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Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 

berie na vedomie 
 
 

stav prípravy projektu: „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“



 Dôvodová správa 

 

Na základe Uznesenia č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 - Informácia o stave príprav Nosného 
systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne a zároveň na základe Uznesenia č. 856/2017 časť 
B body 3 zo dňa 25. 5. 2017 - Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
predkladáme Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál:  
 

- Stav prípravy projektu: „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov 
dvor“. 
 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 201/2021 zo dňa 10. 06. 2021 Mestská 
rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy prerokovať materiál s názvom Stav prípravy projektu: „Nová električková trať v Petržalke, 
2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“. 
 

 

 

 



„Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“
Stav prípravy projektu

Prezentácia pre poslancov MsZ
09. 06. 2021

#Moderný magistrát #Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov
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NS MHD 2 - Základné informácie (predpokladané termíny)

Realizácia  stavebných prác

Stavebné práce - trvanie
27 mesiacov

• Predpoklad ukončenia 
stavebných prác 12/2023

31. 12. 2023

• Plánované ukončenie 
projektu vrátane 
ukončenia stavebných 
prác a finančné 
ukončenie projektu

VO
Podpis Zmluvy o Dielo
09/2021

• Ponuky predložené 22.3.2021

• Prebieha vyhodnocovanie 
ponuky s najnižšou cenou

Zabezpečenie financovania

NFP
Predloženie žiadosti o NFP 
10/2021

• Predpokladaný dátum podpisu 
Zmluvy o  NFP na základe 
schválenej Žiadosti o NFP –
02/2022.

• Časový súlad získania externých 
finančných zdrojov z EÚ pred 
začiatkom fakturácie prác 
zhotoviteľom:

• 1. faktúra až po preinvestovaní           
8 mil. EUR – predpoklad 02/2022

Riadenie projektu

SD
Stavebný dozor

• Výkon stavebného dozoru 
bude realizovať spoločnosť 
Metro Bratislava, a.s. na 
základe in-house zadania 
zákazky v súlade so 
zákonom o Verejnom 
obstarávaní.

Projektový manažment

• Status prioritného projektu

• Projektové riadenie -
organizačná štruktúra 
projektu a definované role 

• Projektový tím

Projektová kancelária - magistrát



Projektový tím
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Odborný garant
Sekcia dopravy

Ing. Tibor Kurák

Odborný garant
Sekcie výstavby

Ing. Peter Pavlák HIS 
+

Ing. Milan Raus

Odborní garanti
budúcich správcov 
infraštruktúry

Finančný manažér
Oddelenie implementácie 
ext. financovania

Ing. Miroslava Sanigová

Projektový 
asistent
Projektová kancelária –
magistrát

Bc. Andrea Jurášeková

Projektový 
vedúci
Projektová kancelária –
magistrát

Ing. Michal Žuffa / 
Ing. Matej Šebej M.A.

Ostatní členovia 
projektového tímu
Sekcia právnych služieb
Mgr. Andrej Fekete

Sekcia správy nehnuteľností
Mgr. Soňa Beláková

Oddelenie kom. a marketingu
Mgr. Katarína Kohútiková

Sekcia financií
Ing. Lucia Behuliaková

Útvar hlavného architekta
Ing. Arch. Viktor Kasala

Riadiace grémium projektu

– vedenie mesta
– vedúci relevantných útvarov

Manažér verejného 
obstarávania
Oddelenie verejného 
obstarávania

JUDr. Zuzana Jamnická

á

Koordinátor 
externého 
financovania
Oddelenie 
implementácie ext. 
financovania

Mgr. Vanda Gmitrová

+ projektant + stavebný dozor

Oddelenie správy 
komunikácií
Ing. Ján Czafík

Sekcia životného 
prostredia
Mgr. Andrej Kovarík
Ing. Lucia Gašparová

Projektová kancelária - magistrát



4

Stav prípravy výstavby projektu / Next steps

Stavebné povolenia 

• SP MČ Bratislava - Petržalka

• SP Špec. stavebný úrad HM BA

• SP OÚ Bratislava

• SP BSK

• SP MČ Bratislava - Petržalka 
(Stavebné objekty v správe ZS 
Distribučnej) 07/2021

Verejné obstarávanie - práce

• Vyhodnotenie ponuky uchádzača 
s najnižšou ponukou (06/2021)

• Predloženie procesu verejného 
obstarávania na kontrolu na RO 
OPII a ÚVO 

• Po schválení podpis Zmluvy o 
Dielo (09/2021)

Stavebný dozor

• Príprava zmluvy na služby 
stavebný dozor

• Prieskum trhu pre účely 
preukázania hospodárnosti pri 
zadaní in-house zákazky

• Ex-ante kontrola postupu 
zadania zákazky pre in-house
stavebný dozor (RO OPII)

EIA – Oznámenie o zmene

• Žiadosť predložená na OÚ BA v 
12/2020

• Vydané rozhodnutie , že zmena 
projektu sa nebude posudzovať 
podľa zákona o posudzovaní 
vplyvov projektu na životné 
prostredie  - právoplatnosť 
nadobudnutá  05/2021

NATURA 2000

• Žiadosť o vydanie stanoviska OÚ 
BA resp. Štátnej ochrany prírody 
(ŠOP) predložená na OÚ v r. 2020

