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kód uzn.: 1. 10. 9

N á v r h  u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy.



INFORMÁCIA 
O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 24. 02. 2022, bolo 
podaných šesť interpelácií s termínom vybavenia do 25. 03. 2022.

Dňa 08. 03. 2022 bola podaná jedna písomná interpelácia do podateľne Magistrátu, s 
termínom vybavenia do 07. 04. 2022.

Interpelácia poslankyne Ing. Moniky Debnárovej týkajúcej sa opravy na Príjazdnej ulici bola 
neúplná, z toho dôvodu bola poslankyňa vyzvaná na doplnenie potrebných údajov 
k spracovaniu kompletnej odpovede na predmetnú interpeláciu, avšak požadované údaje 
k interpelácii doručené neboli.
Po doložení potrebných údajov, odpovie kancelária primátora na túto interpeláciu 
(príloha č. 1 - mailová komunikácia).

Všetky tieto interpelácie sú spracované do Informácie o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a predložené na dnešné rokovanie 
mestského zastupiteľstva.



Interpelácie podané na mestskom zastupiteľstve dňa 24. 02. 2022

01. Interpelácia poslankyne Ing. Moniky Debnárovej
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
Oprava na Príjazdnej ulici

Nevvhavená interpelácia:
(zaslaná výzva maiiovou komunikáciou na doplnenie údajov)
Príloha č. i -  mailová komunikácia

02. Interpelácia poslankyne Ing. Moniky Debnárovej
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
Revitalizácia Roľníckej ulice

Vvhavenie interpelácie:
Príloha č. 2

03. Interpelácia poslankyne Ing. Moniky Debnárovej
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
Zadebnenie Šprinclovho majera

Vvhavenie interpelácie:
Príloha č. 3

04. Interpelácia poslanca JUDr. Tomáša Korčeka
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
Predaj/nájom časti pozemku v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Vvhavenie interpelácie:
Príloha č. 4

05. Interpelácia poslanca Mgr. Rastislava Tešoviča
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
Stav komunikácií v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Vvhavenie interpelácie:
Príloha č. 5



06. Interpelácia poslanca JUDr. Branislava Záhradníka, PhD.
Interpelovaný bol Matiíš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
Priechod pre chodcov na Karloveskej ulici pri zastávke Borská

Vvhavenie interpelácie:
Príloha č. 6

Interpelácia podaná písomne do podateľne Magistrátu dňa 08. 03. 2022

07. Interpelácia poslanca Mgr. Jána Buocika
Interpelovaný bol Mattíš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
Informácia ohľadom rozpočtovaných zámerov v MČ Bratislava - Ružinov na rok 2022

Vvhavenie interpelácie:
Príloha č. 7



Paulovič M arek

Od: Kratochvílová Tatiana, Ing.
Odoslané: pondelok 11. apríla 2022 17:31
Komu: Paulovič Marek
Kópia: Forner Marián, Mgr.
Predmet: interpelácia p. Monika Debnárová

Dobrý deň prajem,
zasielam e-mail, ktorým som požiadala p. poslankyňu Moniku Debnárovú o upresnenie Interpelácie, nakolko na 
telefonickú prosbu o doplnenie a upresnenie Interpelácie z marca 2022 neprišla odpoveď.

S pozdravom

Tatiana Kratochvílová

1. námestníčka primátora

Hlavného mesta

S lovenskej republiky Bratislavy

Primaciálne námestie 1 +421 2 59 356 552
814 99 Bratislava 1 tatiana.kratochvilova@.bratislava.sk
Slovenská republika www.bratislava.sk

Inform ácie obsiahnuté v tejto  e-m ailovej správe vrá tane príloh sú dôverne, sú určené výlučne adresátovi a môžu byt predm etom  ochrany osobných, osobnostných práv, 
obchodného tajom stva, autorských práv a/a lebo zákazov vyhotovovania  kópii. Za  obsah správy zodpovedá vý lučne osoba, ktorá správu odoslala. A k  Vám bol ten to  e-rr 
doručený omylom, žiadam e Vás, aby ste sa zdržali je ho  odtajnenia, ci jeho  použitia pre v lastne  potreby, in form ovali nás o tejto  skutočnosti a e-m ail následne vymazali.

From: Kratochvílová Tatiana, Ing.
Sent: Monday, April 11, 2022 5:19 PM
To: Debnárová Monika, Ing. <medlaportal.monlka@gmall.com> 
Subject: FW: Interpelácia

Preposlelam Monika. 
Prosím o upresnenie. 
Táňa



s  pozdravom

Tatiana Kratochvílová

1. námestníčka primátora

Hlavného mesta 

S lovenskej republiky Bratislavy

Primaciálne námestie 1 +421 2 59 356 552
814 99 Bratislava 1 tatiana.kratochvilova@.bratislava.sk
Slovenská republika www.bratislava.sk

Inform ácie obsiahnuté v tejto  e-m ailovej správe vrá tane príloh sú dôverne, sú určené výlučne adresátovi a môžu byt predm etom  ochrany osobných, osobnostných práv, 
obchodného tajom stva, autorských práv a/a lebo zákazov vyhotovovania  kópii. Za  obsah správy zodpovedá vý lučne osoba, ktorá správu odoslala. A k  Vám bol ten to  e-rr 
doručený omylom, žiadam e Vás, aby ste sa zdržali je ho  odtajnenia, ci jeho  použitia pre v lastne  potreby, in form ovali nás o tejto  skutočnosti a e-m ail následne vymazali.

