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Dňa 13.06.2017 p. Mgr. Mikuš požiadal na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva  
riaditeľa  EKO-podniku VPS, aby preveril možnosť zabezpečenia montáže 
predeľovacej lišty ( v zmysle prílohy) na lavičkách v parku a okolí, ktoré sa 
nachádzajú v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, za účelom zabránenia možnosti 
ľahnúť si na ne  a možnosť vybudovania umelého zavlažovania v areáli prírodného 
kúpaliska Kuchajda. 
_____________________________________________________________________  

 
 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto zabezpečuje údržbu, opravu a osádzanie 
nových lavičiek prostredníctvom EKO-podniku VPS. 
 
Počet lavičiek nachádzajúcich sa v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je 1170 ks, 
z toho:   

• 500 ks lavičiek na detských a športových ihriskách; 

• 60 ks lavičiek v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda; 

• 150 ks laviečiek v parku na Račianskom mýte (60 ks retro lavičiek, 50 ks 
plástových lavičiek, 40 ks drevených lavičiek vysokých 148 cm); 

• cca 460 ks ostatných lavičiek nachádzajúcich sa v MČ-BA NM.  
 
Aby sa zabránilo prespávaniu na predmetných lavičkách, preveril EKO-podnik VPS 
možnosť zabezpečenia montáže predeľovacej lišty.  
Začať s inštaláciou predmetných líšt doporučujeme hlavne na miestach s najväčším 
výskytom ľudí bez domova. Takýmito zónami sú: Račianske mýto, Račianska – 
Pokroky, areál prírodného kúpaliska Kuchajda, DI Hálkova, ŠI Račianska 14, 
Kraskova ulica, Ovručská – potraviny Samoška, Junácka – Dom športu, Kalinčiakova.  
Doporučujeme vybrať kvalitné komponenty, aby boli lavičky funkčné, bezpečné a aby 
esteticky dotvárali mestský priestor.  
 
EKO-podnik navrhuje 2 varianty riešenia: 
 

1. kovová zábrana /predeľovacia lišta/ - cena materiálu 3 €, výroba a náter zábrany 
6,66 €, celková cena zábrany podľa cenníka 10,62 €, montáž a údržba lavičiek 
12 €; 

2. drevená zábrana /predeľovacia lišta/ - cena materiálu 2,50 €, výroba a náter 
zábrany 6,66 €, celková cena zábrany podľa cenníka 9,96 €, montáž a údržba 
lavičiek 12 €; 

 
Takto upravené lavičky sú náročnejšie na údržbu a pri poškodení jedného kusu dosky 
by bolo potrebné odmontovať aj nepoškodené kusy.  



 
EKO-podnik VPS preveril aj možnosť vybudovania umelého zavlažovania v areáli 
prírodného kúpaliska Kuchajda.  
 
EKO-podnik VPS momentálne zavlažuje ručne, čo je náročné z personálneho 
hľadiska. Z toho dôvodu navrhujeme zabezpečiť areál prírodného kúpaliska Kuchajda 
závlahovým systémom. Prevádzka vybudovaného závlahového systému by bola 
stanovená na čas od 02:00 hod. do 06:00 hod. a do 09:00 hod. by tráva bola 
preschnutá, čím by sa predišlo sťažnostiam na mokré plochy.  
 
Predpokladaná cena závlahového systému vrátane materiálu, prác a čerpadla vrátane 
vŕtania studní je predbežne stanovená na 250 000,- eur bez DPH, čo predstavuje  
výraznú investíciu.  Cena závlahového systému sa bude odvíjať od výsledku verejného 
obstarávania a možno tak predpokladať jej zníženie.  Vybudovať závlahový systém 
v areáli Kuchajda je možné zabezpečiť aj čiastočne, čím by sa výrazne znížila cena 
vybudovaného umelého zavlažovania.   


