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Záznam zo zasadnutia komisie stavebnej, územného plánovania  
a kultúrnych pamiatok, konaného dňa 27.1.2015 

Zasadnutie komisie sa konalo na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií. 

 

Účasť:  prítomní: predseda: Ing. Jozef Klokner 
                      podpredseda: Ing. Jozef Pobiecký 
                                             Ing. Jozef Alchus 
                                             Adam Peciar 

                                                         
Program  rokovania:  
 
1. Schválenie Rokovacieho poriadku a Náplne činnosti komisie 
2. Prerokovanie materiálov na 1. rokovanie MZ  17.2.2015 

 Mat. 4.1 – Schválenie zmien územného plánu mesta Trnava – zmena 3/2014 (zmeny 
regulatívov a funkčného kódu v časti Kočišské) 

 Mat. 5.1 - Doplnok  č. 1 Energetickej koncepcie mesta Trnava - Aktualizácia rok 2014 
(schválenie) 

 Mat. 6.1 - Povolenie na spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava 
(Aktualizované znenie rok 2009) - 01/2015  
- Zmena A/2015 – IBV Medzi mostami, Trnava – Modranka 
- Zmena B/2015 – Prístupová komunikácia do lokality IBV pri Hájoch  Biely Kostol 
- Zmena C/2015 - Doplnok  č. 1 Energetickej koncepcie mesta Trnava - Aktualizácia 

rok 2014 
 Mat. 6.2 - Schválenie zadania urbanistickej štúdie Pekné pole VI   
 Mat. 2.1 - Adaptačná stratégia na dopady klimatickej zmeny v meste Trnava a Akčný 

plán na roky 2015-2017 (Prerokovanie spolu s Komisiou životného prostredia 
a prírodných hodnôt) 

3. Rôzne 
 
Prítomných členov stavebnej komisie privítal jej predseda, Ing. Jozef Klokner. K stanovenému 
progamu zasadnutia komisie nemali prítomní členovia žiadne pripomienky, komisia program 
rokovania schválila 4:0:0 hlasmi (za: 4 členovia, zdržal sa: 0, proti: 0),  následne sa pristúpilo k 
prejednaniu jednotlivých bodov programu. 
 
 

Schválenie Rokovacieho poriadku a Náplne činnosti komisie 
_________________________________________________________________________________ 
Predseda komisie navrhol schváliť pôvodný rokovací poriadok, ako aj pôvodný spôsob hlasovania 
a jeho zapisovanie, do doby doplnenia komisie o ďalších členov z radov neposlancov. Po 
skompletizovaní komisie bude opätovne nový rokovací poriadok a spôsob hlasovania prejednaný 
a následne schválený.  Za tento návrh hlasovali prítomní členovia  4:0:0 hlasmi (za: 4 členovia, 
zdržal sa: 0, proti: 0).  

Komisia jednohlasne odsúhlasila návrh Náplne činnosti komisie 4:0:0 hlasmi (za: 4 členovia, 
zdržal sa: 0, proti: 0). 

 
 

Mat. 4.1 - Schválenie zmien územného plánu mesta Trnava – zmena 3/2014 (zmeny 
regulatívov a funkčného kódu v časti Kočišské 
_________________________________________________________________________________ 

