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V E P O S Bratislava – Staré Mesto,  Žilinská ul. č. 1,  B R A T I S L A V A 
________________________________________________________________ 

    
  
 
Materiál na zasadnutie   
Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  dňa  9.9.2008 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa  16.9.2008 
 
 
 
 

NÁVRH 

vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 

 
 

 
 
 
Predkladá:      Návrh uznesenia: 
 
Jozef Cepek      Miestna rada mestskej časti 
riaditeľ VEPOS Staré Mesto    Bratislava - Staré Mesto 
        o d p o r ú č a 
       Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
       Bratislava – Staré prerokovať návrh  
       vecného plánu opráv a údržby v mestskej 
       časti Bratislava  - Staré Mesto na rok 2009 

  

Zodpovedný:      Návrh uznesenia: 

Jozef Cepek 
riaditeľ VEPOS Staré Mesto    - v materiáli 
 
Spracovateľ:       Materiál obsahuje: 
Vladimír Hudec     - návrh uznesenia 
technický manager     - dôvodovú správu 
         
        

 
 

Bratislava,  september 2008 
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Vecný plán opráv a údržby komunikácií III. a IV. tr iedy  
v MČ Bratislava Staré Mesto na rok 2009 

 
 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 2009 predkladáme tento vecný plán, v ktorom na základe technického posúdenia a 
vyhodnotenia sú  navrhnuté plánované finančné prostriedky. 
 V roku 2008 z obdržaných podnetov od obyvateľov,  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 a najmä turistického významu jeho centrálnej časti 
historického jadra, t. j. Starého Mesta.  
 Kvalitná údržba infraštruktúry, komunikácií a verejných priestranstiev si  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.  
 Pre rok 2008 nám neboli pridelené kapitálové výdavky na rekonštrukciu komunikácií, 
preto sa robili len nevyhnutné opravy a havárie. V prípade, že nám kapitálové výdavky    
v roku 2009 budú pridelené, vybrali sme komunikácie na čiastočnú rekonštrukciu. 
 
Bežné výdavky: 
Oprava a údržba dopravného značenia                1000 tis. Sk 
Čistenie kanalizačných vpustí                            250 tis. Sk  
Oprava nefunkčných kanalizačných  vpustí    500 tis. Sk 
Vymaľovanie  priechodov pre chodcov + školy, škôlky             200 tis. Sk 
Plán opráv výtlkov a prepadov na komunikáciách III. a IV. triedy   6000 tis. Sk 
Oprava schodov a zábradlí               2000 tis. Sk  
_____________________________________________________________________ 
       
Bežné výdavky spolu:                9950 tis. Sk 
 
 
Kapitálové výdavky: 
Plán čiastočnej rekonštrukcie komunikácií III. a IV. triedy          8000 tis. Sk 
______________________________________________________________________ 
 
Kapitálové výdavky spolu:               8000 tis. Sk 
 
 
 
Školy  - prechody pre chodcov (maľovanie): 
Dubová 1x, Habánsky mlyn 1x, Jelenia 1x, Palackého 2x, Hlboká – Sokolská 1x, Gorazdova 
1x. 
 
Škôlky – prechody pre chodcov (maľovanie): 
Beskydská 1x, Myjavská 1x, Dobšinského1x, Pod Kalváriou 1x. 
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Ostatné prechody pre chodcov (maľovanie): 
Blumentálska 2x, Fazuľová 1x, Hlboká 1x, Holekova – Žabotova 1x, Kozia 2x, Kozia – 
Konventná 1x,  Kýčerského 1x, Májkova 1x, Moskovská - Poľná 2x, Moyzesova 2x, 
Lermontovova 1x, Leškova 1x, Panenská – Kozia 1x, Podjavorinskej – Kozia 1x,  Sasinkova 
2x,  Slovanská 1x, Sokolská 1x, Svoradova 2x, Šoltésovej 1x,  Zochova 2x, Zochova – 
Podjavorinskej 1x, Žabotova (tunel) 1x, Žižkova 1x.  
 
Svetelné križovatky: 
( maľovanie - vodorovné dopravné značenie 1x ročne) 
Lazaretská – Dostojevského rad, Križkova – Štefánikova, Žabotova – Šancová, Kozia – 
Palisády, Grösslingová – Štúrova, Fazuľová – Radlinského, Poľná – Karadžičova, Rigeleho – 
Rázusovo nábrežie, Klemensova – Dunajská (bez svetelnej signalizácie), Hollého – Špitálska 
(bez svetelnej signalizácie). 
 
Oprava nefunkčných kanalizačných vpustí: 
Beskydská 1x, Flöglova 2x, Ferienčíkova 1x, Gorazdova 1x, Hradné údolie 1x, Hummelova 
1x, Lichardova 1x, Lermontovova 2x, Paulínyho 2x, Vlčkova 1x, Zochova 2x, Kolárska 2x.    
 
Plán opráv výtlkov a prepadov na komunikáciách III. a IV. triedy: 
Zochova – výtlky, nerovnosti vozovky v celej dĺžke  komunikácie, 
Palárikova – výtlky v celej dĺžke komunikácie, oprava poškodených chodníkov v celom 
úseku, obrubníky,  
Na  brezinách  - výtlky v celej šírke a dĺžke  komunikácie, 
Kuzmányho  -  výtlky v celej šírke a dĺžke  komunikácie + časť úseku slepá ulica (Talianske 
veľvyslanectvo), 
- oprava výtlkov a prepadov na uliciach:  Kozia, Svoradova, Železničiarska, Kolárska, 
Zochova, Jakubovo nám., Hollého, Heydukova, Dobšinského, Palárikova, Jelenia. 
  
 
Oprava schodov a zábradlí: 
Puškinove schody – oprava schodov, 
Žižkova – v celej dĺžke zábradlia nový náter  + oprava poškodeného zábradlia. 
 
 
Plán čiastočnej  rekonštrukcie komunikácií III. a IV. triedy: ( kapitálové výdavky) 
Fazuľová – výtlky, oprava chodníka, obrubníky cca 60 m, 
Dobrovského – výtlky v celej dĺžke a šírke komunikácie, oprava - chodníky , misky stromov,  
Koreničova – výtlky, oprava chodníka, obrubníky, komunikácia – výmena dlažobných 
kociek.  
 
  
 

 
 
 

 


