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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

B. poveruje
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
na rokovanie so starostami obcí o symbolickom odpredaji mostných polí Starého mosta pre
potreby obcí na rieke Ondave.

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 1305/2013 zo dňa 24.10.2013 bol primátor hlavného mesta SR
Bratislavy požiadaný o predkladanie informácie o stave realizácie Nosného systému MHD
v Bratislave na zasadnutie Mestského zastupiteľstva raz za štvrťrok. Materiál sa naďalej
predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia, tak ako bolo rozhodnuté uznesením
444/2012 zo dňa 2.2.2012.
V rámci zahájenia stavby a demontáže mostných polí Starého mosta sa obrátili starostovia 4
obcí Východného Slovenska na možnosť odpredaja použiteľných mostných polí pre potreby
obcí za symbolickú cenu.

Informácia o
NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.
1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie
1.1. Realizácia stavby
Podľa rokovaní so zhotoviteľom prác sa predpokladá uzavretie Starého mosta v 48
týždni. Oceľová konštrukcia Starého mosta by mala byť demontovaná do marca 2014
vrátane.
1.2. Poskytnutie mostných polí č. 1., 6. a 7. Starého mosta pre obce na Východnom
Slovensku
V roku 2011 sa starostovia 4 obcí: Kladzany, Hencovce, Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo
obrátili so žiadosťou na pána primátora (príloha č.1) so žiadosťou o poskytnutie
mostných polí na ich ďalšie využitie na rieke Ondave. Začiatkom roka 2012 p.
primátor oznámil starostom, že predloží túto požiadavku na odsúhlasenie MZ (príloha
č. 2).
V projektovej dokumentácii ako aj vo verejnej súťaži sa rieši demontáž Starého mosta
tak, že zhotoviteľ sa stáva majiteľom oceľovej konštrukcie, ktorú musí odstrániť
a zošrotovať, okrem mostných polí 1., 6. a 7., ktoré sú majetkom mesta Bratislava.
Dňa 7.11.2013 prebehlo rokovanie starostov s primátorom s cieľom pokračovať
a pripraviť postup odstránenia predmetných polí formou symbolického odpredaja
a zabezpečenia odvozu oceľových konštrukcií, bez zdržania a na náklady obcí. Mesto
Bratislava celá táto činnosť nestojí žiadne finančné náklady navyše.
Súčasne sa postup prerokoval aj za prítomnosti zodpovedného projektanta (ALFA 04)
a zhotoviteľa stavby (EUROVIA SK), pričom sa potvrdila skutočnosť zo strany
projektanta, že mostné polia sa budú môcť použiť a odstraňovanie oceľovej
konštrukcie nebude mať vplyv na jej statické porušenie. Zo strany zhotoviteľa sa
deklarovalo, že možno celý proces vykonať bez toho, aby to malo vplyv na samotnú
realizáciu stavby NS MHD.
Obce deklarujú žiadosť o symbolický odpredaj mostných polí a potvrdzujú, že odvoz
demontovanej oceľovej konštrukcie si zabezpečia na vlastné náklady (príloha č. 3).
Súčasne potvrdzujú, že ich obecné zastupiteľstvá odsúhlasili a schválili žiadosť obcí
o odpredaj mostných polí (príloha č. 3).
1.3. Stavebný dozor (SD)
Verejná súťaž na externý stavebný dozor dňom 5.11.2013 pokračuje. Úrad verejného
obstarávania vydal rozhodnutie pokračovať vo verejnom obstarávaní a zaradiť
navrhovaného uchádzača na vylúčenie znova do súťaže.
Bratislava, 16.11.2013

