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NÁVRH ZMENY  
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA (AKTUALIZOVANÉ ZNENIE 2009) 

 

ZMENA 01/2012 
Štadión Antona Malatinského 

 
Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) bol spracovaný v zmysle platnej legislatívy 
a metodiky, a na základe výsledkov verejného prerokovania bol schválený mestským zastupiteľstvom 
v Trnave uznesením č.705 dňa 15.12.2009, záväzná časť vyhlásená VZN č. 345. 
 
Mesto Trnava ako orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, 
v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 
237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske 
a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia územia. 
 
Ak dôjde k  zmene predpokladov, orgán územného plánovania prostredníctvom odboru územného 
rozvoja a koncepcií obstará doplnok, zmenu alebo úpravu územného plánu.  
 
V r. 2009 bola definovaný zámer zahraničného investora vybudovať v lokalite areálu futbalového 
štadióna v centre mesta športovo-komerčné centrum Štadión Antona Malatinského. Jeho koncepcia 
bola zapracovaná do územného plánu mesta Trnava schválením Zmeny 11/2008 ÚPN mesta Trnava, 
ktorá sa následne v plnom rozsahu zohľadnila aj v ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009). 
 
V uplynulom období však zahraničný investor ustúpil od svojho zámeru. 
 
V r. 2011 boli definované zámery nového investora o realizovanie výstavby areálu City Aréna v lokalite 
futbalového štadióna a na ploche parkoviska pred amfiteátrom. Jeho súčasťou má byť zariadenie 
štadióna (s hracou plochou v pôvodnom mieste) ako aj komerčná občianska vybavenosť s potrebným 
zázemím (bez obytnej funkcie). Tento koncept nezasahuje do plôch pri nákupnom centre Billa – rozvoj 
tohto priestoru ostáva nezmenený v súlade s aktuálnym znením záväznej časti ÚPN mesta Trnava 
(Aktualizované znenie 2009). 
Vzhľadom na to, ţe funkčnopriestorová koncepcia definovaná investorom nie je v súlade s aktuálnym 
znením ÚPN mesta Trnava, mestské zastupiteľstvo v Trnave povolilo spracovanie Zmeny 01/2012 
(počas spracovania a verejného prerokovania označená ako návrh Zmeny F/2011) Územného plánu 
mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – Štadión Antona Malatinského dňa 25.10.2011. 
 
Orgán územného plánovania obstaral Zmenu 01/2012 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované 
znenie 2009) – Štadión Antona Malatinského tak, aby bolo moţné preveriť vhodnosť riešenia lokality 
počas verejného prerokovania návrhu Zmeny 01/2012 s príslušnými orgánmi, dotknutými 
organizáciami, právnickými a fyzickými subjektmi v súlade s platnou legislatívou. 
 
Podkladom pre vypracovanie čistopisu Zmeny 05/2011 je návrh zámeru investora (City Aréna Trnava, 
autor Adamec & Adamec architekt), upravený podľa výsledkov jej verejného prerokovania. 
 
Po verejnom prerokovaní Zmeny 01/2012 v zmysle platnej legislatívy a po vyhodnotení stanovísk 
dotknutých orgánov samosprávy, štátnej správy, orgánov, organizácií, právnických a fyzických 
subjektov, vrátane súhlasného záverečného posúdenia Krajského stavebného úradu v Trnave podľa 
§25 Stavebného zákona, predmetnú zmenu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave dňa 26.06.2012 
uznesením č. 316/2012, VZN č. 402 
 
Vzhľadom na to, ţe sa predmetné územie nachádza v Centrálnej mestskej zóne (CMZ) Trnava, 
súčasne so spracovaním Zmeny 01/2012 ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) prebehlo aj 
spracovanie Zmeny 01/2012 (počas spracovania a verejného prerokovania označená ako návrh 
Zmeny B/2011) Územného plánu CMZ Trnava. Spracovanie tejto zmeny povolilo Mestské 
zastupiteľstvo v Trnave dňa 25.10.2011. Verejné prerokovanie a schvaľovanie tejto zmeny bolo 
zabezpečované v súlade s platnou legislatívou. Zmena 01/2012 Územného plánu CMZ Trnava bola 
v súlade s platnou legislatívou schválená Mestským zastupiteľstvom v Trnave dňa 26.06.2012 
uznesením č. 317/2012, VZN č. 403.   
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Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009), v znení neskorších 
zmien (x) 
 
ZMENA 01/2012 
Štadión Antona Malatinského  
 
 
Predmetné vymedzené územie je v záväznej časti ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
v znení neskorších zmien a doplnkov špecifikované ako: 

- V lokalite 1 (v priestore jestvujúceho areálu futbalového štadióna): 

- plochy mestotvornej polyfunkcie centra – vo vymedzenom územnom rozsahu,  
s kódom funkčného vyuţitia: 
B.01 – mestotvorná polyfunkcia 
v určenej časti alt. 
A.06 – viacpodlaţná zástavba bytové domy 

a 

- plochy  športu, telovýchovy, rekreácie a voľného času – vo vymedzenom územnom rozsahu,  
s kódom funkčného vyuţitia: 
B.05 – plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu 

nachádzajúce sa ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava, 
realizované v návrhovej etape do r. 2025.  

