
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. 5. 2016 
 

 

 
 

Návrh na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Predkladateľ:                                                                       
JUDr. Ing. Martin KURUC   v.r. 
starosta MsČ Bratislava-Vrakuňa 
poslanec mestského zastupiteľstva 
 
Zodpovedný: 
JUDr. Ing. Martin KURUC  v.r. 
starosta MsČ Bratislava-Vrakuňe 
poslanec mestského zastupiteľstva 
 
Spracovateľ: 
JUDr. Ing. Martin KURUC  v.r. 
starosta MsČ Bratislava-Vrakuňe 
poslanec mestského zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materiál obsahuje: 
 Návrh uznesenia 

 Dôvodovú správu 

 Stanovisko KDaIS MsZ 

 Stanovisko Komisie finančnej 
stratégie a pre správu a 
podnikanie s majetkom mesta 

 Uznesenie MsR č. 331/2016 
zo dňa 12. 5. 2016 

 
 

 

máj 2016 

 
 
 
 



           Návrh uznesenia        kód uzn.: 10.4.5   

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
 

schvaľuje 
 

vyčlenenie prostriedkov vo výške 38 750,00 Eur z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2016 v podprograme 2.2 (Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk), prvok 2.2.3 
(Výstavba a údržba cyklotrás) na realizáciu cyklistických projektov v mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa nasledovne: 

1) zníženie kapitálových výdavkov o 38 750,00 Eur 
2) transfer mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo výške 38 750,00 Eur 



Dôvodová správa 

 

Tranzitná a vnútromestská doprava a s tým súvisiace dopravné zápchy predlžujú čas dopravy 
obyvateľov z Bratislavy-Vrakune a okolitých obcí do iných častí Bratislavy. Kolabujúca 
doprava tiež nepriaznivo pôsobí na životné prostredie a znižuje kvalitu života obyvateľov. 
Intenzita dopravy na Popradskej a Hradskej ulici presahuje prípustné hodnoty. Cesta z centra 
do Bratislavy-Vrakune trvá v poobedňajšej špičke aj hodinu, výrazným spôsobom mešká 
mestská hromadná aj regionálna doprava. 

Jedným z riešení ako odľahčiť mestskú dopravu, je podporiť cyklistickú dopravu a to 
budovaním cyklistickej infraštruktúry. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripravila tri projekty, 
ktoré navrhuje financovať z mestského rozpočtu: 

1) Cyklotrasa Malý Dunaj, úsek Ihličnatá – križovatka letisko (projektová dokumentácia 
pre projekt výstavby cyklotrasy v prostriedkov v rámci cezhraničnej spolupráce 
Maďarsko – Slovenská republika) 

2) Vodorovné cyklistické značenie na Malodunajskej cyklotrase na nábreží Malého 
Dunaja (projektová dokumentácia a realizácia) – 5.000,- EUR 

3) Rozšírenie chodníka pre cyklistov vo Vrakunskom lesoparku (projektová 
dokumentácia a realizácia) – 20.000,- EUR 

 
Projekty sú jednoduché na realizáciu a je možné ich dokončiť v roku 2016. Výstavbu a údržbu 
cyklotrás v meste spravuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ), 
v mestskom rozpočte ide o prvok 2.2.3 (Výstavba a údržba cyklotrás). Predpokladá sa, že sa 
v tomto roku sa časť prostriedkov ušetrí vo verejnom obstarávaní, resp. sa nestihnú 
zrealizovať všetky pôvodne naplánované cyklotrasy. Ostanú teda finančné prostriedky na 
projekty vo Vrakuni. 
 
Materiál bol prerokovaný a schválený v Mestskej rade, v Komisii finančnej stratégie a pre 
správu a podnikanie s majetkom mesta a v Komisii dopravy a informačných systémov. 
 
Tento materiál navrhuje vyčleniť z mestského rozpočtu, v rámci kapitoly 2.3 Cyklistická 
a pešia doprava na realizáciu cyklistických projektov v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
ako transfer mestskej časti vo výške 38.750,00 EUR. 
 
Návrh je rozpočtovo neutrálny, nezaťažuje mestský rozpočet, iba vyčleňuje finančné 
prostriedky v rámci už schválených prostriedkov na výstavbu a údržbu cyklotrás. Mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa v spolupráci so svojimi partnermi bude projekty spolufinancovať 
v predpokladanej výške 20.000,00 EUR. 
 



