Program 4:

Doprava a komunikácie

Zámer programu:

Výstavba, opravy a údržba komunikačných plôch a parkovísk v
správe mestskej časti a ich príslušenstva.

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2009

2010

2011

453 098,00
231 263,00
0,00
684 361,00

456 783,00
248 955,00
0,00
705 738,00

931 789,00
235 676,00
0,00
1 167 465,00

Štruktúra výdavkov:
4.1
Miestne komunikácie a chodníky
4.2
Parkoviská
4.3
Budovanie cyklotrás
4.4
Opravy pochôdznych terás

278 830,00 Eur
198 068,00 Eur
41 493,00 Eur
165 970,00 Eur

8 400 033 Sk
5 966 997 Sk
1 250 018 Sk
5 000 012 Sk

Podprogram 4.1:

Miestne komunikácie a chodníky

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie opráv a údržby zverených komunikácií, chodníkov,
parkovísk, dažďových vpustov, dopravného značenia a zariadení,
výstavba nových chodníkov

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2009

2010

2011

212 442,00
66 388,00
0,00
278 830,00

200 193,00
33 194,00
0,00
233 387,00

232 358,00
33 194,00
0,00
265 552,00

Štruktúra výdavkov:
4.1.1
Oprava a údržba komunikácií a chodníkov
4.1.2
Dotvorenie informačného systému značenia
ulíc a objektov
4.1.3
Výstavba nových chodníkov

199 164,00 Eur
13 278,00 Eur

6 000 015 Sk
400 013 Sk

66 388,00 Eur

2 000 005 Sk

Prvok 4.1.1:

Oprava a údržba komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť:

ONM - referát investičný

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2009

2010

2011

199 164,00
0,00
0,00
199 164,00

186 915,00
0,00
0,00
186 915,00

219 080,00
0,00
0,00
219 080,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

2009

Oprava a údržba komunikácií a
chodníkov

opravy komunikácií a chodníkov - m2

1800

opravy a údržba dopravného
značenia a dopravných zariadení
(dopravné prahy, dopravné
koly...)

počet dopravných značiek a zariadení

400

nové dopravné značenie a
dopravné zariadenia (dopravné
prahy, dopravné koly...)

počet dopravných značiek a zariadení

150

čistenie, údržba a opravy
dažďových vpustov

počet vpustov

100

bezbariérové úpravy chodníkov

počet bezbariérových úprav

2010

2011

5

Komentár : Mestskej časti Bratislava-Petržalka vyplýva zo zákona povinnosť zabezpečovať
údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy, zverených do správy. Na základe tejto
povinnosti budú podľa potreby realizované lokálne opravy komunikácií a chodníkov a údržba
cestných dažďových vpustov. Bude zabezpečovaná oprava a údržba jestvujúceho dopravného
značenia a dopravných zariadení (dopravných prahov, mechanických zábran) na zverených
komunikáciách. Podľa žiadostí občanov a obhliadok budú realizované bezbariérové úpravy
chodníkov.
Štruktúra výdavkov:
4.1.1

Bežné výdavky

199 164,00 Eur

6 000 015 Sk

Pridelené finančné prostriedky budú použité na lokálne opravy prepadnutých častí komunikácií,
chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Bude
zabezpečená oprava a údržba dopravného značenia a dopravných prahov na zverených
komunikáciách, ako aj každoročné preznačenie priechodov pre chodcov, ktoré vyplýva správcovi
komunikácií zo Zákona č 395 Z.z. o pozemných komunikáciách. Ďalej bude na základe
požiadaviek občanov a potrieb usmernenia dopravy realizované nové dopravné značenie a
spomaľovacie dopravné prahy a zariadenia (koly, zábrany). Na zverených parkoviskách, kde sa
nachádzajú odlučovače ropných látok bude potrebné zabezpečiť ich pravidelné čistenie. Podľa
potreby budú zabezpečené opravy a čistenie dažďových vpustov.
Budú realizované bezbariérové úpravy chodníkov zverených do správy mestskej časti.

Prvok 4.1.2:

Dotvorenie informačného systému značenia ulíc a
objektov

Zodpovednosť:

ONM - referát investičný

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2009

2010

2011

13 278,00
0,00
0,00
13 278,00

13 278,00
0,00
0,00
13 278,00

13 278,00
0,00
0,00
13 278,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

doplnenie a výmena
informačných smerníkov v
mestskej časti

počet nových orientačných bodov

2009

2010

2011

20

Komentár : Informačný orientačný systém bol v mestskej časti realizovaný v roku 1992. V
súčasnosti sa z celkového počtu 81 orientačných bodov so smerníkmi nachádza v mestskej časti
len 28. V rámci lepšej orientácie v mestskej časti navrhujeme zabezpečenie postupnej výmeny
jestvujúceho informačného orientačného systému za nový - aktuálny a kvalitnejší.
Štruktúra výdavkov:
4.1.2

Bežné výdavky

13 278,00 Eur

400 013 Sk

Finančná čiastka bola stanovená na základe odhadovanej ceny za 1 smerník s tabuľkami - 20
000,- Sk.

