
 
 

 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA 

 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE č. 512 

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

478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493 a VZN č. 496 O ÚZEMNOM 
PLÁNE MESTA TRNAVA  A O REGULATÍVOCH A LIMITOCH VYUŽITIA 

ÚZEMIA A ZÁSAD PRE ĎALŠÍ ROZVOJ MESTA TRNAVA 

 
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 01/2018 je  zmena územného plánu mesta prerokovávaná 
v mesiacoch november  a december 2018.  

 
 

Druhá časť 
Čl.2 

 

 
VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 
489, VZN č. 493 a VZN č. 496 o Územnom pláne mesta Trnava 

a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta 
Trnava sa dopĺňa a mení takto: 

-  v časti II, čl. 2, v úseku a) v štvrtom odseku sa dopĺňa za tretí pododsek 
nový pododsek v rozsahu a znení: 
- Ulica B. S. Timravy (západná strana v rozsahu Zmeny 01/02018 – 

Lokalita N) 
- v časti II, čl. 5, v treťom odstavci, v treťom odseku sa štvrtý pododsek 

mení v rozsahu a znení : 
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- Spartakovská ulica a jej predĺženie v kategórii MZ 12/50, čiastočne 

MZ 8/50 v návrhovom období až po východný obchvat I/51-I/61 a 
cestu III/1279, 

- v časti II, čl. 5, v siedmom odstavci, za posledným  odsekom sa dopĺňa 
nový odsek v rozsahu a znení : 
Súčasťou záväznej časti ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 

2009) v znení neskorších zmien je Koncepcia rozvoja cyklotrás  
definovaná vo výkrese: 
- B.03.1. Cyklotrasy.  

Stanovená koncepcia budovania cyklotrás je súčasťou výkresov: 
-    B.02. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného 

využitia územia 
-    B.03. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia. 

- v časti II, čl. 6, v druhom odstavci   za posledný odsek sa dopĺňa nový 

odsek v znení a rozsahu: 
- v návrhovej etape v súvislosti s prípravou projektu nového 

jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice vytvoriť 
podmienky na posilnenie prepojenia elektrických staníc 
Križovany a Jaslovské Bohunice vybudovaním VVN 400 kV el 

vedenia vzdušného v priestore trás jestvujúcich VVN 220 kV 
vedení č. V073, V074, V075 (s predpokladom ich demontáže a 
zachovaním jestvujúceho OP koridoru VVN vedení).  

- v časti II, čl. 12, v prvom odstavci   za štvrtý odsek sa dopĺňa nový odsek 
v znení a rozsahu: 

- VVN vzdušné vedenie do 400 kV vrátane: 
- OP = 25 m, 

- v časti II, čl. 16a, za posledný bod 57. sa dopĺňajú dva nové body 58 a 59  

v znení a rozsahu: 
58. Na plochách Zmeny 01/2018 – lokalita N – Bytová výstavba na 

ulici B. J. Timravy: 
- v ochrannom pásme železnice nebude umiestnené bývanie v 

akejkoľvek forme; 

- súčasťou bytovej výstavby v lokalite budú účinné hygienické 
opatrenia na zabezpečenie pohody bývania v súvislosti so 
železničnou traťou a jestvujúcimi podnikateľskými obchodnými 

a výrobnými prevádzkami na priľahlých plochách. 
59. Na priľahlých plochách Zmeny 01/2018 – lokalita G – 

Pokračovanie Spartakovskej ulice – zmena etapizácie: 
- podmienkou pre výstavbu v lokalite Prúdy na vymedzených 

plochách prognóznej etapy (časť AP3, AP4, AP5, B.P2, B.P1 

južná časť) bude vybudovanie predĺženia Spartakovskej ulice 
po obchvat I/51-61 vrátane mimoúrovňovej križovatky v 
zmysle ÚPN mesta Trnava. 
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Tretia časť 

Čl. 3 
Účinnosť 

 

Toto  všeobecne  záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť  dňom 
17.5.2019. 
 

        
  V Trnave dňa 2.5.2019 

                                            
 
 

 
 
 

 
 

                                                     JUDr. Peter Bročka, LL.M.,v.r. 
                                                               primátor mesta Trnava 

 

 
 

 
 
 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 30.4.2019 
 

 

 

 

Vyvesené dňa  2.5.2019 

Zvesené dňa   ..... 


