvor 

 Výmera v m2 : 1000 

 Číslo LV: 5000 

 Vlastník: Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Halenárska 

 Verejná doprava: železničná stanica 1 km, autobusová zastávka 600 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 
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 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, Halenárska ulica 

 Druh brownfieldu: schátralá budova, zanedbaná 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Halenárska 13 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.376394°N,17.590664°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  552 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 418, rodinný dom 

 Pozemok aj stavba sú evidované druhom chránenej nehnuteľnosti – 

                   - nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) 

 Výmera v m2 : 805 

 Číslo LV: 8993 

 Vlastník: Gerek Eduard Ing., Kozácka 2414 / 32, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Halenárska 

 Verejná doprava: železničná stanica 1 km, autobusová zastávka 550 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré mesto, Rybníkova ulica 

 Druh brownfieldu: nedokončený objekt vysokoškolského internátu  

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Rybníkova ulica 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.383112°N,17.58824°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  3547/49 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: dvor 

 Výmera v m2 : 4168  

 Číslo LV: 6033 

 Vlastník: Trnavská univerzita, Trnava, Hornopotočná 23 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, parkovanie pred budovou, parkovisko 

na pozemku, prístup k budove z ul. Jána Hajdóczyho  

 Verejná doprava: železničná stanica 1,7 km, autobusová zastávka 250 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod, verejné 

osvetlenie, elektronická komunikácia pred budovou 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: areálová občianska vybavenosť celomestského a regionálneho 

významu, B 03 - plochy a bloky areálovej vybavenosti regionálneho a lokálneho 

významu 
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 Návrh opätovného využitia: 

 Dobudovanie internátneho ubytovacieho komplexu pre vysokoškolských 

študentov.  
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, Hlavná ulica 

 Druh brownfieldu: preluka, vpredu od ulice dočasné stavby – 

                predajne, ostatné plochy pozemkov dočasne využívané ako parkovisko  

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Hlavná 38, 40 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.374183°N,17.586094°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:   1.  733      

                       2.  734  

                       3.  735  

 Druh pozemku:  všetky 3 pozemky – zastavané plochy a nádvoria 

 Spôsob využívania pozemku: všetky 3 pozemky - dvor 

 Výmera v m2 :   1.  89   

                        2.  290       

                        3.  383 

 Číslo LV: 5301 

 Vlastník: ŠURAN Marián Ing., Bratislava, Žalmanova 3 

                   ŠURAN Vendelín, Bratislava, Súmračná 6 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred pozemkom, parkovisko na pozemku, prístup k budove z ul. Vajanského a 

od 4 do 7 hod. aj z ul. Hlavná  

 Verejná doprava: železničná stanica 600 m, autobusová zastávka 350 m 
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 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred pozemkom na ul. Hlavná, vodovod, kanalizácia, 

elektrina, plynovod, elektronická komunikácia pred pozemkom                       

na ul. Vajanského 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia    

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 

  

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, Hlavná ulica 

 Druh brownfieldu: vpredu od Hlavnej ulice časť domu využívaná  

                          ako obchody, ostatná časť pozemku – stavby a dvor nie sú 

                          využívané, zozadu od Vajanského ulice zdevastované  

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Hlavná 34 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.374588°N,17.586534°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  737  

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 26, rodinný dom 

 Výmera v m2 : 482 

 Číslo LV: 1802 

 Vlastník: BUNČA Róbert, Topoľčianska 12, Bratislava 

             SCHNAPPOVÁ Viera, Vazovova 3, Bratislava 

             SCHNAPP Peter MUDr., Vazovova 3, Bratislava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred budovou, prístup k budove z ul. Vajanského a od 4 do 7 hod. aj                

z ul. Hlavná  

 Verejná doprava: železničná stanica 600 m, autobusová zastávka 400 m 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou na ul. Hlavná, vodovod a plynovod  

pred budovou na ul. Vajanského 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia    

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, budova Prachárne 

 Druh brownfieldu: nevyužívaná budova 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Trojičné námestie 1 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.377114°N,17.585297°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  759/1 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: nebytová budova, súp. č. 53, iná budova 

 Výmera v m2 : 420 

 Číslo LV: 5000 

 Vlastník: Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred budovou, prístup k budove z ul. Radlinského a od 4 do 7 hod. aj               

z Trojičného nám.  

 Verejná doprava: železničná stanica 900 m, autobusová zastávka 350 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia    
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 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, Hviezdoslavova ulica 

 Druh brownfieldu: čiastočne využívaný objekt 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Hviezdoslavova 5 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.378377°N,17.5881°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  260 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 226, iná budova (dom) 

 Pozemok aj stavba sú evidované druhom chránenej nehnuteľnosti – 

                  nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka).  

