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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 
A/                                                          schvaľuje 

 

 

1. návrh obnovy povrchov komunikácií  a chodníkov vo vlastníctve a v správe mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa na obdobie rokov 2020-2024 

 

2. finančné prostriedky získané v zmysle zákona č. 447/2015  Z. z. o miestnom poplatku 

za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.02.2017 o miestnom 

poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa účelovo viazať do 

lokalít / konkrétnych ulíc / , v ktorých bol poplatok vyrubený. 

 

B/                                                        žiada 

 

1. JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

   aby obnovu povrchov komunikácií  a chodníkov nerealizoval na komunikáciách 

 

- nezaradených  v sieti miestnych komunikácii,  

- zo stany hlavného mesta SR Bratislavy nezverených do správy mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

- ktoré nemá mestská časť Bratislava-Vrakuňa vo vlastníctve 

 

 

 

2. Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku  

 

vyčleniť v jednotlivých rozpočtových rokoch finančné prostriedky v zmysle bodu A., 

v rozsahu min. 100 000eur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zabezpečuje správu a bežnú údržbu miestnych 

komunikácií III. a VI. triedy, chodníkov, ktoré má v správe a účelových komunikácii vo 

svojom vlastníctve. 

 

Údržba komunikácií je súhrn činností, ktorými sa vozovky udržujú v prevádzkyschopnom 

stave pri všetkých poveternostných podmienkach. Údržbou sa odstraňujú alebo zmierňujú 

nedostatky v zjazdnosti. Základnou úlohou údržby je zachovať projektom stanovené 

parametre. Bežná údržba zahrňuje opravy vozovky ( výtlky, povrchové úpravy poškodených 

konštrukčných vrstiev s následnou pokládkou nových živičných zmesí, krajníc, chodníkov, 

opravy mreží vpustí a podobne.   

 

Súčasný nepriaznivý stav na komunikáciách je prevažne z dôvodu veľkého dopravného 

zaťaženia. Taktiež väčšina komunikácií má po svojej dobe životnosti. Ďalším faktorom, ktorý 

je potrebné uviesť je, že niektoré komunikácie sú bez odvodnenia dažďových vôd do 

kanalizácie, čo spôsobuje podmáčanie komunikácií. Následne dochádza k trhaniu krajníc, 

prípadne k sieťovým rozpadom povrchov spravovaných komunikácií.  

  

Poslanci miestneho zastupiteľstva -komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia 

a dopravy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po obhliadke v teréne pripravili zoznam na 

ktorých ul. by sa v rokoch 2020-2024 realizovala bežná údržba komunikácii (obnova 

povrchov chodníkov a komunikácii, oprava obrubníkov a pod.).  Taktiež do zoznamu bola 

zaradená výstavba nového chodníka na ul. Hrušovská. Referát životného prostredia a dopravy 

zadal dodávateľovi prác, ktorý realizuje bežnú údržbu a výstavbu komunikácii predbežne 

naceniť  potrebnú údržbu a výstavbu na vybratých komunikáciách podľa zoznamu (viď 

príloha). Ceny prác sú predpokladané podľa cien bežných na trhu. Vybudovanie nového 

chodníka na Hrušovskej ul.si vyžaduje v zmysle platných predpisov projektovú dokumentáciu 

súčasťou, ktorej je aj rozpočet na danú stavbu. Taktiež je potrebné stavebné povolenie 

a usporiadanie vlastníckych vzťahov. Bežné opravy a údržba nebudú realizované podľa 

projektovej dokumentácie a je potrebné ich prispôsobiť  existujúcim konštrukčným vrstvám, 

projektu organizácie dopravy. Pri oceňovaní položiek  na konkrétne výrobky sa musia 

zohľadniť technické požiadavky. Cena a sadzby musia úplne zahŕňať cenu diela v nadväznosti 

na technické požiadavky  vrátane všetkých nákladov a výdavkov,  projektu organizácie 

dopravy, ktoré môžu súvisieť s realizáciou. Je potrebné pripomenúť, že v zozname nie je 

zahrnutá bežná oprava výtlkov, prípadne havárii, ktorá každoročne po zime predstavuje cca 

30 000 eur. Bežná údržba miestnych komunikácii podľa zoznamu predstavuje  celkovú 

predpokladanú sumu  na roky 2020-2024 cca 712680,4 eur, bez opravy výtlkov. Navrhované 

sú aj komunikácie na údržbu a opravy v celkovej sume704412eur, ktoré sa budú opravovať 

podľa dostupných finančných prostriedkov. 

