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Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Stavba

–

Odhumusovanie a úprava terénu

–

Búracie práce: búranie depa; drvenie
betónov, triedenie ostatných materiálov
(fólie; geotextílie; asfalt atp.)

–

Práce na mostných objektoch:
ochrana inžinierskych sietí; baranenie
štetovníc; tesnenie dna stavebných jám;
odvoz výkopov

a) Míľnik č. 1 (do 120 dní od dátumu začatia
prác):
a) Združený most Rusovská cesta:
úprava dna tesnenej stavebnej
jamy na opore č. 1 a č. 2 - práce
hotové na 65%
b) Premostenie Chorvátskeho
ramena v km 3,7: tesnenie
stavebnej jamy pre pilier č. 2 a 3
- práce hotové na 100%

–

Odčerpávanie vody a čistenie stavebných
jám na mostných objektoch

–

Odstránenie starých hydrogeologických
vrtov a studní naprieč koridorom

–

Vytyčovanie inžinierskych sietí; realizácia
strojových a ručných výkopov a následné
prekládky týchto sietí

–

Dodatočný výrub drevín

c) Kutlíková - premostenie
Chorvátskeho ramena:
zakladanie veľko-priemerových
pilótov základov č. 4 a 6 - práce
neboli začaté/kolízia s IS
–

Míľnik č. 1 nebol dosiahnutý v plnom
rozsahu v pôvodnom termíne (18.3.2022)
a ani v náhradnom termíne (15.4.2022)

–

HMBA oznámilo Zhotoviteľovi možnosť
uplatnenia si zmluvnej pokuty za
nesplnenie Míľnika č. 1

–
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Dostupnosť stavebných
materiálov

Zmluvné míľniky

Realizované stavebné práce v
rámci koridoru

Termín splnenia Míľnika č.2: 18.11.2022

Matej Šebej, PK-MAG

–

Nárasty cien: oceľ (EU výroba);
betonárska výstuž; oceľové profily; asfalt,
meď; hliník z dôvodu prebiehajúceho
konfliktu na Ukrajine negatívne ovplyvňuje
aj dostupnosť týchto materiálov

–

V dôsledku zvýšenia cien dodávatelia
garantujú platnosť ponúk iba krátkodobo,
čo komplikuje kontrahovanie materiálov

–

Obdržaný priebežný nárok, ktorým si
Zhotoviteľ nárokuje z titulu pôsobenia
nepredvídateľných okolností („vyššej
moci“) navýšenie zmluvnej ceny diela

–

V zmysle publikovaného metodického
usmernenia ÚVO bude HMBA od
Zhotoviteľa požadovať podklady pre
posúdenie validity rozsahu zmien
parametrov pri jednotlivých materiáloch
(napr. nárasty cien; predĺženie dodacích
lehôt)

–

Po overení vstupov od Zhotoviteľa príde k
uzavretiu dodatku k aktuálnej ZoD

Situácia v Združení
dodávateľov
–

Nezhody v konzorciu komplikujú realizáciu
diela (hlavne nedodržiavanie vecného a
fakturačného harmonogramu
Zhotoviteľom)

–

Zhotoviteľ deklaruje, že nadchádzajúci
Míľnik č. 2 v 11/2022 stihne v danom
termíne podľa harmonogramu

–

HMBA vzniknutú situáciu aktívne
monitoruje a pravidelne Zhotoviteľa
upozorňuje na to, že vnútorné vzťahy v
konzorciu neprimerane ovplyvňujú
zmluvný záväzok Zhotoviteľa zrealizovať
stavbu včas a v požadovanej kvalite

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Stavba
- Fotodokumentácia z priebehu prác
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Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Externé financovanie
- Proces získania vyjadrenia JASPERS k vyhodnoteniu súladu projektu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie je
v jeho záverečnej fáze (zostáva zodpovedanie doplňujúcich otázok JASPERSu k zaslaným podkladom)
- Obdržanie záverečného stanoviska JASPERS očakávame na konci 05/2022

Zmapovanie kvality vody v Chorvátskom
ramene pred výstavbou trate

Monitoring
povrchových
vôd

Overenie možnej environmentálnej záťaže v
Janíkovom dvore

Monitoring
podzemných
vôd

Zmapovanie hladiny hluku v koridore trate
pred výstavbou
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Monitoring
hluku

Klimatická
štúdia

Zmapovanie možného dopadu klimatických
zmien na výstavbu a prevádzku trate

Compliance
check
Cost-Benefit
analýza

NATURA
2000

Hodnotenie ekonomických prínosov
realizácie projektu

Posúdenie vplyvu projektu na sústavu
chránených území NATURA v okolí trate

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Externé financovanie
- Priebeh zabezpečenia externých finančných prostriedkov:
Vyzvanie RO

Informácia o
veľkom projekte

Podanie ŽoNFP

Obdržaná výzva
na predloženie
žiadosti o NFP

Potrebná pre
podanie žiadosti
o NFP a
priebežne
odsúhlasovaná s
MDaV

Po odsúhlasení
Info o veľkom
projekte na
JASPERS a RO

02/22

05-06/22

06/22

Schválenie JASPERS
Po podaní
žiadosti o NFP
potrebujeme jej
schválenie na EIB

08/22
08/22

Schválenie RO
Zároveň so
schválením
žiadosti na
JASPERS

08/22
08/22

02/22

Aktuálne plánovaný termín pre podanie Žiadosti o NFP a teda aj podpis Zmluvy o NFP súvisí:
–

so zverejnením vyzvania na ŽoNFP až ku koncu 02/2022 – MDaV zohľadňovalo uvoľnenie prostriedkov

–

s upravenou postupnosťou krokov po odsúhlasení postupu medzi MDaV a JASPERS

Refinancovanie nákladov na stavbu trate:
–
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V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť refinancovanie 100% ucelených častí stavby = všetky stavebné práce tak budú hradené z externých zdrojov
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Podpis ZoNFP
Nastáva
čerpanie
finančných
prostriedkov

09/22
09/22

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Rozpočet projektu na rok 2022
Finančná situácia v projekte:
– aktuálny rozsah fakturácie Zhotoviteľa za práce 11/2021-03/2022:
1.211.189 € s DPH
– plánovaný objem fakturácie Zhotoviteľa so splatnosťou v 2022:
16.358.235 € s DPH (kum. fakturácia do 09/2022;
18% zo zmluvnej ceny diela)
– zhotoviteľ predložil aktualizovaný fakturačný harmonogram, ktorým plánuje akcelerovať práce v roku 2022, ktorý sa
práve odsúhlasuje
– aktuálne rozpočtové krytie stavba a stavebný dozor vo výške:
21.206.876 €
– prvá platba zhotoviteľovi uvažuje s refundáciou, ďalšie platby uvažujú s predfinancovaním úhrady faktúr
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