- V lokalite 2 (v priestore jestvujúceho parkoviska pred amfiteátrom): 

- plochy mestotvornej polyfunkcie centra – vo vymedzenom územnom rozsahu,  
s kódom funkčného vyuţitia: 
B.01 – mestotvorná polyfunkcia 

nachádzajúce sa ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava, 
realizované v návrhovej etape do r. 2025,  

s moţnosťou prepojenia lokality 1 a lokality 2 pod úrovňou terénu. 
Pre lokalitu 1 bola do vydania územného rozhodnutia navrhovaná stavebná uzávera z dôvodu 
vytvorenia podmienok pre realizáciu predmetnej výstavby. 
 
 

Predmet zmeny: 
 

- Vyčlenenie plôch ako: 

- plochy mestotvornej polyfunkcie centra – v novovymedzenom územnom rozsahu,  
s kódom funkčného vyuţitia: 
B.01 – mestotvorná polyfunkcia 

a 

- plochy  športu, telovýchovy, rekreácie a voľného času – v novovymedzenom územnom 
rozsahu,  
s kódom funkčného vyuţitia: 
B.05 – plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu, 

nachádzajúce sa ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava a čiastočne na území 
mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava, 
realizované v návrhovej etape do r. 2025.  

- Zlúčenie oboch lokalít do jedného celku začlenením jestvujúceho priestoru Sladovníckej ulice 
v úseku Kollárova ul. – juţný okraj amfiteátra do areálu a zrušenie verejnej komunikácie v tomto 
priestore. 

- Potrebné úpravy organizácie dopravy spojené so zrušením miestnej komunikácie Sladovnícka ul. 
v úseku Kollárova – juţný okraj amfiteátra: 

- úprava Hlbokej ul. umoţnením odbočenia do jestvujúcej ul. na juţnej strane amfiteátra 
príp. alt. úpravy: 

- v Športovej ul. (otočenie jednosmernej prevádzky) a obojsmerná prevádzka na Ul. Dolné bašty. 

- Rozšírenie plôch areálu o novú zástavbu na parc.č. 8836/4 v MPR Trnava. 

- Začlenenie parc.č. 6335, 6336, 6337, 6338 do plôch komerčno-športového centra. 
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- Vybudovanie lávky pre peších ponad Hlbokú ul. v určenom smere a rozsahu zo sídliska Hlboká do 
komerčno-športového centra. 

- Úprava koncepcie rozvoja cyklotrás (zrušenie úseku Sladovnícka ul. v určenom rozsahu) 

- Preloţenie a úprava jestvujúcej siete technickej infraštruktúry v potrebnom rozsahu, najmä: 

- v priestore Sladovníckej ul. v dotknutom úseku: 

- zabezpečenie preloţky jestvujúcich sietí technickej infraštruktúry mimo plôch určených na 
zástavbu ako napr.: 

- kanalizácia DN 1500/1300  

- 2 x vodovod 

- zrušenie jestvujúceho vedenia NTL plynovodu 

- v priestore parc.č. 8836/4 a na priľahlých plochách: 

- zabezpečenie preloţky jestvujúcich sietí technickej infraštruktúry mimo plôch určených na 
zástavbu ako napr.: 

- horúcovod  

- vodovod 

- STL plynovod 

- diaľkový telekomunikačný kábel. 

- Rozšírenie rozsahu navrhovanej stavebnej uzávery na celé územie riešeného komerčno-
športového centra Štadión Antona Malatinského podľa navrhovaného vymedzenia. 
 

Kapacity predpokladanej výstavby (rozsah UP) vo vymedzenom území sú kompatibilné s pôvodným 
znením ÚPN mesta Trnava. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(x) Zmena 01/2010 , Zmena 02/2010, Zmena 03/2010, Zmena 04/2010, Zmena 05/2010, Zmena 
01/2011, Zmena 02/2011, návrh Zmena 03/2011, Zmena 04/2011      
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Špecifikácia kódu základnej charakteristiky a regulácie vyuţitia vymedzených 
plôch Zmeny 01/2012 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 
2009) v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 
B 01 – mestotvorná polyfunkcia 
 
Základná charakteristika: 
Územie bloku slúţi pre mestotvornú polyfunkciu.  
Funkčné vyuţitie: 
- Funkcie prevládajúce (primárne): 

- občianska vybavenosť mestotvorného charakteru v celom štrukturálnom spektre, s moţnosťou 
kombinácie s doplnkovými funkciami, najmä bývaním, pričom v centrálnych a ťaţiskových 
priestoroch mesta podiel občianskej vybavenosti presahuje 50%, v ostatných priestoroch min. 
25% 

- stavebné štruktúry tvoria uličné priestory s vybavenosťou orientovanou do priestorov mestského 
parteru, s moţnosťou jeho prepojenia na verejné priestory ale i do vnútra pozemku 
mestotvornej polyfunkcie 

- spoločenská funkcia – priestory pre nadväzovanie kontaktov 
- Funkcie prípustné (vhodné): 

- zariadenia obchodu, verejného stravovania a ubytovania, administratívy, nevýrobných sluţieb 
pre obyvateľov mesta a regiónu, sústredených najmä v parteri budov 