 

 

 



 

Návrh obnovy komunikácii a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024 
 

Rok Názov m. j.               výmera cena cena celkom 

1.etapa 

2020 

 1.etapa -Železničná         

Chodník m2 250 35 8750 

Obrubníky m 84 28 2352 

Komunikácia m2 2414 50 120700 

Spolu v€ bez DPH 131802 

DPH 26360,4 

Cena spolu s DPH 158162,4 

2.etapa 

2021 

2.etapa -Železničná         

Chodník m2 250 35 8750 

Obrubníky m 84 28 2352 

Komunikácia m2 2414 50 120700 

Spolu v€ bez DPH 131802 

DPH 26360,4 

Cena spolu s DPH 158162,4 

3.etapa 

2022 

3.etapa -Železničná         

Chodník m2 374,1 35 8750 

Obrubníky m 125 28 2352 

Komunikácia m2 362 50 120700 

Spolu v€ bez DPH 131802 

DPH 26360,4 

Cena spolu s DPH 158162,4 

2023 

Rajčianska         

Chodník m2 499,5 35 17482,5 

Obrubníky m 150 28 4200 

Spolu v €       21682,5 

Čiližská smer od školy železničnej         

Komunikácia m2 920 50 46000 

Spolu v€       46000 

Toplianska         

Chodník m2 212,6 35 7441 

Obrubníky m 50 28 1400 

Spolu v €       8841 

Žitavská od Dvojkrížnej po Tesco         

Chodník m2 442 35 15470 

Spolu v €       15470 

Spolu v € 91993,5 

DPH 18398,7 

Cena spolu s DPH 110393,2 

2024 

Bučinová         

Komunikácia m2 2130 50 106500 

Spolu v € 106500 

DPH 21300 

Cena spolu s DPH 127800 

2020-2021 Spolu 712680,4 

 



 

 

Železničná ulica 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

Rajčianska ulica 

 
 

Čiližská ulica

 
 

 
 

 

 



 

Toplianska ulica 

 
 

 

Žitavská od Dvojkrížnej po Tesco 

 

 
 



 

Bučinová ulica 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

                           Návrh na opravu komunikácii, ktoré sa budú opravovať podľa  dostupných finančných prostriedkov * 

Kríková, popri škôlke  m.j.  výmera  cena  Cena celkom 

Chodník m2 132 35 4620 

Obrubníky m 20 28 560 

Spolu v €     - 5180 

Stavbárska         

Chodník m2 302 35 10570 

Obrubníky m 20 28 560 

Spolu v €       11130 

Skoroceľová         

Komunikácia m2 1096 50 54800 

Spolu v €       54800 

Brezova ul.cca2/3         

 Spolu v € m2 5576 50 278800 

Rebarborová          

 Komunikácia  m2 1843 50 92150 

Spolu v €       92150 

Borovicová          

Komunikácia  m2 1755 50 87 750,00 

Spolu v €       87 750,00 

Nový chodník • vybudovať 

v zmysle PD 
      57 200,00 

Chodník Hrušovská Spolu v 

€ 
m 880 65 57 200,00 

Celkom náklady bez DPH       587 010,00 

DPH       117 402,00 

Cena spolu s DPH       704412 

 

 
*V prípade získania finančných prostriedkov z iných zdrojov ( dotácie alebo ušetrenie finančných 

prostriedkov pri verejných súťažiach oproti predpokladaným nákladom) budú jednotlivé projekty 

posunuté do realizácie v jednotlivých rokov. 

 

 
                                                   

                                                                 Navrhované opravy komunikácii na základe podnetov od občanov 

  

  

Por.č. Názov komunikácie Návrh realizácie 

Plocha 

m2 cena 

Pozemok 

zverene/nezverené/súkromný 

Komunikácia v správe 
MČ/nezaradená v sieti 
miest. kom/účelové 

1 Arménska ul. Rekonštrukcia vozovky 1115 72000 nezverené 

nezaradená do siete 
miestnych komunikácií  

2 Majerská Záhrady Oprava povrchu 1460 37500 

zverený pozemok protokol 

90/91 z 1.10.1991 účelová 

3 Ostružinová  Vybudovať novú komunikáciu 600 60000 nezverené  

nezaradená do siete 
miestnych komunikácií  

5 Ihličnatá  Vybudovať novú komunikáciu 2400 311570 súkromná 

nezaradená do siete 
miestnych komunikácií  

6 Egrešová Vybudovať novú komunikáciu 783 75168 nezverený ,vlastník hl.m.  v správe MČ kom. III. triedy 

7 Majerská  

Oprava povrchu +  vybudovať stavebnou úpravov 3ks 

spomaľovacích prahov  1200 39000 nezverený ,vlastník hl.m.  v správe MČ kom. III. triedy 

