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Mesto bude tento rok vďaka vyšším 

príjmom opravovať výrazne viac ciest, 

chodníkov a verejných priestorov.               

Z daní z nehnuteľností každoročne 

narastú príjmy mestského rozpočtu 

približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ 

na tento rok je navyše z finančnej 

podpory vlády, ktorú kabinet 

odsúhlasil pre Bratislavu na svojom 

výjazdovom rokovaní koncom 

minulého roka. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedenie mesta jasne deklarovalo, že tieto navyše získané peniaze do mestskej                

kasy použije na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania                                  

a Bratislavčanky. Že tieto financie budú investované do opravy ciest a chodníkov                    

a do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave a že všetci 

Bratislavčania a Bratislavčanky dostanú informáciu, na čo sa takto získané                     

peniaze použijú.  

Plníme svoj sľub a v tomto dokumente zverejňujeme zoznam ciest,                            

chodníkov  a verejných priestorov, ktoré začneme rekonštruovať vďaka vyšším 

príjmom  do mestskej kasy už v roku 2020. Vďaka týmto príjmom budeme môcť 

napríklad v tomto roku opraviť až 57 km jazdných pruhov namiesto pôvodne                      

plánovaných  12 km. 
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Názov Práce 

Areál Malý Slavín Rekonštrukcia rekreačného areálu - altánky, 
výsadba, herné prvky. 

Vnútroblok Poľská - 
Justičná 

Rekonštrukcia - detské ihrisko, výsadba, 
povrchy, mobiliár, osvetlenie. 

Záhrada Horárne 
Krasňany  

Revitalizácia záhrady horárne. 

Pomník Daniela Tupého Rekonštrukcia pomníka a okolia - výsadba, 
povrchy, mobiliár, osvetlenie. 

Pekná cesta- areál 
muničných skladov 

Revitalizácia objektu a okolia-nový altánok, 
výsadba, povrchy, mobiliár, osvetlenie. 

Parčík Husova Rekonštrukcia - detské ihrisko, výsadba, 
povrchy, mobiliár, osvetlenie. 

Park Karlova Ves Rekonštrukcia - výsadba, skatepark,  povrchy, 
mobiliár, osvetlenie. 

Areál Železná Studnička 
Nové klzisko pri amfiteátri. 

Rekonštrukcia bufetu pri amfiteátri. 

Nový bezbariérový vstup z parkoviska. 

Úprava brehu potoka- herné prvky. 

Nový altánok Partizánska lúka. 
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Park Dunajská Rekonštrukcia - výsadba, povrchy, mobiliár, 
osvetlenie, vstupná brána. 

Park Legionárska Rekonštrukcia - výsadba, povrchy, mobiliár, 
osvetlenie. 

Pamätník 89 - Nám. 
Slobody 

Tvorba nového pamätníka 89. 

Zastávky Zochova  Rekonštrukcia - výsadba, povrchy, mobiliár, 
doprava. 

Park Hanulova Rekonštrukcia - detské ihrisko, výsadba, 
povrchy, mobiliár, oplotenie.  

Hodžovo námestie Rekonštrukcia -  fontána,  zeleň, osvetlenie, 
nový kamerový systém, wifi. 

Námestie Slobody 1. Fáza rekonštrukcie fontány - technické 
zázemie fontány. 

Mestské Hradby 
Staromestská 

1. Fáza rekonštrukcie havarijného stavu- 
sprístupnenie časti hradieb. 

Motýlia lúka Pri Kríži Rekonštrukcia - výsadba, povrchy, mobiliár, 
osvetlenie. 

Pionierska ulica Komplexná rekonštrukcia ľavej str. chodníka - 
výsadba stromov a zelene,  povrchy, mobiliár.  

Kamzík Rekonštrukcia promenády a námestia- 
povrchy, mobiliár, osvetlenie. 

Nová pozorovateľňa zvierat-posed. 

Iluminácia veže Kamzík. 
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Sad J. Kráľa Výsadba a rekonštrukcia -  mobiliár, povrchy, 
osvetlenie. 

Skatepark Nový Most  Nový skatepark, revitalizácia povrchov a 
osvetlenia. 