- odstavné miesta a garáţe slúţiace pre rezidentov – obvykle ako súčasť podzemných podlaţí 
objektov, pri novonavrhovaných pravidlo 

- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia obvykle ako súčasť objektov 
- príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie s uprednostnením rozvoja pešieho pohybu,  

trasy a zastávky MHD 
- okrasná zeleň pri polyfunkčných komplexoch s funkciou občianskej vybavenosti a bývania 
- verejne dostupné priestranstvá upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre relax a 

spoločenské kontakty rezidentov občianskej vybavenosti a bývania  
- verejne dostupná parková zeleň s vybavenosťou  
- malé ihriská pre neorganizovaný šport obyvateľov príslušného územia primerane doplnené 

zeleňou  
- zeleň uličná, sprievodná zeleň komunikácií 
- zeleň spevnených plôch a zariadení hromadného parkovania pre rezidentov 
- zeleň areálová (parková, obvodová a i.) 
- bývanie vo vyšších podlaţiach budov, prípadne orientované do vnútrobloku 

- Funkcie podmienečne prípustné (resp. prípustné v obmedzenom rozsahu): 
- sociálne, kultúrne, zdravotnícke, športové zariadenia, školstvo – bloky VŠ, ŠS, zariadenia MŠ 

v rámci iných objektov, kostoly a modlitebne 
- doplnkové formy výrobných sluţieb nenarušujúcich mestskosť prostredia verejných priestorov 

a ŢP obytných priestorov v území, napr. polygrafická činnosť, odevná prevádzka atď. 
- zariadenia hromadného parkovania orientované do podzemných priestorov, prípadne 

nadzemných priestorov, ktoré nenarušujú mestské prostredie verejných priestorov (zachovanie 
občianskej vybavenosti v parteri, s celkovým podielom min. 30% z celkovej podlaţnej plochy) 
a ŢP obytných priestorov v území 

- Funkcie neprípustné: 
- všetky druhy autosluţieb (pneuservisy, autolakovne, umyvárne áut, čistenie interiérov áut, 

opravovne, servisy, autobazáre), klampiarske dielne, stolárske dielne, sklenárske dielne, dielne 
iného charakteru, výroba, veľkosklady, skladovanie a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby), 
zberné suroviny, chemické čistiarne, predaj stavebného materiálu, kamenárske dielne, chovné 
stanice, pohostinské zariadenia níţšieho štandardu a pod.    

- všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov, optickým ţiarením, účinkami 
nebezpečných chemických látok a zmensí, intenzívnou obsluţnou dopravou) priamo alebo 
nepriamo obmedzili vyuţitie susedných parciel pre určené účely 

- samostatne stojace individuálne a radové garáţe. 
Doplňujúce ustanovenia: 
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- pri novonavrhovaných objektoch alebo pri ich rekonštrukcii je max. výška zástavby 5. NP + 
podkrovie alebo ustúpené podlaţie, s moţným vyuţitím výškového akcentu do 8 NP, resp. 26 m 
(navrhovaný výškový akcent do 8 NP nesmie narušiť historickú panorámu a siluetu historického 
jadra mesta Trnava)  – ak to následný stupeň ÚPD na zonálnej úrovni (územný plán zóny) 
nestanoví inak  

- na pozemkoch v dotyku na zástavbu rodinných domov prispôsobiť výšku zástavby nových, alebo 
rekonštruovaných objektov  jestvujúcej zástavbe – na max. 3 NP, resp. 10 m od úrovne terénu – ak 
to následný stupeň ÚPD na zonálnej úrovni (územný plán zóny) nestanoví inak 

- parkovanie uţívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a sluţieb musí byť riešené v rámci 
pozemku ich prevádzkovateľa 

- odstavné plochy pre obyvateľov bloku musí byť riešené v rámci pozemku príslušného objektu 
- plochy vymedzené regulatívmi pre zeleň ako nezastavateľné sa musia sa riešiť ako verejne 

dostupné priestranstvo s moţnosťou dostavby vybavenosti drobnými stavbami max. do 10% (napr. 
doplnenie parkovacích stojísk, prístreškov KO, mobiliáru pre oddych obyvateľov)  

- zeleň pri objektoch občianskej vybavenosti riešiť minimálne na ploche 200 m2 na 1 objekt  
- ak sa jedná o uličný, príp. polyfunkčný parter, je potrebné zachovať zeleň pri objektoch občianskej 

vybavenosti  a bývania  ako verejne prístupný priestor bez oplotenia  
- v zónach polyfunkčných komplexov s funkciou bývania riešiť verejne dostupnú parkovú zeleň 

s vybavenosťou o minimálnej veľkosti 0,5 ha v dostupnosti do 300 m, alternatívne v dostupnosti do 
500 – 800 m riešiť parky s vybavenosťou o minimálnej veľkosti 2 ha (s funkciou subjadra systému 
sídelnej zelene), pokiaľ sa takéto priestranstvo v poţadovanej dostupnosti a v primeranej veľkosti 
uţ nenachádza 

- optimálna celková výmera zelene v zóne bývania je 7 m2 na 1 obyvateľa zóny (mimo zelene 
spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu) 

