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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

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.

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 27.04.2015) sa vykonávali nasledovné práce:
Ucelená časť 10 – Staré mesto
- práce prebiehajú v zmysle HMGrev3
- Kolektor - Zemné práce vetva A a B, paženie, mikropilóty
- Trolejové vedenie Štúrova - Ľavá strana, stĺpy sú založené
- Trolejové vedenie Šafárikovo nám. - Montáž stĺpov, betonáž základov
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. - výkop ryhy ľavá strana, uloženie chráničiek,
káblov
- Rekonštrukcia VO Štúrova - demontáž stĺpov a existujúceho osvetlenia, uloženie
káblov
- Prípojky uličných vpustí
- Vodovod - Zemné práce vetva D, pokládka DN 150, DN 300, DN 200, tlakovanie
- Prípojka NN pre automaty - Zemné práce
- Električkový spodok - Úprava pláne
- Rekonštrukcia Štúrovej ul. - Demolácia vozovky, chodníkov - pravá strana
Ucelená časť 20 - Starý most
- práce sú podľa HMGrev3 v omeškaní, na pilieri č. 5 prebehnú 30.5.2015 práce na
betonáži základu
- Dňa 21.5.2015 bol SHMÚ vyhlásený vzostup hladiny Dunaja na úroveň I.
povodňového stupňa. V popoludňajších hodinách boli preto vypratané oba ostrovy
Dunaja (pilier č. 5 a 34) a zahájené práce na odsune súlodia na Petržalskej strane
- 23.5.2015 bola stavebná jama piliera č. 5 stále suchá, ostrov piliera č. 34 bol
z väčšej časti pod vodou. V poobedňajších hodinách bolo odremorkované súlodie
z Petržalskej strany Dunaja
- 24.5.2015 v skorých ranných hodinách bola zaliata stavebná jama piliera č. 5
a obidva ostrovy boli pod vodou. Hladina Dunaja dosahovala hodnotu 642 cm (I.
povodňový stupeň = 650 cm).
- 25.5.2015 hladina poklesla a v poobedňajších hodinách bolo zahájené čerpanie
vody zo stavebnej jamy piliera č. 5, ktoré bolo ukončené poobede 26.5.2015.
- V súčasnosti prebiehajú čistiace práce a odstraňovanie bahna zo stavebnej
jamy č. 5
- práce na montáži OK prebiehajú v 3-smennej prevádzke
- bola zahájená montáž chodníkových častí OK
- bol ukončený IGHP prieskum na pilieri 5 aj P34
- práce na larssenovej ohrádzke piliera P34 boli ukončené 27.4.2015
- montáž a zváranie NK H4 + H5
- bola zahájená montáž zostavy 6 a 7
- pilier 5 – paženie vnútornej ohrádzky po vyťažení
- opora 1 – Mikropilóty, Základy a jadro opory, rozšírenie drieku opory
- pilier 2 – Výsuvné ložisko na pilier 2

-

pilier 5 – Armovanie nadvýšenia, debnenie, betonáž
pilier 6 – Montáž lávky pre výsuv
poklačuje sa vo výrobe oceľových dielcov v oceliarňach Vítkovice a Třebestovice
– do 27.4.2015 bolo prevzatých v oceliarňach k náterom 48 % OK
Výsuv oceľovej konštrukcie predĺženej o 30 metrov prebehol dňa 25.5.2015 bez
problémov.

