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1. Identifikačné údaje 

 

Názov zákazky: REVITALIZÁCIA BEŽECKEJ DRÁHY PRI JAZERE ŠTRKOVEC 

Stavebník: Mestská časť Bratislava - Ružinov,  

Mierová 21,  

827 05 Bratislava  

Č. parcely: 15288/73,88; 15289; 15279/2,14,21; 
15284/1,105,113,115,116,117,118,120,121,122,133,135,202,909 

K. ú.:   Ružinov 

Okres:  Bratislava II 

Kraj:  Bratislavský 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu (prevádzku) 

Revitalizáciou bežeckej dráhy sa zlepšia možnosti športového využitia plochy pôvodnej 
bežeckej dráhy okolo jazera Štrkovec. V súčasnom stave je kondícia spevnenej plochy - 
antukovej bežeckej dráhy nevyhovujúca a z toho dôvodu bežci viac využívajú okolitú zeleň na 
miesto plochy dráhy. V rámci revitalizácie sa osadia nové gumové obrubníky, nový 
profesionálny športový povrch pre bežcov – tartan, dráha sa vyspáduje a problematické 
miesta sa odvodnia štrkovými drénmi. 

Stavebný zásah pozostáva najmä z: 

a) búracie práce: obrubníky, zemné teleso z antuky a kameniva 
b) výkopy: ryhy pre obrubníky, ryhy pre drenáž, pôvodná zemina pod dráhou 
c) stavebné práce: gumové obrubníky, podkladné vrstvy kameniva, športový povrch - 

tartan 

Objekt nie je chránená nehnuteľnosť. 

3.  Prehľad východiskových podkladov 

a) katastrálna mapa – východiskový podklad pre spracovanie projektu 
b) dohody s objednávateľom – špecifikácia zadania 
c) geodetické zameranie areálu – zameranie obrubníkov, stromov, športových prvkov, 

kanalizačných poklopov, uličných uzáverov, oplotenia, a pod. 
d) obhliadka, fotodokumentácia a kopané sondy  
e) súbor platných noriem 
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4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty  

Revitalizácia bude vztiahnutá na jeden stavebný objekt: 
SO-01 Bežecká dráha 

5. Vecné a časové väzby stavby na okolie 

Stavebné práce nemajú vplyv na okolitú zástavbu ani dopravu. 

6. Prehľad prevádzkovateľov 

Bežecká dráha bude naďalej prevádzkovaná mestskou časťou Ružinov, pred odovzdaní diela 
sa určí zodpovedná osoba a určí sa prevádzkový poriadok.  

7. Lehota výstavby 

Stavebné práce sa odhadujú na 1-2 mesiace v prípade priaznivého počasia. 

8. Termín začatia a ukončenia stavby 

Stavebné práce sa môžu začať v mesiacoch August – September 2021. 

9. Postupné odovzdanie/postupne užívanie 

Neuplatňuje sa, stavba bude odovzdaná a užívaná ako celok. 

10.  Skúšobná prevádzka 

Neuplatňuje sa, stavba bude odovzdaná k okamžitému užívaniu. 

11.  Celkové náklady stavby  

Podľa odhadu cien stavebných prác spracovaných vo výkaze výmer je celkový náklad na 
stavebné práce cca 180 000 € bez DPH. 
 

V Bratislave 07/2021 

Ing. Pavol Mikuláš 