 Výmera v m2 : 758 

 Číslo LV: 5357 

 Vlastník: Mikuš Tibor Ing. PhD., Ružová dolina 645, Suchá nad Parnou 

             Lamoš Jozef Ing., Slnečná 13, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Hviezdoslavova 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,1 km, autobusová zastávka 450 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia   

  

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Fotodokumentácia: 
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, 

                         roh ulíc Hviezdoslavova a Hollého  

 Druh brownfieldu: nevyužívaný objekt, ponúkaný na predaj 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Jána Hollého 1  

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.378858°N,17.588838°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:  264 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 375, rodinný dom 

 Pozemok aj stavba sú evidované druhom chránenej nehnuteľnosti – 

                   nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)  

 Výmera v m2 : 2344 

 Číslo LV: 5735 

 Vlastník: EUROTEX SR Bratislava, s. r. o., Pod Kalváriou 2103, Topoľčany 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Jána Hollého 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,2 km, autobusová zastávka 400 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia    

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 

 

  

 

 

 

M = 1:500 
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 Fotodokumentácia: 
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 Lokalizácia: Staré Mesto – Centrum, 

                         roh Paulínskej a Trhovej ulice 

 Druh brownfieldu: čiastočne využívaný objekt, zanedbaný 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Trhová 2 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.376289°N,17.58784°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  673/1 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: nebytová budova, súp. č. 243, 

                         administratívna budova (administratívna budova – Trhová 2) 

 Výmera v m2 : 449 

 Číslo LV: 5000 

 Vlastník: Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, prístup k budove z ul. Paulínska a z ul. Trhová 

 Verejná doprava: železničná stanica 850 m, autobusová zastávka 550 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod, verejné 

osvetlenie, elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia    

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Vybudovanie polyfunkčného centra - využitie pre prevádzku obchodu alebo 

služieb (rehabilitačné centrum, fitness,…..). 

 

 

 

 

 

M = 1:500 

 



Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava | page 162 

www.circuse.eu 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 

 Fotodokumentácia: 
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 Lokalizácia: Staré Mesto – Centrum, 

                          roh Športovej a Streleckej ulice  

 Druh brownfieldu: preluka, zbúrané stavby  

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Športová 20 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.373975°N,17.590152°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   1.  6375/1  

                        2.  6375/2 

 Druh pozemku:  Obidva pozemky – zastavané plochy a nádvoria. 

 Spôsob využívania pozemku: Obidva pozemky – dvor. 

 Obidva pozemky evidované druhom chránenej nehnuteľnosti – ochranné 

                         pásmo pamiatkovej rezervácie.  

 Výmera v m2 :   1.  64   

                        2.  545 

 Číslo LV: 7646 

 Vlastník: RM JET, spol. s r. o., Bratislavská 7482 / 80, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred pozemkom, vjazd na pozemok z ul. Športová 

 Verejná doprava: železničná stanica 700 m, autobusová zastávka 250 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia    

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Fotodokumentácia: 
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 Lokalizácia: Staré Mesto – Centrum, Jeruzalemská ulica 

 Druh brownfieldu: opustené, ako obytný dom nevyužívané 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Jeruzalemská 29 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.38135°N,17.590578°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:  365  

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 320, rodinný dom 

 Výmera v m2 : 304 

 Číslo LV: 3347 

 Vlastník: STILLER Július, B. Smetanu 6, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Jeruzalemská 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,7 km, autobusová zastávka 400 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia    

 



Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava | page 167 

www.circuse.eu 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Fotodokumentácia: 
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 Lokalizácia: Staré Mesto – Centrum, Zelený kríčok  

 Druh brownfieldu: opustený, zdevastovaný objekt pri ČSOB 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Zelený kríčok (vchod z Františkánskej ul.) 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.380942°N,17.583484°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  146 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie                     

 Spôsob využívania pozemku: nebytová budova, súp. č. 115,                                 

budova ubytovacieho zariadenia (polyfunkčný objekt)   

 Pozemok evidovaný druhom chránenej nehnuteľnosti – ochranné pásmo                                

pamiatkovej rezervácie. 

