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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 
            berie na vedomie 

 
 

Informáciu o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 
hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET  : Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného  

zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR 
v Bratislave. 

 
ŽIADATE Ľ :                    TRANSPROJEKT, s.r.o. 
                                                   Železničiarska 13 
                                                   811 04 Bratislava 
                                                   IČO 35 729 651  
 
SKUTKOVÝ  STAV  :  
 

V súvislosti so snahou o vyriešenie nepriaznivého stavu v lokalite Predstaničné 
námestie sú Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislava v pravidelných 
intervaloch predkladané správy o vykonaných krokoch a navrhovaných riešeniach, ktoré by 
mali smerovať k uspokojivému vyriešeniu nevyhovujúcej situácie. 
 Posledným prijatým uznesením v tejto veci je uznesenie č. 478/2016 z 28.4.2016, 
ktorým MsZ zobralo na vedomie Informáciu o vykonaných krokoch ohľadne investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 
 Správa je mestskému zastupiteľstvu predkladaná v pravidelných intervaloch a jej 
cieľom je informovať o vykonaných krokoch, najmä v nadväznosti na uznesenia prijaté 
mestským zastupiteľstvom.    
  
 Spoločnosť Transprojekt, s.r.o., nepredložila žiadne návrhy na vyriešenie 
nevyhovujúcej situácie a prezentáciu investičného zámeru stavby bez vysvetlenia alebo 
oznámenia dôvodu neuskutočnila. 
  
 Hlavné mesto SR Bratislava zahájilo výmenu eskalátorov zo strany od konečnej 
stanice električiek priamo do budovy stanice. Nové eskalátory by mali byť hotové do konca 
júna. Ide o záverečnú väčšiu investíciu pred blížiacou sa letnou turistickou sezónou.  
 
 V rámci mestského projektu revitalizácie  predstaničného priestoru boli vymenené 
asfaltové povrchy na cestách, chodníkoch a nástupištiach MHD, osadili sa nové obrubníky 
a pribudli bezbariérové úpravy nájazdov na chodníky. Námestie bolo doplnené novým 
mobiliárom, odpadkovými košmi, kvetináčmi a lavičkami. K skultúrneniu priestoru prispela 
aj výsadba zelene, presvetlenie stromoradia, odstránenie nelegálnych reklamných plôch 
a vyčistenie povrchov od grafitov.  
 
NÁVRH  ZÁVEROV : 
 
Navrhujeme zobrať na vedomie Informáciu o vykonaných krokoch ohľadne 
investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 368/2016 zo dňa 16. 06. 2016 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Informáciu o vykonaných krokoch ohľadne 
investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave“. 


