
Dôvodová správa 

 

Na základe zákona č. 506/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
nastala právna úprava podľa §25a,  že obec môže vyhlásiť všeobecne záväzným 

nariadením (ďalej len „VZN“) lokalitu, spravidla s výmerou do 100 ha, s 
kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným 
významom za obecné chránené územie.  
 
Podľa tejto právnej úpravy VZN č. 435, účinné od 1. októbra 2014,  zakázalo 
a obmedzilo vybrané činnosti na území Parku Janka Kráľa. Medzi iným určilo 
možnosť umiestniť do parku maximálne jednu jednopodlažnú stavbu (kiosk) 
o maximálnej zastavanej ploche do 30 m2 pre účely doplnkových služieb 
podporujúcich rekreačné aktivity, bez zohľadnenia veľkosti parku.  
 
Podľa VZN č. 533, účinného dňom 20.12.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, 
VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522  o Územnom 
pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre 
ďalší rozvoj mesta Trnava bola upravená  hierarchia plôch mestských parkov 
a parkovej zelene ako aj podmienky umiestňovania nových budov na plochách 
mestských parkov a parkových plôch, ktoré majú slúžiť účelu parku 
a zabezpečeniu návštevníckych alebo doplnkových služieb na podporu 
rekreačných aktivít.  
 
Park Janka Kráľa bol podľa plošnej výmery (nad 30 000 m2), dostupnosti pre 
obyvateľov mesta, vybavenosti a intenzity údržby zaradený medzi parky 
celomestského významu. Do parkov tejto kategórie je umožnené  umiestňovať 
nové budovy pre plnenie návštevníckych alebo doplnkových služieb na 

podporu rekreačných aktivít  najviac 1 objekt o celkovej ploche do 100 m2 na 
každých, aj začatých 30 000 m2 z celkovej plochy parku. Nevyhnutnou 
podmienkou je vždy preveriť rozsah a  spôsob zástavby vypracovaním 
urbanistickej štúdie podľa § 4 Stavebného zákona.  
 

Medzi obidvomi VZN (č. 435 a č. 533)  došlo k nesúladu, ktorý sa odstráni 

zrušením uvedeného VZN. Ochrana územia Parku Janka Kráľa bude 

dostatočne zabezpečená podľa zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych úprav, 

platného územného plánu mesta Trnava a VZN č. 427, ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN č. 289 o verejnej zeleni. 

 

 


