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Návrh uznesenia 
 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

berie na vedomie 

 

 

informáciu o stave 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 predkladáme Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál:  

 

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

Janíkov dvor“. 

 

 

 



11.1.Kód uzn.:

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

Uznesenie 217/2021
zo dňa 07.10.2021

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

zobrať na vedomie informáciu o stave prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Bosákova ulica – Janíkov dvor“.

- - -



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: 
Bosákova ulica – Janíkov dvor
Status pre Mestské zastupiteľstvo | Stav: 27. 09. 2021

#Moderný magistrát #Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova – Janíkov dvor
Aktuálny stav projektu

Projektová kancelária - magistrát2

Príprava výstavby 

Zmluva o výkone činnosti stavebného 
dozoru

• Prebiehajú finálne rokovania s METRO BRATISLAVA 
k podmienkam zmluvy o výkone stavebného dozoru

• Podpis zmluvy po ex-ante kontrole MDV SR: 11/2021

VO

SD

Zmluva o výkone činnosti 
autorského dozoru

• Zmluva podpísaná s REMING CONSULT v 04/2010

• Prebiehajú rokovania k zadefinovaniu presného 
rozsahu výkonov autorského dozoru

Zmluva o dielo so Zhotoviteľom

• Kontrola ÚVO ukončená 22.9.2021

• Prebieha súčinnosť pred podpisom zmluvy medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom

• Podpis zmluvy: 11/2021

AD

Zabezpečenie externého financovania 

Štúdia dopadov klimatických zmien

• Konzultácie a odsúhlasenie výsledkov štúdie s RO a 
JASPERS

• Finalizácia analýzy v spolupráci s jej Zhotoviteľom v 
10/2021

Ciele ochrany chránených území

• Obdržaný návrh vypracovaných cieľov ochrany pre 
5 chránených území v 09/2021

• Obdržanie a konzultácia stanovísk ŠOP k dopadu 
NSMHD2 na uvedené územia s JASPERS a RO  

Cost-Benefit analýza

• Konzultácie a odsúhlasenie výsledkov štúdie s RO a 
JASPERS

• Finalizácia analýzy v spolupráci s jej Zhotoviteľom v 
10/2021 a následné podanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok

CS

NATURA
2000

CBA

27. 09. 2021



Ďakujem za pozornosť!
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