MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 18.11.2021

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

Predkladateľ:

Materiál obsahuje:

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR
z dňa 4.11.2021
3. Uznesenie MsZ z dňa 21.10.2021
4. Výpis z Komisie dopravy
a informačných systémov z dňa
9.11.2021
5. Nová električková trať v Petržalke, 2.
časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor
(Status pre MsZ)
6. Náhradné projekty hlavného mesta SR
Bratislavy pre financovanie z OPII
(Status pre MsZ)

Zodpovedný:
Mgr. Ctibor Košťál, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:
Ing. Lukáš Dinda, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu
Ing. Matej Šebej M.A., v.r.
projektový vedúci
Ing. Roman Čajka, v.r.
vedúci oddelenia implementácie externého
financovania

november 2021

Kód uzn.: 11.1.

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 a informáciu o náhradných projektoch hlavného mesta SR Bratislavy pre
financovanie z OPII.

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.
V zmysle č. 1008/2021 zo dňa 21.10.2021 predkladáme doplnenú informáciu o stave
prípravy projektu spolu s presným zoznamom projektov, vrátane ich rozpracovanosti, ktoré má
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava pripravené ako náhradné projekty.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 242/2021
zo dňa 04. 11. 2021 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať
materiál: Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova
ulica – Janíkov dvor.

Stav prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov
dvor“
Kód uzn.: 1.5.2.
11.1.

Uznesenie 1008/2021
zo dňa 21.10.2021
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiada
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
1. o dopracovanie informácie o stave prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova
ulica – Janíkov dvor“,
2. spracovať presný zoznam projektov, vrátane ich rozpracovanosti, ktoré má hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava pripravené ako náhradné projekty „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosáková
ulica – Janíkov dvor“, projekty spracovať a predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstvo hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy.
T: 18. 11. 2021

---

Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 09. 11. 2021
K bodu 8
Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor a náhradné projekty
hlavného mesta SR Bratislavy pre financovanie z OPII.
Materiál uviedol Ing. M.A. Matej Šebej, projektový vedúci z oddelenia Projektová kancelária magistrát. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
informáciu o novej električkovej trati v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor a náhradných
projektoch hlavného mesta SR Bratislavy pre financovanie z OPII.

Hlasovanie:

prítomní: 15

za: 15

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Patrik Kohan
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11 .2021

nehlasoval: 0

#Moderný magistrát

#Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť:
Bosákova ulica – Janíkov dvor
Status pre MsZ, aktualizované dňa 2. novembra 2021

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Aktuálna informácia pre Mestské zastupiteľstvo
Doterajšie hlavné aktivity projektu
Finalizácia zmluvy o dielo so Zhotoviteľom

Očakávané aktivity v najbližšom čase
Fokus na začiatok výstavby

–

–

V prvom novembrovom týždni (kalendárny týždeň
KT44/2021) sa očakáva podpísanie Zmluvy o dielo zo
strany mesta, následne zverejnenie a účinnosť

–

Odovzdanie staveniska sa udeje najneskôr do 15 dní
po podpise zmluvy o dielo, k čomu má Zhotoviteľ
poslať písomnú výzvu

–

Očakáva sa finalizácia informácie o veľkom
projekte pre Európsku komisiu

–

Pokračuje príprava Žiadosti o NFP, predovšetkým
finalizácia štúdie dopadov klimatických zmien a
cost-benefit analýzy, pokračuje odsúhlasovanie
podkladov pre compliance check, ktorý realizuje
Ministerstvo životného prostredia

–
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Po úspešnom ukončení kontroly verejného
obstarávania na ÚVO (bez pochybení) bol
Zhotoviteľ Združenie NS MHD Petržalka vyzvaný
na poskytnutie súčinnosti ku finalizácii zmluvných
podkladov pre Zmluvu o dielo
Zhotoviteľ dodal 25. októbra 2021 ním podpísanú
zmluvu, ktorá prebieha aktuálne finálnou
kontrolou úplnosti pred podpísaním na strane
Hlavného mesta

