
 
 

Vecný plán opráv a údržby komunikácií III. a IV. tr iedy  
v MČ Bratislava Staré Mesto na rok 2008 

 
 Každoročne v náväznosti na rozpočet Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Staré 
Mesto, ktorý sa každým rokom znižuje,  pripravuje i naša organizácia vecný plán opráv a 
údržby komunikácií III. a IV. kategórie, chodníkov a schodov využívaných verejnosťou. Na 
rok 2008 predkladáme tento vecný plán, v ktorom na základe technického posúdenia a 
vyhodnotenia sú tabuľkovo navrhnuté plánované finančné prostriedky. 
 V roku 2007 boli vykonané rekonštrukcie či väčšie opravy nami spravovaných  
nehnuteľností. Z obdržaných podnetov od obyvateľov, alebo rôznych  právnických subjektov 
a dopravnej komisii v našej mestskej časti  vyplýva, že  na jednej strane vyslovujú uznanie  a 
spokojnosť, na druhej však kriticky poukazujú na  nedostatočnosť  realizácie mnohých prác 
pri údržbe a obnove komunikácií. Pritom treba vziať na zreteľ celkový rozvoj hlavného mesta 
Bratislavy, zvyšovanie úrovne politického, ekonomického a najmä turistického významu jeho 
centrálnej časti historického jadra, t. j. Starého Mesta.  
 Je nanajvýš  žiadúce rešpektovať takýto tlak na kvalitné dobudovanie infraštruktúry,  
vrátane komunikácií a architektonických zmien verejných priestranstiev. To však vyžaduje  
navýšenie prideľovaných finančných prostriedkov z rozpočtu MÚ v takom rozsahu, aby  
samotná údržba a opravy komunikácií, schodov a chodníkov vo verejne prístupných  miestach 
Starého Mesta bola efektívna, kvalitná a v rozsahu ako si doba vyžaduje, t. j. nie  aby  
koncoročne bola posudzovaná ako riešenie havarijného stavu spravovaných nehnuteľností. 
 
 
Tabuľka č. 1 – výstavba a údržba ciest:  
 
 Druh stavebných prác            Navrhovaný plán  
       finančných prostriedkov v roku 2008 
 
Rozpočet na opravu komunikácií 6000 tis. Sk 

Oprava výtlkov, prepadov a údržba komunikácií 2220 tis. Sk 

Oprava a údržba dlažby v historickej časti mesta  600 tis. Sk 

Oprava, údržba, výmena betónových a liatinových zábran v historickej  
časti mesta  

500 tis. Sk 

Oprava a údržba dopravného značenia 800 tis. Sk 

Oprava, údržba a čistenie kanalizácie  200 tis. Sk 

Oprava osvetlenia 0 

Údržba, oprava schodov a zábradlia, nové zábradlie 1500 tis. Sk 

Vymaľovanie priechodov pre chodcov + školy a škôlky  180 tis. Sk 

 
 
 Rozdelené finančné prostriedky podľa tabuľky č. 1 budú použité na nižšie uvedené 
komunikácie:  
 
- Školy – prechody pre chodcov (maľovanie):   Škarniclova, Dubová, Habánsky mlyn, 
Jelenia 2x, Palackého – Kúpeľná 2x, Hlboká, Gorazdova 2x. 



 
- Škôlky – prechody pre chodcov (maľovanie):  Beskydská, Myjavská, Dobšinského. 
 
- Ostatné – prechody pre chodcov (maľovanie): Fraňa Kráľa – Lermontovova 2x, 
Blumentálska 3x, Šoltésovej 2x, Žižkova – pri daňovom úrade, Svoradova 2x, Sokolská – 
Hlboká retardér, Leškova 2x, Holekova, Žabotova,  Kozia, Panenská 2x, Kúpeľná – Medená 
2x, Lazaretská – Cukrová, Lazaretská – Grösslingová 3x, Grösslingová – Ul. 29. augusta, 
Heydukova 3x, Vlčkova. 
 