Prvok 4.1.3:

Výstavba nových chodníkov

Zodpovednosť:

ONM - referát investičný

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2009

2010

2011

0,00
66 388,00
0,00
66 388,00

0,00
33 194,00
0,00
33 194,00

0,00
33 194,00
0,00
33 194,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

prípravná a projektová
dokumentácia, inžiniering

počet navrhovaných chodníkov

Realizácia nových chodníkov

plocha v m2

2009

2010

2011

4
400

Komentár : Na základe potreby a požiadaviek obyvateľov Petržalky realizuje mestská časť
každoročne dobudovanie nových chodníkov prevažne zo zámkovej dlažby. Chodníky sú
realizované v miestach vyšliapaných zdevastovaných trávnatých plôch. Realizácia nových
chodníkov prispeje k skvalitneniu životného prostredia v mestskej časti.
Štruktúra výdavkov:
4.1.3

Kapitálové výdavky

66 388,00 Eur

2 000 005 Sk

V rámci technickej projektovej dokumentácie budú zabezpečované projekty, vytýčenie
inžinierskych sietí a geodetické zameranie. V rámci realizácie budú po vydaní územného
rozhodnutia a stavebného povolenia vybudované 4
nové chodníky podľa projektovej
dokumentácie, vypracovanej v roku 2008 .

Podprogram 4.2:

Parkoviská

Zámer podprogramu:

Riešenie problému parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka
podľa prijatého Programu riešenia statickej dopravy

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2009

2010

2011

63 068,00
135 000,00
0,00
198 068,00

85 641,00
182 567,00
0,00
268 208,00

73 027,00
179 247,00
0,00
252 274,00

Komentár : Z dôvodu nedostatku parkovacích státí v mestskej časti a nepovoleného parkovania
na zverených komunikáciách III. triedy bude realizované zjednosmernenie vnútroblokových
komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania, prípadne čiastočného parkovania na
chodníkoch za účelom maximálneho zvýšenia počtu parkovacích miest. Bude zabezpečovaná
zmena dopravného režimu na komunikáciách a vyznačenie parkovacích státí vodorovným
značením podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, odsúhlasenej v Dopravnej komisii
Magistrátu hl. m. SR Bratislava.
Štruktúra výdavkov:
4.2.1
Zabezpečovanie vyhradeného parkovania
4.2.2
Projekt zjednosmernenie ulíc
4.2.3
Výstavba nových parkovacích miest

46 471,00 Eur
16 597,00 Eur
135 000,00 Eur

1 399 985 Sk
500 001 Sk
4 067 010 Sk

Prvok 4.2.1:

Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť:

ONM - referát investičný

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2009

2010

2011

46 471,00
0,00
0,00
46 471,00

62 405,00
0,00
0,00
62 405,00

49 791,00
0,00
0,00
49 791,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

2009

Vyhradené parkovanie pre
osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a
orientácie

počet vybavených rozhodnutí

80

Vyhradené platené parkovanie

počet vybavených rozhodnutí

220

2010

2011

Komentár :
Na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti môžu občania,
bývajúci v Petržalke požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státia v mieste svojho
bydliska. Parkovacie státia pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva
bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státia pre ostatných
občanov budú spoplatnené, pričom získané finančné prostriedky budú použité na výstavbu
nových parkovacích státí v mestskej časti.
Štruktúra výdavkov:
4.2.1

Bežné výdavky

46 471,00 Eur

1 399 985 Sk

Z pridelených finančných prostriedkov bude na základe vydaných rozhodnutí z oddelenia
územného rozvoja a dopravy hradená realizácia opráv a nového dopravného značenia pre
vyhradené parkovanie invalidných občanov mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré si hradia
občania. Ďalej bude hradená realizácia nového dopravného značenia, opráv a údržby pre platené
vyhradené parkovanie.

Prvok 4.2.2:

Projekt zjednosmernenie ulíc

Zodpovednosť:

ONM - referát investičný

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2009

2010

2011

16 597,00
0,00
0,00
16 597,00

23 236,00
0,00
0,00
23 236,00

23 236,00
0,00
0,00
23 236,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečenie projektovej
dokumentácie

počet projektov

Zjednosmernenie komunikácií a
vyznačenie parkovacích státí

počet státí

2009

2010

2011

2
300

Komentár : Z dôvodu nedostatku parkovacích státí v mestskej časti a nepovoleného parkovania
na zverených komunikáciách III. triedy bude realizované zjednosmernenie vnútroblokových
komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania, prípadne čiastočného parkovania na
chodníkoch za účelom maximálneho zvýšenia počtu parkovacích miest. Bude zabezpečovaná
zmena dopravného režimu na komunikáciách a vyznačenie parkovacích státí vodorovným
značením podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, odsúhlasenej v Dopravnej komisii
Magistrátu hl. m. SR Bratislava.
Štruktúra výdavkov:
4.2.2

Bežné výdavky

16 597,00 Eur

500 001 Sk

Na základe projektovej dokumentácie „Zmena organizácie dopravy“ bude po odsúhlasení
oddelením ÚRaD a Radou fondu statickej dopravy vypracovaná realizačná projektová
dokumentácia a zabezpečované zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí v ďalších
vybraných obytných súboroch Petržalky.

