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Návrh uznesenia 
 

  
  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy   
 

  

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. 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 274/2022 zo dňa 10. 02. 

2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať materiál 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
Status pre Mestské zastupiteľstvo | 24. február 2022

#Moderný magistrát #Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Aktuálna informácia pre Mestské zastupiteľstvo

24. február 20222

Doterajšie hlavné aktivity projektu
Odovzdanie staveniska a začiatok výstavby 

– Rekapitulácia realizovaných termínov Zhotoviteľ

– Podpis & zverejnenie ZoD so Zhotoviteľom: 4.11.2021

– Účinnosť ZoD so Zhotoviteľom: 5.11.2021

– Odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi (= začiatok výstavby): 18.11.2021

– Rekapitulácia realizovaných termínov Stavebný dozor

– Podpis zmluvy o poskytnutí služby s METRO Bratislava pre úvodnú fázu: 5.11.2021

– Účinnosť zmluvy o poskytnutí služby s METRO Bratislava: 10.11.2021

– Následne doplnená dodatkom pri začatí výstavby

– Kontinuálna príprava žiadosti o NFP a jej súčastí
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Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Realizácia výstavby
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Realizácia stavby

– Odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi (= začiatok výstavby): 18.11.2021

– Prehľad prebiehajúcich prác: 

– Výruby stromov v celom koridore trate (ÚČS 40/50/51/60)

– Búracie práce v Janíkovom dvore (ÚČS 60)

– Skrývka ornice (ÚČS 50 – staničenie km 5,000)

– Prehľad prác na najbližšie obdobie:

– Dokončenie búracích prác v Janíkovom dvore

– Ukončenie výrubov stromov v koridore trate

– Prekládky IS v koridore trate + prekládka protitankovej steny

– Prebieha príprava dokumentácie vyhotovenia práce pred ich samotnou realizáciou

Stavebný dozor

– Tím stavebného dozoru spolupracuje pri dozorovaní výstavby trate od 18.11.2021

– Aktuálne prebieha ex-ante kontrola nadväznej zmluvy s METROm na MDV SR tak, aby boli výkony stavebného 

dozoru oprávnené z pohľadu EŠIF

24. február 2022 Matej Šebej | Projektová kancelária - magistrát



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Externé financovanie
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NFP
Nenávratný finančný príspevok (NFP)
– Prebieha finalizácia podkladov k Žiadosti o NFP 
– Kontinuálne prebiehajú pravidelné týždenné stretnutie s predstaviteľmi riadiaceho orgánu Ministerstva dopravy a 

výstavby (RO MDV) s cieľom priebežného odsúhlasovania podkladov
– Očakávame vyzvanie na podanie žiadosti o NFP v čase 02-03/2022

Compliance check
– Druhá kontrola podkladov ku Compliance Checku na strane MŽP realizovaná; 

nadväzné rokovanie prebehne v polovici 02/2022
– Monitoring hluku pred výstavbou ukončený, správa dokončená
– Monitoring povrchových vôd (jeseň) ukončený, správa dokončená
– Monitoring environmentálnej záťaže (podzemná voda) v Janíkovom dvore zrealizovaný, správa je na 

finálnej kontrole na HMBA
– Protipovodňový plán spracováva Zhotoviteľ, je podaný na OÚ a čaká sa na schválenie (SVP už schválil)

Cost-Benefit analýza

– Finálne rokovania s RO MDaV a JASPERS absolvované v 12/2021

– Dokončenie na strane HMBA v spolupráci s jej Zhotoviteľom (CBA) očakávame v 02/2022 

C-C
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Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Ďalšie projektové aktivity

– Kontinuálna realizácia stavebných prác s pravidelnými kontrolnými dňami a koordinačnými poradami

– Rokovania ohľadne compliance checku s MŽP

– Finalizácia CBA 

– Update webu projektu o informácie z povoľovacích procesov vrátane kamerových záznamov z výstavby trate
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