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ÚZEMNÝ PLÁN 
CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY TRNAVA

ZMENA 02/2021

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

C. Záväzná časť (textová)

- v kapitole:
C.03 Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, v urbánnych priestoroch, s 

určením zastavovacích podmienok
- znenie textu kapitoly sa mení a dopĺňa v znení a rozsahu:

Základom pre špecifikovanie rozvoja územia CMZ je koncepcia definovaná príslušným 
vyšším stupňom ÚPD – Územným plánom mesta Trnava v znení neskorších zmien.

Zmena 01/2019 ÚPN CMZ Trnava je spracovaný v súlade s aktuálnym znením ÚPN 
mesta a je s nim plne kompatibilná.
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. 

Všeobecné 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.  

Na plochách CMZ je potrebné uplatniť nielen limity a regulatívy stanovené príslušným 
vyšším stupňom ÚPD ale aj regulatívy a limity stanované ÚPN CMZ v znení Zmeny 
01/2019 neskorších zmien v rozsahu:
výkresov B.2/1, B.2/2, B.3, B.5.
a 
textovej časti, s doplnením regulatívov určených pre funkciu mestotvornej polyfunkcie v 
rozsahu:
- mestotvorná polyfunkcia centra je tvorená občianskou vybavenosťou v celom 

štrukturálnom spektre (zariadenia maloobchodu a služieb, stravovacie a ubytovacie, 
kultúrno-spoločenské, administratívno-správne, príp. špecifické školské zariadenia a 
služby) v kombinácii s ďalšími funkciami – najmä bývaním, pričom mestotvorný parter
tvorený občianskou vybavenosťou musí byť v objektoch umiestnený min. v celej šírke
1. NP uličného krídla a musí byť orientovaný do uličného verejného priestoru, najmä 
centrálnych a ťažiskových priestorov ako napr.:
- Hlavná ul.,
- Štefánikova ul.,
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- Trojičné nám.,
- Zelený kríčok,
- Zelený rínok,
- Nám. SNP,
- Františkánska ul.,
- Divadelná ul.,
- Hviezdoslavova ul., 
- Paulínska ul.,
- Hornopotočná ul.,
- Halenárska ul.
- Kollárova ul.
- priestory pešej zóny a všetky uličné priestory s výrazným peším pohybom 

chodcov – rezidentov a návštevníkov CMZ;
- v ostatných uličných a verejných priestoroch vymedzených blokov v parteri môže mať

mestotvorná vybavenosť doplnkovú funkciu.

- v kapitole:
C.03 Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, v urbánnych priestoroch, s 

určením zastavovacích podmienok
- v podkapitole:

C.03.1. Regulatívy ochrany a využitia kultúrno-historických hodnôt, priestorových a 
architektonických kritérií obnovy
- v časti:

Požiadavky na zachovanie a rekonštrukciu historickej zelene 
…
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 podkapitole:
C.03.2. Regulatívy zelene

- v časti:
Vyhradená zeleň
- v štvrtom odstavci sa mení text za tabuľkou v znení a rozsahu:

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), kde tvorí zeleň priemerne 26,50 % výmery je 
potrebné:
- zachovať maximálnu výmeru zelene na parcele vzhľadom 

na historickú hodnotu areálov, ktorých súčasťou boli záhrady,
- zabezpečiť, aby zeleň tvorila minimálne 20 %, resp. 25%  z výmery 

pozemku podľa určenia – index zelene 0,20 (pre bloky 9 a 22), resp. 
0,25 (pre bloky 25b a 52),

- zabezpečiť,  aby plocha zelene na rastlom teréne bola súvislá na 
teréne, ktorý je v celej svojej hrúbke neporušený,

- zachovať historické pôdorysné rozmery zelených plôch, možné je 
záhrady zrekonštruovať a žiadúce je ich sprístupniť verejnosti (aspoň 
v obmedzenom režime).

 

- časť:
Súkromná zeleň 
- text sa mení a dopĺňa v znení a rozsahu:

Zeleň meštianskych, rodinných a bytových domov čiastočne s 
charakterom dvora a čiastočne s charakterom rozšíreného obytného 
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priestoru.  slúžiaca súkromným vlastníkom, je veľmi dôležitá pre celé 
mesto, predovšetkým z hľadiska mikroklimatického, hygienického 
a zmiernenia dopadov zmeny klímy.