 Výmera v m2 : 1489 

 Číslo LV: 5273 

 Vlastník: Pašková Mária, r. Hrešková, Mgr., Oravská 5, Bratislava  

                  Székelyová Anna, r. Hrešková, Zelená 14, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia a platené parkovanie 

pred budovou, miestna komunikácia do 5t a vjazd na pozemok                        

z ul. Františkánska, parkovisko na pozemku 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,3 km, autobusová zastávka 150 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou aj pred vjazdom na pozemok 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia    

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Fotodokumentácia: 
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 Lokalizácia: Staré mesto – Centrum, Kapitulská ulica 

 Druh brownfieldu: schátralý obytný dom vyžadujúci rekonštrukciu 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Kapitulská 7 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.377445°N,17.592571°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo: 479  

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie                    

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 449, rodinný dom 

 Pozemok evidovaný druhom chránenej nehnuteľnosti – nehnuteľná kultúrna 

pamiatka (národná kultúrna pamiatka). 

 Výmera v m2 : 575 

 Číslo LV: 2727 

 Vlastník: Jamborová Tatiana JUDr., Hospodárska 81, Trnava,                

                   Jamborová Zuzana, Hospodárska 81, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Kapitulská 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,2 km, autobusová zastávka 350 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou. 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia  

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 

 

   

 

 

M = 1:500 
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 Fotodokumentácia: 
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 Lokalizácia: Staré Mesto – Centrum, 

                    roh Štefánikovej ulice a Hradobnej uličky 

 Druh brownfieldu: preluka zarastené burinou  

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Štefánikova (medzi or. č. 29 a Hradobnou uličkou) 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.380208°N,17.584082°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   95/6   

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie                    

 Spôsob využívania pozemku: dvor 

 Výmera v m2 :  1468 

 Číslo LV: 8120 

 Vlastník: PRÍBELA Milan Ing., Špačinská 100, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred pozemkom, možný vjazd na pozemok z ul. Štefánikova, vstup na pozemok 

z ul. Hradobná 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,2 km, autobusová zastávka 200 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred pozemkom, vedenie verejného osvetlenia         

na pozemku 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia    

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Fotodokumentácia: 
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 Lokalizácia: Staré Mesto – Centrum, 

                    roh Františkánskej ulice a Hradobnej uličky  

 Druh brownfieldu: preluka zarastená burinou a krovím 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Františkánska (medzi or. č. 18 a Hradobnou uličkou) 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.380137°N,17.582859°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:    1.  95/27       2.  95/28         3.  95/44  

 Druh pozemku:   všetky 3 pozemky – zastavané plochy a nádvoria                    

 Spôsob využívania pozemku: všetky 3 pozemky - dvor 

 Výmera v m2 :    1.  993          2.  1003           3.  1060  

 Číslo LV:  10412 

 Vlastník:  AK Immobilien s. r. o., Paulínska 24, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred pozemkom, vjazd na pozemok z ul. Františkánska 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,2 km, autobusová zastávka 250 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred pozemkom, vedenie verejného osvetlenia         

na pozemku 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia    

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 

 

 

 

 

 

M = 1:500 
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Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava | page 181 

www.circuse.eu 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 

49. 

 Lokalizácia: Staré Mesto – Centrum, Štefánikova ulica 

 Druh brownfieldu: schátralý polyfunkčný dom 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Štefánikova 41 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.37886°N,17.584694°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   66 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie                    

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 131, rodinný dom 

 Pozemok je evidovaný druhom chránenej nehnuteľnosti –nehnuteľná kultúrna 

pamiatka (národná kultúrna pamiatka). 

 Výmera v m2 : 522 

 Číslo LV: 5004 

 Vlastník: Čajkovič Augustín, Trnava, Ľ. Podjavorinskej 2544/18 

             Chobotová Štefánia, r. Šebová, Stredná 4231/5, Bratislava 

             Augustínová Mária, r. Chobotová, Igram č. 13 

             Krajčovičová Jozefína, r. Chobotová, Igram č. 10 

             Valčičáková Sodónia, r. Chobotová, Kostolná 1628/1, Modra 

             Krajčovičová Antónia, r. Chobotová, Igram č. 151 

             Hodasová Marcela, r. Chobotová, Janka Silana 10/1861, Žilina 

             Čajkovič Jozef Ing., Tatranská Lomnica, Hotel Uran 

             Čajkovič Blažej, Trnava, Botanická 5685/10 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Štefánikova 
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 Verejná doprava: železničná stanica 1 km, autobusová zastávka 350 m 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia  

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 

 

   

 

 

M = 1:500 
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 Lokalizácia: Staré Mesto – Centrum, Štefánikova ulica  

 Druh brownfieldu: nevyužívaný pozemok, zarastený burinou, 

od uličného frontu zachovaný múr stavby 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Štefánikova 33 (medzi or. č. 32 a 34) 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.379938°N,17.584181°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   95/4 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie                     

