
Komplexná informácia o prekládke vysokého napätia nad Draždiakom 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

(Uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č.195 z 28.06.2016) 

 

V platnom Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení Zmien 

a doplnkov je stanovená územná rezerva pre prekládku vzdušného vedenia 2x110 kV 

z pôvodnej jestvujúcej trasy prechádzajúcej cez obytnú zónu mestskej časti Bratislava-

Petržalka, kde medzi stožiarmi č.30 – 31 križuje jazero Draždiak, do novej trasy, ktorá sa 

vyhýba zastavanému územiu mestskej časti a rešpektuje jej budúci rozvoj. Prekládka umožní 

odstránenie jestvujúceho vedenia najmä ponad jazero Draždiak, kde územný plán predpokladá 

rozvoj územia pre funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, 

parky a lesoparky, šport, telovýchova a voľný čas, rekreácia v prírodnom prostredí. 

Vzhľadom na jestvujúcu trasu vedenia nie je možné v tomto území rozvíjať a podporovať 

plnohodnotný rozvoj. 

Riešenie prekládky vzdušného vedenia je predmetom rokovaní  mestskej časti 

Bratislava – Petržalka a spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. od roku 2007. V tomto 

období sa uskutočnilo niekoľko rokovaní medzi zástupcami mestskej časti Bratislava-

Petržalka a zástupcami ZSE a.s. a ZSE-distribúcia, kde predmetom rokovaní bola prekládka 

vzdušného vedenia v zmysle platného územného plánu. 

V roku 2009 prebehla na mestskej časti Bratislava-Petržalka príprava majetko-

právneho vysporiadania pozemkov pod stavbou „Prekládka VVN Draždiak“ v zmysle 

platného územného plánu. V súvislosti s plánovanou výstavbou vedenia by malo byť celkovo 

dotknutých 50 vlastníkov pozemkov. Z toho je 40 fyzických osôb a 10 právnických osôb. 

V katastrálnom území Petržalka sa nachádza 7 pozemkov a 7 vlastníkov. Ostatné pozemky sú 

v k.ú. Jarovce. V mesiaci september – október 2009 bolo 36 vlastníkom odposlané znenie 

Zmluvy o budúcej zmluve o odplatnom zriadení vecného bremena. Z celkového počtu 36 

zásielok bolo prevzatých 33 zásielok. Zmluvu k uvedenému dátumu 2009 podpísal 1 vlastník. 

17.12.2009 Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka postúpil celú spisovú agendu 

týkajúcu sa prekládky „VVN Draždiak „ na Západoslovenskú energetiku, a.s.. 

Koncom roku roka 2012 predložila spoločnosť EDWIN, Ružová dolina 10, Bratislava 

na mestskú časť územno-technickú štúdiu  „Vedenie 110 kV – prekládka v lokalite 

Draždiak“. Technické riešenie bolo predložené v dvoch variantoch, z ktorých ani jeden 

nerešpektoval platný Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Obidve novo navrhované 

trasy prekládky si vyžadovali obstarať zmeny a doplnky územného plánu, prerokovať 

a následne schváliť v mestskom zastupiteľstve. 

V roku 2013 v zmysle Dodatku č. 25 k nájomnej zmluve č. 023/1993 so spoločnosťou 

Dalkia a.s., dnes Veolia a.s.,  poskytla mestskej časti mimoriadne nájomné vo výške 
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430 000,00 € na prekládku vysokého napätia ponad jazero Draždiak, prípadne na inú 

verejnoprospešnú investíciu, v zmysle uznesenia č.271 zo dňa 18.12.2016. 

Finančné prostriedky boli uhradené na účet mestskej časti dňa 26.04.2013.  Prekládka vedenia 

vysokého napätia v plnej miere spadá do kompetencie ZSE, ktorá síce vyvíjala  snahu 

uvedenú prekládku realizovať, ale vzhľadom na nedoriešené vlastnícke vzťahy v prvom 

prípade a nesúlad s územným plánom v druhom prípade nepokračovala v jej realizovaní. 