Uznesením MZ č. 789 dňa 24.6.2014 bolo povolené spracovanie Zmeny Územného plánu 
mesta Trnava  (Aktualizované znenie rok 2009) - Zmena D/2014 – Zmena regulatívov a funkčného 
kódu v časti lokality Kočišské.   
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Počas prípravy spracovania materiálu Zmeny ÚPN 03/2014 nadobudla účinnosť novela č. 
100/2014 Z.z., zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike, ktorá uložila mestám raz za päť rokov 
aktualizovať energetickú koncepciu. Nakoľko aktualizáciu – Doplnok č. 1 k Energetickej koncepcii 
mesta Trnava MsÚ obdržal  pred vyvesením návrhu zmeny ÚPN 03/2014, zaradilo ju ako súčasť 
prerokovávanej Zmeny ÚPN 03/2014. Počas verejného ústneho prerokovania bola vznesená otázka,  
prečo uvedená časť zmeny nebola súčasťou povolenia spracovania zmeny ÚPN D/2014. Napriek 
tomu, že uvedený postup nebol v rozpore so zákonom, nakoľko mestský úrad mal snahu premietnuť 
podmienku zákona o energetike do ÚPN mesta Trnava, bola o tejto skutočnosti  informovaná 
mestská rada na svojom zasadnutí dňa 6.10.2014, ktorá rozhodla, že aktualizácia – Doplnok č. 1 k 
Energetickej koncepcii mesta bude prerokovaný v mestskom zastupiteľstve štandardným spôsobom 
v novom volebnom období 2014-2018. 

 

Zmena funkčného kódu v časti lokality Kočišské  
Pôvodný návrh výstavby v lokalite Kočišské uvažoval v roku 2004 s vybudovaním 1800 b.j.  

z dôvodu prílevu investícií do mesta Trnava a vtedy predpokladanej potreby bytov. 
Vzhľadom k nereálnosti tohto zámeru bola v rámci aktualizácie ÚPN lokalita Kočišské 

prekvalifikovaná na zónu IBV s ponechaním časti lokality pre možnosť výstavby 7 nájomných bytových 
domov. Nakoľko ani s touto formou realizácie mesto do budúcna neuvažuje a záujemcovia o zámenu 
pozemkov v lokalite Kočišské požadujú pozemky pre využitie na výstavbu rodinných domov, upravil sa 
v tejto časti  funkčný kód A.04 bytové a rodinné domy v zmiešanej zástavbe a A.05 – intenzifikované 
formy nízkopodlažnej zástavby bytových domov a mestské vily na funkčný kód A.01 – nízkopodlažná 
zástavba, rodinné domy – mestské formy.  
Zmena regulatívov 

V priebehu schvaľovacieho procesu od poslednej zmeny regulatívov územného plánu v roku 
2011 bolo zistené, že nie vo všetkých prípadoch je reálne  uplatniť stanovené regulatívy a preto MsÚ 
predkladá návrh na ich spresnenie a úpravu v nasledovných oblastiach - Rodinné domy, 
Záhradkárske  osady, Vybavenosť, Oblasť životného prostredia. 
 
Členovia stavebnej komisie 4:0:0 hlasmi odporučili mestskému zastupiteľstvu materiál 
schváliť. 

 
Za: 4 členovia 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 

 

Mat. 5.1 - Doplnok  č. 1 Energetickej koncepcie mesta Trnava - Aktualizácia rok 2014 
(schválenie) 
_________________________________________________________________________________ 
           Zákon č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
v znení neskorších predpisov, ukladá obciam a mestám s počtom obyvateľov nad 2500 obyvateľov na 
ktorých území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla 
konečnému spotrebiteľovi povinnosť aktualizovať aspoň raz za päť rokov koncepciu rozvoja obce 
v oblasti tepelnej energetiky a po prerokovaní obecným zastupiteľstvom schválenú časť aktualizovanej 
koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky doplniť do územnoplánovacej dokumentácie obce 
postupom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov.  
           Energetická koncepcia mesta Trnava je po Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
jedným zo zásadných strategických dokumentov, ktorý prehlbuje a spodrobňuje Územný plán mesta 
Trnava, ako aj podmienky v oblasti rozvoja tepelnej energetiky mesta v strednodobom horizonte. 