 Spôsob využívania pozemku: dvor 

 Výmera v m2 : 1320 

 Číslo LV: 5953 

 Vlastník: Kollár Jozef, Trnava, Koceľova 27 

             Šarmír Ľubomír Ing. a Henrieta, r. Harušťáková Ing., Trnava,  

             Kollárova 22 

 Uvedení vlastníci sú vlastníkmi aj susedného pozemku – p. č. 95/5, na ktorom 

je dom – súp. č. 122. Pozemok p. č. 95/5 je evidovaný druhom chránenej 

nehnuteľnosti – nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka). 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie              

pred pozemkom, vjazd na pozemok z ul. Štefánikova 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,2 km, autobusová zastávka 250 m 
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 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred pozemkom 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré Mesto – centrum, Pekárska ulica  

 Druh brownfieldu: nevyužívaný objekt – obytný dom 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Pekárska ulica (o. č. 37 ) 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.379266°N,17.58607°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:   11 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie                

 Spôsob využívania pozemku: nebytová budova, súp. č. 183, budova 

ubytovacieho zariadenia (prevádzkový objekt) 

 Výmera v m2 :  712 

 Číslo LV:  6155 

 Vlastník:  ENERGIE MONTAGE s. r. o., Priemyselná 6, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Pekárska 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,2 km, autobusová zastávka 500 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 
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 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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52.  

 Lokalizácia: Staré Mesto – centrum, Pekárska ulica 

 Druh brownfieldu: nevyužívané, od uličného frontu 

fasáda obitá po tehlu, v rekonštrukcii   

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Pekárska ulica (o. č. 36 ) 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.379437°N,17.585979°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:  12 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie                 

 Spôsob využívania pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

                                           rodinný dom, súp. č. 182 

 Výmera v m2 : 345 

 Číslo LV: 7779 

 Vlastník: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, 

             Jána Hollého 10, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Pekárska 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,2 km, autobusová zastávka 450 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré Mesto – centrum, Pekárska ulica 

 Druh brownfieldu: nevyužívaný objekt – obytný dom 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Pekárska 34 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.379572°N,17.585941°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:  14 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie                  

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 180, rodinný dom 

 Výmera v m2 :  240 

 Číslo LV: 2645 

 Vlastník: DUBASOVÁ Ingrid, r. Ondrušová JUDr., Sládkovičova 1427/8,              

Humenné 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Pekárska 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,2 km, autobusová zastávka 450 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 
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 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré Mesto – centrum, Pekárska ulica   

 Druh brownfieldu: preluka s pozostatkom predného múru domu 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Pekárska 15 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.380718°N,17.586043°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:   178 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie                  

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 161, rodinný dom 

 Výmera v m2 :  592 

 Číslo LV:  1293 

 Vlastník:  Režuchová Mária, rod. Režuchová, Andreja Kubinu 27, Trnava 

              Žilinská Zuzana, rod. Režuchová, Ľ. Podjavorinskej 32, Trnava 

              Režucha Rudolf Ing., Bratislava, Sibírska 10 

              Čásarová Katarína, rod. Režuchová, Spartakovská 19, Trnava 

              Bedečová Viola, rod. Režuchová, Bratislava, Strečnianska 1 

              Režucha Štefan, Pekárska 15, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred pozemkom, vjazd na pozemok z ul. Pekárska 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,4 km, autobusová zastávka 300 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred pozemkom 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia:  Staré Mesto – centrum, Pekárska ulica 

 Druh brownfieldu: nevyužívaný obytný dom 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Pekárska 16 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.38086°N,17.585992°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   177 

 Druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie                 

 Spôsob využívania pozemku: bytová budova, súp. č. 162, rodinný dom 

 Výmera v m2 :   641 

 Číslo LV:  3245 

 Vlastník:  Korytár František, Pekárska 14, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Pekárska 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,4 km, autobusová zastávka 300 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 
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 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré Mesto – centrum, 

                    roh Pekárskej ulice a ulice Horné bašty 

 Druh brownfieldu: schátralý obytný dom 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Pekárska 19 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.381195°N,17.585606°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:    1.  30                                         2.  31/1 

 Druh pozemku:  1. Zastavaná plocha a nádvorie     2. záhrada                

 Spôsob využívania pozemku: 1. Bytová budova, súp. č. 165, rodinný dom 

 Výmera v m2 :   1.  360                                       2.  75 

 Číslo LV: 2463 

 Vlastník: Vajdík Marián a Oľga, rod. Virgovičová, Pekárska 19, Trnava 

             Harmáčková Melánia, rod. Vajdíková, Sereď, Mlynárska 38/32 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Pekárska 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,4 km, autobusová zastávka 250 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 
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 Lokalizácia: Staré Mesto – centrum, ulica Horné bašty 

 Druh brownfieldu: schátralý obytný dom 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Horné bašty 37 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.381122°N,17.584895°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností:  

 Parcelné číslo:   1.  33                                          2.  32 

 Druh pozemku:  1. Zastavaná plocha a nádvorie     2.  Záhrada                   

 Spôsob využívania pozemku: 1. Bytová budova, súp. č. 5222, rodinný dom. 

