
Mesto Trnava 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

 

NÁVRH 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA  

 

KTORÝM SA DOPĹŇA VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 

a VZN č. 478 O ÚZEMNOM PLÁNE MESTA TRNAVA  A O REGULATÍVOCH 
A LIMITOCH VYUŽITIA ÚZEMIA A ZÁSAD PRE ĎALŠÍ ROZVOJ MESTA 

TRNAVA 
 

 
Dátum vyvesenia návrhu VZN:                  18.8.2017  
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:                28.8.2017 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu 
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme 
alebo elektronicky na adresu infoservis@trnava.sk, alebo ústne do zápisnice na MsÚ.  
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to 
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej  lehote sa 
nemusí prihliadať. 

 

Mestské  zastupiteľstvo mesto Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti 

podľa čl. 67 a čl. 68 Ústavy SR a podľa  §4 ods.3  písmena j) a §6 ods.1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov 
a podľa  §27 ods. 3 zákona SNR  č. 50/1976 Zb. o Územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v  znení neskorších  predpisov vydáva toto všeobecne  
záväzné nariadenie, ktorým 

 
Vyhlasuje zmenu Územného plánu mesta Trnava. 

 

Prvá časť  
Úvodné ustanovenia 

 
Čl.1 

Účel nariadenia 

 
Predmetom zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 
2009) Zmeny 02/2017 sú zmeny v územnom pláne mesta prerokovávané 

v mesiacoch jún a august 2017.  
 

 
Druhá časť 

Čl.2 

 
VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478 a VZN č. 484 
o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania 

územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava sa dopĺňa a mení takto: 
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-  v časti II, čl. 2, v odstavci (3), v úseku e), v druhej odrážke, sa v piatej 
poodrážke vypúšťa: 

- Ružindolská 
-  v časti II, čl. 3, v druhom odstavci znenie charakteristiky a podmienok 

využitia územia definované pre kód funkčného využitia B 02/1 – 
Polyfunkčná kostra mesta v časti Doplňujúce ustanovenia sa dopĺňa za 
prvú pododrážku nová pododrážka   rozsahu a znení: 

-  max. výška zástavby vo vymedzenom územnom rozsahu Zmena 
02/2017 Lokalita C – Ružindolská ulica je 4 NP; 

v časti II, čl. 3, v tabuľke znenie uvedených ukazovateľov intenzity využitia 

územia v riadku koeficientu B.02/1 sú doplnené a upravené v rozsahu a 
znení: 

 
Koeficient 
funkčného 

využitia 
vymedz. 
blokov 

Max. 
podlažnosť 

(počet 
nadzem. 
podlaží) 

Index 
zastavaných 

plôch 
(max.) 

Index 
podlažných 

plôch  
(max.) 

Koeficient 
zelene (min.) 

Pozn. 

B.02/1 5+1 
ustúpené 
podl. alt. 
podkrovie

 

(x) 

(xx)
 

 
 

0,35 2,1 0.30
 (x) 

– ustúpené podlažie alt. podkrovie v rozsahu max. 50% 
plochy

 
podlažia pod ním, možné využitie výškového akcentu 

do 8 NP, resp. 26 m (nesmie narušiť historickú panorámu a 
siluetu historického jadra) 

(xx) – max. podlažnosť vo vymedzenom územnom 
rozsahu Zmeny 02/2017 – na Ružindolskej ulici je 4 NP. 
Na strechách a terasách objektov bloku aplikovať strešnú 
zeleň v rozsahu určenom v doplňujúcich ustanoveniach. 

 
-  v časti II, čl. 10, v piatom odstavci sa v štvrtej odrážke nahrádza číslo 354 

číslom : 
- 534 

-  v časti II, čl. 16a, za posledný 47. bod sa dopĺňa nový 48. bod v znení 
a rozsahu: 

48. Prípustnou alternatívou kódu funkčného využitia v lokalite 
Zmeny 02/2017 ÚPN mesta Trnava B 02/1 – Polyfunkčná kostra 
mesta (s obmedzením podlažnosti objektov vo vymedzenom 

funkčnom bloku na max. 4 NP) je z dôvodu umožnenia 
zohľadnenia funkčného využitia jestvujúcich stavebných fondov 

na jednotlivých jestvujúcich parcelách uplatnenie funkčného 
kódu A 05 – Intenzifikované formy nízkopodlažnej zástavby 
bytových domov a mestské vily v návrhovej etape do r. 2025. 