- v zónach polyfunkčných komplexov s funkciou bývania, kde nie je dostatok plôch pre budovanie 
zelene v predpísanom rozsahu, nahradiť ich inou primeranou formou zelene (napr. na terasách, 
strechách, prípadne fasádach, oporných konštrukciách, plotoch a pod.) aj s vybavenosťou pre 
relaxačný pobyt rezidentov v primeranom rozsahu 

- na parkovo upravených plochách, verejne dostupných priestranstvách pre relax a spoločenské 
kontakty rezidentov a na plochách malých ihrísk budovať originálnu identitu 

- ako súčasť parkovo upravených plôch a pridruţených plôch verejne dostupných priestranstiev 
riešiť zachytávanie a vyuţívanie daţďovej vody zo striech a spevnených plôch spôsobom 
primeraným danému územiu (vodná nádrţ, jazierko, polder a i.), resp. riešiť v území iný vodný 
prvok aj umelo vytvorený 

- budovanie zelene v predpísanom minimálnom rozsahu je povinnosťou jednotlivých investorov 
- zeleň uličných priestorov a komunikácií doplniť obojstranným stromoradím, prípadne minimálne  

jednostrannou alejou  
- zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu riešiť 

formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene - min. 1 strom na 100 m2 plochy parkoviska 
- geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny vo výsadbách verejne dostupných priestranstiev pouţiť 

max. do 30%, pričom zeleň napojená na krajinné prostredie (biocentrá a biokoridory) musí byť 
povinne zostavená najmä z domácich druhov 

- trasovanie nových vedení inţinierskych sietí povinne priestorovo zosúladiť s plochami a prvkami 
jestvujúcej a navrhovanej zelene, trasy nových vedení viesť prioritne cez spevnené plochy alebo 
v kolektoroch tak, aby bolo zachované ochranné pásmo stromov min. 2,50 od päty kmeňov 
stromov.  

 
 
B 05 – plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu 
 
Základná charakteristika: 
Územie bloku slúţi pre športové, rekreačné aktivity a CR.  
Funkčné vyuţitie: 
- Funkcie prevládajúce (primárne): 

- športová vybavenosť 
- zariadenia slúţiace potrebám rekreácie a cestovného ruchu vrátane potrebných parkovacích 

plôch 
-   plochy zelene s rekreačno-oddychovou funkciou  
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- Funkcie prípustné (vhodné): 
- športové ihriská, vodné plochy a kúpaliská 
- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
- príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie, s uprednostnením rozvoja pešieho 

pohybu,  trasy a zastávky MHD  
- verejne dostupná a vyhradená parková a lesoparková zeleň 
- zeleň prírodných športových areálov 
- zeleň uličná, sprievodná zeleň komunikácií 
- zeleň  vybavenosti 
- zeleň spevnených plôch a zariadení parkovania pre rezidentov 
- obvodová zeleň 
- hygienická zeleň na elimináciu imisií v ovzduší 

- Funkcie podmienečne prípustné (resp. prípustné v obmedzenom rozsahu): 
- obchody, sluţby, verejné stravovanie, ubytovanie  (camping, hotely, penzióny, objekty chatovej 

a chalupníckej rekreácie) 
- zariadenia komplexných sluţieb pre motoristov 
- záhradkárske osady 
-    cyklistické, turistické  a jazdecké trasy (turistika na koňoch) 
- sociálne, kultúrne, zdravotnícke, školské zariadenia, kostoly a modlitebne 
- objekty bývania (RD) v minimálnom rozsahu pôvodnej zástavby 
- bývanie v pohotovostných bytoch pre obsluhu územia 

- Funkcie neprípustné: 
- zariadenia výroby, skladov, výrobných sluţieb a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby) 
- všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 

vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov, optickým ţiarením, účinkami 
nebezpečných chemických látok a zmesí, intenzívnou obsluţnou dopravou) priamo alebo 
nepriamo obmedzili vyuţitie susedných parciel pre určené účely 

- samostatne stojace individuálne a radové garáţe. 
Doplňujúce ustanovenia: 
- nie je moţné umiestňovať neţiaduce zariadenia kumulujúce funkcie nesúvisiace alebo len okrajovo 

súvisiace so športom (reštauračné a hotelové komplexy), alebo ktoré by svojim rozsahom 
presahovali dominantnú funkciu vymedzeného bloku – šport a rekreácia  

- parkovanie uţívateľov zariadení športu a rekreácie musí byť riešené v rámci plochy zóny, resp. 
areálu  

- riešiť v území bloku malé parkové úpravy 
- plochy vymedzené regulatívmi pre zeleň ako nezastavateľné sa musia riešiť ako priestranstvo 

s moţnosťou dostavby vybavenosti drobnými stavbami maximálne do 10% (napr. doplnenie 
parkovacích stojísk, prístreškov KO, mobiliáru pre oddych návštevníkov)  

- zeleň areálov pre športové, rekreačné aktivity a CR  musí byť v nových areáloch budovaná a 
v existujúcich areáloch zachovaná minimálne na 40% rozlohy areálu (počítané mimo zelene 
spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu)  

- budovanie zelene v predpísanom minimálnom rozsahu je povinnosťou jednotlivých investorov 
- zeleň kúpalísk musí byť budovaná, resp. zachovaná na rozlohe minimálne 500 m2  
- zeleň pri objektoch vybavenosti (kultúrno-športových, ubytovacích,  stravovacích zariadení a i.)  