 
Doplnok č. 1 k Energetickej koncepcii mesta Trnava- Aktualizácia 2014 

           Pôvodná, a doteraz platná Energetická koncepcia mesta Trnava bola vypracovaná STU 
Bratislava- Stavebnou fakultou, na Katedre TZB pod vedením Prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. 
v auguste roku 2006 v zmysle platnej legislatívy podľa § 31 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 
energetike a metodického usmernenia pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky 
ako nástroj na plánovanie, riadenie, usmerňovanie a hospodárenie mesta vrátane novej investičnej 
výstavby v katastrálnom území mesta v nadväznosti na spotrebu a potrebu energií.  
 
          Materiál (zverejnený na stránke mesta http://www.trnava.sk/sk/clanok/energeticka-koncepcia) 
obsahoval kapitoly: analýzu súčasného stavu, návrh sústav tepelných zariadení  a budúceho 
zásobovania teplom Mesta Trnava a závery a odporúčania. 
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           Vo všeobecnej charakteristike a zhodnotení danej problematiky možno konštatovať, že 
pôvodná Energetická koncepcia z roku 2006 mala správne nastavené parametre pre rozvoj mesta 
v oblasti tepelnej energetiky, a teda Doplnok č.1 k Energetickej koncepcii mesta Trnava- Aktualizácia 
rok 2014 nadväzuje v plnom rozsahu na pôvodný dokument, pričom premieta aktuálnu legislatívu, 
ktorá sa od roku 2006 do dnes vo viacerých oblastiach prehĺbila a spodrobnila predovšetkým 
zavádzaním a podporou nových technológií a alternatívnych zdrojov výroby energie aj s ohľadom na 
elimináciu dopadov klimatických zmien. 
      
          Doplnok č. 1 k Energetickej koncepcii mesta Trnava- Aktualizácia rok 2014 bude po schválení 
v Mestskom zastupiteľstve zverejnený na webovej stránke mesta Trnava. 
Obsahuje nasledovné dve časti: 

 I.  časť: Analýzu novej energetickej legislatívy súvisiacej s EKM Trnava 

 II. časť: Dopady novej energetickej legislatívy na EKM Trnava 

 
Členovia stavebnej komisie 4:0:0 hlasmi odporučili mestskému zastupiteľstvu materiál 
schváliť. 

Za: 4 členovia 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 

 
Mat. 6.1 - Povolenie na spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava 
(Aktualizované znenie rok 2009) - 01/2015  
- Zmena A/2015 – IBV Medzi mostami, Trnava – Modranka 
- Zmena B/2015 – Prístupová komunikácia do lokality IBV pri Hájoch  Biely Kostol 
- Zmena C/2015 - Doplnok  č. 1 Energetickej koncepcie mesta Trnava - Aktualizácia rok 2014 
_________________________________________________________________________________ 

Povolenie na spracovanie návrhu zmien a doplnkov schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 
Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) bol spracovaný v zmysle platnej 
legislatívy a metodiky a na základe výsledkov verejného prerokovania bol schválený mestským 
zastupiteľstvom uznesením č. 705 dňa 15.12.2009, záväzná časť vyhlásená VZN č. 345.  Mesto 
Trnava  zabezpečuje legislatívne prerokovania a schvaľovania zmien, doplnkov a úprav podľa potrieb 
mesta alebo na základe žiadosti iných subjektov. Predkladané dva návrhy na povolenie spracovanie 
zmeny sú na základe žiadosti dvoch subjektov a jeden na základe potreby mesta aktualizovať 
Energetickú koncepciu mesta. 

 

 Zmena A/2015 IBV Medzi mostami Trnava – Modranka 
O zmenu Územného plánu mesta Trnava požiadal dňa 29.5.2014 súkromný investor  

v zastúpení vlastníkov pozemkov v lokalite pod jestvujúcou záhradkárskou osadou na juhu Modranky 
na konci Sereďskej ulice za zberným dvorom mestskej časti Modranka, cca 650 m od diaľnice.  
Nakoľko v roku 2014 končilo štvorročné volebné obdobie poslancov mestského zastupiteľstva, 
vedenie mesta rozhodlo, aby predmetné  povolenie na zmenu územného plánu schvaľovalo ďalšie 
zastupiteľstvo z dôvodu, aby o povolení zmien rozhodli poslanci, ktorí ich budú následne schvaľovať.  

