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Základné údaje

• Správa o hodnotení podľa Prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z.

• Charakter PUM MFO Trnava

• Strategický dokument pre oblasť dopravy

• Spolufinancovaný Európskou úniou

• Vytvára rámec na schválenie činností podľa Prílohy č. 8 zákona
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Harmonogram procesu SEA

• Predloženie oznámenia – máj 2020

• Rozsah hodnotenia – jún 2020

• Predloženie správy o hodnotení – máj 2021

• Pripomienkovanie správy o hodnotení a verejné prerokovanie 
máj – jún 2021

• Odborný posudok (do 30 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa 
posudku)

• Záverečné stanovisko (do 15 dní od uplynutia lehoty pre vypracovanie posudku)
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Hodnotenie súčasného stavu 

• Vplyvy na ŽP a verejné zdravie

• Na podklade:

• Terénnych prieskumov

• Verejných informácií

• Modelovanie hladín hluku a Modelovanie úrovne emisií pre Analytickú časť PUM
(identifikácia rizikových oblastí)
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Analýza tzv. „hot spots“- pozemná cestná 
doprava (Modelovanie hladín hluku)

Analýza rizikových oblastí 
(Modelovanie úrovne emisií)



Hodnotenie vplyvov PUM 

• Hodnotenie vplyvov na ŽP vrátane zdravia na úrovni špecifických cieľov s využitím
relevantných opatrení

• Ovzdušie a klíma, hluk a vibrácie, obyvateľstvo/verejné zdravie, voda, pôda, horninové
prostredie, fauna a flóra, krajina, chránené územia, NATURA 2000, kultúrne a historické
aspekty

• Podklady:

• Verejné informácie

• Analýzy v GIS

• Modelovanie hladín hluku a Modelovanie úrovne emisií pre Návrhovú časť PUM

• Primerané posúdenie vplyvov na lokality NATURA 2000
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Vplyv na lokality NATURA 2000

• Primerané posúdenie dle Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a 
projektov na územia sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike (SAŽP, 2016)

• Dotknuté lokality NATURA 2000 – CHVÚ Úľanská mokraď, CHVÚ Špačinsko-
nižnianské polia 

• Neidentifikovaný významne negatívny vplyv.
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Hodnotiaca tabuľka vplyvov PUM



Navrhované opatrenia

• Obecná + špecifická

• Akustická situácia, kvalita ovzdušia, klíma, ochrana prírody, vody, pôdy, horninové prostredie,
odpady, kultúrne pamiatky)

• Návrh monitorovania zložiek ŽP (predovšetkým pre projekty cestnej a železničnej
infraštruktúry)

• Hluk, kvalita ovzdušia, vody, pôdy, biomonitoring

10



Špecifické opatrenia (výber)

• Akustická situácia (opatrenia pre projekty)

• Zvážiť úpravu cirkulačného modelu;

• Zamerať sa na návrh protihlukových opatrení pozdĺž železničnej trate Trnava – Sereď a Trnava
– Senica – Kúty;

• V prípade vedenia stavby vysokorýchlostnej železničnej trate Bratislava – Trnava – Trenčín –
Žilina v stope podľa zásobníka projektov – kríženie s obcou Zavar odporúčame riešiť tunelom.

• Kvalita ovzdušia 

• PUM aktualizovať napr. k roku 2030 (kvôli opatreniam pre rok 2050) – budú čitateľnejšie 
trendy zloženia vozového parku, najmä zmeny zviazané s rozvojom elektromobility a využitie 
alternatívnych palív.
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Špecifické opatrenia (výber)

• Ochrana prírody – vplyvy na lokality NATURA 2000

• Zamerať sa na návrh projektov – s mierne negatívnym vplyvom (-1) a projekty, ktoré nebolo 
možné na danej úrovni konkrétnosti detailne posúdiť (?) (Primerané posúdenia – príloha č. 1 
správy).
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Návrh monitorovania (výber)

• Hluk + ovzdušie – prioritné oblasti podľa modelovanie 

• Hluk

• Cestná doprava – v mieste hot spot v ul. Hlboká

• Železničná doprava – pozdĺž železničnej trati Trnava – Sereď a Trnava – Senica – Kúty

• Kvalita ovzdušia

• Južný okraj sídliska Linčianska, juhozápadný okraj sídliska Prednádražie, juh sídliska Družba, 
osada Medziháj, východ města Trnava – plánovaný rozvoj medzi sídlisky Družba a Zátvor 
(Prúdy)
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Cezhraničné vplyvy

• PUM MFO Trnava nemôže mať významné cezhraničné vplyvy na životné 
prostredie a verejné zdravie.

• Cezhraničné vplyvy sa nepredpokladajú ani v súvislosti so stavbami s celoštátnym 
významom – Diaľnica D1 Blatné – Trnava, rozšírenie na šesťpruh, vrátane
prestavby MÚK Trnava a výstavby novej MÚK Zeleneč a Vysokorýchlostná 
železničná trať Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina.
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Závery SEA

• Nie je pravdepodobné významne negatívne ovplyvnenie jednotlivých zložiek 
životného prostredia a verejného zdravia.

• Identifikované mierne negatívne vplyvy je možné kompenzovať mnohými 
navrhnutými opatreniami v rámci PD a výstavby.

• PUM krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia je z hľadiska vplyvu 
na životné prostredie a zdravie akceptovateľný.
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