Parčík Karadžičova-
Krížna 

Rekonštrukcia - výsadba, povrchy, mobiliár, 
osvetlenie. 

Parčík Žilinská Rekonštrukcia plôch zelene v okolí zastávky - 
výsadba, povrchy, mobiliár, osvetlenie. 

Cintorín Prievoz Rekonštrukcia vstupného priestoru cintorína 
- výsadba, povrchy. 

Cintorín Karlova Ves Rekonštrukcia vstupného priestoru cintorína 
- výsadba, povrchy, mobiliár. 

Zastávka Furmanská- 
Lamačská 

Rekonštrukcia - výsadba, povrchy, mobiliár, 
doprava. 

Promenáda Hrad Devín Revitalizácia- mobiliár, výsadba, osvetlenie. 

Staromestské dvory 
Revitalizácia 3 mestských dvorov- výsadba, 
mobiliár, osvetlenie. 

Park Belopotockého Doplnenie- herné prvky, mobiliár. 

Suché Mýto 
Rekonštrukcia plochy zelene- výsadba, 
mobiliár. 

Komenského námestie Zelený info pavilón- výsadba, výstava. 

Fontána drevené plató Nová mobilná fontána-herný prvok. 
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Radničné námestie  Nová výsadba okolia námestia. 

Zeleň Šancova Úprava stromových priestorov- výsadba. 

Zelené steny a strechy Nová výsadba. 

Mobiliár Nové lavičky, smetné koše, stĺpiky, pitné 
fontánky, mobilná zeleň, Sadni si sety. 

Osvetlenie Lokálne zlepšenia kvality osvetlenia rýchlymi 
a jednoduchými opatreniami vo všetkých 
mestských častiach. 

Závlaha Nové vodovodné prípojky a zavlažovací 
systém mestskej zelene. 

Elektroskrine Revitalizácia - drevený obklad. 
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Opravy zo zvýšených príjmov                                                       

Ulica Práce Výmera (m2) - odhad 

Herlianska                           
- od Ružinovskej                   
po Drieňovú 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov                               
v opravovanom úseku 

  

5 000,00   

Hradská                                    
- z čerpacej stanice               
po most 

  

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, lokálna 
výšková úprava - 
výmena obrubníkov, 
debarierizácia 
priechodov                                 
v opravovanom úseku 

  

11 000,00   

Biskupická -                             
od Vetvárskej               
po Linzbóthovú 

  

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

  

4 300,00   
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Uzbecká                                         
– chodník                               
od križovatky                            
s Korytnickou                         
po Kazanskú 

  

  

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev 

  

700,00   

Vrakunská –               
chodník od 
Komárovskej                       
po Uzbeckú 

  

  

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev 

  

1 000,00   

Jeséniová - chodník             
od otočky trolejbusov 
po Tretiu obojsmerne 

  

  

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

  

2 500,00   

Stolárska 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

  

2 800,00   
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Pri mlyne -                           
od Roľníckej                       
po opravený úsek 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, 

  

3 900,00   

Štepná-Pri kríži 

Rekonštrukcia 
križovatky                                  
a komunikácie   
Štepná - Pri kríži                  
v okolí ostrovčekov  
po križovatku 
Saratovská - Pri kríži, 
vrátane chodníkov 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku, 
debarierizácia zastávok 
MHD vrátane 
betónového povrchu 
zastávky 

  

14 000,00   

Cesta na Klanec              
- úsek Vrančovičová - 
Podháj 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

  

4 500,00   

Muránska - Kremeľská 
- smer parkovisko 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, 

  

650,00   
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Istrijská - v úseku              
od Eisnerovej ul.                
po Novoveskú ul. 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, 

  

3 200,00   

Eisnerova - chodník 
obojstranne v celom 
rozsahu okrem 
opravených zastávok 

  

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

  

2 300,00   

Bratislavská -                        
od zjazdu                                   
z Hodonínskej po 
kruhový objazd 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, 
debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku, 
výmena 
odvodňovacieho žľabu 

  

5 000,00   

Jiráskova - lokálne                   
v celom úseku 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku, 

933,33   
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Jiráskova -                               
od Romanovej                    
po Smolenickú/ 
Bratskú - 
pokračovanie 
Romanova 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku, 