• Ciele ochrany
– nutné zadefinovať (ŠOP)
- Schváliť na národ. úrovni 
(MŽP)
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Stav verejného obstarávania na zhotoviteľa diela / Next steps

• Ponuky predložené 22.3.2021

• Prebieha hodnotenie ponuky s najnižšou cenou – záverečná fáza

Next steps:

• Vyhodnotenie ponuky – predpoklad 06/2021

• V prípade pozitívneho vyhodnotenia ponuky s najnižšou cenou - Predloženie dokumentácie 
z procesu verejného obstarávania na kontrolu na RO OPII a ÚVO

• Po schválení podpis Zmluvy o Dielo - predpoklad 09/2021

Projektová kancelária - magistrát
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Externé financovanie – Žiadosť o poskytnutie NFP 

Systém financovania

• Eliminácia problémov s cash-flow
prostredníctvom zmeneného 
systému financovania

• Možné uplatniť Systém 
predfinancovania

• Vyššie nároky na urgentný 
finančný manažment

Informačný kontajner

• Výdavky na obstarania info
kontajnera financované z 
externých zdrojov

• Podmienka oprávnenosti: 

- Postup verejného obstarávania 

- Komunikácia a marketing s 
prvkami EÚ financovania

Personálne výdavky

• Výdavky na interné riadenie 
projektu pre kľúčové pozície tímu 
financované z projektu do 
stanoveného limitu

• Podmienka mesačnej evidencie 
výkazu prác jednotlivých pozícií 

• Max. limit pre všetky pozície pri 
100% úväzku:  508 255 EUR

Žiadosť o NFP

• Veľký projekt nad 75 mil. EUR,
preto schvaľovanie aj na EK

• Schvaľovanie na RO OPII

• Intenzita pomoci: 95% NFP 
(oprávnené výdavky) 

• 5% vlastné zdroje

Indikatívny rozpočet projektu:

• 126 950 800 EUR celkom OV

• 120 603 260 EUR NFP 
(EÚ zdroje a štátny rozpočet)

• 6 347 540 EUR vlastné zdroje

• Indikatívny rozpočet zohľadňuje 
náklady v zmysle PHZ a bude 
aktualizovaný na základe 
výsledkov verejných obstarávaní

Majetko-právne vysporiadanie

• Výdavky na výkup pozemkov a 
prenájom pozemkov počas 
výstavby financované z externých 
zdrojov

• Oprávnené výdavky MPV vo výške  
2 957 123 EUR
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Stav zabezpečenia externého financovania / Next steps

• Prebieha príprava Žiadosti o NFP / Informácie o veľkom projekte pre EK/Jaspers a RO OPII

• Pravidelné stretnutia a konzultácie s RO OPII na týždennej báze

• Konzultácie s EIB/Jaspers pri príprave Žiadosti o NFP

• Príprava podkladov na vyzvanie pre RO OPII.

Next steps:

• Obstaranie Nákladovo – výnosovej analýzy projektu

• Obstaranie Analýzy vplyvu klimatickej zmeny na projekt

• Vydanie vyjadrenie príslušného orgánu k vplyvu projektu na územia NATURA 2000

• Predloženie dokumentácie ku všetkým povoľovacím procesom a vyjadreniam pre tzv. Compliance check

• Zapracovanie výstupov analýz, NATURA 2000 a Compliance check do Žiadosti o poskytnutie NFP

• Predloženie informácie o veľkom projekte na EIB/Jaspers v 10/2021

• Na základe vydaného Action Completion Note (Jaspers) predloženie ŽoNFP na RO OPII 12/2021

• Predpoklad podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP 02/2022

Projektová kancelária - magistrát
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NS MHD2
Harmonogram Plánovaný termín 

zahájenia stavby
09/2021

Plánované 
ukončenie projektu
12/2023

Projektová kancelária - magistrát

1 Verejné obstarávanie stavebných prác

Lehota na prekladanie ponúk uchádzačov

Vyhodnotenie súťaže

Kontrola VO na RO OPII + ÚVO

Príprava a podpis zmluvy

2 Stavebné povolenia

SÚ Petržalka ✓ vydané a právoplatné od 16.11.2020

ŠSÚ Mesto Bratislava ✓ vydané a právoplatné od 03.2021

SÚ Bratislavský samosprávny kraj ✓ vydané a právoplatné od 27.01.2021

SÚ Okresný úrad Bratislava ✓ vydané a právoplatné od 28.12.2020

SÚ Petržalka - Západoslovenská distribučná konanie začaté 4.3.2021 (predpoklad rozhodnutia 06/2021 a právoplatnosti 07/2021)

3 Realizácia projektu

Odovzdanie a prevzatie staveniska

Realizácia stavebnej činnosti

Kolaudácia

4 Zabezpečenie externého financovania

Žiadosť o NFP

Schválenie na RO

Informácia o veľkom projekte pre EK

JASPERS Action Completion Note

JASPERS Independent Quality Review

Rozhodnutie EK

okt nov dec

2023
janfebmaraprmájjún júlaug septseptoktnovdecmar apr máj jún júlaugfeb

2021 2022
jan feb mar apr máj jún júl aug sept okt nov dec jan

Podpis Zmluvy o NFP
Možná refundácia z ext.zdrojov

Podpis Zmluvy o Dielo

Predpoklad 1. Fakturácie zhotoviteľa po 


