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„Plánovaná rekonštrukcia  parku Andreja Hlinku v Ru žinove“  
 
 

Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav mobiliáru, spevnených plôch a zelene v parku 
Andreja Hlinku  mestská časť Bratislava – Ružinov navrhla  rekonštrukciu predmetného 
parku. 
Z uvedeného dôvodu zabezpečila v roku 2009  vypracovanie štúdie a následne v roku 2010 
bol spracovaný realizačný projekt spol. INTERSET Group, s.r.o.  
Následne bola podaná žiadosť o stavebné povolenie na mestskú časť - Staré mesto na 
predmetnú stavbu. 
Park A. Hlinku navrhujeme revitalizovať bez stavebných objektoch formou vydania 
stavebného povolenia na stavbu SO 06 a ohlásenia stavebných úprav pre objekty ako sú 
uvedené v súhrnnej tabuľke č.1   
 
Tabuľka č. 1 
 
Stavebný objekt popis 
SO-01 Oprava 
betón.stien a 
prvkov+nové 
bet.konštr. 

oprava pôvodných bet.optických a 
oporných stien, bet.lavičiek a 
schodisk.stupňov veľkej fontány. 
Vybudovanie nových betónvých 
konštrukcií,t.j.nové bet.steny a krhuhy 
pre lavičky  

SO-04  Pamätník 
A.Hlinku 

stavebná časť  

SO-05  Osvetlenie 
pamätníka A.Hlinku 

 osvetlenie 

SO-10 Odvodnenie 
spev. plôch a 
parková kanalizácia 

cez chodníkové vpuste a žlaby 

S0-11 
Elektroprípojka 

rieši nové elektro prípojky pre osvetlenie 
a tech.časť fontány 

SO-12 Spevnené 
plochy 

chodníky z "Végécolu" a chodníky zo 
zámkovej dlažby 

S0-13 Mobiliár lavičky ,odpadkové koše a picie fontány 

SO-14 Osvetlenie osvetlenie na stĺpoch a iluminácia parku 

SO-15 Sadové 
úpravy 

z výrubu a orezu stromov,výsadba 
drevín a krovín a založenie trávnika 
a náhradnej výsadby 
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Snahou MČ je kumulovať finančné prostriedky z viacerých zdrojov a zabezpečiť tak 
dokončenie revitalizácie  parku v priebehu roka 2014.  
 
V súčasnosti sú uzavreté zmluvy o spolupráci: 

1.J & T REAL ESTATE, a.s. na stavebné objekty  SO 06, SO 03 vo výške 258 360 € 
2.Bolipolis s.r.o. na stavebné objekty SO 01- vo výške 20 000 € 
 

Momentálne sa realizujú práce SO 13 koše a lavičky vo výške 30 000, na základe 
schváleného rozpočtu MČ . 
Tiež prebiehajú rokovania s ďalším investorov o financovaní SO 14, SO 10, SO 11.  
Objekt SO 15 je možné čiastočne pokryť v rámci náhradných výsadieb, len ohľadne 
výrubového konania. 
 
V tomto roku by bolo možno realizovať úpravu zelene vo výške 100 000eur 
 
Nepokryté zostávajú výdavky na SO 12, SO 04, SO 05, SO 15  vo výške 421 236,- € . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

  



Časový harmonogram prác pri rekonštrukcii parku A. H linku
Stavebný objekt popis výkaz výmer Časový harmon. RN v EUR Pozn.

SO-15 Sadové úpravy
práce budú pozostáva ť z bezpečnostných rezov a 
výrubov drevín 29 813,8 m2 11. - 12. mes.2013

100 000,00 € MČ

SO - 01 Oprava bet. stien a múrikov

oprava pôvodných bet.optických a oporných stien, 
schodisk.stupňov velkej fontány .Vybudovanie nových 
betónvých konštrukcií,t.j.nové bet.steny a krhuhy pre 
lavičky nadzákl.múry pohľadové 52 m2 09 -10. - XI. mes.2013

20 000,00 € Bolipolis

S0-13 Mobiliár lavičky , 45 ks + 10 ks lavičky  55 ks,odp.koše 20 ks 09. - 10 mes.2013 30 000,00 € MČ

z toho: Pitné fontány
rieši nový prívod vody k pitným fontánam z 
ver.vodovodu 3 ks 04/2014

7 000,00 € BVS

SO-10 Odvodnenie spev. plôch a parková kanalizácia cez chodníkové vpuste a žlaby počet vpustí 29 ks + 71m žlabov 68 201,00 €

SO-06 Korčuliarska dráha Korčuliarska dráha celková plocha 3745 m2 05. - 06. 2014 176 941,00 € J&T

SO-12 Spevnené plochy chodníky zo zámkovej dlažby celková plocha 1 256,7m2 06 /072014 41 448,00 €
chodníky celková plocha 8 848,7 m2 06/07/2014 221 200,00 €

SO-03 Veľká fontána výmena technológie, osvetlenie,opravy povr. 81 419,00 € J&T

SO-14 Osvetlenie osvetlenie na stĺpoch a iluminácia parku
stožiar.svietidlo 60 ks a svietidlo 
na povrch 163 ks 04.- 05. 2014

150 000,00 €

SO-04  Pamätník A.Hlinku stavebná časť zmena materiálu a polohy 7 294,00 €

SO-05  Osvetlenie pamätníka A.Hlinku  osvetlenie nové osvetlenie pamätníka 7 294,00 €

SO-11 Elektroprípojka
rieši nové elektro prípojky pre osvetlenie a 
technol.časť.fontány

kábel elektr. Dl.1575 m + 
elektromery 3 ks 03/2014

37 684,00 €

SO -15 Sadové úpravy práce budú pozostávať z náhradnej výsadby drevín v počte - 56 ks 08 - 09/2014 37 000,00 € MČ
výsadby zahustených drevín 09. - 10/2014 65 000,00 €
založenie trávnika 4857 m2 08.- 09./2014 42 000,00 €

Spolu 1 092 481,00 €
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