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ÚZEMNÝ PLÁN 
CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY TRNAVA

ZMENA 02/2021

Územný plán CMZ Trnava v znení Zmeny 01/2019 bol schválený uznesením 278/2019 Mestským 
zastupiteľstvom v Trnave dňa 03.12.2019 a jeho záväzná časť bola novelizovaná v zmysle tejto 
zmeny VZN č. 534/2019.

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 rozvoja územia.

Ak dôjde k zmene predpokladov, orgán územného plánovania prostredníctvom odboru územného 
rozvoja a koncepcií obstará doplnok, zmenu alebo úpravu územného plánu.

V uplynulom období potrebu zmeny ÚPN CMZ Trnava si vyžiadali nové okolnosti:
 definovanie požiadavky mesta na doplnenie regulatívov a limitov funkcie zelene so zameraním 

najmä na:
 doplnenie regulatívov pre ďalšie novovymedzené bloky,
 doplnenie regulatívov pre verejný priestor Trojičného nám.;

 doplnenie regulatívov a podmienok pre dotváranie objektovej skladby;
 doplnenie podmienok pre zabezpečenie kompatibility ÚPN CMZ Trnava a ÚPN mesta Trnava v 

znení neskorších zmien a uplatňovanie nimi stanovených regulatívov a limitov.

Na základe uvedených skutočností orgán územného plánovania v súlade s odporúčaniami 
príslušných orgánov mesta obstaral Zmenu 02/2021 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v 
potrebnom rozsahu.

Po verejnom prerokovaní návrhu Zmeny 02/2021 v zmysle platnej legislatívy a po vyhodnotení 
stanovísk dotknutých orgánov samosprávy, štátnej správy, orgánov, organizácií, právnických a 
fyzických subjektov, vrátane súhlasného záverečného posúdenia Okresného úradu Trnava, odbor 
výstavby a bytovej politiky v Trnave podľa § 25 Stavebného zákona, predmetnú zmenu schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Trnave dňa 27.4.2021 uznesením č.  615, VZN č. 567.
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Zmeny v textovej časti Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava v znení 
Zmeny 02/2021:

Štruktúra a členenie textovej časti a grafickej časti Zmeny 02/2021 ÚPN CMZ Trnava zohľadňuje 
štruktúru a členenie aktuálneho znenia Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava v znení  
Zmeny 01/2019).

Špecifikácia rozsahu zmeny a úpravy:

Čierny text Nezmenený pôvodný text ÚPN CMZ Trnava v znení Zmeny 01/2019

Sivý text 
preškrtnutý

Pôvodný text ÚPN CMZ Trnava v znení Zmeny 01/2019 – zrušený 

Červený text
zvýraznený

Nový text doplnený Zmenou 02/2021 ÚPN CMZ TRnava
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Časť A. Textová časť:

- v kapitole:
A.01 Úvod a základné údaje

- v podkapitole:
A.01.4. Väzby vyplývajúce zo záväzných častí územného plánu mesta 

- dva posledné odstavce sa menia a dopĺňajú v rozsahu a znení:
Špecifikácia uvedených funkčných kódov je definovaná v aktuálnom znení 
ÚPN mesta Trnava v znení neskorších zmien. Na území CMZ je však 
potrebné zohľadniť regulatívy stanovené ÚPN CMZ Trnava v znení 
neskorších zmien. 

Regulatívy záväznej časti ÚPN mesta Trnava v znení neskorších zmien 
platia aj pre územie CMZ Trnava v aktuálnom rozsahu iba v prípade, ak 
podrobnejšie riešenie ÚPN CMZ Trnava neurčuje inak.

- v kapitole:
A.05 Základná urbanistická koncepcia

- v podkapitole:
A.05.2. Zonálne hmotovo-priestorové vzťahy

- posledný odstavec sa dopĺňa a mení v rozsahu a znení:
Príloha:
Schéma návrhu funkčného využitia územia CMZ
(vymedzená v zmysle ÚPN mesta v znení neskorších zmien), s doplnením 
znenia legendy a jej sprievodného textu v zmysle Zmeny 02/2021 ÚPN 
CMZ Trnava.