 Pozemok je evidovaný druhom chránenej nehnuteľnosti – nehnuteľná kultúrna 

pamiatka (národná kultúrna pamiatka). 

 Výmera v m2 :  1.  637                                         2.  217 

 Číslo LV:  3498 

 Vlastník:  Benko Marián, Justičná 6504/10, Prešov 

              Martincová Mária, rod. Slobodová, Nešporova 1016/4, Šaľa 

              Lubušký Mikuláš, V. Clementisa 6454/63, Trnava 

              Kolesárová Mária, rod. Lubušková, Ľudová 1371/18, Trnava 

              Lubušký Peter, Voderady č. 161 

              Lubušková Lucia, V. Clementisa 6454/63, Trnava 

              Benková Emília, Slovenská 3287/56, Prešov 

              Sloboda Marián, Lipová 624/9, Nitra 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Horné bašty 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,4 km, autobusová zastávka 200 m 
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 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 

 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 

 

 

 

M = 1:500 



Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava | page 207 

www.circuse.eu 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 

 Fotodokumentácia: 

  

   

        

       



Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava | page 208 

www.circuse.eu 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 

58. 

 Lokalizácia: Tulipán,  

                   medzi Bočnou ulicou a Ul. G. Steinera, kolmo na Zelenečskú ulicu 

 Druh brownfieldu: preluka, oplotený nevyužívaný pozemok 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Bočná 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.361451°N,17.587631°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  1.  8335/1        2.  8335/6 

 Druh pozemku: Obidva pozemky – ostatné plochy                 

 Spôsob využívania pozemku: Obidva pozemky – uličná zeleň 

 Výmera v m2 :  1.  1420           2.  600 

 Číslo LV: 9546 

 Vlastník: Helfer Zdenko, Juraja Slottu 29, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: miestna komunikácia, vjazd na pozemok z ul. Bočná, vstup 

na pozemok z ul. Zelenečská 

 Verejná doprava: železničná stanica 1 km, autobusová zastávka 100 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred pozemkom, elektrina, plynovod, elektronická 

komunikácia na pozemku 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: zmiešané územie (občianska vybavenosť a viacpodlažné 

bývanie), B 02/1 - polyfunkčná kostra mesta 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre polyfunkčné centrum - prevádzky obchodu alebo služieb. 

 Využitie pre hromadnú bytovú výstavbu – sociálne nájomné byty. 
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 Lokalizácia: Staré Mesto, Rázusova ulica 

 Druh brownfieldu: Nevyužívaný objekt – bývalé kino Sloboda 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Rázusova 3 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.372503°N,17.587821°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  6389 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie                 

 Spôsob využívania pozemku: Nebytová budova, súp. č. 263, 

                                          budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum. 

 Pozemok evidovaný druhom chránenej nehnuteľnosti – ochranné pásmo 

pamiatkovej rezervácie.  

 Výmera v m2 : 523 

 Číslo LV: 6033 

 Vlastník: Trnavská univerzita, Hornopotočná 23, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Rázusova 

 Verejná doprava: železničná stanica 350 m, autobusová zastávka 150 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia  

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely vzdelávania. 

 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Fotodokumentácia: 
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60. 

 Lokalizácia: Staré Mesto, Námestie Slov. národ. povstania a Rázusova ulica 

 Druh brownfieldu: Nevyužívaný objekt – bývalá reštaurácia a 

                              administratívna budova s bytovými priestormi  

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Námestie Slov. národ. povstania 1 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.372856°N,17.587381°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:   6393 

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie                  

 Spôsob využívania pozemku: Bytová budova, súp. č. 268, rodinný dom 

 Pozemok evidovaný druhom chránenej nehnuteľnosti – ochranné pásmo     

pamiatkovej rezervácie. 

 Výmera v m2 :  529 

 Číslo LV: 5509 

 Vlastník: Lesná Viera, rod. Koláriková MUDr., Mošovského 5, Bratislava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, 2 vjazdy na pozemok z ul. Rázusova a z Námestia Slov. národ. 

povstania 

 Verejná doprava: železničná stanica 400 m, autobusová zastávka 200 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia 

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 

 

 

 

 

 

M = 1:500 
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61. 

