
 
 
 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA 

 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE č. 569 
 

 

KTORÝM SA 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 a VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 

553,  VZN č. 559 a VZN č. 568 O ÚZEMNOM PLÁNE MESTA TRNAVA  A O 
REGULATÍVOCH A LIMITOCH VYUŽITIA ÚZEMIA A ZÁSAD PRE ĎALŠÍ 

ROZVOJ MESTA TRNAVA 
 

 

Mestské  zastupiteľstvo mesto Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti 
podľa čl. 67 a čl. 68 Ústavy SR a podľa  §4 ods.3  písmena j) a §6 ods.1 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov a podľa  

§27 ods. 3 zákona SNR  č. 50/1976 Zb. o Územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v  znení neskorších  predpisov vydáva toto všeobecne  záväzné 

nariadenie, ktorým 
 
 

Vyhlasuje zmenu Územného plánu mesta Trnava. 
 

Prvá časť  

Úvodné ustanovenia 
 

Čl.1 
Účel nariadenia 

 

Predmetom zmeny Územného plánu mesta Trnava) Zmeny 09/2021 sú zmeny 
ÚPN v lokalite F, G a I prerokovávané  v mesiaci máj 2021.  

 
 

Druhá časť 

Čl.2 
 

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, VZN č. 522, VZN č. 
533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559  a VZN č. 568 o Územnom pláne 

mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší 
rozvoj mesta Trnava sa dopĺňa a mení takto: 
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-  v časti II, čl. 2, v odstavci (3)  v úseku a) sa v piatom odstavci, v druhom 

odseku  za poslednú odrážku  sa dopĺňa nová v rozsahu a znení: 
- Ul. Generála Goliana (BD), vo vymedzení Zmeny 09/2021 – Lokalita 

I; 
- v časti II, čl. 3, pre funkčný kód Z 02 v časti Doplňujúce ustanovenia 

v prvom odseku v tabuľke pre kategóriu Park zonálneho významu dopĺňa 

sa v štvrtom stĺpci za poslednú lokalitu nová lokalita  v rozsahu a znení: 
- Park Ul. Generála Goliana – juh  

-   v časti II, čl. 3, za funkčným kódom Z.06 tretí odsek, Koeficient zelene, 

druhá odrážka sa mení v rozsahu a znení: 

- predstavujúci pomer medzi započítateľnými plochami zelene – 

zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými a nadzemnými 
konštrukciami (v m2) a celkovou výmerou vymedzeného územia (v 
m2), 

-  v časti II, čl. 4,  v úseku b) sa v prvom odseku  za poslednú odrážku  sa 
dopĺňa nová v rozsahu a znení: 
- vytvoriť podmienky na vznik a činnosť zdravotníckeho zariadenia 

v Modranke na Seredskej ceste v návrhovej etape, v zmysle 
vymedzenia Zmeny 09/2021 – Lokalita G 

 
Tretia časť 

Čl. 3 
Účinnosť 

 
 

Toto  všeobecne  záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť  dňom 
24.7.2021. 
 
       
  V Trnave dňa 9.7.2021 

 

 
 
 

                                                        JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r. 
                                                                   primátor mesta Trnava 

 

 
 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 29.6.2021 
 

 

Vyvesené dňa  9.7.2021 

Zvesené dňa   ..... 


