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Vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií 
III. a IV. triedy za rok 2008 

 
 
Predkladá:       Návrh uznesenia miestnej rady: 
_________ 
 
Ing. arch. Andrej P e t r e k     Miestna rada mestskej časti 
starosta       Bratislava - Staré Mesto 
        o d p o r ú č a  
        Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
        časti Bratislava – Staré Mesto 

prerokovať vyhodnotenie plánu opráv  
Zodpovedný:       a údržby miestnych komunikácií 
Ing. Iveta Stachová      III. a IV. triedy v mestskej časti                    
vedúca odd. verejnoprospešných služieb   Bratislava – Staré Mesto 

 
Návrh uznesenia miestneho 
zastupiteľstva: 
- v materiáli 

 
Spracovateľ: 
 
Ing. Iveta Stachová 
vedúca odd. verejnoprospešných služieb 

 
 
 
 



Vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií 
III. a IV. triedy za rok 2008 

 
 

 Stavebné práce na opravách komunikácií MČ Bratislava Staré Mesto sa vykonávali  na 

základe schváleného rozpočtu  miestnym zastupiteľstvom. Práce sa vykonávali podľa vecného 

plánu opráv a údržby a podľa harmonogramu, ktorý bol  zverejnený na webovej stránke Starého 

Mesta. 

 Samotná činnosť na úseku opravy komunikácií bola zameraná hlavne na opravy výtlkov, 

prepadov, dlažby,  čistenie a opravy uličných vpustí,  prípojok kanalizácie, opravy schodov a 

údržbu dopravného značenia. Tieto činnosti zabezpečovali  dodávatelia:  

Viaspol s. r. o.,   firma Jozef Molnár, SATES a. s., Infra Services a. s.    

 Plán opráv a údržby na komunikáciách III. a IV. triedy podľa dôležitosti stavebných prác 

v rámci schválenia a pridelenia finančných prostriedkov na jednotlivé činnosti: 

 

Rozpočet na rok 2008 

Výstavba a oprava komunikácií       

schválený rozpočet:        7  020 tis. Sk 

Skuto čné čerpanie rozpo čtu:     7 244 tis. Sk 

        

-  Oprava a údržba komunikácií (výtlky)     5 697 tis. Sk 

-  Údržba historického jadra          462 tis. Sk 

-  Údržba dopravného značenia          762 tis Sk 

-  Údržba kanalizačných vpustov                      323 tis. Sk 

Spolu:          7 244 tis. Sk   

 Podrobnejší prehľad komunikácií, ktorých sa týkala údržba a oprava výtlkov v celkovej 

výške 5 697 tis. Sk a údržby historického jadra v celkovej výške 462 tis. Sk je v priloženej 

tabuľke (viď. tabuľka). Z odmien poslancov  bola v  hodnote 197 370,- Sk  opravená  kamenná 

dlažba na  Sedlárskej ul.  


