Za lepšiu Trnavu 2022

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.

Trnava-východ
Družba, Hlboká a Vozovka

Pripravujeme architektonické súťaže
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Koncepcia návrhu územného plánu
zóny Prúdy (od parčíku až po obchvat)
Obnova lokality Bučianska – Tehelná –
V. Clementisa (na kopci), ktorá bude
vychádzať z rozbehnutého participatívneho
plánovania
Kontaktná farma a športový areál
poľnohospodárskej školy
Príprava Centrál parku Východ v zmysle
územného plánu

Pokračujeme v projektovej príprave
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29. októbra KRÚŽKUJEME
primátora a poslancov
Za lepšiu Trnavu.

Tri vnútrobloky na Juraja Slottu, veľký
vnútroblok
na
Teodora
Tekela
a vnútrobloky na Spartakovskej za Billou
(prostredníctvom
participatívneho
plánovania, teda spolu s obyvateľmi)
Mestský
blok
na
Spartakovskej
s dostupným nájomným bývaním,
zeleňou a škôlkou
Úprava kúpaliska Castiglione na Družbe
na celoročnú prevádzku
Revitalizácia parku za Kauﬂandom

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

Ing.

Dušan Zaťko
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programátor
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Revitalizácia vnútrobloku na Spartakovskej
ulici
Rekonštrukcia
cesty
a
chodníka
na Palárikovej
Dátum: 11.10.2022

Projektová príprava a realizácia
Vybudovanie mimoúrovňovej križovatky
na Zavarskej ceste (spolupráca mesta
so súkromným investorom)
Vybudovanie
kruhovej
križovatky
na V. Clementisa medzi Lidlom a
Kauﬂandom (pracujeme na získaní
stavebného povolenia)
Rekonštrukcie ciest na Daxnerovej
a Paulínyho
Vybudovanie chodníka na Zavarskej
ceste
Cyklotrasy na Vladimíra Clementisa,
Juraja
Slottu,
Teodora
Tekela,
Sladovníckej, Koniarekovej, Zavarskej
a Bernolákovej
Pokračovanie v postupnej rekonštrukcii
seniorských
nájomných
bytov
na V. Clementisa
Obnova troch vnútroblokovna Tehelnej ulici
Obnova
troch
vnútroblokov
na Koniarekovej
Založenie novej mestskej klubovne
a komunitného priestoru Pyžamo
(na mieste bývalého pohostinstva)
Vybudovanie multifunkčného ihriska
vo vnútrobloku Juraja Slottu – Teodora
Tekela
Revitalizácia areálu Lokomotívy – ihrisko
na hokejbal, basketbal a so stenou
na squash
Dopravné upokojenie v zóne rodinných
domov v okolí Bernolákovej ulice

TEHELNÁ
Na základe architektonickej súťaže dokončiť projektovú dokumentáciu a
spustiť realizáciu obnovy vnútroblokov na Tehelnej

CENTRÁL PARK VÝCHOD

KOPEC MEDZI BUČIANSKOU A V. CLEMENTISA
Na základe výsledkov z participatívneho plánovania
zostaviť zadanie na súťaž na projektovú prípravu
revitalizácie.

Vyhlásiť architektonickú súťaž na celé územie
od Družby až po obchvat, ktorého súčasťou
bude veľký Centrál park Východ.

JURAJA SLOTTU A TEODORA TEKELA
Spustiť proces projektovej prípravy obnovy vnútroblokov
Vybudovať multifunkčné ihrisko na futbal a basketbal

VLADIMÍRA CLEMENTISA

LOKOMOTÍVA A KÚPALISKO

Obnova vnútrobloku na základe výsledkov
participácie
Nová križovatka medzi Lidlom a Kauﬂandom
Obnova povrchov chodníkov a ciest
Upokojenie dopravy
Zavedenie rezidenčného parkovania

Projektová príprava na celoročné využívanie kúpaliska
Ihrisko na hokejbal, basketbal a stenou na squash
Vybudovanie mestskej klubovne

SPARTAKOVSKÁ 1
KONIAREKOVA
po úspešnom majetkovoprávnom vysporiadani pristúpiť k
revitalizácií dvora
dobudovať polopodzemné kontajnery

SPARTAKOVSKÁ 2

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony.
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.

Pripraviť projektovú dokumentáciu na obnovu vnútroblokov za Billou
Vybudovať mestský blok Spartakovská s dostupným nájomným bývaním, zeleňou a materskou
školou

Revitalizovať vnútroblok, doplniť nové herné prvky a
vybudovať oddychovú zónu s celoročne využitým kopcom
Pripraviť psí park a komunitné záhrady
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