Výmery plôch zelene v súkromných dvoroch a záhradách už v súčasnosti 
nezodpovedajú naplneniu potrieb rezidentov. 
Preto je potrebné pri navrhovanej výstavbe nových objektov, resp. 
dostavbe domových krídel regulovať zástavbu dvorových častí a pri 
plošnej nedostatočnosti zabezpečiť intenzifikáciu nezastavaných plôch 
zeleňou vo vymedzenom rozsahu, pri uplatnení následných opatrení:
- v dvorových častiach objektov ponechať zeleň v maximálnej miere, 

nenahrádzať ju celoplošne parkoviskami, nezmenšovať neúmerne 
plochu dvorov a záhrad rôznymi prístavbami,

- dvorom a záhradám ponechať ich pôvodnú funkciu – v súčasnosti 
najmä priestor na oddych, prípadne aj na úžitkovú záhradu,

- na území vymedzených blokov pre možné nové stavebné štruktúry
zabezpečiť podmienky pre vytvorenie plôch zelene v stanovenom 
rozsahu,

- stromom a drevinám v dvoroch zabezpečiť ochranu, udržiavanie 
dobrého stavu a optimálne podmienky pre rast a rozvoj,  predovšetkým 
dostatočný prekoreniteľný priestor, 

- povinne intenzifikovať zeleň v dvoroch uplatňovaním vertikálnej 
a strešnej vegetácie,

- plochy upravené trvalou vegetáciou prispôsobovať pre zadržiavanie 
a infiltráciu dažďových vôd zo spevnených plôch a dažďových 
strešných zvodov,

- na pochôdznych plochách využívať priepustné povrchy. 

Zeleň meštianskych, rodinných a bytových domov má čiastočne charakter 
dvora a čiastočne  charakter rozšíreného obytného priestoru.

Určenie minimálneho rozsahu súkromnej a čiastočne podmienečne 
poloverejnej/areálovej zelene v blokoch s prevládajúcou historickou 
štruktúrou so zástavbou s domami a záhradami, v blokoch so zmiešanou a 
novou štruktúrou a funkčným využitím v MPR i v okrajových polohách CMZ

blok
č.

Kategórie a podkategórie zelene Veľkosť
v ha  -
stav

Podiel  v
% - stav

Regulatív  plochy
zelene v %
Platí  pre  jednotlivé
parcely  resp.  ich
funkčné celky

Zeleň súkromná spolu 4,37 ha
6 Kapitulská-Haulíkova-Halenárska-Múzejná  0,52 14,30 % 15 % (xz)
7 Kapitulská-hradby 0,26 19,60 % 15 %
15 Jeruzalemská-Michalská 0,16 12,50 % 15 % (xz)
17 Jeruzalemská-Horné bašty-Jerichova-Invalidská 0,15 15,30 % 15 % (xz)
32 Pekárska-Horné bašty-Štefánikova-Trojičné námestie 0,36 12,30 % 15 % (xz)
41 Divadelná-Štefánikova-Františkánska   0,64 20,70 % 15 %
93 Hornopotočná-Horné bašty-Pekárska-Stará 0,21 15,60 % 15 %

121 Športová-Kollárova-Ružový park 0,82 15 % (xz)
123 Športová-Štadión A. Malatinského 0,22 15 % (xz)
124 Rázusova-Kollárova-A. Žarnova-Nám. SNP 0,56 15 % (xz)
125 Kollárova-Novosadská-Klempova-A. Žarnova 0,65 15 %
130 Šrobárova - Trnávka 0,635 16,00% 20%
131 Šrobárova – Zel. kríčok 0,626 11,00% 15% (xz)
132 Zel. Kríčok – Františkánska 0,430 11,50% 15% (xz)
133 Rybníková – Horné bašty I 0,707 15,50% 15%
134 Rybníková – Hornopotočná 0,123 13,50% 15% (xz)
135 Rybníková - Jerichova 0,260 16,00% 15%
136 Rybníková – Horné bašty II 0,300 19,00% 15%
137 Rybníková - Jeruzalemská 0,165 31,00% 20%
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138 Františkánska – Hradby I 0,475 10,50% 15% (xz)
139 Františkánska – Hradby II 0,298 10,50% 15% (xz)
140 Divadelná – Františkánska 0,311 13.00% 15% (xz)
141 Štefánikova – Pekárska – Trojičné nám. 0,803 10,00% 15% (xz)
142 Hollého – Hviezdoslavova – Hornopotočná 0,990 10,50% 15% (xz)
143 Hollého – Hornopotočná – Univerzitné nám. 0,552 9,00% 15% (xz)
144 Zel. rínok 0,542 3,00% 15% (xz)
145 Dolnopotočná 0,140 10,00% 15% (xz)
146 Radlinského – Vajanského – Hlavná 1,070 7,00% 15% (xz)
147 Hlavná – Vajanského I 0,390 7,00% 15% (xz)
148 Hlavná – Vajanského II 0,170 6,00% 20%
149 Hlavná – Vajanského III 0,132 8,00 15% (xz)
150 Vajanského – Hradby 0,630 10,00% 20% (xz)
151 Trhová – Zel. Rínok 0,514 10,00% 15% (xz)
152 Hlavná – Paulínska 0,458 7,00% 15% (xz)
153 Hlavná – Orolská 0,321 25,00% 20% (xz)
154 Františkánska – Orolská . Dolné bašty 0,253 10,00% 15% (xz)
155 Paulínska – A. Malatinského I 0,317 16,00% 20% (xz)
156 Paulínska – A. Malatinského II 0,550 8,00% 15% (xz)
157 Paulínska – Malatinského III 0,490 10,00% 20%
158 Paulínska – A. Malatinského – Dolnopotočná 0,206 15% (xz)
159 Halenárska – A. Malatinského – Dolnopotočná 0,280 15% (xz)
160 Halenárska . A. Malatinského – Dolné bašty 0,654 15% (xz)
161 Dolné bašty – Strelecká 0,134 8,00% 15% (xz)
162 Dolné bašty – Športová 0,135 15% (xz)
163 Nám. SNP 0,180 12,00% 15% (xz)
164 Rázusova – Trnávka 0,350 15%
165 A. Žarnova – Kollárova – Nám. SNP 0,617 15% (xz)
166 A. Žarnova – Kollárova – Dohnányho – ŽSR 1,350 15% (xz)
167 Klempova – ŽSR 0,422 15%
168 Trnávka – Mestské kúpele 0,210 - 25%
169 Kollárova – ŽSR 1,090 25%
170 Kollárova – B. S, Timravy – ŽSR 1,830 25%

