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Vec
Odpoveď na petíciu proti Zmene Územného plánu mesta Trnava - Zariadenie
odpadového hospodárstva Trnava

Mesto Trnava obdržalo Vašu petíciu proti návrhu na zmenu Územného plánu 
mesta Trnava v zmysle návrhu 03/2019 - Zariadenie odpadového hospodárstva 
Trnava.

Skládka na Zavarskej ceste sa prevádzkuje od r. 1998 a jej životnosť je 
naplánovaná na 28 rokov - t.j. do r. 2026. Na skládke odpadov sa v r. 2017 realizovala 
V. etapa výstavby sektorov 10, 11, 12. V súčasnosti sa pripravuje rekultivácia druhej 
etapy. Životnosť skládky je priamo úmerná od množstva odpadov, ktoré sa na skládku 
uložia.

Domácnosti a firmy každodenne vyprodukujú veľké množstvá odpadu, ktorý je 
možné prostredníctvom triedenia a úpravy ďalej spracovávať na znovu použiteľné 
suroviny (druhotné suroviny). Prevádzkovateľ skládky investuje do vývoja inovatívnych 
systémov ako aj do budovania a rozšírenia vhodných recyklačných závodov a ďalších 
zariadení na spracovanie odpadov vo viacerých krajinách.

Vyzbieraný odpad sa triedi buď manuálne manuálnym triedením alebo 
automaticky na moderných triediacich linkách. Takto vytriedené frakcie sa lisujú do 
balíkov sa presúvajú sa na ďalšie spracovanie. Väčšinu surovín tvorí papier, kartón, 
lepenka, po nich nasledujú suroviny na výrobu TAP, drevo, kovy, plasty, sklo, použitý 
olej a riedidlá, použité odevy a organické tuky.

Jestvujúca trnavská skládka začína napĺňať svoju terajšiu kapacitu, potrebné je 
zabezpečiť predĺženie jej činnosti v návrhovom období ÚPN mesta Trnava, vrátane 
postupnej rekultivácie skládkovacích plôch v jestvujúcom areáli.



Vzhľadom na skutočnosť, že mesto môže od Slovenského pozemkového fondu 
získať susedný pozemok, ktorý je v súčasnosti ornou pôdou, ak sa zrealizuje zmena 
územného plánu a zároveň bude na ňom umiestnená verejnoprospešná stavba. 
Mestské zastupiteľstvo v Trnave povolilo dňa 19.03.2019 uznesením č. 63/2019 
spracovanie návrhu Zmeny 03/2019 Územného plánu mesta Trnava- Zariadenie 
odpadového hospodárstva Trnava.

Orgán územného plánovania obstaral Zmenu 03/2019 Územného plánu mesta 
Trnava a prerokoval ju v termíne od 24.4.2019 do 23.5.2019. Súčasne prebiehal aj 
proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a Okresný úrad Trnava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie vydal k Zmene 03/2019 pod č. OU-TT-OSZP3- 
2019/019089/ŠSMER/Šá zo dňa 3.7.2019 v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodnutie, že navrhovaný strategický 
dokument sa nebude posudzovať podľa zákona. Oba procesy boli zverejnené v mieste 
spôsobom obvyklým a ako ukladajú aj príslušné zákony a mohli sa k nim vyjadriť 
dotknuté orgány, fyzické aj právnické osoby.

Návrh zmeny územného plánu bol prerokovaný aj v Komisii stavebnej, územného 
plánovania a dopravy MZ, ktorá sa uskutočnila dňa 3.9.2019 a tá odporučila schváliť 
príslušnú zmenu ÚPN.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, kde bola zapracovaná záväzná časť 
predmetnej zmeny, bol spracovaný a vyvesený dňa 14.8.2019 na 10 dní. K VZN nebola 
vznesená pripomienka.

Okresný úrad Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného 
plánovania vydal podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel, zákona o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) súhlasné záverečné stanovisko 
k postupu obstarávania.
Na základe toho MZ schválilo uznesením č. 178 dňa 17.9.2019 zmenu Územného 
plánu a VZN č. 522, ktorým sa vyhlásila jeho záväzná časť.

Proces zmeny Územného plánu voči, ktorému namietate bol teda ukončený, všeobecne 
záväzné nariadenie nadobudlo právoplatnosť 4.10.2019.

Následne však budú ešte spracované zámery a projekty pre územné konanie 
a posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré budú opätovne predmetom 
pripomienkovania orgánov, organizácií, dotknutých obcí ako aj dotknutej verejnosti a ku 
ktorým sa samozrejme môžete vyjadriť.

Na vymedzených plochách zariadenia odpadového hospodárstva sa bude odpad 
skládkovať s dôrazom na jeho následné ekologické spracovanie a zhodnocovanie 
modernými metódami v zmysle nových nariadení Európskej únie.

Súčasťou uvažovaného zámeru bude aj budovanie rozsiahlych plôch izolačnej 
zelene tvoriacej súčasť MÚSES v k.ú. Trnava na priľahlých plochách ako aj plôch 
zelene v rámci areálu budúceho zariadenia odpadového hospodárstva tak, aby sa 
eliminovali nežiadúce vplyvy jeho prevádzky na urbanizované územie.

S pozdravom



Na vedomie:

1. Ing. XXXXX, Trnava
2. XXXXXX Bratislava
3. Ing. Katarína Koncošová, PhD, prednostka, MsÚ
4. Ing. Iveta Mjterková, vedúca odboru stavebného a životného prostredia
5. Ing. Maroš Škoda, odbor dopravy a komunálnych služieb

JUDr. Peter Brečka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnavy

Zodpovedný: MsÚ, Ing.arch. Tomáš Guniš, vedúci odboru územného rozvoja a 
koncepcií
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