From: Forner Marián, Mgr. <marlan.forner@bratlslava.sk>
Sent: Thursday, March 24, 2022 3:12 PM
To: Debnárová Monika, Ing. <medlaportal.monlka@gmall.com>
Cc: Primátor <primator@bratislava.sk>; Kratochvílová Tatiana, Ing. <tatiana.kratochvilova@bratislava.sk> 
Subject: interpelácia

Vážená pani poslankyňa.

v mene pána primátora si Vám dovoľujem v prílohe mailu poslať odpovede pána primátora na Vaše interpelácie zo 
zasadnutia MsZ dňa 24.02. 2022. Pokiaľ ide o odpoveď na Vašu interpeláciu ohľadom Príjazdnej ulice, bol som 
informovaný, že Vás kontaktovala pani námestníčka Tatiana Kratochvílová (pridávam pani námestníčku do kópie 
mailu) a požiadala Vás o doplňujúce informácie k danej problematike. Po ich dodaní a následnom spracovaní Vám 
v krátkom čase pošleme odpovedaj na túto interpeláciu.

s  pozdravom

Mgr. Marián Forner

Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislava

sekretariát

Primaciálne námestie 1 +421 2 59 356 435 / +421 903 985 971
814 99 Bratislava 1 marian.forner@.bratislava.sk
Slovenská republika www.bratislava.sk



Inform ácie obsiahnuté v tejto  e-m ailovej správe vrá tane príloh sú dôverne, sú určené výlučne adresátovi a môžu byt predm etom  ochrany osobných, osobnostných práv, 
obchodného tajom stva, autorských práv a/a lebo zákazov vyhotovovania  kópii. Za  obsah správy zodpovedá vý lučne osoba, ktorá správu odoslala. A k  Vám bol ten to  e-rr 
doručený omylom, žiadam e Vás, aby ste sa zdržali je ho  odtajnenia, ci jeho  použitia pre v lastne  potreby, in form ovali nás o tejto  skutočnosti a e-m ail následne vymazali.



■ 
■

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Vážená pani

Ing. Monika Debnárová
poslankyňa Mestského zastupiteľstva 
hiavného mesta SR Bratislavy

Váš list z Naše poradové číslo Vybavuje / Linka V Bratislave
24.02.2022 MAGS PRI 4 7 8 7 7 /2 0 2 2 - Mgr. Viktor Námeth 2 3 .0 3 .2 0 2 2

90 8 9 7  + 4212 5 9 3 5 6 8 5 9

VEC: Interpelácia č. 2 /2 0 2 2  - revitalizácia Roľníckej ulice
odpoveď

Vážená pani poslankyňa Debnárová,

dovoľujem e sl v reakcii na Vašu interpeláciu zo dňa 24.02.2022 veľmi stručne vysvetliť proces 

zaraďovania jednotlivých lokalít do plánov M etropolitného inštitú tu Bratislavy, pričom  sa 

pokúsim e vysvetliť súvislosti s revitallzáciou Roľníckej ulice.

Databáza Živých miest je tvorená súpisom lokalít, ktoré boli konzultované s vedením každej MČ 

ako aj na základe vyhodnoteného dotazníka, k torý išiel na poslancov. Väčšina tém  sa 

prekrývala. Finálne vyberané lokality vzišli na základe interného posúdenia a konzultácie už len 

s vedením MČ a následne tie to  lokality posudzovalo vedenie mesta / primátor. Téma Roľníckej 

bola so starostom  MČ diskutovaná, ale vzhľadom  na rozsah investície sme sa fokusovali na 

menšie zadanie a to je VP Kataríny Brúderovej, vedený v zápise ako -  kontajnerové stojiská. 

Z väčších dlhodobých projektov a ostatných priestorov sme nakoniec po vzájomnom dialógu 

vybra li revitalizáciu okolia jazera. Tam máme pripravené zadanie, ale odhalili sme tam zabratie 

našich pozem kov mesta, ktoré v spolupráci so SSN a MČ riešime.

Intenzívne vnímame aj naďalej tému revita lizácle Roľníckej ulice, nakoniec však po spoločnom 

vzájom nom usúdení so starostom MČ nateraz nebola zaradená medzi realizované pro jekty, ani 

na ňu nemáme alokované rozpočtové prostriedky v tom to roku. Projekt Roľníckej ulice však 

evidujem e v zozname dlhodobých zámerov M etropolitného inštitútu. Jeho realizácia však závisí 

od viacerých faktorov, najmä toho, či budeme mať na to alokované rozpočtové prostriedky 

z m estského rozpočtu a k tom u náležité personálne kapacity.

TELEFON EMAIL ICO ONLINE
+421 2 5935 6111 primator@ bratislava.sk 00 603 481 www.bratis lava.sk



Hlavné mesto SR Bratislava v súčasnosti realizuje na základe projektu od M etropolitného 

inštitú tu  Bratislavy v MČ Vajnory pro jekty úpravy verejného priestoru na ui. Kataríny Brúderovej 

ako aj prediáždenie ulice Dorastenecká v spolupráci s oddelením správy komunikácií magistrátu 

Hlavného mesta. M etropolitný inštitú t Bratislavy dával taktiež odporúčanie pripraviť Šprinclov 

majer na súťaž, v ktorej by si našiel nového dlhodobého nájomcu, ktorý by do lokality investoval 

a nedošlo by k finančnému zaťaženiu hlavného mesťa.

