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        Kód uzn.: 11.2 

                                                                                                                            10.4.5 

 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 
 

 

Priority mesta Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013. 
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Dôvodová správa 
 

Uznesením 979/2013 zo dňa 27.2.2013 ste ma ako predsedu komisie dopravy a informačných 

systémov hlavného mesta SR Bratislavy zaviazali, aby som predložil mestskému 

zastupiteľstvu dopracovaný materiál priorít v oblasti cyklodopravy na rok 2013. 

 

Pri príprave materiálu som vychádzal zo schváleného rozpočtu na rok 2013 vo výške 

635.000,00 Eur, zo záverov rokovaní poradnej komisie primátora pre cyklistickú dopravu, 

z poslaneckých návrhov a z informácií STaRZ-u o stave a realizovateľnosti jednotlivých 

priorít v roku 2013. 

 

Výsledný návrh obsahuje väčšinu projektov navrhovaných komisiou pre cyklistickú dopravu. 

V tabuľke možno nájsť aj kvalifikované odhady, ktorých súčet je krytý schváleným 

rozpočtom. 

 

Návrh priorít bol prerokovaný v komisii dopravy a informačných systémov a v komisii 

finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva.  
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Návrh priorít mesta Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013 
 

 LOKALITA/TRASA/P
ROJEKT 

POPIS/STAV Odhadované 
náklady  

Odporúčané aj 
cyklokomisiou 

1 Blumentálska – 
Obchodná 

Dôležitá cyklotrasa pre príjazd cyklistov 
do centra z Rače, Trnavského mýta a 
čiastočne aj z Nového Mesta. 
V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa 
na realizáciu tejto trasy. 
Predpokladaný termín realizácie:  
06/2013 

25 000 €  áno 

2 Historický okruh Nám. SNP – Župné nám. Židovská – most 
SNP – Štúrovo nám. – Jesenského – Nám. 
SNP. Cyklotrasa nadväzuje na cyklotrasu 
Špitálska – Štúrova, ako aj na cyklotrasy 
na nábreží. 
Prebieha pripomienkovanie a následné 
prepracovanie projektovej 
dokumentácie , schválenie v operatívnej 
komisii pri oddelení prevádzky dopravy a 
realizácia. 
Predpokladaný termín realizácie: 
06/2013 

15 000 €  áno 

3 Eurovelo 6, úsek: 
Berg - Čunovo 

Obnova a doplnenie značenia na 
medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 6. 
Uvedenie značenia do súladu s 
legislatívou a požiadavkami SVP a SVV. 

48 000 €  áno 

4 Južná radiála - 
Chorvátske rameno 

Ide o zmenu organizácie dopravy, 
orientačné značenie a opravu povrchu v 
úseku: Bosákova-Tematínska – Antolská. 
V súčasnosti je projektová dokumentácia 
schválená a pripravuje sa vypísanie 
verejnej súťaže na zhotoviteľa. 
Predpokladaný termín: 06/2013 

110 000 €  áno 

5 Trenčianska Štúdia + projekt bezpečného vedenia 
cyklotrasy. 10 000 €  čiastočne 

6 Prístavná – 
Prístavný most 

V súčasnosti je vypracovaný návrh  
vedenia cyklotrasy z už realizovaného 
cyklistického chodníka na Prístavnej  s 
napojením na Prístavný most resp. s 
pokračovaním na ľavobrežnú hrádzu 
Dunaja a prebieha pripomienkové 
konanie. 
Po vyhodnotení pripomienok budeme 
pokračovať v projektovej dokumentácii a 
po vydaní príslušneho povolenia  
pristúpime k  realizácii. 

5 000 €  áno 
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7 P.Biskupice – 
Vrakuňa 

V roku 2009  bol  zrealizovaná cyklotrasa 
P. Biskupice – Vrakuňa v dĺžke 2 000 bm, 
ktorej súčasťou bol chodník v dĺžke 
900bm. 
Nakoľko tento úsek- chodník  bol len 
vyznačený vodorovným a zvislým 
značením a  v súčasnosti je jeho povrch 
veľmi poškodený , je potrebné 
zabezpečiť jeho rekonštrukciu., ktorá 
spočíva v obnove povrchu a 
vodorovného značenia. 

160 000 €  nie 

8 Karloveské rameno V súčasnosti sa riešia majetko-právne 
vzťahy s UK Bratislava. 

 áno 

9 Vajnorská radiála: 
Trnavské mýto  - 
Vajnory - Zl. Piesky 

Napojenie rekreačnej oblasti Zlaté Piesky 
s centrom a výhľadovo príprava na 
spojenie aj Vajnor a Rendézu. Na základe 
overovacej štúdie pripraviť projektovú 
dokumentáciu, resp. spustiť realizáciu. 
V súčasnosti prebieha vyhodnotenie 
pripomienok k overovacej štúdii. Po 
vyhodnotení plánujeme pokračovať v 
1.etape , t.j. prepojiť MČ Vajnory s 
areálom Zlaté Piesky. 

20 000 €  áno 

10 Račianska radiála: 
Trnavské mýto – 
Pekná cesta 

Spojenie Rače s centrom mesta. 
V súčasnosti prebieha vyhodnotenie  
pripomienok k overovacej štúdii. Po 
vyhodnotení plánujeme pokračovať v 
ďaľších stupňoch a rozdeliť trasu na 
realizovateľné úseky, resp.  prevziať čas 
projektu v MČ Rača z projektu JURAVA. 

15 000 €  áno 

11 Most SNP – 
Propeler 

Ide o zabezpečenie dokumentácie pre 
územné a stavebné konanie. 

