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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.

Správa o prebiehajúcich činnostiach na stavbe
NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.

1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE
1.1. Realizácia stavby
Za posledný mesiac (stav k 10.06.2015) sa vykonávali nasledovné práce:
Ucelená časť 10 – Staré mesto
- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev4 z 28.04.2015
- Kolektor – Paženie, Zemné práce vetva A, Spodná doska vetva B
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. – Zemné práce, pokládka káblov VO
- Rekonštrukcia VO Štúrova – Zemné práce, pokládka káblov VO
- Rekonštrukcia ul. Štúrova – Demolácie a pokládka chodníkov pravá strana
- Železničný spodok - Úprava pláne, drenáže
- Preložka napájacie kábla DP
- Pokládka káblov, zásyp
- Kanalizačné prípojky - prepojenie kanalizácie s UV
- Napájacie vedenie Staré mesto - Zemné práce, pokládka káblov, ul. Pribinova,
Krúpkova
- Ovládací kábel DP - Zemné práce, pokládka káblov, ul. Pribinova, Krúpkova
Ucelená časť 20 - Starý most
- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev4. Plynulý postup prác na zakladaní pilierov P5
a P34 ovplyvnila zvýšená hladina Dunaja v 22. týždni
- OK - zváranie zostavy H10 a H11
- OK - nátery
- P34 - Osadenie pontónu TTČ pre prístup na ostrov
- P34 - Trysková injektáž
- P5 - Betonáž základu
- P5 - Predpínanie základu + injektáž predp. káblov
- P5 - Betonáž nadvýšenia piliera
- P5 - Osadenie klzných aj definitívnych ložísk
- OP1 - Armovanie drieku opory 1
- Preložka VN vedenia I. č. 273 Starý most - Zemné práce, pokládka káblov, zásyp
Ucelená časť 30 – Petržalka
- Práce prebiehajú v zmysle HMGrev4. Plynulý postup prác na objekte SO 30-21300 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská ovplyvňuje prekládke VN SO 20211-00 Preložka VN vedenia I. č. 273 - Starý most
- Vegetačné úpravy – hydroosevy
- El. spodok Most – Bosákova - Kužele na oporách, terénne úpravy, hydroosev
- Rekonštrukcia komunikácií Bosákova - Jantárová – slepecká dlažba
- Meniareň Bosákova - Vnútorné rozvody, rošty, sanita, omietky
- Úprava komunikácií - Oporný múr, pokládka obrubníkov, násypy
- Preložka vodomerných šácht – zásypy
- Trolejové vedenie - Základy pre stĺpy, osádzanie stĺpov
- Prípojka NN pre osvetlenie - úprava terénu
- Trolejové vedenie - Základy pre stĺpy, osádzanie stĺpov

- Osvetlenie el. trate - Zemné práce, pokládka káblov
- Cyklistický chodník - terénne úpravy, pokládka obrubníkov, podkladných vrstiev
- Estakáda Artmedia:
- Príprava pláne pre montáž nosnej konštrukcie 7. etapa
- Zásyp výkopu piliera č.22
- Betonáž základu opory č. 21
- Estakáda Einsteinova:
- Natavovanie izolačného súvrstvia
- Montáž dilatačných žľabov
- Debnenie, armovanie a betonáž prechodovej dosky OP32
- Výroba debnenia na rímsy
- Debnenie a armovanie rímsy pole č. 9
Všeobecne:
- vecný HMGrev4 z 28.04.2015 predpokladá ukončenie stavby do 15.12.2015
- finančný HMGrev4 ešte nebol predložený
- projektant dodal informatívnu realizačnú dokumentáciu (DRS/Zmena) na objekty,
ktoré súvisia s tromi Zmenami iniciovanými Hl. mestom
- zhotoviteľ vyzval SD na zvolanie PK na 9 objektov inžinierskych sietí
1.2. Finančné plnenie
Predpoklad finančného plnenia v zmysle HMGrev3 v mesiaci máj 2015 je cca 5,59
mil. EUR. Predpoklad skutočného finančného plnenia za mesiac apríl je v sume 3,3
mil. EUR s celkovým finančným plnením od začiatku stavby v sume cca 18,49 mil.
EUR tj. cca 33,52% zmluvnej hodnoty s omeškaním vo finančnom plnení cca 32,04%.
Sklz v plnení finančného HMGrev3 predstavuje cca 12 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. Primátor predloží na MZ návrh
na objednanie dopracovania DUR 2. časti.

