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MVDr. Hrdlík: 

hrádza Trnávka, ja viem, že to nie je naše, ale tiež sú tam dajaké úseky. Veľa ľudí tam chodí 

športovať, aj malé deti, opäť sú tam také dve, tri oblasti, také úseky, ktoré sú zlé, ktoré sú až 

nebezpečné by som povedal, hlavne  na tej východnej časti hrádze. Tá západná  neviem, ale tá 

východná je dosť taká. To zas netreba nejaké veľké opravy, ale zas sú tam také dva, tri úseky, 

veľké diery sú tam a keď si nevšimne niekto abo čo, tak dosť toho, že.  

 

PhDr. Čižmár: 

Tento úsek je v správe povodia, ak si dobre pamätám, už sme túto vec aj riešili. My sme 

v minulých rokoch v spolupráci s povodím riešili opravu, provizórnu opravu poškodených 

častí hrádze a to riadne s tým, že si takúto službu objednala táto inštitúcia. Nie je to náš úsek, 

nie je to vo vlastníctve mesta, preto nie je možné len tak investovať do tejto časti vlastnými 

prostriedkami. Problémom hrádze Trnávka, konkrétne tohto úseku je, že sa po ňom pohybujú 

aj vozidlá správcu. Tento úsek, ako si si všimol, čo sa týka spevnenia, nie je spevňovaný po 

stranách obrubníkmi, čiže nie je až tak zastabilizovaný, preto dochádza k poruchám toho 

telesa, ale máme takéto informácie, interpelujú nás obyvatelia. My môžeme túto požiadavku 

vznášať vo vzťahu k príslušnej inštitúcii, ale tá je limitovaná stále rozpočtom. Čiže, ak to 

dovolí rozpočet povodia, ponúkneme im takú možnosť, aká bola pred rokom, rokom a pol, 

keď sme na základe ich vyžiadania - objednávky, realizovali provizórne opravy. Ale očakávať 

nejakú komplexnú rekonštrukciu z našej strany, tzn. vytvorenie nového koberca nemožno, 

pretože  na takýto účel musí  povodie mať vyčlenené prostriedky a pravdepodobne takúto 

investíciu by realizovalo riadne súťažou, ktorá by prebehla. 

 

MVDr. Hrdlík: 

Ale tam sú není celý koberec,  tam len dva, tri miesta také nie dlhé, keby s dalo. 

 

PhDr. Čižmár: 

Bude to úloha aj pre pána Ing. Kereštana, vlastne aj s jeho pracovnou skupinou sme tieto 

opravy riešili aj v minulosti, čiže budeme sa kontaktovať na vedenie povodia, ak bude vôľa 

z ich strany, bude zadaná objednávka, určite nemáme problém zrealizovať takúto opravu. 
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