- v kapitole:
A.06 Ochrana a využitie kultúrno-historických hodnôt, priestorové a architektonické kritériá 

ochrany
- v podkapitole:

A.06.10. Požiadavky na zachovanie a rekonštrukciu historickej zelene
- v treťom odstavci:

Zeleň námestí:

- štvrtý odsek sa dopĺňa a mení v rozsahu a znení
- Trojičnému námestiu ponechať jeho pôvodnú funkciu – miesto na 

organizovanie väčšiny kultúrnych a spoločenských podujatí, 
bezprostredne pri soche Najsvätejšej Trojice nie je možné vysádzať 
žiadnu trvalú zeleň; 

- v kapitole:
A.14 Ekologické podmienky a životné prostredie

- v podkapitole:
A.14.2. Zeleň 

- v časti:
KONCEPCIA ROZVOJA PLÔCH ZELENE V CMZ  
...
Regulatívy pre jednotlivé bloky zástavby
…
Bloky VYHRADENEJ ZELENE, v ktorých prevláda historická štruktúra 
zástavby s areálmi a záhradami
- odstavec za tabuľkou sa dopĺňa a mení v rozsahu a znení:

V týchto blokoch, v ktorých sa nachádzajú významné pamiatky 
(Teologická a Filozofická fakulta, Seminár sv. Vojtecha, Mariánsky 
seminár, Šľachtický konvikt, Seminár sv. Štefana, Neologická synagóga 
a areál Františkánskeho kláštora),  tvorí zeleň priemerne 26,50 % 
výmery. Požiadavka zachovať maximálnu výmeru zelene na parcele 
súvisí s historickou hodnotou areálov, ktorých súčasťou boli záhrady.  
Zeleň musí tvoriť minimálne 20 %, resp. 25%  z výmery pozemku – index 
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zelene 0,20  (pre bloky 9 a 22), resp. 0,25 (pre bloky 25b a 52). 
Podmienkou je, aby to bola súvislá plocha zelene na rastlom teréne, teda
na teréne, ktorý je v celej svojej hrúbke neporušený. Potrebné je 
zachovať historické pôdorysné rozmery zelených plôch, možné je 
záhrady zrekonštruovať a žiadúce je ich sprístupniť verejnosti (aspoň 
v obmedzenom režime).

Bloky SÚKROMNEJ ZELENE, v ktorých prevláda historická štruktúra 
zástavby s areálmi a záhradami
- odstavec za tabuľkou sa dopĺňa a mení v rozsahu a znení:

V rámci týchto blokov je potrebné zachovať maximálnu výmeru zelene na 
parcele, zeleň musí tvoriť minimálne 15 % výmery pozemku – index 
zelene 0,15. Podmienkou je, aby to bola súvislá plocha zelene na rastlom
teréne , teda na teréne, ktorý je v celej svojej hrúbke neporušený. Zeleň 
musí tvoriť minimálne 15 % z výmery pozemku – index zelene 0,15  (pre 
bloky 7, 17, 41 a 93). Podmienkou je, aby to bola súvislá plocha zelene 
na rastlom teréne, teda na teréne, ktorý je v celej svojej hrúbke 
neporušený.  
Požiadavku na zachovanie 15 % zelene nie je možné uplatniť na 
najmenšie parcely už v súčasnosti zastavané nad tento limit (v blokoch 6,
15 a 32) na vymedzených plochách.   V týchto blokoch uplatnenie 
zelene bude riešené individuálne je povinnosť v dvoroch  intenzifikovať
zeleň uplatnením využitím rôznych foriem doplnkovej, vertikálnej 
a strešnej vegetácie so stanovenou metodikou zápočtu jej plôch, 
v súlade so Zásadami pamiatkovej ochrany a podmienkami ÚPN CMZ. 

 

Ostatné časti

ÚPN CMZ Trnava
A. Textová časť

ostávajú bez zmeny.
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