S pozdravom

'UJ

ch. Matúš Vallo



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Vážená pani

Ing. Monika Debnárová
poslankyňa mestského 
zastupiteľstva

Váš list 
Z 2 4 .0 2 .2 0 2 2

Naše poradové číslo 
MAGS PRI 47881 /2022

Vybavuje / Linka 
Ing. V. Kadrliak 
0 2 /5 9  356  324

V Bratislave 
23 .0 3 .2 0 2 2

VEC; Odpoveď na interpeláciu ohľadom zadebnenia objektu Šprinziov majer

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.2.2022 ste 
sa obrátili na primátora hlavného mesta SR Bratislavy s interpeláciou vo veci riešenia 
zadebnenia objektu Šprinziovho majera v súvislosti s Vami pripravovanou brigádou v rámci 
okolia objektu.

Zabezpečenie objektu a areálu „Šprinclov majer" proti vstupu tretích osôb má v pláne 
odborný útvar Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, a to oddelenie ekonomickej a 
technickej správy nehnuteľností realizovať po vysúťažení a uzatvorení novej Rámcovej 
dohody na opravu, údržbu a služby nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve 
hlavného mesta. Toho času je vyhlásená verejná súťaž a lehoťa na predkladanie ponúk je 
do 14.03.2022, do 10:00 hod.

Keďže nevieme predpokladať prípadné procesné zdržania (napr. žiadosť o vysvetlenie 
súťažných podkladov, nám ietky k vyhodnoteniu súťaže), odporúčame Vám plánované 
dobrovoľnícke akťivity v danom priestore dňa 2.4.2022 presunúť až do doby, kedy bude 
zabezpečený objekt proti vstupu tre tích osôb, ako i uzavretie otvorených a provizórne 
prekrytých šácht vo dvore areálu z dôvodu bezpečnosti zúčastnených osôb. O zrealizovaní 
zabezpečenia objektu a uzavretia šácht vo dvore areálu Vás budeme informovať.

S pozdravom
:o

u j  r

Matúš Vallo
prim átor

TELEFON
+421 2 5935 111

EMAIL
info@ bratislava.sk

ICO
00 603 481

ONLINE
www.bratislava.sk



hľtl HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Váž. pán

JUDr. Tomáš Korček
poslanec mestského zastupiteľstva

Váš list z Naše poradové číslo Vybavuje /  Linka V Bratislave
2 4 .0 2 .2 0 2 2  MAGS PRI 4 7 8 8 2 /2 0 2 2  Mgr. Rožňovcová/0259356248 22 .3 .2022

-112115

VEC: Odpoveď na Interpeláciu

Na základe Vašej interpelácie podanej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.02.2022 ohľadom stavu vybavovania ponuky 
obyvateľov Nového Mesta, zastúpených PhDr. Magdalénou Cibulkovou, na predaj 
alebo nájom časti pozemku, ktorý užíva hlavné mesto, si Vás dovoľujeme oboznámiť 
s priebehom a stavom riešenia usporiadania časti pozemku registra „C" KN pare. č. 
11284, k.ú. Nové Mesto.

Viastnfci a užívatelia bytov na Vajnorskej ulici čísio 64,66,68,70,72,74,76,78, zast. 
PhDr. Magdalénou Cibulkovou (ďalej len „žiadatelia") pôvodne navrhii 
m ajetkovoprávne usporiadanie form ou zámeny častí pozemkov registra "C" KN 
v k.ú. Nové Mesto, a to časti pozemku pare. č. 11284, zapísaného na IV  č. 2916, vo 
vlastníctve žiadateľov, za časť pozemku pare. č. 23013/1, zapísaného na LV č. 5567, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. K zámene sme vyžiadali stanoviská 
odborných oddelení M agistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Stanoviská Sekcie 
územného rozvoja, oddelenia obstarávania územnopiánovacích dokum entov ako aj 
Sekcie dopravy a oddelenia správy komunikácií k zámene boli nesúhlasné, a to 
predovšetkým  z dôvodov:

• záujmová časť pozemku pare. č. 23013/1 v k.ú. Nové Mesto je súčasťou 
dopravného priestoru m iestnej komunikácie Bajkalská FT BI a tvorí sú časť 
ZAKOS-u (základnej komunikačnej sieťe) mesta,

• v zmysle platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, 
v znení zmien a doplnkov, je medzi verejnoprospešnými dopravnými 
stavbami ZAKOS-u uvedená stavba č. D.9. Prestavba Bajkalskej v úseku 
Prístavná-Vajnorská,

• predmetná časť záujmového pozemku pare. č. 23013/1 je /bude predmetom 
regulácie v rámci parkovacej po litiky mestskej časti/hiavného mesta,

• zámenou by prišlo k zásahu do cestného pozemku -  spevnené plochy.