 Žiadateľ vo svojom liste požaduje   zmenu ÚPN z plochy ornej pôdy o výmere cca 3,4 ha, ktorá 
sa v súčasnosti  využíva na poľnohospodárske účely, na plochu pre výstavbu rodinných domov,. 
Predpokladaný počet rodinných domov je 57. Navrhované sú samostatne stojace rodinné domy, 
obslužné komunikácie a nevyhnutná technická vybavenosť. 

 
Členovia stavebnej komisie 4:0:0 hlasmi odporučili mestskému zastupiteľstvu predmetnú 
zmenu územného plánu  schváliť. 

 
Za: 4 členovia 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 

 
 Zmena B/2015 – Prístupová komunikácia do lokality IBV pri Hájoch Biely Kostol 

O zmenu Územného plánu mesta Trnava požiadala obec Biely Kostol, ktorá zastupuje 
súkromnú firmu. Vo svojej žiadosti požadujú  zapracovanie prístupovej komunikácie (vrátane 
inžinierskych sietí) pre IBV Pri Hájoch I, Biely Kostol do územného plánu mesta Trnava. Lokalita IBV 
Pri Hájoch I, je v Územnom  pláne obce Biely Kostol plánovaná od roku 2008.Komunikácia podľa 
predloženej žiadosti by bola vedená na pozemkoch v majetku mesta Trnava, tesne pri katastri Biely 
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Kostol. Komunikácia je potrebná z dôvodu dopravnej obsluhy a koridoru pre technickú infraštruktúru 
cca 204 rodinných domov. V súčasnosti je pozemok podľa ÚPN ornou pôdou. 

O túto zmenu žiadala obec Biely Kostol už v roku 2010 a mestské zastupiteľstvo uznesením č. 
804 dňa 27.4.2010 schválilo povolenie na spracovanie zmeny územného plánu za podmienky  
alternatívneho riešenia, kde navrhovaná komunikácia bola odklonená od spoločnej hranice a pri nej 
vznikla možnosť umiestniť na pozemkoch v katastri mesta Trnava 34 stavebných pozemkov. Nakoľko 
obec Biely Kostol ani investor ďalej v tejto veci nekonali, zrušilo uznesením č. 222 MZ dňa 13.12.2011 
uznesenie o povolení na spracovanie zmeny.  

 V súčasnosti je v tejto lokalite podľa ÚPN a Miestneho územného systému ekologickej stability 
(MÚSES) navrhované biocentrum, nakoľko je tu už jestvujúca zeleň, teplomilné duby, ktoré ako je 
písané v spomínanom dokumente sa majú doplniť ďalšou výsadbou dubmi a krovinami v kombinácii 
s trvalým trávnym porastom. Trasovaním komunikácie príde k narušeniu tohto biocentra. Mesto 
Trnava nesúhlasilo so zmenou Územného plánu obce Biely Kostol, nakoľko prichádza k neúmernému 
navyšovaniu výstavby formou rodinných domov bez príslušnej vybavenosti a vhodného dopravného 
napojenia. Dopravné napojenie tejto lokality je možné cez existujúcu zástavbu v obci, bez nutnosti 
napojenia na kataster Trnava, ale je potrebné investorom realizovať výkup pozemku od súkromníkov. 

 
Členovia stavebnej komisie 4:0:0 hlasmi odporučili mestskému zastupiteľstvu predmetnú 
zmenu územného plánu  neschváliť. 

 
Za: 4 členovia 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 

 Zmena C/2015 – Doplnok č. 1 Energetickej koncepcie mesta Trnava – Aktualizácia rok 2014 
Počas prípravy spracovania materiálu Zmeny ÚPN 03/2014 nadobudla účinnosť novela č. 