–

Prebiehala príprava informácie o veľkom projekte
pre Európsku komisiu v spolupráci s
Ministerstvom dopravy a výstavby SR

–

Pokračovala príprava žiadosti o NFP a jej súčastí

2. november 2021

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Status prípravy výstavby a výstavby
RS

SD

AD
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Realizácia stavby
– Víťazný uchádzač Združenie NS MHD Petržalka s cenou diela 74.585.994 EUR bez DPH
– Prebieha finálna kontrola Zhotoviteľom podpísanej ZoD a následne jej podpis zo strany mesta
– Po podpise zmluvy sa začne do 15 dní od jej podpisu odovzdávanie staveniska
– Po odovzdaní staveniska začína plynúť lehota výstavby a prebehne aktualizácia harmonogramu
vzhľadom na konkrétny termín odovzdania staveniska a jeho spresnenie na očakávané poveternostné
podmienky
Stavebný dozor
– Tím stavebného dozoru sa už oboznamuje s prípravou stavby a komunikuje so Sekciou výstavby
– Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru v úvodnej fáze s Metrom Bratislava je sfinalizovaná a bude
podpísaná v najbližších dňoch
– Pokračovanie tejto zmluvy bude podpísané po ex-ante kontrole Ministerstva dopravy a výstavby tak, aby
boli tieto výkony oprávnené z pohľadu EŠIF
Autorský dozor
– Zmluva o výkone činnosti autorského dozoru so spoločnosťou Reming Consult bola uzavretá spolu so
zhotovením projektovej dokumentácie ešte v roku 2010
– Autorský dozor je pripravený na výkon činnosti v stanovenom rozsahu autorského dozoru až do
ukončenia všetkých kolaudačných konaní
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Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Status prípravy externého financovania
NFP

CBA

CS
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Nenávratný finančný príspevok (NFP)
– Prebieha príprava Žiadosti o NFP a rovnako informácie o veľkom projekte pre Európsku komisiu, ktorú
bude revidovať Jaspers ako kontrolná inštitúcia overujúca projekty pred schválením Európskou komisiou
– S Jaspers prebehli prípravné stretnutia na vyjasnenie otázok a kompletizáciu informácie
– Odsúhlasuje sa compliance check s Ministerstvom životného prostredia overujúcim súlad s povoleniami
– Pravidelné týždenné stretnutie s predstaviteľmi riadiaceho orgánu Ministerstva dopravy a výstavby (RO
MDV) s cieľom priebežného odsúhlasovania podkladov
– Informácia o veľkom projekte na EK je plánovaná do konca roka 2021, Žiadosť o NFP začiatkom roka 2022
Cost-Benefit analýza
– Zhotoviteľ Cost-Benefit analýzy ako nevyhnutnej súčasti Žiadosti o NFP finalizuje jej spracovateľ
– Pred dokončením prebieha prerokovanie s RO MDV a Jaspers, ktorý posudzuje informáciu o veľkom
projekte pre Európsku komisiu
– Dokončenie a najmä odsúhlasenie sa očakáva v 11/2021 s predstihom pred podaním Žiadosti o NFP
Štúdia dopadov klimatických zmien
– Zhotoviteľ štúdie dopadov klimatických zmien ako nevyhnutnej súčasti Žiadosti o NFP finalizuje jej
zazmluvnený spracovateľ
– Pred dokončením prebieha prerokovanie s RO MDV a Jaspers, ktorý posudzuje projekt pre Európsku komisiu
– Dokončenie a najmä odsúhlasenie sa očakáva v 11/2021 s predstihom pred podaním Žiadosti o NFP
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Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Ďalšie projektové aktivity
– Prebieha finalizácia prvého monitoringu povrchových vôd
– Prebieha príprava monitoringu podzemných vôd v lokalite Janíkov dvor
– Prebieha koordinácia s inými projektami hlavného mesta SR Bratislavy v blízkosti stavby novej električkovej trate v
Petržalke ale mimo tohto projektu, najmä:
– Petržalská os: chodníky a cyklochodníky
– Rekonštrukcia Jantárovej cesty
– Lávky cez Ch. rameno
– Verejné osvetlenie na Chorvátskom ramene
– Janíkov dvor: parkovací dom a nájomné bývanie