Projekt č. 1 - Cyklotrasa Malý Dunaj 
 

Riešené územie sa nachádza vo východnej časti mestskej časti Bratislava - Vrakuňa pozdĺž 
toku Malého Dunaja v úseku od ukončenia Ihličnatej ulice cez most cez Malý Dunaj 
s pokračovaním po ľavom brehu až po križovatku letisko. Plánovaný úsek cyklotrasy tvorí 
časť Malodunajskej cyklotrasy. Cyklochodník bude realizovaný v dĺžke 1,6 km. Pozemky sú 
vo vlastníctve, resp. správe Slovenského vodohospodárskeho podniku. Cyklochodník je  
navrhnutý v štandardnom technickom prevedení v šírke cca 3 m, resp. 2,5 m s asfaltovým 
povrchom, smerovým značením, informačnými tabuľami a doplňujúcim mobiliárom. 
Cyklotrasa bude nadväzovať na úsek, na ktorú už je spracovaná dokumentáciou pre územné 
rozhodnutie stavby Cyklotrasa Malý Dunaj, ktorá rieši cyklotrasu v úseku od križovatky ulíc 
Ráztočná - Hradská v dĺžke 970 m pozdĺž Malého Dunaja. Na druhej (východnej) strane bude 
nadväzovať na Juravu, etapa 2. Mestská časť Bratislava–Vrakuňa vo februári 2016 vypísala 
súťaž a následne uzavrela zmluvu na prípravu na vypracovanie dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, získanie stanovísk dotknutých orgánov, vybavenie právoplatného územného 
rozhodnutia, vypracovanie projektu pre stavebné povolenie, následné získanie stanovísk 
dotknutých orgánov a vybavenie právoplatného stavebného povolenia pre stavbu časti 
Malodunajskej cyklotrasy. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku 
činnosť sú 13.750 EUR. Financovanie výstavby cyklotrasy bude z projektu cezhraničnej 
spolupráce medzi Maďarskom a SR. Podanie projektu predpokladáme v 07-08/2016. 
 
Lokalita 

 
 

Foto: Umiestnenie budúcej cyklotrasy 

 



 

Projekt č. 2 - Vodorovné cyklistické značenie na Malodunajskej cyklotrase na 
nábreží Malého Dunaja 
 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v spolupráci so sponzorom dokončila opravu Vrakunskej 
promenády pri Malom Dunaji. Súčasťou projektu je kompletná oprava chodníka, osadenie 
21 lavičiek, 11 smetných košov, 4 košov pre psov a výsadba 32 stromov. Realizáciou tohto 
projektu vznikla potreba odkloniť cyklistov mimo tejto pešej a oddychovej zóny, ktorá je 
vedená súbežne s Podunajskou ulicou. Ide o existujúcu hlavnú mestskú cyklotrasu. 
Navrhujeme prípravu jednostupňovej projektovej dokumentácie a následnú realizáciu 
vodorovného a zvislého dopravného značenia pre cyklistov v odhadovanej výške 5.000 EUR. 

   

  

Lokalita: 

 

----- cyklotrasa  ∙∙∙∙∙ chodník pre peších 



Projekt č. 3 - Rozšírenie chodníka pre cyklistov vo Vrakunskom lesoparku 
 

Lesopark vo Vrakuni je mimoriadne obľúbené miesto pre rekreáciu a oddych. Množstvo 
peších a cyklistov v súčasnosti spôsobuje kolízie navrhujeme preto rozšíriť existujúci chodník 
pri východnom vchode do lesoparku a rozdeliť ho na cyklistický a chodník pre peších. 
Súčasťou projektu má byť osadenie lámp s LED žiarovkami a fotovoltaickými článkami 
a podpora realizácie pump tracku (hlinenej cyklodráhy pre deti). Odhadované náklady na 
projektovú dokumentáciu aj realizáciu sú 20 tisíc eur. 

Foto: 

 

 

Lokalita: 

 



Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa 02.05.2016 

 

K bodu 3 Návrh na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni. 

 

Stanovisko: Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní materiálu 

„Návrh na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni“ podporuje rozvoj cyklistických trás v Mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 

 

Stanovisko bolo prijaté. 

 

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

 

Za správnosť: Ing. Peter Strnád tajomník komisie 

 

V Bratislave 02.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpis  

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

konaného dňa 9.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Návrh na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni. 

 
 

Návrh uznesenia: 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť vyčlenenie prostriedkov vo výške 38 750,00 € z rozpočtu hlavného 
mesta na rok 2016 v podprograme 2.2.( Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovís), prvok 2.2.3 ( 
Výstavba a údržba cyklotrás) na   projektov v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa ako transfer 
mestskej časti. 
 
Komisia odporúča, aby sa v zmysle prijatého uznesenia upravila textová časť rozpočtu v príslušnej 
časti ( podprogram 2.2., prvok.2.2.3.) 
 

Hlasovanie: 
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa:0   

 

 

 

 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 

V Bratislave, 9.5.2016 



Návrh na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni 

 

 

Uznesenie č. 331/2016 

zo dňa 12.05.2016 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť vyčlenenie prostriedkov vo výške 38 750,00 Eur z rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2016 v podprograme 2.2 (Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk), prvok 

2.2.3 (Výstavba a údržba cyklotrás) na realizáciu cyklistických projektov v mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa ako transfer mestskej časti. 

- - - 