musí byť budovaná, resp. zachovaná minimálne na výmere 200 m2 na jeden objekt 
- ak sa jedná o uličný, príp. polyfunkčný parter, je potrebné zachovať zeleň pri objektoch občianskej 

vybavenosti  ako verejne prístupný priestor bez oplotenia 
- v zónach, v ktorých nie je dostatok plôch pre budovanie zelene v predpísanom rozsahu, nahradiť 

ich inou primeranou formou zelene (napr. na terasách, strechách, prípadne fasádach, oporných 
konštrukciách, plotoch a pod.) vrátane vybavenosti pre relaxačný pobyt rezidentov v primeranom 
rozsahu, budovanie zelene na plochých strechách zariadení vybavenosti a sluţieb orientovať 
najmä na plochy v dotyku s obytným územím  

- na parkovo upravených plochách a verejne dostupných priestranstvách budovať originálnu identitu 
- ako súčasť parkovo upravených plôch a pridruţených nezastavaných plôch riešiť zachytávanie a 

vyuţívanie daţďovej vody zo striech a spevnených plôch spôsobom primeraným danému územiu 
(vodná nádrţ, jazierko, polder a i.), resp. riešiť v území iný vodný prvok aj umelo vytvorený 

- zeleň uličných priestorov a komunikácií doplniť obojstranným stromoradím, prípadne minimálne  
jednostrannou alejou  
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- zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu riešiť 
formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene - min. 1 strom na 100 m2 plochy parkoviska 

- na vnútornom obvode areálov pre športové, rekreačné aktivity a CR budovať vysoko účinnú 
hygienickú viac etáţovú zeleň s posilnenou izolačnou funkciou 

- geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny vo výsadbách verejne dostupných priestranstiev pouţiť 
max. do 30%, pričom zeleň napojená na krajinné prostredie (biocentrá a biokoridory a ďalšie) musí 
byť povinne zostavená najmä z domácich druhov 

- trasovanie nových vedení inţinierskych sietí povinne priestorovo zosúladiť s plochami a prvkami 
jestvujúcej a navrhovanej zelene, trasy nových vedení viesť prioritne cez spevnené plochy alebo 
v kolektoroch tak, aby bolo zachované ochranné pásmo stromov min. 2,50 od päty kmeňov 
stromov  

- vo vzdialenosti 15 m od územnej hranice parkov a lesoparkov je stanovené ochranné pásmo.  
 
 
Pre určené vymedzené bloky určených funkčných plôch sú definované regulatívy – ukazovatele 
intenzity vyuţitia územia v rozsahu:   
- index podlaţných plôch (IPP) 

- určujúci max. prípustnú mieru vyuţitia územia vymedzeného funkčného bloku a jednotlivých 
pozemkov v ňom 

- predstavujúci pomer celkovej výmery podlaţnej plochy nadzemnej časti zástavby (v m
2
) 

k celkovej výmere vymedzeného územia (v m
2
) 

- index zastavaných plôch (IPZ) 
- v závislosti na polohe a význame konkrétneho územia, na spôsobe funkčného vyuţitia a druhu 

zástavby vo vymedzenom funkčnom bloku a na jednotlivých pozemkoch v ňom 
- predstavujúci pomer plôch zastavaných nadzemnými stavebnými objektmi (nad úrovňou terénu) 

vo vymedzenom území (v m
2
) k celkovej výmere vymedzeného územia (v m

2
) 

- koeficient zelene (KZ) 
- definujúci nároky na minimálny rozsah plôch zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy vo 

vymedzenom funkčnom bloku na jednotlivých pozemkoch v ňom 
- predstavujúci pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne (v m

2
) a celkovou výmerou 

vymedzeného územia (v m
2
). 

Uvedené ukazovatele intenzity vyuţitia územia sú definované pre príslušné funkčné kódy nasledovne: 
Koeficien

t 
funkčnéh
o vyuţitia 
vymedze

ných 
blokov 

Max. 
podlaţnosť 

(počet 
nadzem. 
podlaţí) 

Index zastavaných 
plôch 
(max.) 

Index 
podlaţných 

plôch  
(max.) 

Koeficient zelene 
(min.) 

Pozn. 

B.01 6 0,35 2,1 0,25 neplatí pre územie MPR (pre 
ktoré stanovuje intenzitu 

vyuţitia územia ÚPN CMZ 
Trnava, resp. poţiadavky 
prísl. orgánu pamiatkovej 

ochrany) 

Pre výpočet ukazovateľov intenzity vyuţitia územia nie je moţné účelovo členiť vymedzené funkčné 
bloky vo výkrese C.02, predpísané hodnoty pre jednotlivé vymedzené funkčné bloky ako celku je 
potrebné dodrţať počas celého návrhového, resp. prognózneho obdobia. 
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Zmeny v textovej časti Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 
2009) v znení Zmeny 01/2012: 
 
 
Časť A. Textová časť: 

 

- v kapitole: 
A.1.1.  Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši 

-    v poslednom odstavci: 
Po schválení Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) boli v zmysle 
platnej legislatívy schválené Mestským zastupiteľstvom v Trnave nasledovné zmeny 
a doplnky, ktoré sa stali súčasťou platného ÚPN mesta Trnava: 

- za posledný odsek sa dopĺňa nový odsek v znení: 

- Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského.  
 