Listom zo dňa 5.8.2021 sme PhDr. Magdalénu Cibulkovú ako zástupkyňu vlastníkov 
a užívateľov bytov na Vajnorskej ulici číslo 64,66,68,70,72,74,76,78 informovali, že 
zámena nie je možná vzhľadom na uvedené stanoviská a odporučili sme obrátiť sa 
na mestskú časť Bratislava-Nové Mesto z dôvodu, že na časti pozemku registra „C"

TELEFÓN EMAIL IČO ONLINE
+421 2 5935 6435  primator(g)bratislava.sk 00 603 481 www.bratis lava.sk



KN pare. č. 11284 sa nachádza detské ihrisko, ktoré je v správe mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto.

Vlastníci a užívatelia bytov na Vajnorskej ulici číslo 64,66,68,70,72,74,76,78 
následne poslali ponuku na nájom alebo predaj dotknutej časti pozemku pare. č. 
11284, hlavnému mestu SR Bratislave, a to napriek odporučeniu obrátiť sa na 
mestskú časť Bratislava-Nové Mesto.

O vyjadrenie k ponuke žiadateľov sme požiadali mestskú časť Braťislava-Nové 
Mesťo z dôvodu, že deťské ihrisko umiesťnené na časťi pozemku regisťra „C" KN 
pare. č. 11284 je v správe mesťskej časťi Braťislava-Nové Mesto a s ohľadom na 
skutočnosť, že listom č. 8959/3010/2021/STAR/JANS nám mestská časť Bratislava- 
Nové Mesto oznámila, že sa prispôsobí obyvateľom  predmetného bytového domu, 
pričom detské ihrisko bolo vybudované z grantu a slúži obyvateľom vnútrobloku.

Po obdržaní odpovede mestskej časti Bratislava-Nové Mesto stanovíme ďalší 
postup vo veci, s ktorým oboznámime vlastníkov a užívateľov bytov na Vajnorskej 
ulici číslo 64,66,68,70,72,74,76,78, zast. PhDr. Magdalénou Cibulkovou.

S pozdravom

rch. Matúš Vallo
tor



■
■ ■ ■

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Vážený pán

Mgr. Rastislav Tešovič
poslanec mestského zastupiteľstva

Váš list Naše poradové číslo 
MAGS PRI 4 7 8 8 3 /2 0 2 2 -  
90923

Vybavuje /  Linka 
PhDr. Michaela Lacková 
/kl. 767

V Bratislave 
2 4 .0 3 .2 0 2 2

VEC; Odpoveď na interpeláciu

Vážený pán poslanec,

Vašou interpeláciou ústne podanou dňa 24.02.2022 ste nás požiadali 

o inform áciu týkajúcu sa stavu komunikácií v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves.

Na úvod nám dovoľte uviesť, že v mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves 

neustále pracujeme na zlepšení stavu m iestnych komunikácií. Minulý rok sme opravili 

prepad na Eisnerovej ulici, takisto boli realizované zálievky na ulici Jána Jonáša a 

na ceste 11/505. Takisto sme v poslednom období opravovali napríklad aj miestne 

komunikácie ako Eisnerova ulica, Opletalova ulica, Istrijská ulica, kde boli vykonané 

nielen opravy povrch komunikácie, ale aj oprava chodníka vrátane debarierizácie či 

oprava zastávok MHD.

Každoročne v mestskej časti realizujeme opravy vozoviek, chodníkov, výtlkov, 

škár a trhlín. Takisto realizujeme opravy výtlkov priebežne podľa potreby.

Stav komunikácií, na ktoré poukazujete, je nám známy. Bohužiaľ, predm etné 

komunikácie sa nedostali na zoznam plánovaných opráv pre rok 2022. Predmetné

TELEFON
+421 2 5935 6111

EMAIL
info@ bratislava.sk

ICO
00 603 481

ONLINE
www.bratislava.sk

MAG0X03TUVB3



komunikácie zaradíme do piánu opráv pre rok 2023. Reaiizácia bude závisieť od

schváleného plánu.

Matúš Vallo
m ator
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HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Váž. pán

JUDr. Branislav Záhradník, PhDr.
poslanec mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy

Váš list 
24. 02 . 2022

Naše poradové číslo
M A G S/P R I/47884/2022
M A G /9 0 9 3 3 /2 0 2 2

Vybavuje / Linka 
Ing. Lenka Maslíková 
+421 9 0 4  549  880

V Bratislave 
17. 0 3 .2 0 2 2

VEC: Stanovisko k interpelácii č. 6 /2 0 2 2  k priechodu pre chodcov pri zastávke MHD
Borská na Karloveskej ulici

Na zasadnutí Mestského zastup ite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 

24. 02. 2020 ste podali interpeláciu, v ktorej žiadate o úpravu miesta na prechádzanie pri 

zastávke MHD Borská na Karloveskej ulici. Vzhľadom na vecnú príslušnosť bola interpelácia 

postúpená na Oddelenie dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

(ďalej len „GDI").

Bola vykonaná obhliadka s cieľom zanalyzovať existujúci stav dopravného značenia 

označujúceho priechody pre chodcov a miesta na prechádzanie um iestnených pozdĺž 

rekonštruovanej Dúbravsko-karloveskej radiály. Z obhliadky vyplynulo, že priechody pre 

chodcov pri n iektorých e lektričkových zastávkach neboli riadne vyznačené dopravným 

značením. Vzhľadom na charakter Karloveskej ulice bolo vyhodnotené, že existujúce 

miesta na prechádzanie sú nevhodným riešením pre bezpečný prechod chodcov.

