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Návrh uznesenia 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

A/                                                 s c h v a ľ u j e 

 

 

predloženú overovaciu štúdiu Pešia zóna Vrakuňa 
 

 

1/ bez pripomienok 

2/ s pripomienkami: ............................................................................................................ 

 

 

 

 

B/                                                      ž i a d a 

 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

- prijať predloženú overovaciu štúdiu Pešia zóna Vrakuňa ako záväzný dokument viažuci 

sa k predmetnému územiu na obdobie +15 rokov, ktorého účelom je návrh funkčného 

využitia plôch, napojením na okolitý priestor ako aj variantne spracovaný návrh                                   

na vyplnenie existujúcej prieluky medzi budovami na pešej zóne, 

- vyčleniť rozpočet na projektovú dokumentáciu na rok 2022 na parkovacie NP. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  
 

 

Na základe overovacej štúdie sa navrhuje rozčlenenie riešeného územia revitalizácie 

pešej zóny na Poľnohospodárskej ulici vo Vrakuni na 5 zón. 

 

Spracovanie podrobnejších projektových dokumentácií a následnej realizácie 

jednotlivých zón nie je na sebe závislé, a teda každá jedna časť územia - zóna, môže byť 

riešená samostatne. Jednotlivé zóny tak môžu byť spracovávanie kontinuálne.  

 

Zóna 1 - vstup do územia, námestie okolo rímskokatolíckeho kostola Mena Panny Márie  

Územie v okolí rímskokatolíckeho kostola Mena Panny Márie je dôležitým nástupným 

priestorom do riešenej zóny, do Vrakunského lesoparku a na cyklotrasu, a samozrejme 

aj pre samotnú návštevu kostola. V súčasnosti je však územie zanedbané, 

fragmentované, s nevhodným pohybom pre peších, chaotický a málo definovaný verejný 

priestor. Konkrétny návrh, väzby v území a priestorové usporiadanie je potrebné overiť 

samostatnou urbanistickou štúdiou uvedeného priestoru.  

 

Zóna 2 - Poľnohospodárska ulica  

V časti územia rodinných domov na Poľnohospodárskej ulici je navrhovaná zmena 

riešenia usporiadania dopravy a povrchov s cieľom vytvorenia zdieľanej ulice. Tieto 

opatrenia majú za cieľ v prvom rade podporiť opatrenia adaptácie na klimatickú zmenu. 

Tie zahŕňajú usporiadanie parkovania pre automobilové vozidlá a pre bicykle, 

vytvorenie stabilných parkovacích miest a zvýšenie ich počtu, vytvorenie bezpečného a 

bezbariérového povrchu pre peších, zväčšenie plochy priepustných povrchov a 

aplikovanie ostatných opatrení.  

 

Zóna 3 - pešia zóna Poľnohospodárska ulica  

Návrh revitalizácie samotnej pešej zóny zahŕňa terénnu úpravu na západnej strane s 

vytvorením pobytového schodiska a bezbariérového vstupu k prevádzkam (vrátane 

zdravotného strediska). Ďalej vytvorenie centrálneho spevneného priestoru, ktorý 

umožní konanie rôznych podujatí, trhov, spoločenských podujatí, koncertov a pod. 

Vytvoria sa pobytové priestory, priestory s priepustnými povrchmi a vodozádržné 

opatrenia, doplní sa vegetácia.  

 

Zóna 4 - Rajecká ulica  

Zóna Rajecká ulica vytvára nástup na pešiu zónu a súčasne rozširuje spevnený ústredný 

verejný priestor pešej zóny. Navrhuje sa úprava profilu ulice s cieľom regulácie 

parkovania v území, navýšenie počtu parkovacích miest (+20) v polopriepustnom 

povrchu, vyčlenenie týchto parkovacích miest pre prevádzky na pešej zóne (najmä pre 

poštu), realizovanie opatrení adaptácie na klimatickú zmenu.  

 

Zóna 5 - Jedľová ulica  

Zóna Jedľová ulica je navrhovaná ako predĺženie územia pešej zóny smerom na juh. V 

tomto priestore sa navrhuje aj výstavba parkovacieho domu s občianskou vybavenosťou. 

Parkovací dom sa navrhuje s možnosťou 1 alebo 2 podzemných podlaží, s pochôdznou 

strechou prístupnou z terénnu, ktorá bude plynulým prepojením pešej zóny. Objekt sa 

navrhuje doplniť aj o iné priestory pre občiansku vybavenosť, ktoré zabezpečia sociálnu 

kontrolu nad celým priestorom, a súčasne nebude vytvárať rušivú funkciu. Konkrétny 

návrh a presný počet parkovacích miest je potrebné overiť samostatnou architektonickou 

štúdiou. Odporúčaným riešením je variant 4.  

 