Ucelená časť 30 - Petržalka
- práce prebiehajú v zmysle HMGrev3
- vykonávajú sa práce v úseku križovatky Bosákova – Jantárová na vyhotovenie
kompletnej skladby električkovej trasy v mieste križovatky s lehotou výstavby 7
týždňov
- Električkový spodok v úseku Most - Bosákova - Zemné práce 3. úsek
- Rekonštrukcia komunikácií Bosákova – Jantárova - konštrukčné vrstvy vozovky,
pokládka obrubníkov, KSC
- Meniareň Bosákova - vnútorné rozvody
- Meniareň spevnené plochy - konštrukčné vrstvy, terénne úpravy
- Preložka VO Jantárové cesty - pokládka káblov, zemné práce
- Preložka vodomerných šácht - zemné práce na prepojení prípojok
- Chodníky, obratisko - podkladané vrstvy
- Prípojka NN pre automaty CL - zemné práce, pokládka káblov
- Prípojka NN pre VO - zemné práce, pokládka káblov
- Napájacie vedenie – Petržalka - zemné práce, pokládka káblov
- Prípojka NN pre osvetlenie - zemné práce, pokládka káblov
- Trolejové vedenie - základy pre stĺpy
- Osvetlenie el. trate - zemné práce, pokládka káblov
Estakáda Artmédia
- Debnenie NK 5. etapa
- Viazanie výstuže NK 5. etapa
- Viazanie výstuže základu 29
- Debnenie základu 29
- Predpínanie NK 4. etapa
- Injektáž káblových kanálkov 4. etapy, 3. etapy
- Betonáž základu 29
Estakáda Einsteinova
- Debnenie základu protihlukovej steny
- Viazanie výstuže protihlukovej steny
- Betonáž základu protihlukovej steny
- Debnenie dorazu na úložnom prahu 35
- Betonáž dorazu úložného prahu 35
- Debnenie, výstuž čela 36
- Debnenie, výstuž čela 37
- Betonáž čela 36
Všeobecne:
- HMGrev3 zo 16.01.2015 predpokladá ukončenie stavby do 15.12.2015

-

projektant dodal informatívnu realizačnú dokumentáciu (DRS/Zmena) na objekty,
ktoré súvisia s tromi Zmenami iniciovanými Hl. mestom
od zhotoviteľa boli prebraté 2 dokončené objekty (Preložka kábelovodu ST na
Dostoj. rade a Štúr. ulici, Preložka káblov ST v káblovode na Dostoj. rade a Štúr.
ulici) a zároveň boli odovzdané užívateľovi

1.2. 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).
1.3. 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.

FINANČNÉ PLNENIE
Predpoklad finančného plnenia v zmysle HMGrev3 v mesiaci marec 2015 je cca 4,6 mil.
EUR. Predpoklad skutočného finančného plnenia za mesiac marec pre 4. Priebežné platobné
potvrdenie je v sume 2,6 mil. EUR s celkovým finančným plnením od začiatku stavby v sume
cca 13,5 mil. EUR tj. cca 24,5% zmluvnej hodnoty s omeškaním vo finančnom plnení cca
22,5%.
Stav odsúhlaseného finančného plnenia

Rekapitulácia

Celkové práce
vykonané do
konca
minulého
fakturačného
obdobia

Práce
vykonané
počas
fakturačného
obdobia

Celkové práce
vykonané do
konca
fakturačného
obdobia

Odhadovaná zmluvná hodnota vykonaných prác na
Diele podčlánok (14.3 a) červený FIDIC
7 940 925,13 € 2 938 644,78 € 10 879 569,91 €
Platby alebo odpočty v dôsledku legislatívnych
zmien a zmien v nákladoch podčlánok (14.3 b)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Platby alebo odpočty zádržného podčlánok (14.3 c) 794 092,51 €
Platby alebo odpočty zálohovej platby podčlánok
0,00 €
(14.3.d)

293 864,48 €

1 087 956,99 €

0,00 €

0,00 €

Platby alebo odpočty za materiály určené pre Dielo
podčlánok (14.3 e)
0,00 €
Všetky ďalšie platby alebo odpočty splatné podľa
0,00 €
Zmluvy podčlánok (14.3 f)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Kumulovaná čiastka spolu

7 146 832,62 € 2 644 780,30 € 9 791 612,92 €

Spolu na zaplatenie za obdobie (bez DPH)

7 146 832,62 € 2 644 780,30 € 9 791 612,92 €

Sklz v plnení finančného HMGrev3 predstavuje cca 12 mil. EUR.

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16. 02. 2015

K bodu 4
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní
berie na vedomie
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
Hlasovanie:

prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16.03.2015
K bodu 4
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní
berie na vedomie
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“
Hlasovanie:

prítomní: 14

za: 14

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 20.04.2015

K bodu 4
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní
berie na vedomie
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.
Hlasovanie: prítomní: 12

za: 12 proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

