
 

 
  



Informácia o opravách a údržbe vodných zdrží, rigolov a uličných vpustí v roku 2014 
 

Na úseku cestného hospodárstva bolo vyčistených 165 uličných dažďových vpustí 
na komunikáciách v správe MČ. V rámci opráv boli opravené, vyčistené a opätovne sprietočnené 
nefunkčné uličné vpuste na Rostovskej 33 a Novohorskej 2.  

Na úseku vodného hospodárstva 

V rámci pravidelnej údržby bolo vyčistených  14 vodných zdrží a lapačov naplavenín 
(Kamilková ul., 3x Podbrezovská ul., ul. Lisovňa, ul. Pri vinohradoch, 5x Knižkova dolina, 
Stupavská ul., Novohorská ul., ul. Vtáčikova cesta). 

V októbri MČ realizovala opravu poškodených zábradlí a realizoval sa nový náter na 
zábradliach všetkých vodných zdrží v Knižkovej doline. 

Komplexne bol vyčistený odvodňovací rigola na ul. Lisovňa a v nezabezpečenom mieste sa 
osadilo nové zábradlie. 

Kompletne sa opravil roky neudržiavaný a zanesený odvodňovací rigol dl. 170 m v lokalite 
Alstrova ul. – Sadmelijská ul. Z koryta a brehov boli odstránené náletové dreviny. V rámci 
odstraňovania odpadu uloženého v rozpore so zákonom (čierne skládky) bolo vyčistené koryto 
v celej dĺžke rigolu. Boli obnovené betónové dlaždice, vyčistila sa zhybka vedúca popod 
Alstrovu ul. V mieste styku rigolu s komunikáciou boli osadené nové bezpečnostné zábradlia. 

V novembri boli vyčistené 3 lapače naplavenín a vodný rigol pod Horskou ul. (pod 
sídliskom Slanec). Z lapačov naplavenín boli odstránené nánosy, kríky a menšie náletové dreviny. 

V decembri sa realizovala oprava zábradlia a chodníka v dĺžke 26 m v mieste styku 
Račianskeho potoka s chodníkom na ul. Jozefa Hagaru. Chodník a zábradlie v tomto mieste boli 
v zlom technickom stave a hrozilo zrútenie priamo do koryta toku. 

V rámci pravidelnej údržby boli vyčistené lapače ropných látok (lokalita pred NKD, Karpatské 
námestie, Rustavelliho ul.). 

Spracoval: 
Ing. Pavol Ridilla, oddelenie životného prostredia 
marec 2015 
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Oprava a nový náter zábradlí v Knižkovej doline 

 

  

Ul. Lisovňa 



   

   

  

Rigol Alstrova ul. – Sadmelijská ul. 

 

 

 

 

 



  

Lapač splavenín pod sídliskom Slanec 

 

  

  

  

ul. Jozefa Hagaru 