Prvok 4.2.3:

Výstavba nových parkovacích miest

Zodpovednosť:

ONM - referát investičný

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2009

2010

2011

0,00
135 000,00
0,00
135 000,00

0,00
182 567,00
0,00
182 567,00

0,00
179 247,00
0,00
179 247,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

2009

Zabezpečenie technickej
projektovej dokumentácie

počet projektov

3

Realizácia výstavby nových
parkovacích miest

počet státí

70

2010

2011

Komentár :
Z dôvodu kritického nedostatku parkovacích státí v mestskej časti bude
zabezpečená projektová dokumentácia, stavebné povolenie a realizácia nových parkovacích státí
riešených v rámci prestavby nefunkčných detských ihrísk resp. pozdĺž komunikácií zverených do
správy mestskej časti.
Štruktúra výdavkov:
4.2.3

Kapitálové výdavky

135 000,00 Eur

4 067 010 Sk

V rámci technickej projektovej dokumentácie budú zabezpečované projekty, vytýčenie
inžinierskych sietí a geodetické zameranie. V roku 2009 sa sústredíme na zabezpečenie projektov
prestavby zrušených detských ihrísk na parkoviská. Realizácia nových parkovacích státí v roku
2009 by mala byť zabezpečená na základe projektových dokumentácií vypracovaných v roku
2008 po zverení dotknutých pozemkov, umiestnení stavby a vydaní stavebného povolenia.

Podprogram 4.3:

Budovanie cyklotrás

Zámer podprogramu:

Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v obytnom území Petržalky
výstavbou bezpečných cyklotrás a ich napojenie na mestské a
medzinárodné cyklotrasy.

Zodpovednosť:

Cieľ 1 - oddelenie územného rozvoja a dopravy
Cieľ 2 - ONsM

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2009

2010

2011

11 618,00
29 875,00
0,00
41 493,00

11 618,00
33 194,00
0,00
44 812,00

11 619,00
23 235,00
0,00
34 854,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

1. kód SV Zabezpečiť spracovanie
štúdií trasovania cyklotrás v zóne
Dvory , Háje, Lúky

Návrh dĺžky nových resp. upravených cyklistických trás

2. kód KV Projekty a realizácia
cyklotrás na základe odsúhlasenej
projektovej dokumentácie

Zrealizovaná dĺžka cyklistických trás v metroch
technická projektová dokumentácia -počet

2009

2010

2011

5000 m
Návrh v
zóne Dvory
500
2

Komentár : V rokoch 1991-1995 boli v rámci Petržalky zriadené cyklistické trasy v podstate na
jestvujúcich peších chodníkoch formou vodorovného a zvislého dopravného značenia s určitými
bezbariérovými úpravami. Situovanie nových bezpečných cyklotrás v obytnom území Petržalky
navrhujeme koncepčne overiť spracovaním štúdií trasovania cyklotrás postupne v jednotlivých
zónach Petržalky. Na základe spracovaných štúdií navrhujeme spracovať projektové
dokumentácie pre stavebné povolenie a následne realizovať ďalšie nové cyklotrasy. V roku 2009
navrhujeme spracovať projektovú dokumentáciu, zabezpečiť stavebné povolenie a zrealizovať
jednu cyklotrasu .
Štruktúra výdavkov:
4.3.0
Bežné výdavky
4.3.0
Kapitálové výdavky

11 618,00 Eur
29 875,00 Eur

350 004 Sk
900 014 Sk

Finančná čiastka bola stanovená na základe odborných skúseností našich pracovníkov s
obstarávaním dopravných štúdií v rámci výkonu činností oddelenia. Čiastka bude uspresnená na
základe zrealizovaného výberového konania.
V rámci technickej projektovej dokumentácie budú zabezpečované projekty, vytýčenie
inžinierskych sietí a geodetické zameranie. V roku 2009 je navrhnutá na základe vypracovanej
projektovej dokumentácie a vydaného územného rozhodnutia a stavebného povolenia realizácia
vybranej cyklotrasy.

Podprogram 4.4:

Opravy pochôdznych terás

Zámer podprogramu:

Opravy terás a najmä prístupov na terasy obytných domov v správe
mestskej časti

Zodpovednosť:

ONM - referát investičný

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2009

2010

2011

165 970,00
0,00
0,00
165 970,00

159 331,00
0,00
0,00
159 331,00

614 785,00
0,00
0,00
614 785,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

2009

Čiastkové opravy prístupov na terasy
- schodov a rámp

počet opravených schodov, rámp

5

technická projektová dokumentácia

počet projektov

2

2010

2011

Komentár : Z dôvodu kritického stavu terás zverených do správy mestskej časti pristúpila
mestská časť k realizácii ich postupných opráv. Jedná sa najmä o riešenie opráv prístupových
schodov a rámp na terasy.
Štruktúra výdavkov:
4.4.0
Bežné výdavky

165 970,00 Eur

5 000 012 Sk

Na základe vypracovaného pasportu o stave terás v správe mestskej časti budú realizované
opravy prístupových schodov a rámp na terasy.