 Lokalizácia: Staré Mesto – Centrum, Jeruzalemská ulica 

 Druh brownfieldu: Nevyužívaný objekt, dom bez strechy, 

 z väčšej časti asanovaný. 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Jeruzalemská 6 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.380146°N,17.591359°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  1.   346/1              2.   346/2  

 Druh pozemku: obidva pozemky – zastavané plochy a nádvoria 

 Spôsob využívania pozemku: 1. Dvor    

            2. Bytová budova, súp. č. 332, rodinný dom (meštiansky dom). 

               Pozemok aj stavba sú evidované druhom chránenej nehnuteľnosti –  

               nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka). 

 Výmera v m2 : 1.   723                   2.   268 

 Číslo LV:  10488 

 Vlastník:  Gerek Pavol, Jeruzalemská 13, Trnava 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred budovou, vjazd na pozemok z ul. Jeruzalemská 

 Verejná doprava: železničná stanica 1,5 km, autobusová zastávka 250 m 

 

 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, verejné osvetlenie, 

elektronická komunikácia pred budovou 
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 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, B 01 - mestotvorná 

polyfunkcia   

 

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre prevádzku obchodu alebo služieb, prípadne pre účely bývania. 

 

 

 

 

 

M = 1:500 
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 Fotodokumentácia: 
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62. 

 Lokalizácia: Staré Mesto – centrum, 

                   roh Orolskej ulice a Ulice Dolné bašty 

 Druhbrownfieldu: Zchátralé športovisko – ihrisko, 

                              nevyužívané budovy – bývalý areál Lokomotívy Trnava. 

 Katastrálne územie: Trnava 

 Adresa: Dolné bašty (o. č. nezistené) 

 Zemepisná šírka a dĺžka bodu vstupu: 48.374051°N,17.587851°E 

 

 Stav podľa katastra nehnuteľností: 

 Parcelné číslo:  653   

 Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 Spôsob využívania pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

 Výmera v m2 : 4334 

 Číslo LV: 11201 

 Vlastník: Rímskokatolícka cirkev, 

             1. Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava 

             2. Farnosť Trnava – Sv. Mikuláša, M. S. Trnavského 3, Trnava 

             3. Farnosť Trnava – Božieho milosrdenstva, Botanická 1, Trnava 

 Poznámka : Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby, postavenej 

                  na tomto pozemku (bývalá spoločenská miestnosť, herňa, šatne, 

                  využívané v minulosti TJ Lokomotíva Trnava). 

 

 Dopravná infraštruktúra: 

 Cestné pripojenie: jednosmerná miestna komunikácia do 5t, platené parkovanie 

pred pozemkom, vjazd na pozemok z ul. Dolné bašty 

 Verejná doprava: železničná stanica 550 m, autobusová zastávka 350 m 
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 Technická infraštruktúra: 

 Inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, plynovod, teplovod, verejné 

osvetlenie, elektronická komunikácia pred pozemkom 

 Územno-technické informácie: 

 Územný plán: plochy mestotvornej polyfunkcie centra, komunikácia, B 01 - 

mestotvorná polyfunkcia    

 Návrh opätovného využitia: 

 Využitie pre športovo-relaxačné účely obyvateľov 

 Vybudovanie polyfunkčného centra obchodu alebo služieb, prípadne pre účely 

bývania. 

 

 

 

M = 1:500 
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E.   Vyhodnotenie analýzy brownfieldov 

Návrhová časť štúdie prezentuje výsledky analýzy zmapovaných 

brownfieldov z hľadiska ich charakteru, výmery a vlastníctva (komplexná 

evidencia je uvedená v Tabuľke č.2).  

Celková výmera zmapovaných brownfieldov v meste Trnava predstavuje 

plochu 5 903 579 m2, čo je 9,25 % katastrálneho územia. Pritom najväčšia 

čast patrí prírodnému nevyužívanému územiu “Medziháj” s rozlohou 5 321 264 

m2. Nasleduje skupina priemyselných brownfieldov s plochou 300 717 m2, z 

ktorých primárnu čast zaberá areal bývalého cukrovaru. Ďalšie skupiny 

brownfieldov (IBV, obchod-služby, preluky) predstavujú územia s rozlohou cca 

14-16 000 m2. Brownfieldy s charakterom hromadnej bytovej výstavby tvoria 

zanedbateľnú plochu cca 5 000 m2  (Tabuľka č.1). 

