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Kód. uzn. 10.4.5 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 

berie na vedomie  
 
Informáciu o stave plnenia Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
Na základe Uznesenie č. 1743/2014 časť C bod 3 zo dňa 25. 9. 2014 MsZ žiada primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy jedenkrát ročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy správu o plnení Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy s 
návrhmi na jeho aktualizáciu. Na základe záverov z PPP 28.2.2017 – materiál bude 
predložený na rokovanie MsZ dňa 27. apríla 2017. 
 
 



 
Vlastný materiál  

 
Rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu cyklotrás pre rok 2017:  
Úsek cyklotrasy 
 
Zodpovednosť za 
PD/realizácia  

Aktuálny stav projektu Aktivity plánované v  roku 2 017 Riziká   

Starohájska  
 
STARZ/OSaP 
 
 

V súčasnosti je podaná žiadosť na vydanie 
stavebného povolenia.  
Z dôvodu náročnosti (nerešpektovanie ÚR 
objektom Billa) je projekt rozdelený do dvoch 
fáz – 1. fáza Dolnozemská objekt Billa, 2. fáza 
objekt Billa – Rusovská cesta.   

Realizácia PD STARZ. Podanie žiadosti 
o NFP cez IROP 06/2017.  Následná 
realizácia cca od 09 - 10/2017. Odhadované 
náklady na stavbu sú cca 288 000,- €.  

Priebeh VO, od ktorého závisí dátum začatia realizácie 
stavby. 
 

Nultý okruh  
 
STARZ 

Na operatívnej komisii mesta november 2016 
bolo schválené dopravné značenie v celom 
úseku okrem problematického úseku 
Kapucínska (križovanie cyklotrasy 
s električkovou trasou – v riešení – predpoklad 
doriešenia 04/2017).  

Projekt je na vyjadrovaní v MsČ Staré 
Mesto.  Zároveň sa posudzuje na magistráte 
hl. mesta rozsah požadovaných zmien 
v cestnom telese, tzn. či bude potrebné 
vydanie stavebného povolenia alebo len 
ohláška. Posudzujúce odborné útvary dajú 
svoje stanovisko v priebehu mesiaca 
04/2017, za realizáciu cyklotrasy zodpovedá 
STARZ. 

Do územia vstupujú nové stavby – zastávky MHD, 
rekonštrukcia Židovskej ulice.  

Rendez Vajnoria  - 
poslanecká priorita 
 
GIB/MsČ Vajnory 
 

PD disponuje MsČ Vajnory. Stavba má 
právoplatné stavebné povolenie. 

MsČ Vajnory podala žiadosť o NFP cez 
IROP v 03/2017. Predpokladaný termín 
vyjadrenia o poskytnutí finančných 
prostriedkoch: 05 – 06/ 2017.   

Pri neúspešnosti financovania cez IROP, finančná 
náročnosť projektu väčšia ako prostriedky v rozpočte 
pre rok 2017.     

Cyklotrasa 
Rožňavská, úsek 
Tomášikova – 
železničný nadjazd 
  
GIB 

Na tento úsek stavby je spracovaná DÚR. Pri 
výstavbe objektov v dotknutom území bola 
ponechaná územná rezerva pre cyklotrasu.   

GIB zabezpečuje chýbajúce vyjadrenia 
k DÚR. (ŽSR, KDI, MČ BNM). Následne 
požiada príslušný stavebný úrad o vydanie 
územného rozhodnutia (MsČ Nové Mesto). 
Invest. náklady na stavbu podľa DÚR sú 
odhadované na 257 600,- Eur 

Nutnosť majetkovo – právneho usporiadania ( ďalej 
MPÚ) pozemkov v zábere stavby. Finančné 
prostriedky nezahŕňajú výkup/vysporiadanie pozemkov 
pod cyklotrasou. Časová náročnosť vysporiadania 
pozemkov.  
Možná komplikácia v prípade záporného stanoviska 
ŽSR k zásahu stavby do železničného telesa v podobe 
prepracovania PD. 
 



Alstrova – Pekná 
cesta  
 
 

Projektová dokumentácia dodaná STARZU 
Dunajským regiónom nespĺňa náležitosti PD pre 
DÚR a musí byť prepracovaná. Okrem 
uvedeného problému bolo identifikované, že 
v úseku stavby bol identifikovaný je úsek, kde 
nie sú vysporiadané pozemky. Realizácia stavby 
nie je možná v 2017.  
 

GIB zabezpečí prípravu a vyhlásenie 
verejného obstarávania (VO) na 
spracovateľa novej PD vr. zamerania 
a geodet. podkladov pre výkup pozemkov 
na parcelách, ktoré nie sú vo vlastníctve Hl. 
mesta. – cca 10 pozemkov s viacerými 
vlastníkmi – presný počet pozemkov bude 
určený na základe geodet. podkladov.  
 
Pri ďalšej príprave je nevyhnutná 
spolupráca s MsČ Rača pri rokovaniach 
s vlastníkmi pozemkov a pri vydávaní 
stavebného povolenia. 
 

Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v zábere 
stavby (v úseku cyklotrasy cez vinice je dnes obslužná 
komunikácia, slúžiaca pre vinohradníkov, je v súbehu s 
výhľadovou komunikáciou definovanou v ÚP ako 
C1MO 9/40). 
Podmienka SVP (správca toku v území), vybudovať 
v nevyhnutnom úseku betónovú komunikáciu pre ťažké 
mechanizmy. 
VO na PD 
 
 

 
 
Rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie PD cyklotrás pre rok 2017:  
 
Úsek cyklotrasy 
 
Zodpovednosť za 
PD/realizácia  

Aktuálny stav projektu Aktivity plánované v  roku 2 017 Riziká   

Cyklotrasa 
Rožňavská, úsek 
železničný nadjazd 
– Zlaté Piesky  
 
 

K dispozícii je spracovaná štúdia Trnavské mýto 
– Rožňavská – Zlaté piesky. (STARZ 2015) 
a k nej časť vyjadrení dotknutých orgánov 
a organizácii. 