GDI sa touto skutočnosťou už zaoberalo a vypracovalo projekt organizácie dopravy 

(ďalej len „PGD") so zmenou m iesta na prechádzanie na priechod pre chodcov pri 

e lektričkovej zastávke MHD Záluhy. Na základe vyhodnotenia skutkového stavu vypracuje 

PGD pri ostatných e lektričkových zastávkach vrátane MHD Borská s návrhom úpravy miest 

na prechádzanie na priechody pre chodcov, obnovy vodorovného dopravného značenia 

612-70 Priechod pre chodcov a cyklis tov a doplnenia zvislého dopravného značenia 325 

Priechod pre chodcov.

TELEFON
+421 2.5935 111

EMAIL
info@ bratisiava.sk

ICO
00 603 481

ONLINE
www.bratislava.sk



Projekty spolu so súhlasným záväzným  stanoviskom Krajského dopravného 

inšpektorátu sú súčasťou žiadosti na určenie dopravného značenia príslušným cestným  

správnym orgánom. Následná realizácia určeného dopravného značenia je v kom petencii 

Oddelenia správy komunikácií magistrátu.

S pozdravom

1151a
Matúš Vallo
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MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA Primaciálne nám. 1,
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY P. O. Box 192.
Kancelária primátora 814 99 Bratislava 1

Vážený pán 

Mgr. Ján Buocik
poslanec Mestského zastupiteľstva 
Hlavného mesta SR Bratislavy

Váš list Naše poradové číslo Vybavuje /  Linka V Bratislave
08. 03. 2022 MAGS PRI 5 0 0 6 5 /2 0 2 2 - Kancelária primátora 0 7 .0 4 .2 0 2 2

10082 0  ■i-421259356435

VEC: Interpelácia
odpoveď

Vážený pán poslanec,

08. marca 2022 ste sa na mňa obrátili písomnou interpeláciou, v ktorej ma interpelu je te 

ohľadom rozpočtových zámerov v Mestskej časti Bratislava-Ružinov. K Vami podanej 

in terpe lácii podávam nasledovné stanovisko spolu s prílohami. Keďže ide o problem atiku, ktorú 

na M agistráte hlavného mesta SR Bratislavy zastrešujú viaceré odborné útvary, posielam Vám 

vyjadrenia jednotlivých oddelení. Zároveň Vám aj posielam kontakty na zástupcov dotknutých 

oddelení.

Sekcia dopravy jakub.tomsik(S)bratislava.sk
oddelenie správy komunikácií , m ichaela.lackova@ bratislava.sk
sekcia výstavby mílan.raus@ bratislava.sk
oddelenie cyklodopravy stanistav.skvva@ bratislava.sk
Gerium cembova@ qerium.sk

S pozdravom

, Matúš Vallo
ím átor

Príloha:
vyjadrenie oddelenia správy komunikácií (OSK) 
vyjadrenie sekcie dopravy (SD) + pd f príloha 
vyjadrenie sekcie výstavby (SV)
vyjadrenie kancelárie riaditeľa m agistrátu (príloha -  excel tabuľky)
vyjadrenie zariadenia Gerium
vyjadrenie oddelenia cyklodopravy (CYKLO)

TELEFÓN EMAIL IČO ONLINE
+421 2 5935 6111 primator@ bratislava.sk 00 603 481 w w w .bratis lava.sk



Cyklotrasa 0 6  Vrakunská cesta, Trnavská cesta -  Ružinovská: rekonštrukcia 
združeného cyklistického chodníka začne prebiehať v apríli 2022, pričom 
rozpočet vyhradený na tú to  rekonštrukciu je 326 782,37 €

čo sa týka cyklotrás R55, R16 a R17, k tým to  momentálne nemáme rozpočet na 
realizáciu, nakoľko nie sú spracované výkazy výmer. Tie budú vypracované vo 
vyšších štádiách Projektovej dokumentácie.

Rozpočet, ktorý bol zatiaľ použitý je:

Cyklotrasa R55 Ivánska cesta- Priecestie- Avion: 4719,52 €  za vypracovanie 
Technickej štúdie
Cyklotrasa R16 Ružinovská radiála Karadžičova- Astronom ická: 21 204 €  za 
vypracovanie Technickej štúdie
Cyklotrasa R17 Prievozská radiála Bajkalská- Hraničná: 21 180 €  za vypracovanie 
Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.



GERIUM

Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby 
Smolnícka 3, 82101  Bratislava

Pergola -  zámer

Realizáciou vonkajšieho prestrešenia - pergoiy nad terasou získa zariadenie GERIUM 
možnosť celoročného využívania tohto exteriérového prvku, čo jednoznačne zvýši štandard 
poskytovaných sociálnych služieb pre 64 klientov prevažne v seniorskom veku.

Terasa v zadnej časti objektu je  priamo bezbariérovo napojená na budovu zariadenia, 
pričom je  zároveň súčasťou záhrady.

Aktuálne na terase trávia úplne alebo čiastočne imobilní klienti v prípade priaznivého 
počasia značnú časť dňa, realizuje sa tam množstvo voi'nočasových aktivít a prebiehajú 
tam i návštevy príbuzných. Prestrešením terasy sa zabráni nielen priamemu pôsobeniu 
slnečného žiarenia na klientov v teplých letných mesicoch, ale zároveň bude v exteriéri 
vytvorený chránený priestor pre klientov a ich príbuzných aj počas daždivého počasia. 
S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s celosvetovou epidémiou 
koronavírusu je  potreba vytvárania exteriérových možností v zariadeniach pre seniorov 
osobitne naliehavá, pretože takto chránená terasa umožní mnohým klientom častokrát 
jediný osobný kontakt s príbuznými počas dlhého obdobia prostredníctvom návštev 
exteriéri.

