
Rozpočet
kapitálových výdavkov hlavného mesta na rok 2010 a prognóza na roky 2011 a 2012

v €
pro- pod- funkč- po- Celkové Očaká-

gram pro- ná lož- rozpočt. vané Návrh Schválený Návrh Prognóza Návrh Prognóza Poznámky

čís- gram klasifi- ka náklady plne- rozpočtu rozpo čet rozpočtu hl. mesta rozpočtu hl. mesta

lo čís- kácia stavby nie oddelenia na rok oddelenia na rok oddelenia na rok

lo r.2009 organizácie 2010 organizácie 2011 organizácie 2012

a b c d e 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.2. 01.1.1 Rozvojové projekty
(spolufinancovanie projektov z prostriedkov EÚ)

713002 Sieť zberných dvorov pre Hlavné mesto SR Bratislava 1 100 0 1 100 0 0 0 0 kúpa notebooku

713004 Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného 
mesta SR Bratislava

6 178 585 0 6 178 585 0 0 0 0

obstaranie a inštalácia palubných počítačov a 
označovačov cestovných lístkov vo vybraných  
dopravných prostriedkoch DPB a.s.

713005 Samoobslužné automaty

700 000 700 000 0 0

obstaranie a inštalácia samoobslužných 
predajných automatov na cestovné lístky a 
predplatné čípové karty

713005 Dobudovanie informačného zabezpečenia                  
900 000 900 000 0 0

obstaranie a inštalácia elektronických 
informačných tabúľ 

714002 BA-Rajka 387 041 387 041 nákup 2 ks autobusov 

714005 Sieť zberných dvorov pre Hlavné mesto SR Bratislava

197 540 197 540 0 0 0 0

obstaranie /nákup/ 2 ks  nákladných 
automobilov s nosičom kontajneru, ktoré budú 
slúžiť na zvoz vyseparovaných zložiek 
komunálnych odpadov zo zberných dvorov 
smerom k ich spracovateľom, resp. na skládku

716 Cyklistická cesta - Viedenská cesta

7 404 7 404
výdavky zahŕňajú geodetické práce a projekt 
skutočného vyhotovenia cyklotrasy

716 Sieť zberných dvorov pre Hlavné mesto SR Bratislava

86 765 52 573 14 110 20 082

vypracovanie inžiniersko-geologického 
prieskumu, polohopisného a výškopisného 
domerania areálov zberných dvorov, podkladov 
pre výber zhotoviteľa stavby (podklady, 
rokovania a pod.), vytýčenie inžinierskych sietí 
ich správcami, vytýčenie stavby, vypracovanie 
geodetickej dokumentácie skutočného 
realizovania stavby ako podklad do digitálnej 
mapy mesta, vypracovanie geometrického 
plánu ako podkladu pre vydanie kolaudačného 
rozhodnutia, vypracovanie projektovej 
dokumentácie skutočného realizovania stavby 
ako podklad pre vydanie kolaudačného 
rozhodnutia, vypracovanie technicko-
ekonomického vyhodnotenia stavby

Názov stavby

2010 2011 2012
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716 Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále
30 000 30 000 0 0 0 0 0

jednostupňová zlúčená projektová 
dokumentácia

716 Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova
248 445 0 248 445 0 0  0

prípravná projektová dokumentácia 
(zameriavacia a vytyčovacia činnosť)

716 Krízové centrum*

29 801 21 650 8 151 0 0 0 0

PD realizácie projektu, projekt interiérového 
vybavenia, projekt skutočného vyhotovenia 
stavby

717001 Cyklistická cesta - Viedenská cesta

272 565 0 272 565 0 0 0 0

Táto skupina kapitálových výdavkov obsahuje 
výdavky spojené s úpravou terénu, zemnými 
prácami, samotnou výstavbou telesa cyklotrasy 
a osadením dopravného a orientačného 
značenia. Plánované kapitálové výdavky 
predstavujú výšku oprávnených výdavkov 
projektu, na  ktorých prefinancovanie na úrovni 
95% Hlavné mesto SR Bratislava, žiada 
nenávratný finančný príspevok v rámci 
Operačného programu Bratislavský kraj.

717001 Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova

2 726 321 0 2 726 321 0 0 0 0

osadenie dopravného značenia, vybudovanie 
zábran a ochrana trakčného vedenia, 
vybudovanie preložiek trakčného vedenia a 
verejného osvetlenia, vybudovanie trakčného 
vedenia, vybudovanie napájania a ovládania  
výhybiek, pretláčanie Pražskej ulice, 
vybudovanie napájacieho vedenia, 
vybudovanie dozbrojenia meniarne Hroboňova, 
suma na realizáciu stavby je uvedená vrátane 
vedľajších rozpočtových nákladov a rezerv na 
zriadenie staveniska

717001 Sieť zberných dvorov pre Hlavné mesto SR Bratislava

496 811 0 195 638 301 173 0 0

celkové náklady na vybudovanie stavby 
zberných dvorov v BA- Rači - Pri Šajbách a v 
Petržalke - Janíkov dvor

717002 Medzi jarky
799 500 0 479 700 319 800

úprava verejného priestranstva v BA - 
Podunajských Biskupiciach - Medzi jarkami
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717002 Trolejbusová trať Vojenská nemocnica - Patrónka

2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 0

osadenie dopravného značenia, vybudovanie 
zábran a ochrana trakčného vedenia, 
vybudovanie preložiek trakčného vedenia a 
verejného osvetlenia, vybudovanie trakčného 
vedenia, vybudovanie napájania a ovládania  
výhybiek, vybudovanie napájacieho vedenia

717002 Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále

374 158 0 374 158 0 0 0 0

obstaranie detekčných zariadení a ich 
inštalácia na stožiare verejného osvetlenia a na 
stožiare cestnej svetelnej signalizácie na 
vybraných 13 kolíznych bodoch Račianskej 
radiály

717002 Krízové centrum*

1 828 349 0 1 687 000 141 349 0 0

náklady na rekonštrukciu a modernizáciu 
budovy na Budatínskej ul. a revitalizácia 
nezastavanej exteriérovej plochy priľahlého 
pozemku

Kapitálové výdavky spolu 17 264 385 104 223 12 777 758 2 000 000 4 382 404 2 000 000 0 0

* Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania (Poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi na uhrádzanie záväzkov voči dodávateľovi v lehote splatnosti na základe predloženia neuhradených 
účtovných dokladov vystavených dodávateľom.), v rozpočte referátu sú však uvedené celkové náklady na projekt pre prípad omeškania platieb z Národného kontaktného bodu.
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