- v kapitole: 
A.1.2.  Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu 

-    v poslednom odstavci: 
Po schválení Zmeny 02/2009 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 
2009) boli v zmysle platnej legislatívy schválené Mestským zastupiteľstvom v Trnave 
nasledovné zmeny a doplnky, ktoré sa stali súčasťou platného ÚPN mesta Trnava: 

- za posledný odsek sa dopĺňa nový odsek v znení: 

- Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského.  
 

- v kapitole: 
A.1.3.  Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu 

-    v poslednom odstavci sa dopĺňa jeho znenie v rozsahu: 
Po schválení Zmeny 01/2010, Zmeny 02/2010, Zmeny 03/2010, Zmeny 04/2010, 
Zmeny 05/2010,  Zmeny 01/2011, Zmeny 02/2011, Zmeny 03/2011, Zmeny 04/2011, 
Zmeny 01/2012 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Mestským zastupiteľstvom v Trnave v zmysle platnej legislatívy sú tieto zmeny 
zapracované a premietnuté do tohto čistopisu ÚPN mesta Trnava. 

 

- v kapitole: 
A.2.5.  Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 

-    v podkapitole: 
A.2.5.1. Základná urbanistická koncepcia a kompozícia mesta 

- v časti: 
Základná urbanistická koncepcia: 

- v úseku: 
Funkcia obytná: 

- v štvrtom odstavci: 
Výraznejšie kapacity bývania realizované formou mestotvornej 
polyfunkcie budú lokalizované do územia CMZ: 

- ruší sa posledný odsek v plnom rozsahu a znení: 

- Komerčno-športové centrum Štadión Antona Malatinského (alt. 
BD) 

-    v podkapitole: 
A.2.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, zelene 

a ostatných plôch 

- V prvom odstavci: 
Vymedzenie nového rozvojového územia mesta Trnava: 

- v tabuľke: 
A. Určujúce rozvojové záberové plochy funkcie bývania: 

- ruší sa riadok A.27. v plnom rozsahu a znení: 
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Záberové lokality v návrhovom období (do r. 2025) 

Označ. Lokalita  Urbanistický 
 obvod 

Predpokla- 
daný 

rozsah 

Formy  
bývania 

A.27. Komerčno-športové centrum 
Štadión A. Malatinského 

02, 32 250 P – BD  

s následnou primeranou úpravou posledného sumárneho riadku. 
 

- v kapitole: 
A.2.12.  Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 

-    v podkapitole: 
A.2.12.1. Doprava 

- v časti: 
Rozvoj komunikačného systému mesta v návrhovom období – 1.časť – do r. 
2015: 

- v tabuľke: 
Hlavné dopravné investície na cestnej sieti do r. 2015: 

- predposledný riadok sa dopĺňa v rozsahu a znení: 
Ulica Navrho-

vaná 
kategória 

Funkč-
ná 

trieda 

Navrhované úpravy 

Kriţovatka 
Kollárova – 
Hlboká – 

Sladovnícka - 
Spartakovská 

  Rekonštrukcia v súvislosti s Komerčno-
športovým centrom Štadión A.M. 
Ponechanie priestorovej rezervy pre veľkú 
špirálovú kriţovatku, alebo OK s bypassmi. 

Súčasťou výstavby Štadióna A. 
Malatinského bude aj zrušenie 
miestnej komunikácie Sladovnícka ul. 
v úseku Kollárova – juţný okraj 
amfiteátra, spojené s potrebnými 
úpravami organizácie dopravy: 

- úprava Hlbokej ul. umoţnením 
odbočenia do jestvujúcej ul. na 
juţnej strane amfiteátra 

príp. alt. úpravy: 

- v Športovej ul. (otočenie 
jednosmernej prevádzky) a 
obojsmerná prevádzka na Ul. 
Dolné bašty 

- na konci textu pred časťou Statická doprava  

- dopĺňa sa nový odstavec v rozsahu a znení: 
Výstavbou štadióna Antona Malatinského zanikne Sladovnícka 
ulica v úseku Kollárova ul. – juţný okraj amfiteátra. Tento zásah 
do jestvujúcej komunikačnej siete mesta si vyţiada zmeny 
a úpravy v organizácii dopravy tak, aby bol nahradený 
najkapacitnejší vjazd do centra mesta.  

- v časti: 
Statická doprava: 

- v siedmom odstavci: 
... V návrhovom období je potrebné zabezpečiť zväčšenie kapacity 
jestvujúcich verejných parkovísk ich prebudovaním na viacpodlaţné 
parkovacie a garáţovacie zariadenia a vybudovanie nových kapacít 
prístupných verejnosti, najmä v lokalitách: 

- štvrtý a piaty odsek sa nahrádza novým odsekom v rozsahu 
a znení: 

- navrhovaného komerčno-športového centra Štadión Antona 
Malatinského 

- pôvodne šiesty odsek sa mení v rozsahu a znení: 

- Sladovnícka – Spartakovská (v lokalite jestv. zariadenia Billa) 

- v časti: 
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Hromadná autobusová doprava: 

