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Návrh uznesenia 
 
 

Komisia dopravy a informačných systémov Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 
 

1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Za posledný mesiac (stav k 07.10.2015) sa vykonávali nasledovné práce: 
 

Ucelená časť 10 – Staré mesto 
- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 
- Električkový spodok v úseku Jesenského - Starý most – Raildrill, odvodnenie pláne, zemné 

práce, pokládka ŠD 0/63, hutnenie, výmena podložia, pokládka CBGM (cementom 
stmelená zrnitá zmes) ; ukončené v rozsahu od Jesenského po parčík 

- Električkový zvršok v úseku Jesenského - Starý most – pokládka koľajníc 
- Rekonštrukcia ul. Štúrova – štrbinové žlaby, drenáže, zemné práce, štrkodrva, chodníky, 

ŠD pláne, chodníky, betonáž, pokládka CBGM; ukončené v rozsahu od Kamenného nám. 
po parčík; realizácia zeleného pásu 

- Triangel Jesenského – pokladka koľajníc bola ukončená, pripravujú sa jazdné skúšky, 
pokládka dlažby na chodníkoch 

- Rekonštrukcia Šafárikovho nám. – pokládka štrbinových žlabov , dlažba, drenáže, pokládka 
ŠD, vozovka, CBGM, výstavba oporných múrov pred Starým mostom 

- Zastávka Štúrova – realizácia 
- Parčík na Šafárikovom nám.  – začiatok úprav 
- Kolektor – vetva B bola zasypaná, 04.10. bola presmerovaná doprava, prepojenie 

kolektora 
- Kanalizačné prípojky – prepojenie kanalizácie s UV 
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. – prepojovanie káblov, inštalácia vybavenia 

Dostojevského rad 
- Trakčné vedenie - Triangel Jesenského - výstavba stĺpov, inštalácia vedenia 
- Ohrev vyhybiek - Štúrova ul. - inštalácia chráničiek a rozvodov 
- Ovládanie vyhybiek - Štúrova ul. - inštalácia chráničiek a rozvodov 
- Preložka napájacieho vedenia - Prepoj káblov v triangli Jesenského 

 
Ucelená časť 20 - Starý most 
- Starý most 

- zhotoviteľ predložil HMG rev6 z 18.09.2015, v ktorom bol upravený termín spustenia 
OK na definitívne ložiská na 02.11.2015 

- montážna organizácia zvýšila počet pracovníkov kvôli urýchleniu montáže OK 
- OK – výsuv č. 9 o 30 m sa realizoval 07.10.2015  
- OK – zváranie montáž zostavy H22 - H26 
- OK – nátery zostavy H16 - H17 
- OK – montáž zábradlia, pochôdznych roštov 
- OK – pole č. 1 – montáž chodníkov 
- OK – pokračuje výroba vo Vítkoviciach a Třebestoviciach 
- OP1 – betonáž záverného múrika 
- P34 – montáž lešenia pre obklad, realizácia kamenného obkladu 
- P5 – realizácia kamenného obkladu 

- Rekonštrukcia vodovodu DN 500 – inštalácia rúr na moste 
- Viacúčelová chránička DN 300 – inštalácia rúr na moste 
 
Ucelená časť 30 – Petržalka 
- Práce prebiehajú v zmysle HMGrev6  



- Rekonštrukcia komunikácii – terénne úpravy, búracie práce, odkop zeminy, realizacia 
cyklochodnika na Bosakovej 

- Chodník pre cyklistov v úseku Starý most-Einsteinova – pokládka obrubníkov, ŠD, betonáž, 
terénne úpravy 

- Chodníky, obratisko el. trate - pokládka obrubníkov, ŠD, terénne úpravy 
- Meniareň Bosákova – realizácia bola ukončená vrátane technológii 
- Zastávka Bosákova, nástupiská – nástupné hrany, ŠD, dlažby 
- Vybavenie cestujúcich v zastávke Bosákova – zemné práce, pokládka káblov 
- Osvetlenie zastávky – Bosákova – zemné práce, pokládka káblov 
- Osvetlenie zastávky – Jantárová – zemné práce, pokládka káblov, uzemnenie 
- CSS Jantárová - zemné práce, pretlaky, základy pre stĺpy, osádzanie stĺpov 
- Koordinačný kábel CSS Bosáková - Šafarikovo námestie - zemné práce, pokládka kábla 

 
- Estakáda Artmedia: 

- betonáž zaverného múrika OP29 
- betonáž záverného múrika a krídel OP21 
- zásyp prechodovej oblasti za OP 21 
- natavenie izolácie pod rímsy, náter žlabov 
- debnenie a betonáž ríms 
- osadenie rímsových prefabrikátov 
- úprava povrchu NK pred náterom 

 
- Estakáda Einsteinova: 

- debnenie, armovanie a betonáž ríms 
- osadenie rímsových prefabrikátov 
- armovanie a betonáž kábelovodu 
- otryskanie povrchu mostovky, ríms 
- izolácia mostovky 
- montáž zábradlia, zvodidiel 
- sanácia spodnej stavby 

 
- Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

- armovanie a betonáž opory OP71, OP74 
- montáž lešenia pre nosnú konštrukciu, debnenie, armovanie 

 
- Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

- viazanie výstuže, osadenie plechov 
- betonáž spriahnutej dosky  
- montáž zábradlia 

 
Všeobecne: 
- projektant dodal realizačnú dokumentáciu (DRS/Zmena) na objekty, ktoré súvisia s tromi 

Zmenami  iniciovanými Hl. mestom 
- ukončených je 44 objektov, preberacie konanie sa konalo na 27 objektoch. 

 
1.2. Finančné plnenie 

Finančné plnenie za mesiac september 2015 sa predpoklaná cca 5 mil. EUR. Do konca 
augusta 2015 bolo vyfaktúrovaných 30, 845 mil. eur. 
 

1.3. Stavebný dozor (SD) 
SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby 
výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve 
s HL. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 



 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 
potvrdila EK poskytnutie NFP. 
 

 
2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor 
 

Na základe žiadosti Hl. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo METRO 
návrh harmonogramu na práce a činnosti týkajúce sa realizácie 2. časti stavby Bosákova – 
Janíkov dvor. Tento HMG pripomienkovalo Hl. mesto aj MDVRR.  
Zástupcovia Hl. mesta SR Bratislava a METRA Bratislava a.s. pripravili podklady pre rokovacie 
konanie na výber zhotoviteľa DUR 2. časti. Výberové konanie sa konalo v 09/2015 a nebolo 
ešte ukončené. METRO Bratislava a.s. pripraví návrh ZoD na dodanie DUR. 

 


