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V politike na úrovni štátu vidíme, že populistické kroky situáciu vždy iba zhoršia. Aj to nám 
dodáva odvahu robiť i nepopulárne rozhodnutia, ktoré sú často tým rozdielovým prvkom, 
prečo Trnava napreduje rýchlejšie než iné mestá na Slovensku. Som naozaj rád, že ja
ani tím sme sa tých najťažších výziev nezľakli. V prvom rade si však cením najmä vašu 
dôveru. Uchádzam sa o ňu už po tretíkrát spolu s celým tímom Za lepšiu Trnavu, pretože 
silná podpora poslancov v zastupiteľstve bude aj tento raz kľúčová.
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Sprístupnenie parkovacích plôch
na Saleziánskej (za budovou firmy Amont)
Usporiadanie pozemkov na predĺženie 
Ulice Jána Hajdóczyho a prepojenie
s IBV Pekné pole
Rekonštrukcia schodov spájajúcich 
sídlisko Na hlinách so Saleziánskou 
ulicou
Debarierizácia chodníkov tak, aby sa 
mohli obyvatelia presúvať po hlavných
ťahoch bez obmedzení
Zavedenie regulácie statickej dopravy, 
ktoré zvýhodňuje obyvateľov s trvalým 
pobytom v danej zóne, spolu
s rekonštrukciou parkovísk a výsadbou 
zelene.
Lokality vhodné na spustenie 
rezidenčného parkovania:
 - vnútrobloky na Špačinskej
 - sídlisko Vodáreň
 - Námestie J. Herdu
 - Na hlinách
 - sídlisko Zátvor
 - Saleziánska ulica
Polopodzemné kontajnery na Špačinskej 
ceste a sídliskách Na hlinách a Vodáreň

Rekonštrukcia osvetlenia na ulici 
Rybníkovej, Bučianskej a Veternej.
Špačinská cesta – predĺženie cyklocesty 
a rekonštrukcia chodníka až po čerpaciu 
stanicu.

Na tieto projekty už máme hotovú projektovú 
prípravu a čoskoro sa zrealizujú:

Na týchto projektoch už pracujeme

Revitalizácia verejných priestorov
Na hlinách pri schodoch z Okružnej 
Rekonštrukcia verejného priestoru
pri kultúrnom dome na Kopánke
Obnova zelene a verejného osvetlenia 
na Viktoríniho námestí
Rekonštrukcia okružnej križovatky
pri Obchodnej akadémii
Vybudovanie okružnej križovatky 
Ustianska/Jána Hlúbika/Slnečná
Rekonštrukcia dvoch križovatiek a cesty 
na Námestí SUT
Rekonštrukcia cesty na Cukrovej ulici
Rekonštrukcia ciest a chodníkov
na Ulici Parašutistov, Rovnej a Ľudovej
Upokojenie dopravy – inštalácia 
spomaľovacích vankúšov na výjazdoch
z bočných ulíc napojených
na Kukučínovu a Jána Hlúbika v časti IBV 
Pekné pole
Vybudovanie bezpečného napojenia
na rekreačnú oblasť Štrky pre peších
a cyklistov
Prepojenie chodníka a cyklochodníka
z Jána Hajdóczyho s IBV Pekné pole
a rekreačnou oblasťou Kravský pasienok
Pokračovanie cykloprepojenia na Veternej 
ulici
Rekonštrukcia schodov spájajúcich 
sídlisko Na hlinách so Saleziánskou
Vytvorenie multifunkčného ihriska
pri morovej kaplnke (Átriová ulica)
Rozšírenie ihriska na Schumerovej ulici

Pokračujeme v projektovej príprave

Trnava-sever
ČSM, Vodáreň, Na hlinách, Zátvor a Kopánka



 

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/1)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.

Vytvorenie troch kruhových križovatiek od Obchodnej 
akadémie až po Námestie SUT.

NÁMESTIE SUT

Pokračovanie v projektovej príprave 3. fázy rozvoja Slávie – 
tréningové haly na loptové športy, centrum bojových športov,  
zázemie pre kluby AŠK Slávia, telovýchovné a regeneračné 
centrum pre žiakov a zázemie pre futbalové kluby  

SLÁVIA

Vytvorenie multifunkčného ihriska pri morovej kaplnke.

IHRISKO NA ÁTRIOVEJ

V severnej časti mesta sa už projektovo pripravuje Centrál 
park Sever, ktorý rozšíri a prepojí Štrky a jazernú sústavu
Kravský pasienok.

CENTRÁL PARK SEVER

Dvojnásobné navýšenie počtu parkovacích miest formou 
postavenia jednopodlažného parkovacieho domu
Dopravná štúdia na navýšenie dopravného prietoku zónou
Príprava prepojovacej komunikácie Rybníkova/Cukrová
v spolupráci s vlastníkmi cukrovaru

RYBNÍKOVÁ

Pokračovanie v projektovej príprave
Zveľadenie verejného priestoru na Saleziánskej
Vytvorenie viac než 300 parkovacích miest

PARKODOM NA HLINÁCH

Na základe výsledkov z participatívneho plánovania 
zostaviť zadanie na súťaž na projektovú prípravu revitali-
zácie.

VNÚTROBLOKY ŠPAČINSKÁ - HAJDÓCZYHO

Architektonická súťaž na obnovu námestia
a preusporiadanie verejného a dopravného priestoru

NÁMESTIE J. HERDU

Postupná rekonštrukcia ciest a chodníkov.
Upokojovanie dopravy v uličkách
s rodinnými domami

OBYTNÁ ZÓNA RODINNÝCH DOMOV

Rekonštrukcia verejného priestoru
pri kultúrnom dome na Kopánke.
Projektová príprava detského ihriska
a realizácia.

KULTÚRNY DOM NA KOPÁNKE


