
HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
 

Primaciálne nám. 1,  P.O. Box 192,   814 99  Bratislava 

 

 

č. MAGS OD 38876/2019-59371 

VS:  

evid.č. 3/U/19/Kl 

Bratislava dňa 12.2.2019 

 

 

  

                                        P O V O L E N I E  
 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ako príslušný cestný správny orgán 

podľa § 3 ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) a § 12 ods. 4 zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov na základe stanoviska 

správcu komunikácie a záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, podľa § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky 

Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) na základe žiadosti zo dňa 1.2.2019  

 

žiadateľovi: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava,  

v zastúpení: TWIN City Infrastucture s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 

stavebný dozor investora: HB REAVIS MANAGEMENT s.r.o., Karadžičova 12, 

 821 08 Bratislava, Ladislav Dianiška, tel.: 0918 893 383  

 
 

                                                                    p o v o ľ u j e 

 

 

úplnú uzávierku miestnej komunikácie II. triedy Mlynské nivy, čiastočnú uzávierku 

križovatky Mlynské Nivy - Karadžičova a čiastočnú uzávierku križovatky Mlynské Nivy        

– Svätoplukova v Bratislave – Staré Mesto a Ružinov z dôvodu: realizácia kompletnej 

rekonštrukcie  ulice Mlynské Nivy 

 

v termíne: 15.2.2019  - 31.8.2019 

 

Križovatka č. 608 – Mlynské nivy – Karadžičova 1. etapa 

Predpokladaná doba 1. kroku uzávery ulice Mlynské Nivy bude od 15.2.2019 do 11.3.2019. 

V rámci úprav dôjde k vymedzeniu priestoru v strede križovatky, okolo ktorého budú 

umiestnené značky Z4a a Z4b. Vzhľadom k uzavretiu Mlynských Nív, bude zakázané pravé 

odbočenie od Dostojevského radu a celý výjazd z ulice Mlynské Nivy (vpravo, priamo, 

vľavo). Zakázané bude aj ľavé odbočenie od Karadžičovej ul. a priamy smer od Dunajskej ul. 

Priechod pre chodcov cez ul. Mlynské Nivy bude zrušený. Pre priamy smer od Dostojevského 

radu na Karadžičovu bude k dispozícii 1 jazdný pruh. Vstup od Dunajskej bude mať k 

dispozícii 1 jazdný pruh pre odbočenie vpravo a 1 jazdný pruh pre odbočenie vľavo 

(výjazdový pruh pre ľavé odbočenie od Dunajskej bude riešený v mieste súčasného ľavého 

odbočenia z Karadžičovej ul.). Prejazd cez ulicu Mlynské nivy smerom ku Košickej ulici 

bude umožnený len vozidlám stavby. 
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Križovatka č. 608 – Mlynské nivy – Karadžičova 2. etapa 

Predpokladaná doba 2. kroku uzávery ulice Mlynské Nivy bude od 11.3.2019 do 31.8.2019. 

Všetky smery do a z ulice Mlynské Nivy budú zrušené, a v tomto zmysle bude upravená 

cestná dopravná signalizácia. Priamy smer po ulici Karadžičova od Dostojevského radu v 

smere k Záhradníckej ulici bude vedený v priestoroch stavby. Prejazdný koridor bude 

vyznačený prenosným dopravným značením.  

V predchádzajúcom kroku bol priamy smer medzi Dostojevského radom a Karadžičovou 

riešený na jednom jazdnom pruhu vedenom prostriedkom križovatky. V druhom kroku bude 

tento pruh vedený oblúkom okolo križovatky začínajúc na pravom odbočení na Mlynské Nivy 

poza ostrovček a končiac pravým odbočením z Mlynských Nív na Karadžičovu poza 

ostrovček. Ostatné vstupy a smery (ich ponechanie a obmedzenie) je totožné ako                    

v predchádzajúcom kroku. Prejazd cez ulicu Mlynské nivy smerom ku Košickej ulici bude 

umožnený len vozidlám stavby. 

 

Križovatka č. 212 – Mlynské nivy – Košická ulica 

Predpokladaná doba  uzávery  bude od 15.2.2019 do 31.8.2019. 

Prvý krok v križovatke č. 212 zahŕňa uzatvorenie komunikácie Mlynské Nivy na strane 

stavby TWIN CITY. Vjazdy do ulice Mlynské Nivy budú zrušené. Bude povolený len výjazd 

z dočasnej autobusovej stanice Mlynské Nivy (priamy smer na Prievozskú ulicu a pravé 

odbočenia na Košickú ulicu). Vjazd do dočasnej autobusovej stanice bude cez Bottovu ulicu. 

V rámci úprav dôjde k zamedzeniu prístupu na ulicu Mlynské Nivy, pričom výjazd bude 

umožnený z dočasnej autobusovej stanice priamo na Prievozskú ul. (1 jazdný pruh) a vpravo 

na Košickú (1 jazdný pruh). Okrem tejto úpravy dôjde k zmene radenia na ďalších dvoch 

ramenách. Na vstupe od Prievozskej dôjde k zmene jedného z jazdných pruhov pre priamy 

smer na ľavé odbočenie (vyhradený pruh pre BUS). Vstup od Košickej bude mať zakázané 

ľavé odbočenie, a k dispozícii tak bude mať pre priamy smer 3 jazdné pruhy, z čoho 1 bude 

slúžiť pre BUS a pre pravé odbočenie späť na Svätoplukovu ul. 

 

Vjazd na autobusovú ulicu bude z Chalupkovej ulice. 

 

Pohyb chodcov bude vedený po vyznačených obchádzkových trasách po priľahlých 

komunikáciách. 

