
Mesto Trnava 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

 
NÁVRH 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA  
 

KTORÝM SA DOPĹŇA VZN č. 57 V ZNENÍ  VZN č. 258, VZN č. 334, 

 VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472 a VZN č. 473 
O ÚZEMNOM PLÁNE CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY TRNAVA 

 

 
Dátum vyvesenia návrhu VZN:           3.3.2017  
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:        13.3.2017 

 

 

 
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 Centrálnej mestskej zóny Trnava. 

 

 
Prvá časť  

Úvodné ustanovenia 
 

Čl.1 

Účel nariadenia 
 
Predmetom Zmeny územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava sú 

zmeny v záväznej časti Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava 
prerokovávané v mesiacoch január a február – Zmena ÚPN CMZ 03/2016. 

 
Druhá časť  

Čl.2 
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VZN č. 57 v znení  VZN č. 258,  VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 

405, VZN č. 472 a VZN č. 473 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny 
Trnava sa dopĺňa a mení takto :  

-   v hlave  III:  
- v druhom  odstavci sa za pôvodný siedmy odsek dopĺňa nový odsek v 

rozsahu a znení:  

 - v rámci reanimácie hradieb riešiť dostavbu severnej veže v 
priestore SV hradobného nárožia a doplnenie stavebných 
štruktúr v súlade s hmotovopriestorovými limitmi a 

regulatívami stanovenými Zmenou 03/2016; 
 

       
Tretia časť 

Čl. 3 
Účinnosť 

 

Toto  všeobecne  záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť  dňom... 
 