Aktuáinv stav terasv -  vizuái



wí l i
iC u

Koncepcia prestrešenia terasv -  vizuál zám eru -  zdroi in ternet

Čelný pohľad -  konštrukcia -  zdro1 internet



Detail kotvenia na fasádu -  zdro1 internet

Detail tienenia -  zdro1 internet

Jednoduchá technická špecifikácia

Pergola rozmery 19,5m x 3,0m /  6,1 m pred vchod, nohy a pomúrnice 12 x 12 cm, na 
stene 8 x 12 cm, krov 8 x 14 cm z materiálu KVH hranol - sušené smrekové drevo, 
prestrešenie dutinkový polykarbonát 10 mm - opál, obojstranný UV filter, prítlačné 
hliníkové lišty na každý krov + kompletné príslušenstvo, ochranný náter konštrukcie 2x, 
kompletná rýna hliníková so zvodom na zem, oceľové zinkované pätky.

Momentálne GERIUM čaká na schválenie začatia procesu VO zo strany zriaďovateľa. 

Osobv zodpovedné za realizáciu:

PhDr. Miroslava Čembová, MPH 

Ing. Peter Stano

Mgr. Martina Kucharová 21. 03. 2022
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ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

100 KOĽAJE A  CESTY
001 Asanácia a príprava územia
030 Vegetačné úpravy v úseku Americké nám. - Krížna ulica
031 Vegetačné úpravy el. trate v  Ružinovskej ulici 
033 Vegetačné úpravy Ružinov
060 Náhradná výsadba
101 Električkový spodok a zvršok
120 Rekonštrukcia Amerického námestia
121 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie - V azovova
122 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Vazovova - Legionárska
123 Úprava komunikácie na Trnavskom mýte
124 Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská
125 Meniareň Astronomická, prístupová komunikácia

300 LÍNIOVÉ OSTATNÉ
320 Protidotykové zábrany na m oste Bajkalská
390 Káblovody
391 Tvámicová trať DPB
392 Preložka káblovodu Slovak Telekom na Krížnej ulici
393 Ochrana horúcovodov
394 Úprava káblových komôr Slovak Telekom

400 POZEMNÉ STAVBY
401 Električkové zastávky, prístrešky a drobná architektúra
402 Autobusové zastávky, prístrešky a drobná architektúra
403 Električkové zastávky, spevnené plochy
404 Parkoviská pre bicykle
407 Meniareň Legionárska, stavebné úpravy objektu
408 Meniareň Ružová dolina, stavebné úpravy objektu
409 Meniareň Astronomická

500 VODOVODY A  KANALIZÁCIE 
501 Odvodnenie električkovej trate
510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v  Špitálskej ulici, km 0,000 - 0,120 el. trate
511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate
512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v  Krížnej ulici, km 0,570 - 0,920 el. trate
513 Ochrana verejnej kanalizácie v  Ružinovskej ul.
514 Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka
515 Preložka kanalizácie D N  300 v  Krížnej ulici, km 0.630 - 0.660 el. trate
516 Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka
517 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0.665 el. trate
518 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0.685 el. trate
519 Ochrana vodovodu v  u lici Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate
520 Ochrana vodovodu v  Krížnej ulici v  km 0,570 - 0,920 el. trate
521 Ochrana vodovodu v  Ružinovskej ul.
523 Preložka kanalizácie v  električkovom telese v Ružinovskej ulici 
590 Čerpacia stanica pod m ostom Bajkalská

600 ELEKTRIČKE VEDENIA A  ZARIADENIA
601 Modernizácia trolejového vedenia
602 Napájacie a spätné vedenie
603 Koľaj ako spätný vodič
604 Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v  zóne TV a trol. zberača
610 Elektrické ovládanie výhybiek
611 Elektrické vyhrievanie výhybiek
612 Mazacie zariadenia koľají
620 Prípojky N N  pre električkové zastávky
621 Prípojky N N  pre radiče CDS
622 Meniareň Astronomická, prípojka N N
623 Prípojka N N  k čerpacej stanici pod mostom Bajkalská
624 Preložka N N  káblov Americké námestie - Trnavské mýto
625 Preložka N N  káblov v  križovatke Tomášikova
626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
629 Meniareň Astronomická, prípojka V N
630 Preložka V N  káblov v  križovatke Bajkalská
631 Preložka V N  káblov u zast. Herlianska 
634 Rekonštrukcia protikoróznej ochrany
640 Optický kábel ovládania meniarne Legionárska a výhybiek
641 Optický kábel ovládania meniarní Ružová dolina a Astronomická
642 Kabelizácia pre informačný systém DPB
643 Preložky a ochrana vedení Slovak Telekom
644 Ochrana vedení Orange Slovensko
645 Ochrana telekomunikačných vedení ZSE
646 Ochrana vedení SITEL
647 Ochrana vedení ACS
648 Ochrana vedení UPC
649 Ochrana vedení SANET
650 Preložka vedení SW AN
651 Ochrana vedení DK BAT
652 Ochrana vedení Dial Telecom
653 Ochrana vedení Transpetrol
654 Ochrana vedení M V SR
655 Preložka vedení v  káblovode Slovak Telekom
656 Ochrana vedení VNET
657 Preložka vedení MOS BA
660 Kamerový dohľad pre DPB
661 Kamerový dohľad trianglu V azovova
662 Modernizácia diaľkového ovládania meniame Legionárska
663 Modernizácia diaľkového ovládania meniame Ružová dolina
664 Diaľkové ovládanie m eniame Astronomická

