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Kód uzn.: 10.4.5 

 

 

Návrh uznesenia 
 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

A.1 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie cyklistickej 

komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“ realizovaného v rámci 

výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15 Integrovaného regionálneho operačného programu 

2014-2020, Prioritná os č. 1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 

a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR 

Bratislavy  na roky 2010 - 2020; 

 

A.2 zabezpečenie realizácie projektu Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 300 000,00 EUR; 

 

A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Hlavného 

mesta SR Bratislavy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa  

 

Na základe výzvy s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 pre Prioritnú os 1- Bezpečná 

a ekologická doprava v regiónoch , Špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej 

kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb, ktorá bola vyhlásená v decembri 2016 sa hlavné mesto SR Bratislava 

bude uchádzať o  nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vybudovanie cyklistickej 

komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“. 

 

 

Pre splnenie všetkých potrebných náležitostí je nevyhnutné a povinné preložiť do Žiadosti o 

NFP výpis z uznesenia z mestského zastupiteľstva, že schvaľuje predloženie ŽoNFP a  sú 

zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu. 

 

Uznesenie mestského zastupiteľstva musí byť predložené a schválené nasledovnej predpísanej 

forme v zmysle príručky pre žiadateľa, ktorú schválilo Ministerstvo Pôdohospodárstva 

Slovenskej republiky: 

 

Zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní materiálu 

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

A.1 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie cyklistickej 

komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“ realizovaného v rámci 

výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15 Integrovaného regionálneho operačného programu 

2014-2020, Prioritná os č. 1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 

a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy  na roky 2010 - 2020; 

 

A.2 zabezpečenie realizácie projektu hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 300 000,00 EUR; 

 

A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy   

 



 

Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt                                

„Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta-

Dolnozemská cesta“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-

2020 

 

Základné informácie o projekte „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: 

Rusovská cesta-Dolnozemská cesta“ 

 

Vizualizácia projektu: 
 

 
 

Navrhovaná cyklotrasa spája dve hlavné cyklistické tepny v MČ Bratislava Petržalka a to 

cyklotrasu na Dolnozemskej ceste a cyklotrasu na Rusovskej ceste vedúcu popri Chorvátskom 



ramene. Začiatok navrhovaného úseku je napojením sa na existujúcu drevenú lávku ponad 

Chorvátske rameno. Koniec úseku je navrhnutý napojením sa na existujúcu cyklotrasu na 

Dolnozemskej ceste. 

Projektované parametre: 
 

· dĺžka cyklotrasy ( od Rusovskej cesty po Dolnozemskú cestu) 1725 m 

· dĺžka navrhovanej cyklotrasy na Námestí Hraničiarov 550 m 

· šírka cyklistickej cesty : 3,00m (lokálne zúženie na 2,50m) 

· dĺžka rozširovaného chodníka na Starohájskej ulici 350 m 

 

 Popis navrhovaného stavu 

 

Projekt cyklotrasy na Starohájskej ulici sa delí na 4 stavebné objekty: 

- SO 01 - "ÚSEK RUSOVSKÁ CESTA - OSUSKÉHO ULICA" 

- SO 02 - "ÚSEK OSUSKÉHO ULICA - DUDOVÁ ULICA" 

- SO 03 - "ÚSEK DUDOVÁ ULICA - DOLNOZEMSKÁ CESTA " 

- SO 04 - "ÚPRAVA CESTNEJ DOPRAVNEJ SIGNALIZÁCIE KRIŽOVATKY č.543, 

OSUSKÉHO - STAROHÁJSKA" 

 

Hlavný cieľ projektu:   

Predmetom je vybudovanie samostatnej a doznačenie existujúcej cyklistickej cestičky v MČ 

Bratislava Petržalka, úsek: Rusovská cesta – Dolnozemská ulica. Cyklistická cestička je 

navrhnutá v súlade so smerným územný plánom hl. m. Bratislavy a Územným generelom 

Bratislavy. Dĺžka úseku je 1,7 km.  
 

V predmetnom úseku sa nachádza objekt Billa, ktorý mal podmienku vybudovať 

cyklocestičku na svojom území. Cyklocestička vybudovaná Billou nespĺňa požiadavky 

noriem ani požiadavky technických predpisov budovania cyklistickej infraštruktúry. 

Predmetný úsek bude dobudovaný (rozšírenie existujúceho chodníka, výrub stromov), ale nie 

je súčasťou projektu predkladaného na IROP.   

 

Prínos projektu pre mesto:  

 

Prínosom projektu je doplnenie a zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v MČ Petržalka, a tým 

zvýšenie atraktivity prepravnej kapacity cyklistickej dopravy. Navrhovaný úsek je dôležitou 

súčasťou prepojenia hlavných mestských cyklistických radiál a okruhov v MČ Petržalka, 

v nadväznosti na dôležité dochádzkové body.  

 

Realizácia projektu:  realizácia 4Q/2017-1Q/2018 

Zodpovedný za prípravu projektu:  OSaP, STARZ 

Rozpočet projektu: cca 300 000 EUR 

z toho: 

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA (EFRR): 85%  255 000 EUR 

Štátny rozpočet SR: 10%   30 000 EUR 

Spolufinancovanie z rozpočtu mesta: povinné spolufinancovanie 5% 15 000 EUR 

Zdroj podpory: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020



 

 

Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 

zo dňa  15.05.2017 
 
 
 
K bodu 4 
Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt 
„Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta-
Dolnozemská cesta“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-
2020. 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
odporúča  

 
Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta SR Bratislavy schváliť: 
 
A.1 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie cyklistickej komunikácie 
Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“ realizovaného v rámci výzvy č. 
IROP-PO1-SC122-2016-15 Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, 
Prioritná os č. 1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch“, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a platným 
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2010 - 2020;  
 
A.2 zabezpečenie realizácie projektu Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 300 000,00 EUR;  
 
A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Hlavného 
mesta SR Bratislavy 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9        za: 9      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 

     JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   predseda komisie 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
            tajomník komisie  



Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt 

„Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta- 

Dolnozemská cesta“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 –

2020 

 

Kód uzn.: 10.4.5 

 

 

Uznesenia č. 566/2017 
zo dňa 11.05.2017 

 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

schváliť 
 

 

A.1 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie cyklistickej 

komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“ realizovaného v rámci 

výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15 Integrovaného regionálneho operačného programu 

2014-2020, Prioritná os č. 1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 

a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy  na roky 2010 - 2020; 

 

A.2 zabezpečenie realizácie projektu hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 300 000,00 EUR; 

 

A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy   

 
 