100/2014 Z.z., zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike, ktorá uložila mestám raz za päť rokov 
aktualizovať energetickú koncepciu. Nakoľko aktualizáciu – Doplnok č. 1 k Energetickej koncepcii 
mesta Trnava MsÚ obdržal  pred vyvesením návrhu zmeny ÚPN 03/2014, zaradilo ju ako súčasť 
prerokovávanej Zmeny ÚPN 03/2014. Počas verejného ústneho prerokovania bola vznesená otázka,  
prečo návrh tejto zmeny nebol riešený štandardným spôsobom. Napriek tomu, že uvedený postup 
nebol v rozpore so zákonom, nakoľko mestský úrad mal snahu premietnuť podmienku zákona 
o energetike do ÚPN mesta Trnava, bola o tejto skutočnosti  informovaná mestská rada na svojom 
zasadnutí dňa 6.10.2014, ktorá rozhodla, že aktualizácia – Doplnok č. 1 k Energetickej koncepcii 
mesta bude prerokovaný v mestskom zastupiteľstve štandardným spôsobom v novom volebnom 
období 2015-2019. A preto predkladá OÚRaK po schválení tohto materiálu v bode 5.1 povolenie na 
spracovanie zmeny – zapracovanie do platného územného plánu mesta.   

 
Členovia stavebnej komisie 4:0:0 hlasmi odporučili mestskému zastupiteľstvu materiál 
schváliť. 

 
Za: 4 členovia 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 

 

Mat. 6.2 - Schválenie zadania urbanistickej štúdie Pekné pole VI   
___________________________________________________________________ 

O schválenie zadania požiadala spoločnosť OMNICO spol.s.r.o., zastupujúca vlastníkov  
pozemkov v lokalite Pekné pole VI. (parc. č. 4021/41, 4021/178 – k. ú. Trnava), ktorí chcú nadviazať a 
logicky pokračovať vo výstavbe rodinných domov v susedstve pozemkov na Ustianskej ulici.  

 Podľa záväznej časti územného plánu je potrebné spracovať pre toto územie  urbanistickú 
štúdiu a preto požiadal zástupca vlastníkov o schválenie zadania urbanistickej štúdie Pekné pole VI. 

Riešené územie v širších súvislostiach tvorí ucelený blok, ktorý tvoria dnes nezastavané 
parcely. Jestvujúce parcely sú orientované v smere severovýchod - juhozápad a vlastní ich niekoľko 
vlastníkov. Územie tvoria dve parcely: parcela č. 1500/1 výmera 508m2 + parc. č. 1500/101 výmera 
19.942 m2. Dĺžka parciel je cca 498 metrov, šírka cca 40 metrov. Rozsah celého riešeného územia je: 
20 450m2 = 2,04 ha vrátane komunikácií. Urbanistická koncepcia riešeného územia vychádza z 
riešenia územného plánu mesta Trnava. Základom je pravouhlá koncepcia prístupových komunikácií s 
dominantnou polohou ulice J.Hlúbika. Navrhovaná prístupová komunikácia je jednostranne zastavaná 
26 samostatne stojacimi rodinnými domami. 
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Lokalita Pekné pole /Kopánka/ bola do 90.rokov 20.storočia zastavaná v línii ulice Ustianskej a 
M.Koperníka. Západnú hranicu zástavby tvorila a tvorí ulica J. Hlúbika, ktorá je hlavnou dopravnou 
tepnou v území a ktorá bola vždy uvažovaná ako základ urbanistickej koncepcie. Na predĺženie 
Koperníkovej ulice smerom severným nadväzuje rozvoj novej zástavby rodinných domov.  
V uplynulom období sa zrealizovali v nezastavanom území zóny nové ulice, obojstranná zástavba 
rodinných domov paralelne s ulicou Ustianskou - ulice Hviezdna a Dúhová, Schumerova ulica je 
v štádiu dokončovania. Nová ulica P.Mudroňa je zrealizovaná po ponechaný nezastavaný koridor- 
predĺženie ulice J.Hlúbika.  

