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Materiál 
na rokovanie miestnej rady        dňa  6. 5. 2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 13. 5. 2008 
 
 
 
 
 

I n f o r mác ia   
o postupe prác investičných akcií 

______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
informáciu o postupe prác investičných akcií  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
prednosta miestneho úradu 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Ján Dinka 
vedúci oddelenia investícií, 
prevádzky a údržby 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 

 
  

  
 



 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
informáciu o postupe prác investičných akcií.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
 

 Stav rozpracovanosti investičných akcií schválených v kapitálovom rozpočte na rok 2008 
je k 21. 4.  2008 nasledovný: 
 
1.)  Rekonštrukcia budovy miestneho úradu  
Stavebne bola dokončená ľavá časť 1. poschodia (kancelária starostu, kancelária prednostu 
a miestnosti sekretariátov, miestnosti kuchynky a WC a tri kancelárie) v rozsahu nových 
povrchových úprav stien, stropov a podláh, novej elektroinštalácie, nových rozvodov klimatizácie, 
nových rozvodov slaboprúdu a štrukturovanej kabeláže, nových dverí, nová dispozícia 
hygienických zariadení s kompletnou výmenou zariaďovacích predmetov 
zdravotechniky.V súčasnosti je pred dokončením úprava soklov a časti terazzovej podlahy na 
chodbe.  
Rozpracovaná je pravá časť 1. poschodia (kancelária zástupcu starostu, kancelária uvoľneného 
člena Miestnej rady a miestnosť sekretariátu, miestnosti WC a spojovacej chodby). Boli 
dokončené búracie práce súvisiace so zmenou dispozície a príprava podkladových vrstiev podláh. 
Stavba bola zahájená 19. 11. 2007 a zmluvný termín dokončenia je 23. 5. 2008. 
 
2.) Sanácia svahu Šulekova 
Vplyvom erózie svahu dochádza k čiastočnému odkrytiu a poškodeniu kanalizačných prípojok. 
Na komplexnú sanáciu svahu bola obstaraná v r. 2007 projektová dokumentácia stabilizácie svahu 
mikropilotážou, projektová dokumentácia rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie, plynovodu.  
V súčasnosti sa spracováva projekt organizácie výstavby a členenie stavby na etapy. 
Vydanie stavebného povolenia sa predpokladá na III. štvrťrok 2008, zahájenie stavby na jar 2009. 
 
3.) Rekonštrukcia komunikácií 
Na komunikáciách odporúčaných komisiou dopravy prebieha príprava podkladov pre verejné 
obstarávanie na zahájenie projektových a realizačných prác (Vlčkova – dobudovanie oporného 
múru, úprava nariadená Krajským súdom, Donovalova – odvedenie povrchových vôd 
z komunikácie do verejnej kanalizácie, Za Sokolovňou – úprava chodníka, Partizánska – statický 
posudok oporného múru, Dankovského – statický posudok deformácie podložia a oporného 
múru, Hrebendova – dopravno-urbanistická štúdia napojenia na Slávičie údolie, Na Hrebienku, 
Jelenia, Palackého, Mozartova – dopravné prahy, Kráľovské údolie – rekonštrukcia povrchu). 
 
4.) Materská škola Javorinská 
V marci 2008 bol spracovaný projekt obnovy stavebnej časti s určením etapizácie prác tak, aby 
objekt bol dokončený do 1. 9. 2008. Etapizácia zahŕňa búracie práce (strecha, obvodový plášť, 
interiér), rekonštrukciu strechy so zateplením, nový obvodový plášť, novú elektroinštaláciu, nové 
povrchy podláh a stien, modernizáciu ústredného kúrenia, novú technológiu kuchyne a práčovne. 
Rozsah obnovy objektu je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti 
stavebných konštrukcií a budov v zmysle STN 730540-1-4  a tým aj hospodárnosť budúcej 
prevádzky. T. č. prebieha verejné obstarávanie na dodávateľov jednotlivých etáp obnovy. 
 
5.) Revitalizácia Pisztoryho paláca 



Začatie obnovy je viazané schválením Projektu revitalizácie Miestnym zastupiteľstvom (uznesenie 
č. 107/2007, bod C). 
 
6.) Rekonštrukcia Základných a Materských škôl 
T. č. prebieha príprava podkladov pre verejné obstarávanie podľa priorít schválených na zasadnutí 
komisie vzdelávania, mládeže a športu dňa 9. 4. 2008 (ZŠ Vazovova – 2. etapa výmeny 
elektroinštalácie, MŠ Šulekova – nadstavba plochej strechy pre vytvorenie ďalšej triedy, 
vybudovanie zastrešenia celého objektu sedlovou strechou s možnosťou ďalšieho využitia 
podkrovia, ZŠ Jesenského – odkanalizovanie vnútorného dvora, MŠ Timravina – vytvorenie 
ďalšej triedy s väzbou na umyvárku a WC, ZŠ Dubová – rekonštrukcia izolácie plochej strechy, 
ZŠ Hlboká – rekonštrukcia poškodených častí strechy, MŠ Gorazdova – rekonštrukcia strešnej 
krytiny a častí krovu, MŠ Búdková – vytvorenie vlastného vstupu na pozemok z verejnej 
komunikácie, MŠ Karadžičova – oplotenie a revitalizácia detského ihriska, MŠ Tabakova – 
rozšírenie a oplotenie detského ihriska). 
 
7.) Rekonštrukcia klubu dôchodcov 
V klube dôchodcov na Karadžičovej 1 boli dokončené interiérové úpravy (demontáž barového 
pultu, vybúranie tehlového múrika, úpravy povrchov) vo vstupnej miestnosti. Nevyhnutné 
stavebné úpravy terasy sú naplánované na letné mesiace.    

 
 


