
         

 
 MESTSKÉ  ZASTUPITEĻSTVO  MESTA TRNAVA 

 

    VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 384 
 

 
KTORÝM SA DOPĹŇA VZN č. 345 V ZNENÍ VZN č. 358, VZN č.359,  VZN č.380 
a VZN č. 382  O ÚZEMNOM PLÁNE MESTA TRNAVA  A O REGULATÍVOCH A 

LIMITOCH VYUŢITIA 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 
C/2011a E/2011 sú zmeny v záväznej časti územného plánu mesta prerokovávané 
v mesiacoch jún, júl a august 2011.  
 

Druhá časť 

Čl.2 
VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380 a VZN č. 382 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 druhom odstavi sa tretí odsek mení a dopĺňa v rozsahu a 
znení:  
-  Za traťou I, II, III, III/B, IV (RD) 
- v úseku e) v treťom odseku v prvom pododseku štvrtý odrazník sa mení v rozsahu 

a znení: 
-  Modranská cesta – zmena funkcie areálu hydinárne a reprofilácia jestvujúceho 

areálu PD  
-   v časti II čl. 5 v druhom odseku v jedenástom pododseku za ôsmy odrazník sa dopĺňa 

nový odrazník v rozsahu a znení: 
- Pekárska – Hornopotočná ulica pod úrovňou terénu (ako súčasť oddychovo-

relaxačnej plochy na úrovni terénu) 
- v časti II čl. 8 v prvom odstavci sa ruší druhý pododsek v znení: 

- navrhované chránené vtáčie územie Trnavské rybníky 
- v časti II, čl. 8 v druhom odstavci v prvom odseku sa prvý pododsek mení v rozsahu a 

znení: 
- Chranený areál Trnavské rybníky 

- v časti II čl. 10 v štvrtom odstavci sa štvrtý odsek sa mení v rozsahu a znení:  
- nerozširovať rozsah ţivočíšnej výroby v poļnohospodárskych areáloch v 

blízkosti obytného územia nad stanovený rámec vymedzeného ochranného  
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- pásma (lokalita Kočišské – Biely Kostol, Ruţindol – Víchor II, Zavarská cesta – 

SPŠ) 

- v časti II čl. 10 v štvrtom odstavci sa piaty odsek nahrádza dvomi novými odsekmi 
v rozsahu a znení:  

- nerozširovať rozsah ţivočíšnej výroby v poļnohospodárskom areáli PD Trnava 
na Modranskej ceste a vytvoriť podmienky pre jeho transformáciu na 
komerčno-podnikateļskú zónu v návrhovom období (do doby ukončenia 
prevádzok ţivočíšnej výroby uplatnením nových technológií a ich 
dodrţiavaním odstrániť negatívny vplyv činnosti na jestvujúce i navrhované 
obytné územie) 

- neobnoviť ukončenú prevádzku ţivočíšnej výroby pôv. hydinárne pri 
Modranskej ceste a jej nahradenie funkciou komerčno-podnikateļskej zóny v 
danom areáli 

- v časti II čl. 12 v prvom odstavci sa ruší pätnásty odsek v znení: 

- poľnohospodárske areály na Modranskej ceste  

- OP = 250 m 
- v časti II čl. 12 v treťom  odstavci sa ruší druhý odsek v znení: 

- chránené vtáčie územie Trnavské rybníky (navrhované), s min. OP 100 m 
- v časti II čl. 16 v prvom  odstavci sa ruší druhý odsek v znení: 

- chráneného vtáčieho územia Trnavské rybníky s vymedzeným ochranným pásmom  
- v časti II čl. 16a v prvom  odstavci za posledný sedemnásty odsek sa dopĺňajú dva nové 

odseky v rozsahu a znení: 
18. Po dobu do ukončenia prevádzky ţivočíšnej výroby v areáli PD Trnava na 

Modranskej ceste a jeho transformácie na komerčno-podnikateļskú zónu 
v zmysle platných regulatívov je potrebné pre priļahlé obytné územie v lokalite 
Za traťou III – III/B uplatniť limitovanú kvalitu ekologických podmienok – 
s moţnosťou výskytu zápachu ţivočíšnej výroby. O moţnom výskyte zápachu zo 
ţivočíšnej výroby PD na Modranskej ceste  v návrhovom období v tejto lokalite 
je potrebné investorov informovať pri územných a stavebných konaniach 
navrhovaných objektov. 

19. Vybudovanie pásov izolačnej zelene na severnom okraji obytnej zóny RD Za 

traťou III/B je povinnosťou investorov, a ich výstavbu je potrebné časovo 
koordinovať pred, alebo najneskôr súčasne s povoļovaním výstavby v tejto 
lokalite. 

- v časti II čl. 17 v druhom  odstavci za posledný odsek sa dopĺňa  nový odsek v rozsahu a 
znení: 

- obytná zóna Za traťou III/B vymedzená lokalitou Za traťou III, areálom pôv. 
hydinárne, PD Trnava, Modranskou cestou a záhradkovou osadou. 

- v časti II čl. 18 v treťom  odstavci  za dvadsiatytretí odsek  sa dopĺňa  nový odsek v 
rozsahu a znení: 

- vybudovanie parkovej zelene s oddychovo-relaxačnou funkciou na 
vymedzených plochách v lokalite Pekárska – Hornopotočná ulica 

- v časti II čl. 18 v štvrtom  odstavci za posledný odsek dopĺňa  nový odsek v rozsahu a 
znení: 

- vybudovanie parkoviska na vymedzených plochách v priestore Pekárska – 
Hornopotočná ulica pod úrovňou terénu (ako súčasť oddychovo-relaxačnej 
parkovej plochy na úrovni terénu).  

- v časti II čl. 18 v treťom  odstavci v dvadsiatomšiestom odseku za piaty pododsek  sa 
dopĺňa  nový pododsek v rozsahu a znení: 

- západné prepojenie v úseku areál pôv. hydinárne – Kamenná cesta – obytná 
zóna Kamenný mlyn 

- v časti II čl. 18 v treťom  odstavci v dvadsiatomsiedmom odseku prvý pododsek  sa mení 
v  znení: 

- predĺţenia obchvatu cesty II/504 v úseku Orešianska cesta – Modranská cesta 
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Tretia časť 

Čl. 3 
Účinnosť 

 

Toto  všeobecne  záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť  dňom 23.9.2011. 
 

          V Trnave dňa 8.9.2011 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                             
 

 
                                                                                  Ing. Vladimír Butko, v.r. 

                                                                                primátor mesta Trnava 
 
 

 
 
 

 
Vyvesené dňa  8.9. 2011 

Zvesené dňa   8. 10. 2011 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 6.9.2011 
 


