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Lepšie cesty, chodníky  
a verejné priestory  
 

Vďaka vyššej dani z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu 

približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, 

ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom 

minulého roka. 

Vedenie mesta jasne deklarovalo, že tieto navyše získané peniaze do mestskej kasy 

použije na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky. 

Že tieto financie budú investované do opravy ciest a chodníkov a do zásadného 

skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave a že všetci Bratislavčania a Bratislavčanky 

dostanú informáciu, na čo sa takto získané peniaze použijú.  

Tento návrh bol predkladaný a schválený v čase, kedy nikto z nás nemohol očakávať 

súčasnú koronakrízu a jej ekonomické dopady. Je zrejmé, že táto kríza negatívne 

zasiahne aj mestský rozpočet, celkovo očakávame rozpočtový dopad v rádovo 

desiatkach miliónov eur. I keď nás tak dôsledky krízy spôsobenej novým 

koronavírusom nútia v prípade mnohých mestských projektov prehodnotiť priority, 

naďalej chceme investovať prostriedky z dane z nehnuteľností do opráv ciest, 

chodníkov a verejných priestorov. 

V tomto dokumente tak zverejňujeme aktualizovaný zoznam ciest, chodníkov                              

a verejných priestorov, ktoré začneme rekonštruovať už v roku 2020. 
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Opravy zo zvýšených príjmov                                                       

Ulica Práce Výmera (m2) - odhad 

Biskupická -                             
od Vetvárskej               
po Linzbóthovú 

  

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
obrubníkov, lokálna 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

  

4 600,00   

Uzbecká                                         
– chodník                               
od križovatky                            
s Korytnickou                         
po Kazanskú 

  

  

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev 

  

870,00   

Vrakunská –               
chodník od 
Komárovskej                       
po Uzbeckú 

  

  

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev 

  

900,00   
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Štepná-Pri kríži 

Rekonštrukcia 
križovatky                                  
a komunikácie   
Štepná - Pri kríži                  
v okolí ostrovčekov  
po križovatku 
Saratovská - Pri kríži, 
vrátane chodníkov 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková 
úprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku, 
debarierizácia zastávok 
MHD vrátane 
betónového povrchu 
zastávky 

  

12 000,00   

Muránska - Kremeľská 
- smer parkovisko 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS 

  

630,00   

Jiráskova  

  

položenie nového 
asfaltového krytu, 
výmena obrubníkov 
a oprava  živičných 
krytov chodníkov 

7 200,00 

Mamateyova -                        
od Gettingovej                  
po Šustekovu 

  

  

výmena asfaltového 
krytu, výmena 
obrubníkov, oprava betó
nových plôch zastávok 
MHD 

9 400,00   

Palmová ul. 

  

položenie nového 
asfaltového krytu 
a vyspravenie prepadov 
na komunikácii  

4 200,00   
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Balkánska -                          
od Železničného 
priecestia po ZŠ 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky 

  

4 200,00   

Hraničiarska ul. -                    
od zast. Pri kostole                
v smere do mesta 

  

 vyspravenie prepadov 
na komunikácií, výmena 
asfaltovej vrstvy vozovky,  
úprava krajnice  

1 470,00   

Hraničiarska ul. -                 
od Skýcovkej po zast. 
MHD Pri kostole 

  

vyspravenie prepadu na 
vozovke  

450,00   

Petržalská ul. -                                 
v odbočení                                
z Hraničiarskej           
smer do mesta 

oprava jamy pozdĺž kom. 
Petržalská ul. 

20,00   

 

 

 

Šamorínska - 
Krajínska 

chodník 1 500,00 



6                       

Stolárska oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úpava 
vývodov IS, výšková 
uprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

2 800,00 

Cesta na Klanec - 

úsek Vrančovičová - 
Podháj 

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úpava 
vývodov IS, výšková 
uprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

4 500,00 

Istrijská -  

v úseku od Eisnerovej 
ul. po Novoveskú ul. 

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úpava 
vývodov IS, 

3 200,00 

Eisnerova – chodník 
obojstranne v celom 
rozsahu okrem 
opravených zastávok 

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

2 000,00 
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Bratislavská - od 
zjazdu z Hodnínskej 
po kruhový objazd 

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, 
debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku, 
výmena 
odvodňovacieho žľabu 

5 000,00 

Karloveská – 
Botanická  

po rekonštrukcii el. 
telesa 

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úpava 
vývodov IS, výšková 
uprava obrubníkov, 

67 380,00 

+ Vybrané priechody 
pre chodcov 

  

Opravy z bežného rozpočtu 

Ulica Práce Výmera (m2) - odhad 

Palisády -                                
od Zochovej                         
po Štefánikovú 

  

položenie nového 
asfaltového 
krytu,  vyspravenie 
prepadov na vozovke a 
chodníku, realizácia 
bezbariérových úprav 
priechodov pre chodcov 
a lokálna výmeny 
poškodených 
obrubníkov 

5 200,00   
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Radlinského -         
Vazovova - 
Legionárska 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky a priľahlého 
chodníka, výmena 
poškodených častí 
obrubníka, 
debarierizácia 
priechodov   

2 500,00   

Drotárska cesta -                 
od Búdkovej 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky a chodníka, 
výšková úprava 
obrubníkov, 
debarierizácia 
priechodov   

2 200,00   

Šuleková -                              
od Palisády po 
otočku trolejbusov 

  

výmena živičných vrstiev 
vozovky, chodníka, 
oprava poškodených 
obrubníkov  

1 800,00   

Hraničná –                             
chodník od 
Stachanovskej po 
Mierovú 

  

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, riešenie 
odvodnenia kom. 