             Tabuľka č.1 

 
Druh brownfieldu Počet Výmera v m2 

 
IBV 22 16 123 

Obchod-služby 
(OBCH-SLUZ) 13 14 225 

 
Preluka 11 14 946 

 
Priemyselný (PRIEM) 7 300 717 

 
Prírodný (PRIR) 6 5 552 417 

 
HBV 3 5 151 

 
SPOLU 62 5 903 579 
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      Tabuľka č.2 

Číslo 

brownfieldu 

Druh 

brownfieldu  

Charakter 

vlastníctva  Výmera v m2  

1 PRIEM PO 
                                 

210 404    

2 PRIR, PRIEM 
VS, CIR, 

PO,ST, FO 
                                    

5 321 264    

3 PRIR VS 

                                  

184 269    

4 

 

PRIR VS                       62 730    

5 
OBCH-SLUZ 

(DOPR) ST 
                                   

1 193    

6 IBV FO 
                                      

536    

7 

HBV, SLUZ 

(DOPR) ST 

                                      

545    

8 PRIEM PO 

                                 

14 483    

9 HBV VS 
                                      

438    

10 PRIR PO 
                                   

7 436    

11 OBCH-SLUZ FO 

                                      

331    

12 PRIEM FO 

                                      

220    

13 PRIEM PO 

                                      

486    

14 
PRIEM, OBCH-

SLUZ PO 
                                      

355    

15 OBCH-SLUZ PO 
                                   

1 311    

16 PRIEM PO 

                                 

21 239    

17 OBCH-SLUZ ST 

                                   

1 334    

18 OBCH-SLUZ PO 
                                   

1 042    
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19 

 
OBCH-SLUZ 

 
FO 

 
2 297    

20 
OBCH-SLUZ, 

PRIEM FO 
                                   

1 477    

21 PRELUKA FO 

                                   

1 313    

22 OBCH-SLUZ PO 

                                      

465    

23 
OBCH-SLUZ, 

PRIEM ST 
                                   

3 303    

24 PRIR PO 
                                 

25 001    

25 PRIEM ST 

                                      

913    

26 OBCH-SLUZ VS 

                                         

80    

27 IBV FO 

                                      

666    

28 IBV VS 
                                      

139    

29 IBV FO 
                                      

872    

30 IBV CIR 

                                      

713    

31 PRELUKA PO 

                                   

1 060    

32 IBV FO 
                                   

1 162    

33 PRELUKA PO 
                                   

1 755    

34 IBV VS 

                                   

1 000    

35 IBV FO 

                                      

805    

36 HBV (internát) ST 
                                   

4 168    

37 PRELUKA FO 
                                      

762    

38 IBV FO 

                                      

482    
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39 OBCH-SLUZ VS 
                                      

420    

40 IBV, OBCH-SLUZ FO 
                                      

758    

41 IBV PO 

                                   

2 344    

42 OBCH-SLUZ VS 

                                      

449    

43 PRELUKA PO 
                                      

609    

44 IBV FO 
                                      

304    

45 IBV FO 

                                   

1 489    

46 IBV FO 

                                      

575    

47 PRELUKA FO 

                                   

1 468    

48 PRELUKA PO 
                                   

3 056    

49 IBV, OBCH-SLUZ FO 
                                      

522    

50 PRELUKA FO 

                                   

1 320    

51 IBV PO 

                                      

712    

52 IBV CIR 
                                      

345    

53 IBV FO 
                                      

240    

54 PRELUKA FO 

                                      

592    

55 IBV FO 

                                      

641    

56 IBV FO 
                                      

435    

57 IBV FO 
                                      

854    

58 PRELUKA FO 

                                   

2 020    
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59 OBCH-SLUZ, ŠKOL ST 
                                      

523    

60 IBV FO 
                                      

529    

61 PRELUKA FO 

                                      

991    

62 PRIR CIR 

                                   

4 334    

SPOLU 
VÝMERA                  5 903 579    

 

Z hľadiska charakteru vlastníctva tvoria najväčšiu časť brownfieldy patriace 

mestu najmä v dôsledku identifikácie „Medzihája“. Nasledujú brownfieldy vo 

vlastníctve obchodných spoločností s rozlohou 365303 m2. Fyzické osoby vlastnia 

25 075 m2, štát 290 863 m2 a cirkev je vlastníkom 135 661 m2  (Tabuľka č.3).    

Tabuľka č.3 
   

Vlastníctvo brownfieldu Počet Výmera v m2 

 
Fyzická osoba (FO) 27                            25 075   

 
Právnická osoba (PO) 16                          365 303    

 
Verejný sektor (VS) 9                       5 086 677    

 

Štát (ST) 7 

                                  

290 863    

 
Cirkev (CIR) 3 

                                  
135 661    

 
SPOLU 62                       5 903 579    

 

Vzhľadom na rozsiahlu plochu “Medzihája” je tento areál vyhodnocovaný 

špecificky podľa druhu a rozdelený na čast prírodného a čast priemyselného 
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brownfieldu. V triedení podľa vlastníctva je v počte uvedený pri dominantnom 

vlastníkovi (VS), vo výmerách sú zohľadnené plochy podľa jednotlivých vlastníkov. 