(xz)
Pre dosiahnutie potrebného podielu zelene nevyhnutnosť uplatnenia budovania zelene nad 
stavebnými konštrukciami a na ich opláštení vo vymedzenom bloku pre dosiahnutie 
potrebného podielu zelene
(s uplatnením jej plošného zápočtu podľa stanovenej metodiky)

V rámci týchto blokov je potrebné dosiahnuť zachovať maximálnu výmeru
zelene na parcele stanovenú regulatívom. , 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).
V týchto blokoch je povinnosť v dvoroch intenzifikovať zeleň uplatnením 
vertikálnej a strešnej vegetácie v súlade so zásadami pamiatkovej ochrany
a podmienkami ÚPN CMZ.

Možnosť náhrady plošnej zelene za jednotlivé stromy platí výlučne pre 
bloky súkromnej zelene 6, 15 a 32 nasledovne:

  strom m2 započítanej plochy zelene výška stromu v dospelosti

1  malý strom + otvor minimálne 5  m2 10 do 8 m
1  stredný strom + otvor minimálne 5  m2 20  8 m až 15 m
1  veľký strom + otvor minimálne  5 m2 30 nad 15 m
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Otvor pre strom min. 6,25 m2 (nezakrytá plocha alebo kryt trvale 
priepustný pre vzduch a vodu).

Regulatív rozsahu zelene min. 15 % z celkovej výmery pozemku stavby 
bude uplatňovaný aj pre vymedzený blok č. 126 (pôv. areál Zorena), kde 
sa predpokladá realizácia objektu mestotvornej polyfunkcie (bývanie a 
občianska vybavenosť) na ploche 0,269 ha.
Pre blok č. 126 budú okrem toho uplatňované príslušné regulatívy zelene 
stanovené vyšším stupňom ÚPD. 

METODIKA PRE VÝPOČET ROZSAHU ZELENE

Do rozsahu zelene sa započítava:
- Zeleň na rastlom (prírodnom) teréne:

- plošná – parkovo upravená, popínavá drevinná, ekologické 
spevnené povrchy,

- stromy v spevnených plochách – výsadba skupinová, líniová, 
solitérna;

- Zeleň nad stavebnou konštrukciou:
- plošná, popínavá drevinná na rastlom a upravenom teréne, 

ekologické spevnené povrchy,
- stromy v spevnených plochách – výsadba skupinová, líniová, 

solitérna.

Zápočet zelene na rastlom (prírodnom) teréne

Typ výsadby % započítanej plochy zelene

Plošná so stromami, záhonmi,
trávnikom

Komplexná krajinno-
architektonická úprava

100 %

Popínavé dreviny Pás popri alebo pozdĺž nosnej
konstrukcii, fasáde s 
možnosťou započítania šírky 
max. 0,5 m

300 %

Ekologické spevnenie 
povrchov s podkladnými 
vrstvami umožňujúcimi 
obojsmerné prúdenie vody, 
rast vegetácie, zachovanie 
alebo zlepšenie odtokových 
pomerov dažďovej vody, 
sorpcia znečistenia a jeho 
rozklad ,...

