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„Modernizácia a revitalizácia parku Andreja Hlinku v Ružinove“ , 
 
 
 
Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav mobiliáru, spevnených plôch a zelene v parku 
Andreja Hlinku  mestská časť Bratislava – Ružinov zahájila  revitalizáciu predmetného parku. 
Revitalizácia parku A. Hlinku sa realizuje bez stavebných objektov kaviarne a Galérie na 
základe vydania súhlasu k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 26. 02 2014 podľa stavebných 
objektov uvedených v PD, ktoré sú uvedené v tab. č. 1. 
 
Predmetom revitalizácie parku A. Hlinku je : 
 -    obnova a oprava oporných múrikov a betónových stien s antigrafitovým náterom, 
- výrub drevín a kríkov na základe vydaného rozhodnutia o výrube orgánom ochrany 

prírody    a krajiny mestskou časťou  Bratislava – Ružinov zo dňa 25. 2. 2014, 
- stavebnými úpravami – výmeny existujúcich spevnených plôch, 
- odkanalizovanie parku A. Hlinku, 
- oprava veľkej závojovej fontány, 
- výmena existujúcich elektroprípojok  a doplnenie verejného osvetlenia, 
- oprava pitných fontán v počte 3 ks, 
- výmena parkového mobiliáru (lavičky a koše), 
- náhradná výsadba drevín a zahustených výsadieb a kríkov v zmysle vydaného 

rozhodnutia.  
 
 
Predmetné práce budú realizované na základe  zmluvy o  spolupráci so zazmluvnenými 
spoločnosťami : 

1. J & T REAL ESTATE, a.s. na stavebné objekty  SO 06, SO03 vo výške 258 360 € 
2. Bolipolis s.r.o. na stavebné objekty SO 01- vo výške 20 000 € 
3. SUNSIZE, a.s.,  elektoriinštalácia a doplnenie verejného osvetlenia – 188 000 € 
4. Oprava sevnených plôch – PRO TP 06, s.r.o., - 1. etapa ...... 110 000 €  
5. IN –Kanál, Odkanalizvanie parku A. Hlinku, vo výške 51 700 € 

   6. BVS a.s.- rekonštrukcia pitných fontán, vo výške 7000 € 
   7. Kulla, s.r.o., parkový mobiliár vo výške 26 800 € 
    
 Z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov sa bude realizovať prvá a druhá etapa 
spevnených plôch vo výške 180 000 € na revitalizáciu zelene a sadových úprav – SO 10, SO 
11, SO 15,  vo výške – 90 000  € odvodnenie parku A. Hlinku 51 700 €, 
 
V prílohe č. 1 je časový harmonogram investičných aktivít pri revitalizácii parku A. Hlinku. 
 

 
 
Spracoval:  RNDr. L. Richterová  
                   Ing. Ľ. Holík 
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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 schodísk. 
stupňov veľkej fontány. Vybudovanie 
nových betónch konštrukcií, t.j. nové bet. 
steny a polkruhy pre lavičky  

SO-12 Spevnené 
plochy 

Úprava existujúcich chodníkov z asfaltu 

SO-10 Odvodnenie 
spev. plôch a 
parková kanalizácia 

cez chodníkové vpuste a žlaby 

S0-11 
Elektroprípojka 

rieši nové elektroprípojky pre osvetlenie 
a technická časť fontány 

  

S0-13 Mobiliár lavičky ,odpadkové koše a pitne fontány 

SO-14 Osvetlenie osvetlenie na stĺpoch verejného 
osvetlenia – zachovanie existujúceho 
a doplnenie nového verejného 
osvetlenia 

SO-15 Sadové 
úpravy 

z výrubu a rezu stromov, výsadba drevín 
a krovín a založenie trávnika 
a náhradnej výsadby 

 



Časový harmonogram prác pri rekonštrukcii parku A. H linku

Stavebný objekt popis výkaz výmer Časový harmon. Pozn.-zdroj

SO-15 Sadové úpravy
práce budú pozostáva ť z 
bezpečnostných rezov a 

výrubov drevín
29 813,8 m2 11. - 12. mes.2013

MČ zdroj 2013- zrealizované z časti bezpečnostné  rezy V roku 2014 budú  zrealizované 
výruby 

SO - 01 Oprava bet. stien a múrikov
oprava pôvodných bet.optických 

a oporných stien, 
schodisk.stupňov velkej fontány 

nadzákl.múry pohľadové 52 m2 09 -10. - XI. mes.2013 Bolipolis- zrealizované. Potrebné ešte namaľovanie oporných múrikov

S0-13 Mobiliár lavičky , 45 ks + 10 ks lavičky  55 ks,odp.koše 20 ks 09. - 10 mes.2013 V rozpočte MČ 2013- vysúťažená investícia, budú osadené po zrealiz. stavebných úprav 
chodníkov

Pitné fontány
rieši nový prívod vody k pitným 

fontánam z ver.vodovodu
3 ks 05/2014 BVS-prídu si po PD

SO-10 Odvodnenie spev. plôch a parková 
kanalizácia

cez chodníkové vpuste a žlaby počet vpustí 37 ks + 71m žlabov  do 5.7.2014 MČ- rozpočet 2014. - IN-KANAL

Siete Vytýčenie inžinierskych sietí Zabezpečené
MČ -podmienka pre za čatie realizácie (elektroprípojka, chodník, osvetlen ie, 

odvodnenie, vodovod)

úprava existujúceho obvodového chodníka
úprava existujúceho obvodového 

chodníka
celková plocha 3745 m2 od 2.6.2014 - 20.7.2014 J&T - zmluva podpísaná

SO-12 Spevnené plochy 1.etapa chodníky celková plocha 5184 m2 od 20.6.2014 Metrostav-

SO- 12 Spevnené plochy 2.etapa chodníky potreba vysúťažiť

SO-03 Veľká fontána
výmena technológie, 

osvetlenie,opravy povr. 
od 2.6.2014 - 15.7.2014

J&T  zafinancuje z časti.  na dvihnutie dna VIP Travel (stavebník Ružinovská), chýba 
dofinancovať  na žľab

SO-14 Osvetlenie
osvetlenie na stĺpoch a 

iluminácia parku
52 svietidiel od 9.6.2014

Penta - ústny prísľub, zmluva bude - kabeláž cca 4T + 1T osadenie svietidiel po úprave 
spevnených plôch

SO-11 Elektroprípojka
rieši nové elektro prípojky pre 

osvetlenie a technol.časť.fontány
kábel elektr. Dl.1575 m + elektromery 3 

ks
od 9.6.2014 Penta - zmluva podpísaná - kabeláž cca 4T

SO -15 Sadové úpravy
práce budú pozostávať z 
náhradnej výsadby drevín 

v počte - 56 ks 08 - 06. 09/2014 MČ- náhradná výsadba (dofinancovať z ušetrených rozpočtovaných zdrojov v roku 2013 )

výsadby zahustených drevín 08. - 06. 09/2014

založenie trávnika 4857 m2 08.- 06. 09./2014

Združené financovanie
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