Z uvedeného dôvodu mestská časť v súlade s uznesením a po dohode so spoločnosťou Dalkia 

a.s., dnes Veolia a.s. použila finančné prostriedky na iné verejnoprospešné aktivity 

nasledovne: 

1. Vybudovanie športového areálu Tupolevova . Finančné prostriedky boli použité 

v roku 2014 a 2015 v celkovej čiastke 209 000,00 € 

2. Ovsištské námestie  , realizované v roku 2013 vo výške 93 000,00 € 

3. Oprava terás v roku 2014 v celkovej výške 128 000,00 €. 

 

Dňa 24.augusta 2016 na pôde mestskej časti Bratislava-Petržalka sa konalo stretnutie 

k problematike prekládky vysokého napätia nad jazerom Draždiak za účasti starostu mestskej 

časti Vladimíra Bajana, zástupcu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., JUDr. 

Hodosyho, vedúceho úseku riadenia investícií, prednostu miestneho úradu Miroslava 

Štefánika a Z. Kordošovej, vedúcej odd. územného rozvoja a dopravy. 

V úvode stretnutia prednosta a starosta v krátkosti zhrnuli problematiku riešenia 

prekládky VN napätia a doterajšie kroky, ktoré sa v tomto smere už uskutočnili. Zároveň 

opätovne nastolili otázku ako vyriešiť tento dlhodobý stav.                                                              

JUDr. Hodosy zdôraznil, že riešenie uvedenej problematiky je plánované v dlhodobom 

horizonte rozvoja a nikdy sa na túto problematiku nezabudlo. Západoslovenská distribučná, 

a.s. v spolupráci s hlavným mestom Bratislava a mestskou časťou Bratislava-Petržalka, má v 

pláne riešiť preložku napätia. Za týmto účelom už v minulosti prebehli rokovania. 

Základnou úvahou z ktorej spoločnosť vychádza je preložiť káble vysokého napätia 

prechádzajúce ponad Draždiak, na existujúce stožiare, ktoré dnes vedú elektrinu okolo 

železnice v k.ú Petržalka a v k.ú. Jarovce, smer Čunovo. Vzhľadom k udalostiam, ktoré 

prebehli pri transformovaní podnikov v ZSE, a.s. sa zistila skutočnosť, že elektrické vedenie 

do Čunova nie je majetkoprávne vysporiadané a v súčasnosti je vo vlastníctve viacerých 

subjektov (Vodohospodárska výstavba, š.p. a Elektrárne, a.s.). V rámci spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. prebiehajú rokovania s vlastníkmi, ale zatiaľ nie je jasný 

časový horizont na realizáciu preložky napäťového vedenia. Po vysporiadaní vlastníckych 

vzťahov môže spoločnosť pristúpiť k príprave preložky napätia ponad Draždiak. Odhadovaný 

čas na zrealizovanie tohto projektu je zhruba 3 roky. 

Súčasný stav elektrického vedenia ponad Draždiak podľa slov JUDr. Hodosyho je skôr 

estetický ako technický problém. V minulom období spoločnosť Západoslovenská 

distribučná, a.s. zrekonštruovala a zvýšila bezpečnosť elektrického vedenia, tiež posilnila aj 
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kapacitu. V súčasnosti je el. vedenie zabezpečené proti prípadnému odtrhnutiu zo stožiarov 

vysokého napätia a v prípade pádu na vodnú hladinu je riadiaci systém nastavený na okamžité 

uzavretie elektrického okruhu. 

Ďalším výhľadovým konceptom významných investícii spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. je realizácia rozvodne Petržalka 3 v zmysle platného územného plánu, ktorá 

by mala zásobovať elektrickou energiou a pokryť nároky pre celý južný rozvoj Petržalky. 

V súčasnosti však úplne postačuje kapacita trafostanice na Kolmej ulici v Petržalke, ktorá 

prešla kompletnou rekonštrukciou. Vybudovanie rozvodne Petržalka 3 sa stane reálnym až po 

dobudovaní 2.etapy NS MHD Petržalka-Janíkov dvor. Po zrealizovaní tohto konceptu sa 

zvýši kapacita existujúceho vedenia (Čunovo) a vznikne aj pre Západoslovenská distribučná, 

a.s. reálny dôvod na prekládku vedenia. 

 

Spracovala:                                                                                                                        

Ing. arch .Zuzana Kordošová,                                                                                                         

vedúca odd. ÚRaD 

 

 

 