- Svetelné križovatky - 1x ročne – vodorovné dopravné značenie: 
 
Križkova – Štefánikova, Lazaretská – Dostojevského rad, Kozia – Palisády, Žabotova – 
Šancová, Grösslingová – Štúrova, Májkova – Radlinského, Klemensova – Dunajská (len 
križovatka  ). 
 
 Z tabuľky č. 1 vyplýva, že finančné prostriedky boli rozdelené  len na najnutnejšiu 
stavebnú činnosť a na udržiavanie  terajšieho stavu komunikácií III. a IV. triedy v MČ 
Bratislava Staré Mesto. 
 Je nutné zaoberať sa nedostatkom finančných prostriedkov na údržbu a opravu 
komunikácií,   opravu schodísk a priľahlých zábradlí,  údržbu  zábranových stĺpikov pre vjazd 
motorových vozidiel do historickej časti, ktoré  poškodzujú neznámi páchatelia. Tiež sú často 
poškodzované  nádoby na zber komunálnych odpadov a drobná architektúra (fontány, lavičky, 
osvetlenie).  
 
– Oprava a údržba dlažby v historickej časti Bratislavy 

 
 Z finančných prostriedkov poslancov, ktorí sa vzdali svojich odmien za rok 2007,  
bolo použitých na údržbu dlažby v historickom jadre v roku 2007  39 401,- Sk.  Zvyšných  
260 599,- Sk, by malo byť  použitých   v roku 2008  tiež na opravu dlažby v historickej časti 
mesta Bratislavy. 
 
Historické jadro:  Hviezdoslavovo námestie, ulice: Panská, Sedlárska,  Ventúrska,  
Michalská,  Laurinská,  Zelená,  Františkánska, Nedbalova,  Kapitulská, Zelená, Rybárska 
brána.  
 
 
 Nakoľko nie je dostatok finančných prostriedkov, bol vypracovaný  plán opráv so 
zameraním sa na opravu nefunkčných dažďových vpustí, schodísk a priľahlých zábradlí,  
výtlkov a  prepadov na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava Staré Mesto, podľa 
akútnosti: 
 
– Oprava nefunkčných dažďových vpustí 

 
Beskydská  1x 
Červeňova  1x 
Drevená  1x 
Flöglova  2x 
Ferienčíkova  1x 
Gorazdova  1x 
Hradné údolie  1x 



Hummelova  1x 
Konventná  1x 
Lichardova  1x 
Lermontovova  2x 
Paulínyho  2x 
Pilárikova  1x 
Smetanova  1x 
Továrenská  1x 
Vlčkova  1x 
Zochova  2x 
 
– Plán opráv výtlkov a prepadov  na komunikáciách III. a  IV. triedy 
 
Dobrovského   oprava výtlkov v celej dĺžke a šírke komunikácie 
Fazuľová – Slovanská výtlky + oprava chodníka, obrubníky cca 60m 
Kozia    výtlky, nerovnosti komunikácie 
Na brezinách   výtlky v celej šírke komunikácie 
Palárikova – Jelenia  výtlky v celej dĺžke komunikácie, oprava poškodených 
obrubníkov a     chodníka 
Panenská   výtlky v celej dĺžke komunikácie 
Podjavorinskej   2x prepad 
Zochova   výtlky, nerovnosti vozovky v celej dĺžke komunikácie 
 
– Oprava schodov a zábradlí 
 
Lipová – Révová  oprava schodov - stabilita 
Hlboká – Schillerova   oprava schodov, podmyté nestabilné   + natrieť zábradlie   
Hlboká – Urbánkova     -//- 
Staroturský chodník – Partizánska – Bartoňova oprava zábradlia 
Vansovej schody  v spodnej časti Zrínskeho na Bradliansku oprava zábradlia + 
natrieť 
Lichardova – Fándlyho oprava schodov 
Židovská smer k židovskej synagóge   oprava schodov 
 
 Vzhľadom k tomu, že neboli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky, 
zatiaľ nie sú v pláne rekonštrukcie komunikácií. 
 
  
 