Ostatné “hnedé objekty” sú charakterizované podľa prevažujúcho zaradenia. 

Podľa územného členenia mesta Trnava sa najväčší počet nevyužívaných 

objektov nachádza v jeho strede, a to v mestskej pamiatkovej rezervácii a následne 

na juhu mesta. Najmenší počet brownfieldov bol identifikovaný na východe mesta 

(Tabuľka č.4).  

            Tabuľka č.4 

 
Lokalizácia brownfieldu Počet Výmera v m2 

 
Trnava - stred 35 33 006 

 
Trnava - západ 3 5 507 010 

 
Trnava - sever 5 280 912 

 
Trnava - východ 2 3 768 

 
Trnava - juh 17 78 883 

 
SPOLU 62 5 903 579 
 

Možno konštatovať, že v strede mesta prevažujú rozlohou menšie 

brownfieldy, primárne staré bytové domy vo vlastníctve fyzických osôb, evidované 

ako nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktorých obnova vyžaduje rozsiahle investície. 

Prírodné brownfieldy sa nachádzajú predovšetkým na západe územia mesta, ktoré 

predstavujú taktiež významnú výzvu pre svoju revitalizáciu. V južnej časti mesta 

bolo naopak identifikovaných najviac priemyselných objektov vyžadujúcich 

rekonštrukciu.  
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F.  Záver 

Predkladaná štúdia predstavuje jednu z pilotných iniciatív verejnej správy 

na území Slovenskej republiky, umožňujúcu naštartovať proces recyklácie 

mestských objektov a sanácie pôdy v týchto oblastiach. Na základe nej je vhodné 

vyhodnotiť rozvojový potenciál zmapovaných lokalít, posúdiť a prekonať jeho 

prekážky a snažiť sa využiť nové príležitosti pre sanácie brownfieldov.  

Regenerácia sídiel je obrovskou šancou pre udržateľnosť životného 

prostredia v mestských a prímestských oblastiach,  na realizáciu ktorej je 

nevyhnutná predovšetkým proaktívna úloha lokálnych, ale i národných vlád. 

Vzhľadom na absentujúcu národnú legislatívu v uvedenej problematike sa ťažko 

presadzuje zodpovedná sanácia najmä starých priemyselných areálov a produktívne 

opätovné využitie brownfieldov v chránených pamiatkových rezerváciách, keďže 

neexistujú žiadne strategické podporné nástroje na ich revitalizáciu.  

Recykláciou nevyužívaných mestských objektov a plôch je však možné 

dosiahnuť radu pozitívnych hospodárskych, environmentálnych i sociálnych efektov 

pre mestské sídla, ako:  

 Zlepšenie kvality životného prostredia (pôda, vzduch a podzemné vody). 

 Zníženie rozrastania miest a záberu „zelených plôch“. 

 Opätovné využitie existujúcej infraštruktúry (kanalizácia, cesty,…). 

 Zvýšené príjmy majetkových daní pre samosprávu. 

 Ekonomický rast vrátane uchovávania a vytvárania miestnych pracovných 

príležitostí. 
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Napriek obmedzeným možnostiam miestnych samospráv, môžu tieto iniciovať 

obnovu zanedbaných, zdevastovaných a nedostatočne využívaných lokalít 

nasledovnými spôsobmi: 

 Budovanie kapacít – spravovanie sanačných problémov, 

poskytovanie vzdelávacích  materiálov,  rozvíjanie informácií a 

podpora premeny starých priemyselných areálov, zlepšenie procesu 

územného mestského plánovania.  

 Ekonomická podpora brownfields projektov - oslobodenie dane z 

nehnuteľnosti, prípadne iné motivačné programy a stimuly.  

 Vzorové pôsobenie lokálnych samospráv obnovou vlastných hnedých 

zón, monitoring všetkých brownfieldov na území miest.  

 Prieskum a získavanie informácií – sledovanie programov na sanáciu 

starých priemyselných areálov v meste, informácie o zvýšovaní 

výnosov z miestnej dane, o znížení negatívnych dopadov na  životné 

prostredie a zdravie občanov.  

 Marketing a propagácia – podporovanie a presadzovanie recyklácie 

brownfieldov, šírenie informácií prostredníctvom publikácií, webových 

stránok, prezentácií a mediálnych správ o ich produktívnom 

opätovnom využití. 
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G.  Komplexná mapa brownfieldov 

 


