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Materiál číslo: 391/2009

K bodu : Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
A. Výdavky na opravu komunikácií, chodníkov a dopravného značenia

Predkladá:

Návrh uznesenia:

Marián Miškanin
prednosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BratislavaPetržalka
schvaľuje

Prerokované :
v miestnej rade
dňa 16.06.2009
v komisii správy miestneho
dňa 17.6.2009
v komisii finančnej dňa 29.6.2009
stanovisko komisie bude doložené

Spracoval:
Ing. Vlasta Sedláková
vedúca referátu investičného
Ing. Ján Kubička
vedúci ONM

zvýšenie výdavkov v programe 4.1.1. – opravy
majetku a miestnych podnikov komunikácií,
chodníkov a dopravného značenia
z Rezervného fondu vo výške 24 000 EUR

Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava-Petržalka rozhodnutím zastupiteľstva mestskej časti schválila rozpočet
na rok 2009. V schválenom znení rozpočtu boli vyčlenené na opravu komunikácií, chodníkov a
dopravného značenia prostriedky vo výške 170 164 €.
Investičný referát oddelenia nakladania s majetkom vyhotovil po zimnom období 2008/2009
podrobný súpis poškodení chodníkov, komunikácií a parkovísk v mestskej časti (viď priložená
tabuľka so súpisom potrebných opráv podľa lokalít), ktoré je potrebné opraviť. Havarijné stavy –
výtlky boli odstraňované okamžite ako to umožnilo počasie. Bolo uskutočnené výberové konanie
na dodávateľa opráv a v týchto priebežne pokračujeme. Doteraz boli objednané resp. už
realizované práce na opravách komunikácií a chodníkov v rozsahu cca 39 210 €. Z položky boli
čerpané finančné prostriedky na opravu dopravného značenia a čistenie dažďových vpustov
v sume cca 10 550 €. Nevyhnutne nutné je v tomto roku zabezpečiť komplexnú opravu
chodníkov na Námestí Hraničiarov, ktorá si vyžaduje značné finančné prostriedky, odhadom cca
70 000 €. Na základe vyššieuvedeného zostáva na všetky ostatné opravy suma cca 50 400 €.
Napriek tomu, že na položku výstavba nových chodníkov bolo pôvodne referátom investičným
oddelenia nakladania s majetkom požadovaných 33 194 €, na základe požiadavky poslaneckých
klubov bola položka navýšená celkom na 66 388 €. Podľa vysvetlenia zástupcov týchto klubov
bola požiadavka interpretovaná nesprávne, nakoľko úmysel bol navýšiť prostriedky rozpočtu
určené na opravy poškodených chodníkov, ktorých stav je v mnohých prípadoch alarmujúci.
Možnosti výstavby nových chodníkov sú oproti minulým obdobiam značne komplikované a to
z toho dôvodu, že je nevyhnutné získať vzťah k dotnutému pozemku vo forme prenájmu.
V minulosti platný postup, že postačoval vzťah k pozemkom na základe už jestvujúcich
zverovacích protokolov nepostačuje, nakoľko dotknuté plochy sú vo väčšine prípadov mestskej
časti zverené iba za účelom údržby zelene.
Zatiaľ čo v minulých rokoch postačovalo k získaniu povolenia stavby len ohlásenie drobnej
stavby na stavebnom úrade, v súčasnosti je potrebné na základe projektovej dokumentácie,
vypracovanej odborne spôsobilou osobou získať územné rozhodnutie, ktoré musí vydať niektorá
iná mestská časť a následne stavebné povolenie. Okrem toho je pre vydanie územného
rozhodnutia nevyhnutné získať súhlas hlavného mesta čo je vo väčšine prípadov značne
problematické a na stanovisko je potrebné čakať aj niekoľko mesiacov.
Je dôležité tiež zdôrazniť, že od začiatku roku 2009 sme neobdržali žiadnu žiadosť na výstavbu
nových chodníkov.
Pre rok 2009 máme odsúhlasený a zmluvne potvrdený prenájom pozemkov na vybudovanie
nových chodníkov na Romanovej, Gessayovej, Znievskej (Lietavskej) a Haanovej ulici. Pre tieto
4 chodníky bola už začiatkom roku 2008 vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá je
v súčasnosti spolu s potrebnými vyjadreniami organizácií dotknutých v stavebnom konaní na
stavebnom úrade Bratislava-Staré mesto so žiadosťou o vydanie územného rozhodnutia. Po jeho
vydaní bude požiadané o vydanie stavebného povolenia.
Vzhľadom na dlhodobý proces od zadania návrhu nových chodníkov po vydanie stavebného
povolenia je v roku 2009 do 31.12.2009 možné realizovať len vyššieuvedené 4 chodníky a
vyčerpať z vyčlenených prostriedkov na realizáciu nových chodníkov len cca 30 000 €.
Z celkovej sumy na realizáciu výstavby nových chodníkov tak zostane cca 24 500 €
nevyčerpaných. Aj v prípade, že by boli dané požiadavky na výstavbu ďalších nových
chodníkov, nebude ich možné v tomto roku realizovať.
Žiadame preto odsúhlasiť presun finančných prostriedkov a úpravu rozpočtu tak, aby bolo
možné tieto prostriedky účelne využiť a to v oblasti na to určenej.
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Návrh :
Odsúhlasiť úpravu rozpočtu oddelenia nakladania s majetkom znížením položky realizácia
nových chodníkov o 24 000 € a navýšenie položky na opravu a údržbu komunikácií, chodníkov a
dopravného značenia o 24 000 €.
Súčasný stav :
Opravy komunikácií a chodníkov
Opravy objednané a realizované firmou Dopravia ( malé poškodenia, výplne )
realizované: Hálova, Fedinova, Prokofievova, Gercenova, Záporožská, Rontgenova,
Ševčenkova, Švabinského, Belinského
4 070 €
objednané: Wolkrova, Macharova, Pifflova, Černyševského, Farského, Mánesovo námestie,
Vavilovova, Jungmannova, Mlynarovičova, Haanova, Furdekova,
Gessayova, Šustekova, Blagoevova, Medveďovej, Sklodowskej, Pankúchova, Poloreckého
5 430 €
Opravy realizované firmou Slezák a BHPS
komunikácie: Hálova, Vilová, Vranovská, Gercenova, Ševčenkova, Röntgenova, Krupinská
Romanova, Starohájska, chodníky: Belinského, Romanova, Rovniankova
29 710 €
spolu na opravy komunikácií a chodníkov vyčerpané
39 210 €
na opravy dopravného značenia vyčerpané
7 800 €
na čistenie dažďových vpustov vyčerpané
2 750 €
schválený rozpočet na opravy komunikácií a dopravného značenia
na rok 2009
celkom aj s objednávkami vyčerpané
zostatok na položke

170 164 €
49 760 €
120 404 €

predpokladaná suma na opravu chodníka na Námestí hraničiarov 2 – 8,
ktorý je v havarijnom stave a vyžaduje komplexnú opravu

70 000 €

suma, zostávajúca na ostatné opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk,
ktorých priložený súpis je na cca 8 strán, ďalej dopravného značenia
a čistenia dažďových vpustov

50 404 €

Nové chodníky
schválený rozpočet na realizáciu nových chodníkov:
projekty, inžiniering
realizácia
vyčerpané
zostáva na realizáciu

9 229 €
57 159 €
2 640 €
54 519 €

predpokladané výdavky na realizáciu 4 chodníkov, na ktoré v súčasnosti
vybavujeme územné rozhodnutie a je predpoklad ich v tomto roku realizovať

30 000 €
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