700 PLYNOVODY, INFORMAČNÝ SYSTÉM  
701 Preložka plynovodov na Krížnej ul.
790 Cestná dopravná signalizácia
791 Električkové zastávky, informačný systém
792 Automaty na predaj CL na zastávkach MHD
793 Preložky reklamných panelov na Tmavskom mýte

LEGENDA:

hlavné stavebné objekty električkovej trate, komunikácií a pozemných stavieb 
hlavná káblová trasa napájacieho vedenia

EURÓPSKA U N lA

Európske štrukturálne a investičné fondy 
OR Integrovaná infraštruktúra 2014-2020

M I N I STERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

KONCEPT

B02
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S -J T S K  v rea lizác ii JTSK Zdroj údajov: NKÚ Bratislava VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

n á zo v  STAVBY " L j .  ä . 'Modernizácia električkových trati 
RUŽINOVSKÁ RADIÁLA

o b je d n á v a t e ľ

hrtl BRATISLAVA 
■ ■ ■ ■

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

PROJEKTANT

^ ^ ^ D O P R A V O P R O J E K T ^ ^
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

Kominárska 141/2 ,4  
832 03 Bratislava

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. N ikola Grančič PODPIS z _

ČÍSLO ZÁKAZKY 8 6 3 2 - 0 1

PROJEKTANT OBJEKTU

^ ^ ^ D O P R A V O P R O J E K T ^ ^

DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Bratislava II, Kominárska 141/2 ,4 , 832 03 Bratislava

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing . Ig o r K a rc h u tň ó k PODPIS

VYPRACOVAL Ing . Ig o r K o rc h u tň á k PODPIS

KONTROLOVAL Ing . N iko la  G ra n č ič PODPIS

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY M E T - R R - D S P - K - B 0 2 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1  - X

KRAJ: BRATISLAVSKÝ OKRES: B ratis lava  1. B ratis lava  II, B ratis lava  III 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE: S taré  M esta, Nové M esto, Nivy, Ružinov

DÁTUM 0 8 .2 0 2 1

FORMÁT 5  x A 4

NÁZOV PRÍLOHY

CELKOVÁ SITUÁCIA

MIERKA 1 :1 0  0 0 0

STUPEŇ PD DSP

Č. ZÁKAZKY 8 6 3 2 - 0 1

Č. SÚPRAVY Č. PRÍLOHY

0 0 1



Stanovisko oddelenia správy komunikácií:

Kaštieľská ulica -  Rekonštrukcia - chodníky, vozovka, IS /kanalizácia, NN prípojky -
cena za vypracovanie projektu 40 000
EUR

Pavlovova ulica -  nie je v správe OSK
Pavlovova je miestna ulica III. triedy, to znamená, že je v správe mestskej časti. 
Predmetnú ulicu nespravujeme

Gagarinova ulica -  oprava vozovky, chodníkov/ v úseku od Tomášikovej po Ondrejovu 
ulicu / cena - 1 530 000 .-EUR

Priekopy ulica -  oprava povrchu parkovného miesta. Nie je v správe OSK 
- tá to  komunikácia je nezaradená, nie je v našej správe. OSK ju nespravuje, nemáme 
info ani o vynaložených financiách.



aktuálny stav zámeru  
spolu s krátkymi 
popisom zámeru

rozpočet
zámeru

grafické
znázornenie/štúdia 
zám eru/ PD, ak 
existuje___________

časová os realizácie 
zámeru, napr. VO na PD, 
termín odovzdania PD, 
ÚR, SP, VO na 
realizátora, termín 
realizácie, termín 
kolaudácie

zodpovedná
osoba

MET
Ružinovská
radiála Vypracovanie projektovej 

dokum entácie do stupňa 
DSP pre projekt 
Modernizácie 
e lektričkových t r a t í -  
Ružinovská radiála. 
Aktuálne sa čaká na 
vypísanie územného 
konania Stavebným 
Úradom MČ Ružinov

Rozpočet 
na rok 
2022 :
1 033 328 
€

V prílohe posielam 
celkovú situáciu 
z konceptu DSP. 
Čistopis DÚR má 
212 súborov 
a koncept DSP má 
1163 súborov. Po 
konkretizácii vieme 
poslať, čo
potrebujete._______

Nasledovné term íny sú 
závislé hlavne od 
priebehu konaní 
(územné, stavebné), kde 
je skúsenosť 
neúmerného 
predlžovania nad rámec 
lehôt:
- Odovzdanie čistopisu 
DÚR 1/2021^
- Žiadosť o ÚR podaná 
6/ 2021, doplnená 
12/2021
- Územné rozhodnutie 
5/2022 (ak bude 
vypísané ÚK v najbližších 
dňoch)
- Č istopis DSP 6/2022
- Stavebné povolenie 
12/2022
- Ukončenie aktivít podľa 
zm luvy o NFP 12/2022

