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Špeciálny stavebný úrad 

Primaciálne námestie č. 1 
814 99 Bratislava 

 
 
Vec: Upozornenie na stavebné nedostatky cyklotrasy R47 na okružnej križovatke          
Slovnaftská/Komárňanská 
 
Na základe prehliadky zhotovených stavebných častí stavby cyklotrasy R47 Dolnohonská radiála           
a chodníkov pre peších realizovaných ako objekty stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec             
- Bratislava Prievoz Vás upozorňujeme na stavebné nedostatky pri výstavbe pešej a cyklistickej             
komunikácie, ktoré je nutné do skolaudovania diela odstrániť. Pri výstavbe cyklistickej           
komunikácie na stavbe Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz na okružnej             
križovatke Slovnaftská/Komárňanská nebolo dodržané TP 085 Navrhovanie cyklistickej        
infraštruktúry, ktoré vydávajú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a            
pozemných komunikácií a určujú zásady navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry na území           
Slovenskej republiky. Tieto TP sú určené investorom projektantom, dopravným inžinierom,          
zhotoviteľom, vlastníkom, správcom, pracovníkom štátnej správy a samosprávy, a občianskym          
združeniam zaoberajúcimi sa cyklistickou dopravou (strana 4 TP 085). 
Zároveň pri výstavbe peších komunikácií neboli dodržané STN 73 6110 Projektovanie miestnych            
komunikácií a TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou           
schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. 
 
Stavebné nedostatky na stavbe okružnej križovatky Slovnaftská/Komárňanská stavby Rýchlostná         
cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz: 
 

- Cyklistická komunikácia pri vjazde na prechody pre cyklistov porušuje TP 085           
Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, článok 7.2.8 Priechody pre cyklistov: vjazd cyklistov          
na vozovku na priechode pre cyklistov sa realizuje bez nerovností (obrubníky, kanalizačné            
vpusty, zničená vozovka), priamym napojením bez výškového rozdielu. 
Stavebný nedostatok: 
Na stavbe okružnej križovatky Slovnaftská/Komárňanská sú do cyklistickej komunikácie         
vložené priečne obrubníky. Zároveň napojenie cyklistickej komunikácie na vozovku         
vykazuje výraznú výškovú nerovnosť. 
Žiadame odstrániť priečne obrubníky z cyklistickej komunikácie a vypracovať plynulé          
napojenie cyklistickej komunikácie do vozovky.. 

- Pešie komunikácie na stredových ostrovčekoch porušujú STN 73 6110 Projektovanie          
miestnych komunikácií, kde sa v odseku Priechody 12.3.3.2 uvádza:... Aby pre chodcov            
nevznikla prekážka, ostrovčeky musia byť s bezbariérovou úpravou (prerušené alebo          
vydláždené v sklone 1:15). …  
Stavebný nedostatok:  
Na stavbe okružnej križovatky Slovnaftská/Komárňanská obrubníky ostrovčekov vytvárajú        
priečnu bariéru s výškovou nerovnosťou.  
Žiadame obrubníky upraviť tak, aby na ostrovčekoch nevznikala prekážka pre chodcov a            
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

- Pešie komunikácie na vstupe na prechod pre chodcov porušujú TP 048 Navrhovanie            
debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na           
pozemných komunikáciách, kde sa v článku 4.2 Priechody pre chodcov uvádza: Priechody            
musia spĺňať požiadavky uvedené v grafických listoch č. 3 a č. 4. 
Grafický list číslo 4 uvádza: 
Každý priechod pre chodcov musí zabezpečovať plynulý prechod z pešej plochy na            
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komunikáciu so sklon maximálne 1:8, bez výškového prevýšenia. 
Stavebný nedostatok:  
Na stavbe okružnej križovatky Slovnaftská/Komárňanská obrubníky na prechodoch pre         
chodcov nespĺňajú požiadavky TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby          
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. Všetky          
obrubníky na prechodoch vykazujú výškovú nerovnosť vo výške do 2 cm.  
Žiadame obrubníky upraviť tak, aby bol zabezpečený plynulý prechod z pešej plochy na             
komunikáciu. 
 
 
 

Žiadame o zabezpečenie dodržiavania Slovenských technických noriem a technických         
podmienok, platných pri výstavbe miestnych a peších komunikácií pri stavbe pešej a            
cyklistickej infraštruktúry na stavbe okružnej križovatky Slovnaftská/Komárňanská.  
 
Zároveň žiadame o priebežné informácie o riešení predmetného podania. 
 
 
 
 
 
S pozdravom, 
  

Dan Kollár, prezident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: Dokumentácia stavebných riešení ohrozujúcich bezpečnosť viac ohrozených účastníkov         
cestnej premávky 
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Príloha č. 1 
Dokumentácia stavebných riešení ohrozujúcich bezpečnosť viac ohrozených účastníkov cestnej         
premávky 
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