5

2. november 2021

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

#Moderný magistrát

#Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov

Náhradné projekty hlavného mesta SR
Bratislavy pre financovanie z OPII
Status pre MsZ, aktualizované dňa 2. novembra 2021

Náhradné projekty hlavného mesta SR Bratislavy
Premisy náhradných projektov pre OPII
– Zoznam náhradných projektov pre operačný program integrovaná infraštruktúra (OPII) je sumarizácia projektov
Bratislavy, ktoré majú schválené projektové zámery na úrovni riadiaceho orgánu Ministerstva dopravy a výstavby
(RO MDV) a tiež Centrálneho koordinačného orgánu (CKO)
– Pre tieto projekty nie sú aktuálne ešte alokované finančné zdroje z pohľadu financií dostupných v súčasnom
programovom období OPII a nemajú ešte podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
– Toto finančné krytie sa na projekty dopĺňa postupne z priebežne uvoľňovaných zdrojov iných projektov, ktoré
sú zazmluvnené, ale nemajú čerpanie a vracajú RO MDV finančné prostriedky
– Tento proces realokácie na náhradné projekty riadi RO MDV a postupne priraďuje finančné zdroje (aj) na
náhradné projekty Bratislavy
– Podobne ako z iných projektov môže RO MDV priradiť možné nevyčerpateľné zdroje z projektu „Nová električková
trať v Petržalke, 2. etapa: Bosákova – Janíkov dvor“ tak, aby Bratislava minula 100 miliónov určených pre
bratislavskú dopravu
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Náhradné projekty hlavného mesta SR Bratislavy pre OPII
Prehľad projektov realizovateľných bez rizika
Názov projektu

Suma

Žiadateľ

Stav projektu

Električky pre Bratislavu - nákup obojsmerných električiek (10 ks)

26 900 000 €

DPB

– VO na ÚVO

Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 12m trolejbusov (11 ks)

7 205 000 €

DPB

– prebieha hodnotenie VO

Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 18m trolejbusov (23 ks)

18 783 333 €

DPB

– VO na ÚVO

Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 24m trolejbusov (16 ks)

19 413 333 €

DPB

– VO na ÚVO

Suma

72 301 666 €
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Náhradné projekty hlavného mesta SR Bratislavy pre OPII
Prehľad projektov s časovým rizikom realizácie
Názov projektu

Suma

Žiadateľ

Stav projektu

Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, depo Jurajov Dvor stavebné práce

53 244 326 €

DPB

– príprava súťažných podkladov

Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany stavebné práce

28 046 197 €

DPB

– príprava súťažných podkladov

TT Patrónka-Riviéra - realizácia

5 500 000 €

HM SR BA

– VO a realizácia po zabezpečení PD zo strany DPB

Modernizácia TT Patrónka-Kramáre-Hlavná stanica - realizácia

11 000 000 €

HM SR BA

– VO a realizácia po zabezpečení PD zo strany DPB

TT Trenčianska-Hraničná - realizácia

6 000 000 €

HM SR BA

– VO a realizácia po zabezpečení PD zo strany DPB

TT Bulharská-Galvaniho - realizácia

3 600 000 €

HM SR BA

– VO a realizácia po zabezpečení PD zo strany DPB
– len nízke riziko kvôli krátkej dobe realizácie

TT Autobusová stanica-Nové SND - realizácia

1 800 000 €

HM SR BA

– VO a realizácia po zabezpečení PD zo strany DPB
– len nízke riziko kvôli krátkej dobe realizácie

Suma

109 190 523 €

4

2. november 2021

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