- v piatom odstavci: 
... Trasy liniek MAD do roku 2020 sú navrhnuté GDP mesta Trnava na 
základe analýzy obratu cestujúcich na zastávkach a smerovania medzi 
jednotlivými oblasťami mesta, ktoré boli zistené prieskumom MAD ako aj 
dopravno-sociologickým prieskumom nasledovne: 

- piaty odsek sa dopĺňa a mení v rozsahu a znení: 

- linka č. 5 (vedená cez CMZ): 
ţelezničná stanica (autobusová stanica) – Kollárova – Športová 
(opačne  Dolné bašty – A.Ţarnova) – Štadión Dolné bašty – 
Dolnopotočná – Hollého – Jerichova (opačne Hornopotočná – 
Univerzitné nám.) – Rybníková – Cukrovar   

- dvanásty odsek sa dopĺňa a mení v rozsahu a znení: 

- linka č. 12: 
Tajovského – G. Dusíka – Lomonosovova – B. Smetanu – Hlboká 
– Štadión – Starohájska – Veterná Tesco 

- trinásty odsek sa dopĺňa a mení v rozsahu a znení: 

- linka č. 13: 
Viktorínovo nám. – A. Kmeťa – Špačinská – Hlboká – Štadión – 
Kollárova – Dohnányho – Zelenečská – Linčianska – gen. Goliana 
– Nerudova – Skloplast – Hrnčiarovce I - II 

- štrnásty odsek sa dopĺňa a mení v rozsahu a znení: 

- linka č. 14: 
Parnas – Biely Kostol – Kočišské – Kamenný mlyn – Kamenná 
cesta .- Moyzesova – T.Vansovej – Hospodárska – Kollárova – 
Štadión – Hlboká – Starohájska – Veterná Tesco – Zátvor II – 
Sibírska. 

- v časti: 
Pešia doprava: 

- v štvrtom odstavci: 
V návrhovom období do r. 2025 bude potrebné zabezpečiť: 

- v druhom odseku: 

- vybudovanie peších trás a priestorov s dominanciou pešieho 
pohybu, najmä: 

- za prvý pododsek sa dopĺňa nový pododsek v rozsahu 
a znení: 

- mimoúrovňové prepojenie sídliska Hlboká ponad 
Hlbokú ul. s komerčno-športovým centrom Štadión 
Antona Malatinského 

-    v podkapitole: 
A.2.12.2. Vodné hospodárstvo 

- v úseku: 
Zásobovanie pitnou a uţitkovou vodou: 

- v časti: 
Riešenie rozšírenia vodovodov: 

- pred posledný odstavec sa dopĺňa nový odstavec v rozsahu 
a znení: 
V dôsledku výstavby komerčno-športového centra Štadión 
Antona Malatinského bude potrebné zabezpečiť preloţenie 
jestvujúcich trás verejných vodovodov na záberových verejných 
priestranstvách, ktoré zaniknú z dôvodu výstavby.  

- v úseku: 
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd: 

- v časti: 
Riešenie stokovej siete rozvojových lokalít: 

- za posledný odstavec sa dopĺňa nový odstavec v rozsahu a znení: 



15 

Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 

Štadión Antona Malatinského 
ČISTOPIS 

V dôsledku výstavby komerčno-športového centra Štadión 
Antona Malatinského bude potrebné zabezpečiť preloţenie 
jestvujúceho zberača DN 1500/1300 na Sladovníckej ul. v úseku 
Kollárova – juţná strana amfiteátra mimo územie výstavby.  

-    v podkapitole: 
A.2.12.3. Energetika 

- v úseku: 
A.2.12.3.2. Zásobovanie teplom 

- v časti: 
Koncepcia teplofikácie v návrhovom období: 

- v treťom odstavci: 
ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) predpokladá 
zásobovanie jednotlivých ucelených väčších záberových rozvojových 
lokalít teplom z HV siete SCZT v jednotlivých etapách návrhového 
obdobia do r. 2025 v rozsahu: 

- posledný deviaty odsek sa dopĺňa v rozsahu a znení: 

- lokalita B.21 Komerčno-športové centrum Štadión A. 
Malatinského – z jestvujúceho horúcovodu DN 2x350 
trasovaného od Paulínskej ul. cez Ruţový park a Kollárovu 
ulicu, resp. novou trasou pozdĺţ Spartakovskej ul. odbočujúcou 
z horúcovodu DN 2x700 v priestore za štadiónom Lokomotívy. 
Výstavba komplexu si môţe vyţiadať potrebu preloţenia 
jestvujúceho HV v potrebnom úseku mimo územie 
výstavby. 

 
 
 
 
Ostatné časti: 

- A. Textová časť ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien 
ostávajú bez zmeny. 
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Zmeny v záväznej textovej časti Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované 
znenie 2009) v znení Zmeny 01/2012  
            
 

C.01 Textová časť: 
 

- v kapitole: 
C.01.01.  Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného vyuţitia územia 

- v časti: 
Zásady funkčného vyuţitia územia: 

- v úseku: 
a) Funkcia obytná: 

- v štvrtom odstavci: 
Výraznejšie kapacity bývania realizované formou mestotvornej polyfunkcie 
budú lokalizované do územia CMZ: 

- ruší sa posledný odsek v plnom rozsahu a znení: 

- Komerčno-športové centrum Štadión Antona Malatinského (alt. BD) 
 

- v kapitole: 
C.01.04.  Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia územia 

- v časti: 
V oblasti rozvoja cestnej dopravy je potrebné: 

- za posledný odsek sa dopĺňa nový odsek v rozsahu a znení: 

- zabezpečiť potrebné úpravy organizácie dopravy v priestore pri Štadióne 
Antona Malatinského riešiace zrušenie Sladovníckej ulice v úseku 
Kollárova – juţná strana amfiteátra a náhradu najkapacitnejšieho vjazdu 
do centra mesta. 