Podľa §4 zákona č. 50/1976  Zb. rieši urbanistická štúdia čiastkové problémy v území. 
Obstaráva ju spravidla orgán územného plánovania. Môže ju však prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby obstarať každý, kto prejaví na jej obstaranie záujem. Obsah a rozsah urbanistickej 
štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán územného plánovania, ktorý garantuje 
štátne, regionálne, resp. komunálne záujmy. Vzhľadom na tvar a malý rozsah riešeného územia je 
jeho členenie vopred jednoznačné. Nakoľko všetky regulatívy zástavby sú zakotvené v zadaní, 
nebude potrebné verejnoprávne prerokovávať urbanistickú štúdiu, vypracovanú v zmysle schváleného 
zadania.   
 
Členovia stavebnej komisie 4:0:0 hlasmi odporučili mestskému zastupiteľstvu materiál 
schváliť. 

 
Za: 4 členovia 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 

 

Mat. 2.1 - Stratégia adaptácie mesta Trnava na rast častosti a intenzity horúčav 

___________________________________________________________________ 

Pre zvýšenie schopnosti reagovať na dopady zmeny klímy v prospech udržateľného rozvoja 
územia Mesto Trnava vstúpilo ako partner s Karpatským rozvojovým inštitútom do projektu s názvom : 
Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia, realizovaného v rámci Blokového 
grantu pre mimovládne organizácie, ktorý je súčasťou Blokového grantu MVO na podporu partnerstiev 
švajčiarsko-slovenskej spolupráce. 

Projekt bol zahájený v apríli 2013 podpísaním zmuvy o partnerskej spolupráci medzi zmluvnými 
stranami  Karpatským rozvojovým inštitútom a Mestom Trnava. Jedným zo špecifických projektových 
cieľov bolo vypracovať a začať implementovať adaptačnú stratégiu v meste, za účelom zmierňovania 
dopadov klimatickej zmeny na zdravie a kvalitu života občanov mesta Trnava, ako aj napomáhať 
k rozvoju mesta. V rámci tohto špecifického cieľa boli realizované nasledovné aktivity : 

I. Príprava prostredia 

II. Popis dopadov zmeny klímy 

III. Spracovávanie metodiky  hodnotenia zraniteľnosti pre mesto Trnava pre efekt klimatickej 
zmeny „častejšie, intenzívnejšie a dlhšie vlny horúčav“  

IV. Zhodnotenie zraniteľnosti mesta Trnava na dopady klimatickej zmeny 

V. Stanovenie strategického adaptačného smerovania mesta Trnava 

VI. Plánovanie konkrétnych adaptačných opatrení 
 

Výsledok projektu s názvom „Stratégia adaptácie mesta Trnava na rast častosti a intenzity horučav“ 
bude zverejnený v celom rozsahu na internetovej stránke mesta (www.trnava.sk) v sekcii „Strategické 
dokumenty“ 

 
Spracovaná stratégia obsahuje : 

1. Teoretické východiská hodnotenia zraniteľnosti 
2. Metodiku hodnotenia zraniteľnosti mesta Trnava 
3. Charakteristiku mesta Trnava 
4. Hodnotenie expozície 
5. Hodnotenie citlivosti 
6. Adaptívnu kapacitu mesta Trnava na zvyšovanie častosti a intenzity horúčav 
7. Budovy s koncentrovaným výskytom rizikových skupín obyvateľov 
8. Súhrnné hodnotenie faktorov 
9. Adaptačný plán mesta Trnava na rast častosti a intenzity horúčav 

 

http://www.trnava.sk/
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Členovia stavebnej komisie zobrali v plnom rozsahu materián na vedomie. 
 

