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Projekt: Projektovanie a výstavba diaľnice D4, úseky Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7, 
úseky Bratislava Prievoz - Holice 
Project: Design and Construction of D4 highway, Sections Jarovce – Rača and R7 
Expressway, Sections Bratislava Prievoz – Holice 
 
 
 
Zápis z rokovania ohľadom úplnej uzávery ulice Vinohradnická 
 
Dátum: 28/10/2019 
Účastníci: viď. príloha – Prezenčná listina  
 
Na dnešnom rokovaní bola zo strany pána starostu Badianského z obce Miloslavov otvorená otázka 
ohľadom úplnej uzávierky ulice Vinohradnická, hlavným bodom rokovania bolo nájsť čo najlepšie 
riešenie pre výstavbu mosta nad budúci diaľnicou D4 na ulici Vinohradnická. 
Na začiatku rokovania boli všetci prítomní (viď. prezenčná listina) oboznámení s dohodou medzi 
firmou D4R7 Construction s.r.o. a Mestskou častí Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorá pojednáva 
o úplnej rekonštrukcii ulice Vinohradnická na náklady firmy D4R7 Construction za predpokladu, že 
mestská časť povolí úplnou uzávierku tejto ulice. 
Ďalej sa jednalo, zdá je možné presunúť práce spojené s výstavbou mosta až na jar roku 2020, tato 
otázka bude vyriešená na ďalším rokovaní, ktoré sa uskutoční dna 04/11/2019 v sídle spoločnosti 
D4R7. 
Stále sa hľadá čo najlepšie riešenie tejto situácie s tím, že zástupcovia D4R7 pripraví na ďalšie 
stretnutie návrh dočasného dopravného značení na križovatke Studené, na rokovaní sa navrhli 2 
možnosti riešení tejto križovatky. Prvá možnosť je vybudovať provizórny kruhový objazd a druhá 
možnosť je v mieste križovatky osadiť dočasnou svetelnou signalizácii. 
Obidve možnosti budú navrhnuté projektantom a prednesene na ďalším rokovaní. 
 
 
 
Prílohy /Enclosures: Prezenčná listina z rokovania 
 
Kópia /Copy to:  Mr Juan José Bregel / Mr Michael Heerdt / Mr José Vicente Candel / Ms Rosa Martínez  
/ Mr Antonio Martinez Varela / Mr. David Martino / Mr. Pedro Gomez / Mr. Javier Amado / All from 
attendance list 

 
 
 
 
 
 
 