Kompletizujú sa chýbajúce vyjadrenia 
k štúdii. 
GIB spracováva  podklady pre výber 
zhotoviteľa PD v 1. polroku 2017. 

Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v zábere 
stavby. 
Získanie súhlasu KDI (cyklotrasa je trasovaná 
prejazdom cez 4 svetelné križovatky a projekčne 
navrhnuté opatrenia na prejazd cyklistov musia byť 
také, aby sa neznížila požadovaná priepustnosť 
križovatiek) 
VO na PD 

Cyklotrasa 
Rožňavská úsek 
Zlaté Piesky – 
Vajnory  
 
 

K dispozícii je spracovaná štúdia Trnavské mýto 
– Rožňavská – Zlaté piesky. (STARZ 2015) 
a k nej časť vyjadrení dotknutých orgánov 
a organizácii. 

Kompletizujú sa chýbajúce vyjadrenia 
k štúdii. 
GIB spracováva  podklady pre výber 
zhotoviteľa PD v 1. polroku 2017. 

Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v zábere 
stavby (z dôvodu nesúhlasu viacerých vlastníkov 
pozemkov v zábere stavby bude nutné prehodnotiť jej 
trasovanie – napr. súbežne so Seneckou cestou). 
VO na PD 

    



cyklotrasa Mlynská 
dolina – Lesopark, 
úsek Patrónka – 
Lesopark 
 
 

Úsek Patrónka – Lesopark je spracovaný 
v rámci štúdie „Cyklotrasa Patrónka“ s piatimi 
variantmi riešenia v križovatke Patrónka. 

MG – SD (ODI) a SÚP určia variant, ktorý 
bude realizovaný predpoklad 04 - 05/2017. 
Súčasne GIB zabezpečuje vyjadrenie KDI, 
MČ BA – Staré mesto a MG OSK. 
Následne 
GIB zabezpečí prípravu a vyhlásenie VO na 
spracovateľa jednostupňovej PD vr. 
zamerania a geodet. podkladov pre výkup 
pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve hl. 
mesta  

Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v zábere 
stavby  
Získanie súhlasu KDI (vstup do dopravnej križovatky 
s vysokou intenzitou motorovej dopravy). 
VO na PD 

cyklotrasa 
Trnavská – 
Bajkalská, úsek 
OC Centrál – 
Trnavská – 
Bajkalská 
 
 

GIB prevzal od STARZ technickú štúdiu 
s viacerými vyjadreniami. 

GIB zabezpečí prípravu a vyhlásenie VO na 
spracovateľa jednostupňovej PD vr. 
zamerania a geodet. podkladov pre výkup 
pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Hl. 
mesta po rozhodnutí MG-ODI, ktorá trasa  
od Zimného štadióna po Bajkalskú má byť 
vybratá pre zadanie – 04/2017. 

Nesúhlas dotknutých orgánov s trasovaním po 
Trnavskej v úseku Zimný štadión – Kalinčiakova. 
Možnosť trasovania – popred Ekonomickú univerzitu, 
ďalej po Kalinčiakovej, späť na Trnavskú a následne 
Bajkalskú. 
 

Cyklotrasa 
Košická, úsek 
Dulovo – 
Mileti čova 
 
 

Pokračovanie cyklotrasy na Košickej ulici – 
prebiehajú pracovné stretnutia na prípravu 
zadanie technickej/overovacej štúdie. 

Príprava podkladov pre zadanie 
technickej/overovacej štúdie odbornými 
oddeleniami magistrátu magistrátu (SÚP, 
ODI, UHA a OSaP). Následne GIB 
zabezpečí prípravu a vyhlásenie VO na 
spracovateľa jednostupňovej PD vr. 
zamerania a geodet. podkladov pre výkup 
pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Hl. 
mesta 

VO na PD 

Cyklotrasa 
Radlinského úsek 
Račianske Mýto – 
Kollárovo nám. 
 
 

GIB obdržal od OSaP štúdiu uskutočniteľnosti 
projektu cyklotrasy (2015) – ideový návrh. 
 

Odborné oddelenia magistrátu (SÚP, ODI, 
UHA a OSaP) v spolupráci s GIB vypracujú 
zadávacie podklady pre overovaciu štúdiu v 
1. Polroku 2017.  

V trase sa sú umiestnené: objekt zdravotníckeho 
zariadenia, objekt hasičské zboru s výjazdom 
požiarnych vozidiel, integrovaná zástavka MHD, 
vjazdy a výjazdy z objektov. 
 
VO na PD 

 
 
 
 
 



        Kód uzn.: 10.4.5. 
 
 

Uznesenie 547/2017 
zo dňa 12.04.2017 

 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 
 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
zobrať na vedomie informáciu o stave plnenia Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy na rok 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 19.04.2016 

K bodu 3 
Informácia o stave plnenia Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 
2017. 
Uznesenie: 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave plnenia Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy pre rok 2017“.  
 
 
 
 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0  
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

predseda komisie 
Za správnosť: Ing. Patrik Kohan 
tajomník komisie 
V Bratislave 19.04.2016 
 
 