Mat. 2.2 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava 
___________________________________________________________________ 
Mesto Trnava venuje mimoriadnu pozornosť rozvíjaniu a skvalitňovaniu mládežníckych, kultúrnych, 
vzdelávacích, športových aktivít, aktivít z oblasti ekológie i zdravého životného štýlu a zdravotne 
postihnutých. Jednotlivé oblasti mesto Trnava už niekoľko rokov podporuje formou poskytovania 
dotácií. 
 Dotácie sú poskytované v zmysle VZN č. 423, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Trnava. V súvislosti so vznikom novej dotačnej oblasti vznikol podnet, na základe 
ktorého boli prehodnotené podmienky poskytovania a schvaľovania dotácií.  
 Adaptácia na zmenu klímy je nová tematická oblasť, kde poznatky rýchlo narastajú a očakáva sa, 
že zmena klímy bude mať významné dôsledky na rozvoj mestských území. Nárast priemernej teploty 
a s tým spojený nárast intenzity či častosti extrémov počasia majú a budú mať negatívny dopad na 
zdravie a zdravotný komfort obyvateľstva, na technickú infraštruktúru, obytné, verejné a historické 
budovy, na kvalitu životného prostredia a na poskytovanie obecných a ekosystémových služieb. 
 Pre zvýšenie vnímavosti a schopnosti reagovať na dopady zmeny klímy  Mesto Trnava vstúpilo 
ako partner projektu s Karpatským rozvojovým inštitútom do projektu s názvom: Mestá odolné na 
dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia, realizovaného v rámci Blokového grantu pre mimovládne 
organizácie, ktorý je súčasťou Blokového grantu MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce podporeného v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Projekt bol zahájený 
01.04.2013 a ukončený bude 28.2.2015. 
 V zmysle zmluvy o partnerskej spolupráci zo dňa 25.4.2013 uzatvorenej medzi zmluvnými 
stranami Karpatským rozvojovým inštitútom  a Mestom Trnava je hlavným plánovaným výsledkom 
projektu aj vytvorenie grantového programu z prostriedkov partnera pre občianske aktivity súvisiace 
s realizáciou opatrení adaptácie na zmenu klímy v meste Trnava. Preto predkladáme na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu návrh na vytvorenie novej oblasti podpory v rámci VZN č. 423 mesta 
Trnava pre predmetnú oblasť „Adaptácia sa na zmenu klímy“. 
 

Predložený návrh poskytuje komplexný prehľad o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
mesta Trnava.  Návrh VZN bol zverejnený  na úradnej tabuli dňa  27. 1. 2015. Dňa 6 . 2.  2015  
uplynie  lehota na pripomienkovanie tohto návrhu. Prípadné pripomienky budú predložené pred 
rokovaním MR. 

  
Členovia stavebnej komisie 4:0:0 hlasmi odporučili mestskému zastupiteľstvu materiál 
schváliť. 

 
Za: 4 členovia 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 

 
Rôzne 
___________________________________________________________________ 
1. V bode „Rôzne“ členovia stavebnej komisie 4:0:0 hlasmi odporučili mestskému 

zastupiteľstvu  schváliť mestskému zastupiteľstvu povoľovať spracovanie zmien 
územného plánu mesta Trnava, ako aj ich schvaľovanie dvakrát ročne, v júnovom 
a poslednom mestskom zastupiteľstve v príslušnom roku. 

2. Členovia Stavebnej komisie stanovili jej najbližšie zasadnutia v termínoch 26.3.2015 (resp. 
9.4.2015) a 4.6.2015 o 15:00 hodine.  

 
 
 

 
                                                                                                Ing. Jozef  Klokner                                                                                                                                   
                                                                                                 predseda komisie 

 
Zapísala: Ing.arch. Soňa Balážová, sekretárka komisie 
29.1.2015, Trnava 