 

Pešie trasy 

Prístup k dočasnej autobusovej stanici pre peších bude umožnený: 

- z Košickej ulice po chodníku na ulici Mlynské nivy na strane dočasnej autobusovej stanice 

- z Košickej ulice po chodníku na Chalúpkovej ulici 

- z Páričkovej ulice popri budove VUB Banky, následne chodci prejdú krížom ulicu Mlynské 

nivy, na ktorej bude staveniskovým oplotením vymedzený koridor pre peších. Následne 

prejdú pri budove Twincity A až k dočasnej SAD 

- z Karadžičovej ulice popri budovách Twincity A  až k dočasnej SAD 

 

Zmeny v trasovaní liniek MHD  

Z dôvodu uzávierky Mlynských nív bude zavedená obojsmerná premávka MHD na 

Páričkovej ulici, kde budú zriadené dve obojsmerné zastávky Autobusová stanica 

a Cvernovka. Linky MHD budú premávať po zmenených trasách so zmenou v obsluhe 

zastávok. Linky MHD po ulici Mlynské nivy premávať nebudú a zastávky na ulici Mlynské 

nivy budú zrušené. 
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Linky 21 a 25 - ruší sa nástupište Autobusová stanica v súčasnej polohe. Náhradné nástupište 

bude zriadené na opačnej strane Páričkovej ulice. Obrat do opačného smeru sa vykoná okolo 

stredového ostrovčeka. 

Linka 50 - obojsmerne po trase Páričkova, Karadžičova, Dostojevského rad, kde obslúži 

zastávky Cvernovka (na Páričkovej ulici) a Autobusová stanica (na Páričkovej ulici). 

Linka 70 - obojsmerne po trase Košická, Landererova, Dostojevského rad, kde obslúži 

zastávky Košická-Autobusová stanica, Prístavná a Panorama City.               

Linka 88 - ruší sa nástupište Autobusová stanica v súčasnej polohe. Náhradné nástupište bude 

zriadené na opačnej strane Páričkovej ulice. Obrat do opačného smeru sa vykoná okolo 

stredového ostrovčeka. 

Linka 205 - obojsmerne po trase Páričkova, Karadžičova, Ul. 29. augusta, kde obslúži 

zastávky Cvernovka (na Páričkovej ulici), Autobusová stanica (na Páričkovej ulici) a Ul. 29. 

augusta (obojsmerne). 

Linka N61 – obojsmerne po trase Páričkova, Karadžičova, Ul. 29. augusta, kde obslúži 

zastávky Cvernovka (na Páričkovej ulici), Autobusová stanica (na Páričkovej ulici) a Ul. 29. 

augusta (obojsmerne). 

Linka X72 - obojsmerne po trase Svätoplukova, Páričkova, Karadžičova, Ul. 29. augusta, kde 

obslúži zastávky Košická-Autobusová stanica (obojsmerne), Cvernovka (na Páričkovej ulici), 

Autobusová stanica (na Páričkovej ulici) a Ul. 29. augusta (obojsmerne). 

                                                                                                                                                                                                                        

za týchto záväzných podmienok: 

1. Žiadateľ je povinný dodržať termín uzávierky, prípadne vykonať všetky opatrenia 

na skrátenie termínu uzávierky. 

2. Žiadateľ je povinný začať s prácou, ktorá bola dôvodom uzávierky bezprostredne 

po uzavretí komunikácií. 

3. Žiadateľ zabezpečí vyznačenie uzávierky dopravným značením a dopravnými 

zariadeniami podľa projektu organizácie dopravy (POD) zo dňa 29.1.2019 určeného 

cestným správnym orgánom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia. 

4. Zmeny v rozsahu a spôsobe  uzávierky môže žiadateľ vykonať iba na základe povolenia 

cestného správneho orgánu. 

5. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu neplnenia podmienok 

stanovených v tomto povolení a ktoré vzniknú z dôvodu tejto uzávierky. 

6. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo v prípade všeobecného záujmu zmeniť alebo 

doplniť stanovené podmienky. 

7. Žiadateľ je povinný po ukončení uzávierky dať dopravné značenie do pôvodného stavu, 

alebo do stavu určeného schváleným POD.  

8. Žiadateľ zabezpečí informovanie verejnosti o tejto uzávierke prostredníctvom masovo-

komunikačných prostriedkov. 

9. Žiadateľ zabezpečí v prípade potreby vjazd na uzavretú komunikáciu vozidlám 

záchrannej služby, hasičským vozidlám, vozidlám polície. 

 

Podľa  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od zaplatenia správneho poplatku. 

 

 

       Ing. arch. Matúš Vallo 

                primátor 

 

 

  za Mgr. Peter Bánovec 

v.r. 
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Povolenie sa doručí: 

1. Žiadateľ:  Hlavné  mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

 v zastúpení: TWIN City Infrastucture s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 

2. Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ Bratislava 

3. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 

811 07 Bratislava 1 

4. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, P.O.BOX 93, Trnavská cesta 8/A, 

821 08 Bratislava 2 

5. Okresný úrad Bratislava, Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

6. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 

7. Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy, Gunduličova 10, 811 05 Bratislava 1 

8. STELLA CENTRUM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ, Ružinovská 1, P.O.Box 85, 

820 09 Bratislava 29 

9. Slovenský rozhlas – Zelená vlna, Mýtna 1, P.O.BOX 55, 817 55 Bratislava 15 

10. Magistrát hl.m.SR Bratislavy - oddelenie komunikácie a marketingu 

11. Magistrát hl.m.SR Bratislavy - oddelenie správy komunikácií 

 

Vybavuje: Ing. Klementová,  tel. 59 356 570 