- v časti: 
V oblasti statickej dopravy je potrebné: 

- v dvanástom odseku: 

- v návrhovom období je v oblasti CMZ potrebné zabezpečiť zväčšenie kapacity 
jestvujúcich verejných parkovísk ich prebudovaním na viacpodlaţné parkovacie 
a garáţovacie zariadenia a vybudovanie nových kapacít prístupných verejnosti, 
najmä v lokalitách: 

- štvrtý a piaty odsek sa nahrádza novým odsekom v rozsahu a znení: 

- navrhovaného komerčno-športového centra Štadión Antona 
Malatinského 

- pôvodne šiesty odsek sa mení v rozsahu a znení: 

- Sladovnícka – Spartakovská (v lokalite jestv. zariadenia Billa) 

- v časti: 
V oblasti pešej dopravy je v návrhovom období potrebné zabezpečiť: 

- v treťom odseku: 

- vybudovanie peších trás a priestorov s dominanciou pešieho pohybu, najmä: 

- za prvý pododsek sa dopĺňa nový pododsek v rozsahu a znení: 

- mimoúrovňové prepojenie sídliska Hlboká ponad Hlbokú ul. 
s komerčno-športovým centrom Štadión Antona Malatinského 

 

- v kapitole: 
C.01.14.  Plochy pre asanáciu – stavebné uzávery 

-    posledný odsek sa mení a dopĺňa v rozsahu a znení: 

- Komerčno-športové centrum Štadión Antona Malatinského – vo vymedzenom 
rozsahu celej lokality. 

 

- v kapitole: 
C.01.17.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

-    vo štvrtom odstavci: 
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c)  Verejnoprospešné stavby na úseku doprava: 

- za posledný odsek sa dopĺňa nový odsek v rozsahu a znení: 

- vybudovanie mimoúrovňového prepojenia – lávky pre peších – s 
komerčno-športovým centrom Štadión Antona Malatinského. 

 
 
 
 
 
Ostatné časti: 
 
C.01. Záväznej časti ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien  
– Textová časť 
 
ostávajú bez zmeny. 
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B. Grafická časť 
 
 
 

B.02.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyuţitia územia  

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského   
B.02.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyuţitia územia  
M 1:10 000 - NÁLOŢKA 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – 12/2009 
B.02.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyuţitia územia  

(lokalita Zmeny 01/2012 – Štadión Antona Malatinského 
M 1:10 000 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského    
B.02.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyuţitia územia  
M 1:10 000 

 
B.03.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia  

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského   
B.03.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia  
M 1:10 000 - NÁLOŢKA 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – 12/2009 
B.03.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia  

(lokalita Zmeny 01/2012 – Štadión Antona Malatinského 
M 1:10 000 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského   
B.03.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia  
M 1:10 000 
 

B.04.  Výkres riešenia verejného technického vybavenia  
Vodné hospodárstvo 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského   
B.04.  Výkres riešenia verejného technického vybavenia  

Vodné hospodárstvo 
M 1:10 000 - NÁLOŢKA 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – 12/2009 
B.04.  Výkres riešenia verejného technického vybavenia  

Vodné hospodárstvo 
(lokalita Zmeny 01/2012 – Štadión Antona Malatinského 

M 1:10 000 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského   
B.04.  Výkres riešenia verejného technického vybavenia  

Vodné hospodárstvo 
M 1:10 000 
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B.05.  Výkres riešenia verejného technického vybavenia  
Energetika a spoje 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského   
B.05.  Výkres riešenia verejného technického vybavenia  

Energetika a spoje 
M 1:10 000 - NÁLOŢKA 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – 12/2009 
B.05.  Výkres riešenia verejného technického vybavenia  

Energetika a spoje 
(lokalita Zmeny 01/2012 – Štadión Antona Malatinského 

M 1:10 000 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského   
B.05.  Výkres riešenia verejného technického vybavenia  

Energetika a spoje 
M 1:10 000 
 

B.06.  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny  

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského   
B.06.  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny 
M 1:10 000 - NÁLOŢKA 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – 12/2009 
B.06.  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny 

(lokalita Zmeny 01/2012 – Štadión Antona Malatinského 
M 1:10 000 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského   
B.06.  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny 
M 1:10 000 

 
C.02.  Regulatívy územného rozvoja  

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského   
C.02.  Regulatívy územného rozvoja 
M 1:10 000 - NÁLOŢKA 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – 12/2009 
C.02.  Regulatívy územného rozvoja 

(lokalita Zmeny 01/2012 – Štadión Antona Malatinského 
M 1:10 000 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 01/2012 – Štadión Antona Malatinského   
C.02.  Regulatívy územného rozvoja 
M 1:10 000 

 
 
 

 