  

1 000,00   
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Drieňová -                                   
od Herlianskej                        
po Tomášikovu 

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, lokálna 
výšková úprava - 
výmena obrubníkov, 
debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

  

3 600,00   

Rybničná -                              
od Vajnôr po KJG 

  

  

oprava živičných vrstiev 
vozovky,  

  

5 400,00   

Bosákova -                     
Zastávka MHD 
Bosákova                            
smer Farského 

  

  

položenie nového 
betónového krytu 
zastávkového poľa 
a výmene dlažby 
priľahlého chodníka  

240,00   

Štefániková - 
chodník 

priechody 150,00 

Kubačová, 
Púchovská - chodník 
na strane 
električkovej 
zastávky Hybešova + 
na úrovni reštaurácie 

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka 

210,00 
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Con Forchetta 
(Púchovská 12) 

Slovanské nábrežie - 
chodník na 
Slovanskom nábreží 
okolo základnej 
školy  

pokládka živičnej vrstvy 
na podklad z 
betónových panelov 

350,00 

Dlhá ulica -                  
chodník  v úseku              
od Záhumennej                     
v smere na 
Novosadnú ul.                        
- pravá strana 

výmena asfaltovej vrstvy 
chodníka a úprava - 
debarierizácia priechodu 
pre chodcov 

250,00 

Lieskovská cesta - 
lokálne 

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úpava 
vývodov IS, 

307,69 

Odborárska - od 
Vajnorskej po 
Nobelovú  

chodník  

Cesta mládeže - od 
lanovky po otočku 
autobusov 

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úpava 
vývodov IS, výšková 
uprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 

7 600,00 
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chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

Dopravná - esíčko na 
Východnom) po 
zastávku 
Lokomotívne depo I 

oprava živičných vrstiev 
vozovky, výšková úpava 
vývodov IS, výšková 
uprava obrubníkov, 
výmena živičného krytu 
chodníka, debarierizácia 
priechodov v 
opravovanom úseku 

3 500, 00 

Hečková -  od 
zastávky električky 
Hečkova smerom 
hore ku Kadnárovej 
od OMV 

 370,00 

Saratovská – chodník 
od Drobného pokrač. 
z roku 2019 

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, 

1 153,00 

Alexyho, Saratovská 
– chodník pozdĺž 
Alexyho od LPG po 
križovatku 
Saratovská, pri DK 

výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, 

1 210,37 



12                       

Hargašová – chodník 
od Štefana Majera po 
Hargašovú č. 9 

výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, debarierizácia 
priechodov a prejazdov v 
opravovanom úseku 

250,00 

Gbelská - chodník výmena obrubníkov, 
výmena živičnej vrstvy 
chodníka, lokálna 
oprava podkladových 
vrstiev, debarierizácia 
priechodov a prejazdov v 
opravovanom úseku 

757,80 
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Názov Práce 

Areál Malý Slavín Rekonštrukcia rekreačného areálu - altánky, 
výsadba, herné prvky. 

Záhrada Horárne 
Krasňany  

Revitalizácia záhrady horárne. 

Pomník Daniela Tupého Rekonštrukcia pomníka a okolia - výsadba, 
povrchy, mobiliár, osvetlenie. 

Pekná cesta- areál 
muničných skladov 

Revitalizácia objektu a okolia-nový altánok, 
výsadba, povrchy, mobiliár, osvetlenie. 

Parčík Husova Rekonštrukcia - detské ihrisko, výsadba, 
povrchy, mobiliár, osvetlenie. 

Park Karlova Ves Rekonštrukcia - výsadba, skatepark,  povrchy, 
mobiliár, osvetlenie. 

Areál Železná Studnička Rekonštrukcia bufetu pri amfiteátri. 

Úprava brehu potoka-herné prvky. 

Park Legionárska Rekonštrukcia - výsadba, povrchy, mobiliár, 
osvetlenie. 

Park Hanulova Rekonštrukcia - detské ihrisko, výsadba, 
povrchy, mobiliár, oplotenie.  

Námestie slobody 1. Fáza rekonštrukcie fontány -technické 
zázemie fontány. 

Mestské Hradby 
Staromestská 

1. Fáza rekonštrukcie havarijného stavu- 
sprístupnenie časti hradieb. 

Motýlia lúka Pri Kríži Rekonštrukcia - výsadba, povrchy, mobiliár, 
osvetlenie. 
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Kamzík Nová pozorovňa zvierat-posed. 

Parčík Karadžičova-
Krížna 

Rekonštrukcia - výsadba, povrchy, mobiliár, 
osvetlenie. 

Cintorín Karlova Ves Rekonštrukcia vstupného priestoru cintorína 
- výsadba, povrchy, mobiliár. 

Staromestské dvory 
Revitalizácia 3 mestských dvorov- výsadba, 
mobiliár, osvetlenie. 

Suché Mýto 
Rekonštrukcia plochy zelene- výsadba, 
mobiliár. 

Komenského námestie Zelený info pavilón- výsadba, výstava. 

Fontána drevené plató Nová mobilná fontána-herný prvok. 

Radničné námestie  Nová výsadba okolia námestia. 

Zeleň Šancova Úprava stromových priestorov- výsadba. 

Mobiliár Nové lavičky, smetné koše, stĺpiky, pitné 
fontánky, mobilná zeleň, Sadni si sety. 

Osvetlenie Lokálne zlepšenia kvality osvetlenia rýchlymi 
a jednoduchými opatreniami vo všetkých 
mestských častiach. 

Závlaha Nové vodovodné prípojky a zavlažovací 
systém mestskej zelene. 
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