13 000 €  áno 

12 Fajnorovo nábr. – 
Gondova 

V súčasnosti prebieha spracovanie 
projektovej dokumentácie na zmenu 
organizácie dopravy v predmetnom 
území. Po schválení dokumentácie 
zabezpečíme realizáciu. Predpokladaný 
termín realizácie :07/2013 

10 000 €  áno 

13 Gondova- Pribinova 
(Umelka) 

V súčasnosti sa spracováva zmena 
organizácie dopravy. Po schválení 
zabezpečíme realizáciu s napojením na 
budovaný úsek na Pribinovej ul.  
Predpokladaný termín realizácie : 
07/2013 

3 500 €  áno 

14 Pribinova  , úsek 
SND – Most Apollo 

Spracováva sa projektová dokumentácia, 
zapracovávajú sa stanoviská všetkých 
dotknutých. 
Predpokladaný termín realizácie: 
08/2013 

40 000 €  áno 

15 Cykloprístrešok na 
hl. stanici 

V súčasnosti prebieha stavebné konanie 
na umiestnenie predmetného prístreška. 3 000 €  áno 
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16 Cyklostojany Prebieha  výber  lokalít a výber 
zhotoviteľa na dodávku 50 ks 
cyklostojanov a montáž 90 ks. 

8 000 €  áno 

17 Ružinovská radiála , 
úsek: Bajkalská - 
Astronomická 

V súčasnosti je vypracovaná 
dokumentácia pre územné rozhodnutie. 
Vzhľadom k nejasným vlastníckym 
vzťahom sme zabezpečili ich  
identifikáciu . Avšak  , vzhľadom k tomu , 
že do dnešného dňa nie je ukončený 
ROEP , nie  je možné ukončiť územné 
konanie. 
Po vysporiadaní vlastníckych vzťahov 
budeme pokračovať v územnom konaní  
a následne zabezpečíme vypracovanie 
dokumentácie  1.etapy pre stavebné 
povolenie. (cena je uvedená za PD pre 
stavebné povolenie 1.etapa) 

3 800 €  áno 

18 Slovnaftská radiála- 
overovacia štúdia, 
projekt 

V súčasnosti sa spracováva overovacia 
štúdia na umiestnenie cyklotrasy. Štúdia 
rieši  cyklotrasu v úseku: Domové role – 
Kaštielska – Tomášikova – Zátišie. 

9 600 €  áno 

19 Starohájska-
overovacia štúdia 

V súčasnosti  sa spracováva overovacia 
štúdia na umiestnenie cyklotrasy a 
rokovania s dotknutými. Po vyhodnotení 
pripomienok budeme pokračovať v 
ďalších stupňoch projektovej 
dokumentácie. 

2 500 €  áno 

20 Devínska cesta , 
súťaž návrhov 

V súčasnosti boli vypracované  
podmienky pre vypísanie verejnej súťaže 
návrhov, ktorej cieľom je nájsť optimálnu 
trasu a technické riešenie cyklistickej 
cesty na Devínskej ceste. Po kontrole 
pracovníkom na verejné obstarávanie 
bude vypísaná predmetná súťaž. 

7 000 €  áno 

21 Bajkalská  , úsek: 
Mlynské Nivy – 
Ružinovská 

Ide o vypracovanie dokumentácie pre 
územné a stavebné konanie. 23 000 €  áno 

22 Bodové opatrenia Prejazdy križovatkami, zastávky MHD,... 6 000 €  áno 

23 Májkova Ide o návrh a realizáciu cyklotrasy , ktorá 
má prepojiť realizovaný úsek „Špitálska“ 
s  pripravovanou cyklotrasou 
Blumentálska – Obchodná. 

10 300 €  nie 

24 MČ Jarovce- 
prepojenie s 
Eurovelo 6 

Overovacia štúdia vedenia cyklotrasy. V 
spolupráci s mestskou organizáciou GIB. 3 000 €  áno 

25 Alstrova – Pekná 
cesta 

Overovacia štúdia vedenia cyklotrasy. V 
spolupráci s mestskou organizáciou GIB. 3 000 €  áno 

26 Devínska  Nová Ves 
–  Lamač  

Overovacia štúdia vedenia cyklotrasy. 
3 300 €  áno 
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27 Košická – 
Miletičova 

Ide o pokračovanie  realizovanej 
cyklotrasy v úseku Mlynské Nivy- 
Košická. 

8 000 €  áno 

28 BIKE POINT  Mesto podporuje vytvorenie 
informačného- servisného Cyklocentra , 
ktorý by bol umiestnený na Viedenskej 
ceste pod  Mostom SNP. 
Financovanie projektu predpokladá 
združenie prostriedkov. 
Predpokladané náklady : 240 000 € 

70 000 €  áno 

   SPOLU: 635 000 €    
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Uznesenie č. 979/2013 

     zo dňa 27. 02. 2013 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

rozpracovanosť Priorít v oblasti cyklodopravy. 

B. poveruje 

predsedu komisie dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy 

predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

dopracovaný materiál na schválenie. 

 

T: 27. 03. 2013 
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Výpis 
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 

zo dňa  13.03.2013 
 
K bodu 2 
Priority mesta Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013. 
 
Uznesenie: 

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
schvaľuje 
 
predložený materiál „Priority mesta Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013“  
s pripomienkami 
 
Hlasovanie:     prítomní: 5     za: 5    proti: 0 zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 

             Mgr. Bc. Jozef Uhler, v.r. 
                                                            predseda komisie 
 
 
 
 

Výpis  
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

MsZ   
konaného dňa 12.3.2013 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 2a 
Priority mesta Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 

zobrať na vedomie   Priority mesta Bratislavy v oblasti cyklodopravy na tok 2013 

 

Hlasovanie: 
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0  

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová,  

V Bratislave, 12.3.2013 