10 500,00   

Mamateyova -                        
od Gettingovej                  
po Šustekovu 

  

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov 

  

9 000,00   

Palmová ul. 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, 

  

3 800,00   

Balkánska -                          
od Železničného 
priecestia po ZŠ 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, 

  

4 060,00   

Hraničiarska ul. -                    
od zast. Pri kostole                
v smere do mesta 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, 

  

1 470,00   
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Hraničiarska ul. -                 
od Skýcovkej po zast. 
MHD Pri kostole 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, 

  

450,00   

Petržalská ul. -                                 
v odbočení                                
z Hraničiarskej           
smer do mesta 

  

oprava jamy pozdĺž kom. 
Petržalská ul. 

10,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

Karloveská -                
Botanická -                           
po rekonštrukcii                   
el. telesa 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 

  

67 380,00   



Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
 

14     

 

Opravy z bežného rozpočtu 

Ulica Práce Výmera (m2) - odhad 

Palisády -                                
od Šulekovej                           
po Štefánikovú 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

3 400,00   

Radlinského -         
Vazovova - 
Legionárska 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

  

2 000,00   

Drotárska cesta -                 
od Búdkovej 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

  

2 200,00   
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Šuleková -                              
od Palisády po 
otočku trolejbusov 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

2 500,00   

Hraničná –                             
chodník od 
Stachanovskej                 
po Mierovú 

  

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, riešenie 
odvodnenia kom. 

650,00   

Drieňová -                                   
od Herlianskej                        
po Tomášikovu 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, lokálna 
výšková úprava - 
výmena obrubníkov, 
debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku  

3 150,00   

Kukučínová -                           
od Trnavského            
mýta po Škultétyho 

  

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

  

1 500,00   
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Stará Klenová -                               
v celom úseku 
obojsmerne 

  

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov                                  
v opravovanom úseku 

  

4 000,00   

Cesta mládeže -                          
od lanovky po 
otočku autobusov 

  

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

  

7 600,00   

Dopravná -                                                  
esíčko na 
Východnom po 
zastávku 
Lokomotívne depo I 

  

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

  

3 500,00   

Rybničná -                              
od Vajnôr po KJG 

  

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, 

  

5 200,00   
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Saratovská -                         
chodník od 
Drobného pokrač.     
z roku 2019 

  

  

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, 

1 153,00   

Alexyho, Saratovská 
- chodník pozdĺž 
Alexyho od LPG po 
križovatku 
Saratovská, pri DK,  

  

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, 

1 210,37   

Bosákova -                     
Zastávka MHD 
Bosákova                            
smer Farského 

  

debarierizácia                           
a vybudovanie 
betónovej zastávky MHD 

300,00   

Romanova -                       
Zastávka MHD 
Bradáčova, 

  

debarierizácia                             
a vybudovanie 
betónovej zastávky MHD 

450,00   

Pražská -                      
Štefániková - 
Šancová 

nahradenie asfaltu na 
asfaltových 
ostrovčekoch v 
križovatke Pražská - 
štefániková a Pražská - 
Šancová nízkou zeleňou 
(tráva, suchomilné 
rastliny)  

90,91 
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Štefániková - 
chodník 

priechody 307,69 

Lieskovská cesta – 
lokálne 

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, 

307,69 

Kubačová, 
Púchovská - chodník 
na strane 
električkovej 
zastávky Hybešova + 
na úrovni reštaurácie 
Con Forchetta 
(Púchovská 12) 

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, 

272,73 

Slovanské nábrežie - 
chodník na 
Slovanskom nábreží 
okolo základnej 
školy  

pokládka živičnej vrstvy 
na podklad z 
betónových panelov 

307,69 

Gbelská - chodník výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, debarierizácia 
priechodov a prejazdov  
v opravovanom úseku 

 

285,71 
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Dlhá ulica -                  
chodník  v úseku              
od Záhumennej                     
v smere na 
Novosadnú ul.                        
- pravá strana 

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, debarierizácia 
priechodov a prejazdov  
v opravovanom úseku 

285,71 

 

  

  

 

 

 

 


