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Vec
Petícia za schválenie vybudovania nového povrchu cesty a chodníkov na Mýtnej ulici
v Trnave - odpoveď
Dňa 14.11.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zamestnancov Odboru
dopravy a komunálnych služieb (Ing. Babinec Peter, 033/3236103) a Odboru územného rozvoja
a koncepcií (Ing. arch. Guniš Tomaš, 033/3236245) k Vami predloženej petícii, týkajúcej sa
rekonštrukcie chodníkov a komunikácie, z ktorého Vám zasielame nasledovné stanovisko:
Chodníky na Mýtnej ulici sú pôvodne realizované s krytom z liateho asfaltu. Ich
stavebne-technický stav v súčasnosti nevykazuje poruchy a deformácie v takom rozsahu, kedy
je potrebné pristúpiť k neodkladnej realizácii celkovej rekonštrukcie. Na niektorých úsekoch sa
vyskytujú poruchy lokálneho charakteru, ktorých opravu zrealizujeme v priebehu I. štvrťroku
2017.
V súvislosti s celkovým neuspokojivým stavom vozoviek na miestnych komunikáciách,
Mesto Trnava pripravuje zavedenie systému hospodárenia s cestnými komunikáciami, ktorého
účelom je hospodárne spravovanie cestných komunikácií s ohľadom na životnosť a ekonomickú
návratnosť na základe merateľných ukazovateľov.
Meraním, ktoré pozostáva z viacerých postupných krokov, bude možné spracovať
hodnotenie s klasifikačným stupňom, úrovňou poškodenia a približným termínom realizovania
prác. Na základe týchto merateľných parametrov, sa určí nasledujúci postup prác, či sa bude
jednať o opravu (výmena krytov, bodová oprava, úseková oprava) alebo o celkovú
rekonštrukciu, t.j. výmenu jednotlivých konštrukčných vrstiev a zadefinovaním rozsahu prác
bude možné stanoviť aj výšku potrebných finančných prostriedkov na krytie samotnej realizácie
v rozpočte mesta, pričom o týchto skutočnostiach rozhoduje Mestské zastupiteľstvo mesta
Trnava.
K realizácii celkovej rekonštrukcie komunikácií by bolo možné pristúpiť skôr, ako to
vyžaduje ich stavebne – konštrukčný stav, v prípade, že správcovia sietí budú v dotknutom
území realizovať rekonštrukcie. V súvislosti s rekonštrukciami sietí bude možné stanoviť
v rozkopávkových povoleniach vydaných mestom Trnava, podmienky vzájomnej spolupráce
a koordinácie postupov prác pri realizácii konečných úprav po rozkopávkach.
Všeobecnou podmienkou úspešnej realizácie komplexnej obnovy povrchov verejného
uličného priestoru (komunikácie a chodníkov vrátane plôch verejnej zelene) je dosiahnutie
takého stavu všetkých inžinierskych sietí vrátane prípojok k jednotlivým nehnuteľnostiam,
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ktorým sa zabezpečí ich dlhodobá a najmä bezporuchová prevádzka bez nutnosti opakovaného
rozkopávania a narúšania obnovených povrchov spevnených plôch.
Nakoľko Mesto Trnava nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom rozvodov inžinierskych
sietí, mesto sa obráti so žiadosťou o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí, k ich
technickému stavu, ako aj k potrebe dobudovania vedení vrátane ich zariadení na Mýtnej ulici
na jednotlivých prevádzkovateľov týchto verejných inžinierskych sietí . Súčasne mesto požiada
príslušných správcov vyhovieť žiadosti občanov Mýtnej ulice o rekonštrukciu jestvujúcich
zastaralých elektrických rozvodov a o vybudovanie nových optických rozvodov elektronickej
komunikácie.
V tejto súvislosti Mesto Trnava upozorňuje vlastníkov objektov na Mýtnej ulici, aby si
vopred preverili technický stav prípojok inžinierskych sietí k svojim nehnuteľnostiam a v prípade
ich nevyhovujúceho technického stavu zabezpečili ich opravu. Obzvlášť potrebné je zabezpečiť
vyhovujúci stav vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sa podľa § 3, ods. 3 písm. e)
a ods. 4 písm. h) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
(ďalej len "zákon") nepovažujú za verejný vodovod a za verejnú kanalizáciu ani za ich súčasť.
Podľa tohto zákona je vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky povinný zabezpečiť ich
opravy a údržbu na vlastné náklady. Vlastníkom vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky je
osoba, ktorá na vlastné náklady prípojku zriadila, alebo nadobudla ich vlastníctvo pri zmene
vlastníctva nehnuteľnosti.

S pozdravom

Ing. Ivana Mudriková, PhD., v.r.
prednostka MsÚ

Na vedomie
JUDr. Peter Bročka, LL. M. - primátor
Mgr. Tibor Pekarčík - I. zástupca primátora
Ing. Peter Babinec - vedúci ODaKS
Ing. arch. Tomáš Guniš - vedúci OÚRaK
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