PK-MAG 
Jakub Tomšík 
Projektový 
vedúci

PK-SD
Gabriella Balkó 
Odborná 
qarantka PD



aktuálny stav 
zámeru spolu 
s krátkymi 
popisom  
zámeru

grafické
znázornenie/štúdia  
zám eru/ PD, ak 
existuje

časová os realizácie 
zámeru, napr. VO na PD, 
termín odovzdania PD, ÚR, 
SP, VO na realizátora, 
termín realizácie, termín 
kolaudácie zodpovedná osoba

Ivánska-T rnavská- 
Vrakunská CSS

pôvodné 
zadanie ešte 
z r. 2010. 
Pripravované 
s tre tnutie  s 
OD! s cieľom 
prehodnotiť 
požiadavku 
vybudovania 
CSS, nakoľko 
tu nie sú 
vysporiadané 
pozemky. 
Potrebné 
aktualizovať 
PD

apríl - sťreťnuťie s ODI, máj- 
príprava podkladov pre 
aktualizáciu PD, jún - žiadosť 
na OVO/ak bude rámcová 
zmluva riešiť rámcovou 
zmluvou ODS

Kaštieľska - rekonštrukcia

podaná 
žiadosť na 
OVO

marec - vyhlásené VO, jún - 
popdis zmluvy, jún- 
decem ber projektová 
príprava, január - vyjadrenia, 
február - marec povolenia, 
marec-máj podklady pre VO 
na zhoťoviťeľa (všetko za 
predpokladu schválenia 
financií) ODS

Trenčianska ul. (od 
Bajkalskej) (PD)

podaná 
žiadosť na 
OVO

marec - vyhlásené VO, jún - 
popdis zmluvy, jún- 
decem ber projektová 
príprava, január - vyjadrenia, 
február - marec povolenia, 
marec-máj podklady pre VO 
na zhoťoviťeľa (všetko za 
predpokladu schválenia 
financií) ODS

Vybudovanie chodníka vo 
vnútrobloku Pavlovovej, 
chodník Macharova-m ost 
SNP, priechod pre 
chodcov Krajinská

príprava na 
realizáciu (po 
ukončení 
púchovskej a 
Krajinskej)

máj - možný začiatok 
realizácie ODS

Trolejbusová trať - 
Trenčianska - Hraničná, 
stavba

vysúťažený
spracovaťeľ
PD

Február-január PD, okťober- 
marec VO, apríl 23-január 24 
realizácia ODS

Trolejbusová trate  
Autobusová stanica - 
Nové SND a Bulharská - 
Galvaniho, stavba

vysúťažený
spracovaťeľ
PD

Február-sepťem ber PD, 
augusť-január VO, marec 23- 
júl realizácia ODS

Trolejbusová trate  
Miletičova - Jelačičeva - 
Žellova a Záhradicka - 
Karadžičova zhoťoviťeľ

M iletičova -  Zellova - 
pripravené na realizáciu 
apríl-júl. Záhradnícka -  
realizácia jún-sepťem ber ODS



Vajanského nábrežie  
chodník PD+R

čaká

marec-maj príprava 
rámcovej zm luvy na 
projektanta, po uzavretí 
bude jeden z prvých 
projektov na projektovú 
prípravu s následnou 
realizáciou (medzi časom 
bude pripravovaná rámcová 
dohoda na stavebné práce) ODS

rekonštrukcia objektov na 
Bazovej

Máme 
overovaciu 
štúdiu a 
vstupy pre 
funkčné 
využitie  
areálu. Po 
prerokovaní 
toh to
investičného 
zámeru 
v projektovom  
grémiu bude 
Sekcia 
výstavby 
zabezpečovať 
prípravu VO 
pre
spracovateľa 
PD na objekty 
a riešenie 
námestia vo 
vnútrobloku

nepripravene na 
zverejnenie priebežne v roku 2022

Ing. arch. Jozef 
Nemec

Rekonštrukcia budovy na 
Uránovej 2

Uznesením 
MsZ hlavného 
mesta SR 
Bratislavy č. 
1512/2014 zo 
dňa
24.4.2014 bol 
schválený 
zámer na 
rekonštrukciu 
budovy na 
Uránovej ulici 
č. 2 pre 
potreby 
priestorového 
riešenia ZUŠ 
Exnárova 6

K dispozícii máme 
v e lektronickej 
podobe projektovú 
dokumentáciu pre 
stavebné povolenie 
s podrobnosťam i 
realizačnej 
projektovej 
dokumentácie.

Zmluva o dielo č. 2/2021 na 
uskutočnenie 
stavebných prác bola 
uzatvorená 6.07.2021. 

Začiatok odovzdávania
staveniska 21.07.2021. 
Vzhľadom na 
vypratávanie objektu 
po neprispôsobivých 
spoluobčanoch bolo 
ukončenie odovzdania 
staveniska 4.10.2021. 

Termín ukončenia stavby 
pripadá podľa zm luvy o dielo 
na 3.10.2022

Zodpovednou osobou 
objednávateľa 
poverenou výkonom  
stavebno-technického 
dozoru bola v zmysle 
Zmluvy o dielo Ing. 
Silvia Mackovičová


