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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo 

 

s c h v a ľ u j e 

návrh zmluvy o spolupráci pre zabezpečenie realizácie cyklotrasy Zátišie podľa prílohy č. 1 tohto 

uznesenia                 

 

s podmienkou: 

spoločnosť – Lakeside Office1, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 35 889 063, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3349/B, podpíše zmluvu 

o spolupráci pre zabezpečenie realizácie cyklotrasy Zátišie najneskôr v lehote 15 dní odo dňa schvále-

nia tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, ak spoločnosť nepodpíše zmluvu 

o spolupráci pre zabezpečenie realizácie cyklotrasy Zátišie v uvedenej lehote, toto uznesenie stráca 

platnosť 

 

 

 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 
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DȎVODOVÁ SPRÁVA 
 

Mestská časť dlhodobo podporuje rozvoj cyklodopravy a snaží sa o vybudovanie cyklotrás aj vo svo-

jom územnom obvode. Cyklistické trasy (ďalej len „cyklotrasy“) v Bratislave definuje Územný plán 

hlavného mesta Slovenskej republiky v znení jeho zmien a doplnkov cyklotrasy aj v území mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto. Koncepcia cyklotrás vznikla na pôde Komisie pre cyklistickú a pešiu 

dopravu a bola predložená na rokovanie mestkého zastupiteľstva 25.09.2014 ako Zásady rozvoja cyk-

listickej a pešej dopravy  V rámci tohto bodu poslanci uznesením č. 1743/2014 schválili návrh hlav-

ných cyklistických komunikácií v Bratislave, ktorý aktualizoval pôvodný dokument.  

Cyklotrasa „Zátišie“ je súčasťou okruhu O5, ktorý začína v Petržalke (Kutlíkova) a v našej mestskej 

časti je situovaná na uliciach Jánoškova - Kukučínova – Pluhová – Hattalova – Zátišie. 

Hlavné dôvody na podporu cyklistickej dopravy možno rozdeliť do 4 skupín: 

EKONOMICKÉ 

- neustály nárast cien pohonných hmôt a cien cestovného, stále častejšie dopravné zápchy a z 

toho prameniace časové straty pri preprave autom či verejnou osobnou dopravou  

EKOLOGICKÉ 

- bicykel je dopravným prostriedkom, ktorý neprodukuje žiadne škodlivé emisie do ovzdušia. 

Jeho prevádzku tiež sprevádza podstatne menší hluk a vibrácie v porovnaní s motorovou do-

pravou. Používanie bicykla si nevyžaduje spotrebu žiadnej energie (s výnimkou tej ľudskej) a 

prispieva tak hneď k dvom cieľom: znižovať závislosť na fosílnych palivách a znižovať emisie 

skleníkových plynov 

ZDRAVOTNÉ 

- v jednotlivých krajinách EÚ od 30 do 80% dospelej populácie trpí nadváhou. Čoraz vážnejší 

je problém detskej obezity, keď cca 20% detí trpí nadváhou a z nich tretina je obézna. Pritom 

práve bicyklovanie je odporúčané ako výborný preventívny prostriedok, ktorý vedie k 50%- 

nému zníženiu rizika srdcovo-cievnych ochorení, k 50%-nému zníženiu rizika vzniku obezity 

a k 30%-nému zníženiu rizika vysokého krvného tlaku. Stačí len 30 minút rýchlejšej chôdze 

alebo jazdy na bicykli po väčšinu dní v týždni 
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SOCIÁLNE 

- bicykel je vhodným a dostupným dopravným prostriedkom pre všetky sociálne vrstvy a záro-

veň vedie k samostatnosti a podporuje nezávislosť detí a mladých ľudí 

Použitie zmluvy o spolupráci sa javí ako najefektívnejšie riešenie pre zabezpečenie samotnej realizá-

cie predmetnej cyklotrasy, a to najmä z dôvodu vyvinutej iniciatívi zo strany vyššie menovanej spo-

ločnosti, ktorá podľa vlastných vyjadrení vníma zvýšený celospoločenský záujem verejnosti smerom 

k ekologickejšiemu spôsobu dopravy. Na základe tejto skutočnosti sa menovaná spoločnosť rozhodla 

pre aktívny krok, t. j. zlepšiť podmienky pre cyklodopravu v okolí budovy Lakeside Park. 

 

Materiál je predkladaný podľa uznesenia č. 09/16.1 zo dňa 24.09.2019. 