 
Tretia časť 

Čl. 3 
Účinnosť 

 

Toto  všeobecne  záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť  dňom .... 
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Dôvodová správa 

Mesto  Trnava  -  orgán   územného  plánovania,   ktorý obstaral  územnoplánovaciu  

dokumentáciu  je v zmysle  §  30  ods.1  zákona  č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  povinný sledovať,  či  

sa  nezmenili  územno-technické,  hospodárske alebo   sociálne  predpoklady,  na   ktorých  

základe   bola  navrhnutá  koncepcia  organizácie územia. Ak dôjde  k  zmene  predpokladov  

alebo aj na základe verejnej požiadavky,  orgán  územného    plánovania   obstará     doplnok   

alebo   zmenu územnoplánovacej dokumentácie. 

Poslednú  aktualizáciu územného plánu (ÚPN) zabezpečovalo mesto v priebehu roka  

2009. Každý rok priebežne mesto zabezpečuje zmeny a doplnky územného plánu, ktoré po 

prerokovaní schvaľuje MZ. Záväzná časť zmien a doplnkov je vyhlasovaná všeobecne 

záväzným nariadením mesta. Dňa 26.8.2016 bolo uznesením MZ č. 408 schválené nové 

znenie záväznej časti vyhlásené VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478 

a VZN č. 484.   

 

Zmena Územného  plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 

2009)  02/2017  Lokalita C – Zmena a doplnenie regulatívov vymedzeného 

bloku na Ružindolskej ulici 
V uplynulom období nutnosť zmeny ÚPN mesta Trnava si vyžiadali nasledovné 

skutočnosti: 

- Investor predložil  zámer prestavby objektu (areálu) na Ružindolskej ulici (donedávna 

posilovňa a veterinár) na komplexné zdravotné stredisko (centrum) formou rekonštrukcie a 

nadstavby o jedno podlažie.  Tieto zámery je potrebné dať do súladu s aktuálnym znením 

Územného plánu mesta Trnava. 

Na základe uvedených okolností Mestské zastupiteľstvo v Trnave povolilo spracovanie 

návrhu Zmeny 02/2017 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení 

neskorších zmien  v lokalite C – Zmena výškového zónovania na Ružindolskej ulici 

uznesením č. 594/2017 zo dňa 28.03.2017). 

Orgán územného plánovania obstaral Zmenu 02/2017 Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien tak, aby bolo možné preveriť 

vhodnosť riešenia vo vymedzenej lokalite počas verejného prerokovania návrhu Zmeny ÚPN 

02/2016 s príslušnými orgánmi, dotknutými organizáciami, právnickými a fyzickými 

subjektmi v súlade s platnou legislatívou. 

 

Verejnoprávne prerokovanie sa uskutočnilo od  13.7.2017  do  11.8.2017. Pripomienky 

a stanoviská sú spracované v tabuľkovej časti. 

Súčasne prebiehal aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a Okresný  

úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal  k Zmene 02/2017 pod č. OU-

OU-TT-OSZP3-2017/......./ŠSMER/Šá  dňa bb.8.2017 v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodnutie, že navrhovaný 

strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona. 
Návrh  zmeny bol prerokovaný v Komisii stavebnej, územného plánovania a kultúrnych 

pamiatok MZ, ktorá sa uskutočnila dňa 24.8.2017  a tá ne/odporučila  schváliť  príslušnú 

zmenu ÚPN.   

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, kde bola zapracovaná záväzná časť predmetnej 

zmeny, bol spracovaný a vyvesený dňa 18.8.2017 na 10 dní. Do VZN bola zapracovaná aj 

oprava administratívnej chyby z VZN č. 466, nesprávne uvedené číslo vyhlášky MZ SR č. 

534/2007 (pôvodne je vo VZN  číslo 354/2007). K VZN ne/bola  vznesená pripomienka.  
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Po verejnom prerokovaní zmeny ÚPN v zmysle platnej legislatívy a obdržaní kladných 

stanovísk dotknutých orgánov samosprávy, štátnej správy, orgánov, organizácií, právnických 

a fyzických subjektov, vyhodnotenia pripomienok a vydaní súhlasného záverečného 

stanoviska  Okresného  úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia 

územného plánovania podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel, zákona o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pod číslom OU-TT-OVBP1-

2017/nnnnn/Tr zo dňa n.8.2017  predmetnú zmenu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta 

Trnava.  

Na základe horeuvedených skutočností odbor územného rozvoja a koncepcií odporúča  

MZ schválenie predkladanej zmeny. 

 

 
 
 

 
 