8 
 Platanová ul. po 
Orchideovú ul. Oprava povrchu 1820 52200 súkromná 

nezaradená do siete 
miestnych komunikácií  

9 

 Levanduľová ul. od 

Platanovej ul. Vybudovať novú komunikáciu 855 82080 súkromná  

nezaradená do siete 
miestnych komunikácií  

10 Podpriehradná Oprava povrchu 2050 59450 

súkromná,časťvo vlastníctve 

Slovenská republika 

nezaradená do siete 
miestnych komunikácií  

11 Anízová Oprava povrchu p.č. 2374/36  150 4500 
vlastník pozemku MČ na 
základe DZ - vklad 6.12.2018 

nezaradená do siete 
miestnych komunikácií  

12 Rascová Vybudovať novú komunikáciu 1270 114300 súkromná 

nezaradená do siete 
miestnych komunikácií  

13 Orchideová  Oprava povrchu 930 28000 zverená len časť pozemku 

nezaradená do siete 
miestnych komunikácií  

  Hrušovska  

Vybudovať stavebnou úpravou 4 ks spomaľovacích 

prahov   13000 nezverený ,vlastník hl.m.  v správe MČ kom. III. triedy 

15 Hrušovska  Vybudovanie odvodnenia komunikácie v dĺžke   918m   200000 nezverený ,vlastník hl.m.  v správe MČ kom. III. triedy 

16 Priehradná č.d 65 Vybudovanie spomaľovacieho prahu   1500 nezverený ,vlastník hl.m.  v správe MČ kom. III. triedy 

Spolu: 1150268     



 

Prehľad nákladov na počet obyvateľov v uvedených lokalitách v mestskej časti 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Oblasť Počet obyvateľov Náklady na údržbu a opravy komunikácii 2016-2018  v eur Náklady na obyvateľa 

I. Hrušov 562 136944 244 

II. Nová Vrakuňa 1811 393800 217 

III. Sídlisko 17151 559117 33 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

Uznesenia/Stanoviska komisií 
Stanovisko č. 11/2019 zo dňa 10.6.2019 

Návrh obnovy povrchov komunikácií  a chodníkov  na obdobie rokov 2020-2024 

 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

A/                                                                     schváliť 

1. návrh obnovy povrchov komunikácií  a chodníkov vo vlastníctve a v správe mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa na obdobie rokov 2020-2024 

 

2. finančné prostriedky získané v zmysle zákona č. 447/2015  Z. z. o miestnom poplatku za 

rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.02.2017 o miestnom poplatku za 

rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa účelovo viazať do lokalít / 

konkrétnych ulíc /, v ktorých bol poplatok vyrubený. 

 

S pripomienkou: v prípade, že komunikácia nie je v správe, resp. vlastníctve mestskej časti 

doplniť o vysvetlivky, aké právne, resp. iné kroky musí mestská časť vykonať, aby 

komunikácia bola v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti tak, aby údržbu a opravy mohla 

vykonávať mestská časť. 

                               

B/                                                                    požiadať 

1. JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

 aby obnovu povrchov komunikácií  a chodníkov nerealizoval na komunikáciách 

 

- nezaradených  v sieti miestnych komunikácii,  

- zo stany hlavného mesta SR Bratislavy nezverených do správy mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

- ktoré nemá mestská časť Bratislava-Vrakuňa vo vlastníctve 

 

2.  Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku  

 

vyčleniť v jednotlivých rozpočtových rokoch finančné prostriedky v zmysle bodu A., 

v rozsahu min. 100 000eur.  

 

Počet prítomných: 3 

Hlasovanie:                                                  

ZA: 3                 PROTI:  0             ZDRŽAL SA: 0  

 

 

 

Uznesenie č. 21/04/2019 zo dňa 05.06.2019 

 

Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní berie na vedomie predložený Návrh obnovy povrchov 

komunikácií  a chodníkov  na obdobie rokov 2020-2024 a odporúča s pripomienkou MZ : 

A) schváliť Návrh obnovy povrchov komunikácií  a chodníkov  na obdobie rokov 2020-

2024. 



 

 

Pripomienka : 

Vybraný poplatok za rozvoj obce navrhujeme použiť na obnovu povrchov komunikácií 

a chodníkov podľa územia obce, v ktorom bola umiestnená a povolená uskutočniť stavba 

právoplatným rozhodnutím stavebného úradu. 

B)    a odporúča požiadať 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku  

Vyčleniť v jednotlivých rozpočtových rokoch finančné prostriedky v zmysle bodu A. 

Hlasovanie : ZA : 4   / PROTI : 0   / ZDRŽAL SA : 0    

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie  č. 3/2019 zo dňa 12.06.2019 

Návrh obnovy povrchov komunikácií a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024 

 

       Komisia mandátová, verejného poriadku,  ochrany verejného záujmu a legislatívna po 

prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/                                                         schváliť 

 

Návrh obnovy povrchov komunikácií  a chodníkov  na obdobie rokov 2020-2024 

 

B/                                                          požiadať 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku  

vyčleniť v jednotlivých rozpočtových rokoch finančné prostriedky v zmysle bodu A. 

 

    

Hlasovanie: ZA:  2      / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:  0    

 

 

 


