
 
OTÁZKY A ODPOVEDE 

k obnove Parku Janka Kráľa v Trnave 
 
1. Ako vznikol val? 
Zemný val oddeľujúci park od Čajkovského ulice vznikol navážkou stavebných zvyškov po výstavbe sídliska. 
  
2. Park je súčasťou USES - akú má funkciu, keď v ÚP - v patričnej prílohe  nie je ani biokoridorom ani 
biocentrom? 
V ÚPN ako aj v dokumente MÚSES je park definovaný ako jadro systému sídelnej zelene. V zmysle platnej 
legislatívy sa biocentrá a biokoridory vymedzujú v krajine mimo zastavané územie. 
 
3. Ako vysoko je hladina podzemnej vody? 
O výške hladiny podzemnej vody nemáme informácie. 
 
4. Aké stavby sú povolené - trvalé - dočasné - hygienické zariadenie? 
„Budovať jednopodlažné stavby so zastavanou plochou maximálne do 30 m2, ktoré budú slúžiť ako 
doplnkové služby pre podporu rekreačných aktivít – kiosky.“ – výňatok z VZN mesta Trnava č. 435 
 
5. Na začiatku pri autobusovej stanici je areál oplotený pletivom – čo sa tam plánuje? 
Oplotený areál je vo vlastníctve súkromnej spoločnosti a nemáme žiadne informácie o jeho plánovanom 
využití. Z hľadiska ÚPN je plocha definovaná ako plochy železnice.  Je žiaduce ho opticky – pohľadovo oddeliť 
od parku. 
 
6. Akú hodnotu majú existujúce fontány ako umelecké diela a kto je ich autorom? 
V parku sa nachádza jedna fontána, ktorú v roku 1936 daroval vtedajší starosta mesta Juraj Vyskočil 
trnavskej mládeži. Umelecké dielo, ktoré dodnes pripomína dlhoročného starostu,  je zapísané medzi 
pamätihodnosťami mesta. Fontána bola zrekonštruovaná a je 
funkčná.  V parku sa nachádzajú ešte dva betónové 
podstavce, ktoré boli využívané ako kvetináče. 
 
7. Je potreba vytvorenia voľného výbehu pre psov? Ak áno, 
môže byť aj za hranicou riešeného územia – ako sa využíva 
územie vzadu za hranicou riešeného územia? 
Potreba vytvorenia voľného výbehu pre psov nie je. 
V zadávacích podmienkach nebola definovaná požiadavka na 
riešenie voľného výbehu psov, pretože mesto bude riešiť 
takúto plochu v inej lokalite. 
Zadná časť Parku J. Kráľa priamo nadväzuje na Beethovenov 
park, ktorý tvorí oddychovo-relaxačnú zónu, spádovú pre 
obytný súbor Prednádražie. Nachádza sa v ňom vybavenosť 
pre herné a športové aktivity. Upozorňujeme na požiadavku 
zadania riešiť napojenie Parku J. Kráľa na zemný val na kraji 
Beethovenovho parku. 
 
8. V textoch sa spomína "vstupná brána" - existovala fyzicky, 
či je to iba pomyselný termín. Ak áno, existujú k nej 
fotografie? 
Vstupná brána do parku existovala, viď obrázok z roku 1910. 