Súčasť povrchov nádvorí, 
areálov pre relax, peší pohyb, 
možné dopravné funkcie 

25 %

Stromy v spevnených plochách na rastlom teréne

1 ks strom, 
ktorého vzrast je:

Predpokl. výška
stromu v

dospelosti 
(v m)

Otvor v spevnenom
povrchu s

vegetačným krytom
alebo krytom trvale

priepustným pre
vodu a vzduch

Min. objem
prekoreniteľn
ého priestoru

pod
spevneným
povrchom 

(v m3)

Započítaná
plocha zelene

(m2)

- malý do 8 min. 6,25 m2 8 – 16 10

- stredný 8 – 15 min. 6,25 m2 8 – 16 20

- veľký nad 15 min. 6,25 m2 8 – 16 30
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Podmienky pre udržanie stromov v území
Dĺžka života, výsledná veľkosť a zdravotný stav stromu na 
stanovisku závisí od veľkosti prekoreniteľného priestoru a 
dostupnosti vody a vzduchu.
Pre udržateľný rozvoj stromov v spevnených nepriepustných 
plochách je povinnosťou zabezpečiť priestor primerane k veľkosti 
taxónu:
- na povrchu minimálnu otvorenú plochu alebo kryt trvale 

priepustný pre vodu a vzduch o veľkosti najmenej 6,25 m2 pri 
minimálnej šírke pásu zelene 2,5 m alebo minimálnej veľkosti 
bodovej nespevnenej plochy 2,5 x 2,5 m,

- pod povrchom minimálny prekoreniteľný priestor pre rozvoj 
koreňového systému o veľkosti 8 – 16 m3, ktorý je potrebné 
docieliť inštaláciou prvkov zväčšujúcich koreňový 
(prekoreniteľný) priestor použitím napríklad:
- štrukturálnych substrátov ako súčasti konštrukčných vrstiev 

spevnených plôch, vytvorením koreňových tunelov, mostov, 
spojovacích priekop,pôdnych štruktúrnych buniek alebo 
koreňových boxov, prevzdušňovacích systémov, ekologických
zasakovacích spevňovacích povrchov a ďalších tradičných 
alebo inovatívnych technológií.

Zápočet zelene nad stavebnou konštrukciou

Hrúbka substrátu (v m) a typ výsadby % započítanej zelene 

- viac ako 0,15 m plošná – extenzívna bylinná výsadba, trávnik 10 %

- nad 0,30 m plošná – trávnik, kry 20 %

- nad 0,90 m plošná – trávnik, kry, stromy s malou 
korunou

50 %

- nad 1,50 m plošná – trávnik, kry, stromy so strednou 
korunou

70 %

- nad 2,00 m plošná – trávnik, kry, stromy s veľkou 
korunou

90 %

- nad 0,30 m spevnené povrchy v plošných výsadbách 
nad stavebnou konštrukciou formou 
ekologického spevnenia povrchov s 
podkladnými vrstvami umožňujúcimi 
obojsmerné prúdenie vody, rast vegetácie, 
optimalizácia odtokových pomerov dažďovej
vody 

15 %

- nad 0,90 m spevnené povrchy v plošných výsadbách 
nad stavebnou konštrukciou formou 
ekologického spevnenia povrchov s 
podkladnými vrstvami umožňujúcimi 
obojsmerné prúdenie vody, rast vegetácie, 
optimalizácia odtokových pomerov dažďovej
vody 

20 %

- pás popri alebo pozdĺž
nosnej konštrukcii, 
fasáde s možnosťou 
započítania šírky 
maximálne 0,50 m

popínavé dreviny 300 %

.

Územný plán Centrálnej mestskej zóny Trnava 
Zmena 02/2021
C. Záväzná časť

C.01 Textová časť
ČISTOPIS 
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Stromy v spevnených plochách nad stavebnou konštrukciou

1 ks strom, 
ktorého vzrast v 
dospelosti je:

Hrúbka
vegetačného
substrátu pod

stromom

Predpokladaná
výška stromu v

dospelosti

Otvor v
spevnenom
povrchu s

vegetačným
krytom alebo
krytom trvale

priepustným pre
vodu a vzduch

Započítaná
plocha zelene

(m2)

- malý nad 0,90 m do 8 m min. 6,25 m2 5

- stredný nad 1,50 m 8 – 15 m min. 6,25 m2 15

- veľký nad 2,00 m nad 15 m min. 6,25 m2 20

- v kapitole:
C.11 Doplňujúce ustanovenia

- upravuje sa text kapitoly v rozsahu a znení:
Záväzná časť Zmeny 01/2019 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava je 
vypracovaná v súlade s výsledkami verejného prerokovania a schválenia Územného 
plánu mesta Trnava v znení Zmeny 04/2019.

Grafická časť záväznej časti Zmeny 01/2019 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny 
Trnava je spracovaná na podkladoch KM – stav k 30.06.2019.  

Ostatné časti

ÚPN CMZ Trnava
C. Záväzná časť

C.01. Textová časť

ostávajú bez zmeny.
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C.01 Textová časť
ČISTOPIS 


