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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby Zariadenia
opatrovateľských služieb na ul. Palárikova - Dobšinského v Bratislave.

Dôvodová

správa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "miestne
zastupiteľstvo") uznesením č. 114/2016 na svojom zasadnutí konanom dňa 20.
septembra 2016 schválilo zámer využitia nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 7249/1
nachádzajúcom sa na Dobšinského ulici v Bratislave, k. ú. Staré Mesto na výstavbu
zariadenia opatrovateľských služieb. Predmetným uznesením miestne zastupiteľstvo
súčasne požiadalo starostu mestskej časti o pravidelné predkladanie informácie
o krokoch vykonaných v súvislosti s týmto zámerom na každé zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 156/2018 na svojom zasadnutí konanom
dňa 23. októbra 2018 schválilo zmenu uznesenia č. 114/2016 v časti C. tak, aby bol
materiál predkladaný 1x za kalendárny polrok.

Informácia o realizácii výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul.
Palárikova - Dobšinského v Bratislave

Realizáciu výstavby Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) vyhrala vo
verejnom obstarávaní firma OTYK Invest, s.r.o. s celkovou ponúknutou cenou za
celý predmet zákazky vo výške 2.684.399,99 EUR.
Stavebný dozor na celú dobu výstavby je firma Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
Tento uchádzač tiež vzišiel z verejného obstarávania s najvýhodnejšou ponukovou
cenou 51.840,00 EUR .
Pre ilustráciu prikladáme vizualizáciu zariadenia:

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi 23.10.2018 a 29.10.2018 boli zahájené
práce na diele.
Zhotoviteľ odovzdal investorovi v súlade so ZoD harmonogram prác výstavby vrátane
fakturačných míľnikov. Predpokladaná doba výstavby bola 24 mesiacov. Zhotoviteľ
odovzdá investorovi kompletne zhotovenú stavbu bez interiérového vybavenia,
zariadenia práčovne a kuchyne. Z dôvodu dodržania zákona o verejnom obstarávaní
sa toto zariadenie bude súťažiť samostatne.
Predpokladaná finančná hodnota potrebná na dodávku a montáž zariadení do
kuchyne a práčovne podľa rozpočtu z projektovej dokumentácie je v sume 140 000
eur.
Mierny časový sklz spôsobený drobnými problémami pri osadení stavby, zakladaní
stavby a nepriaznivými poveternostnými podmienkami v zimnom období bol
v priebehu výstavby odstránený a momentálne sme sa dostali do predstihu.
Informácie na miestne zastupiteľstvo, dňa 17.12.2019:
Stavba je v predstihu
oproti schválenému
časovému
harmonogramu.
Predpokladaný
termín ukončenia
stavby a zahájenia
preberacieho konania
a následne
kolaudačného
konania
predpokladáme
v mesiaci máj 2020.
Momentálne sa
vykonávajú práce na
fasádach,
realizujú sa
povrchové úpravy
interiérov.
Dokončujú sa
práce na
strechách.
Realizuje sa
prípojka plynu
a v blízkej dobe
bude budova
temperovaná
z dôvodu
pokračovania

interiérových prác.
V súčasnej dobe sa pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa kuchynských
zariadení.
Posunutím
termínu – t.j.
skorším ukončením
stavby je potrebné
v skoršom ako
pôvodne
predpokladanom
termíne riešiť
v súčinnosti
so Seniorcentrom
vybavenie
zariadenia
nábytkom
a zariaďovacími
predmetmi.
Zamestnanci investičného
oddelenia, spolu so stavebným dozorom, zástupcami projektanta a zhotoviteľa
uskutočňujú na pravidelnej týždennej báze kontrolné dni stavby.
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Informácia na miestne zastupiteľstvo, dňa 30.6.2020:
Dňa 19.5. 2020 začalo preberanie stavby „Zariadenie opatrovateľskej služby na
Dobšinského/Palárikovej ulici“ od zhotoviteľa – firmy Otyk Invest s.r.o. Preberacie
konanie stavby bolo ukončené dňa 29.5.2020.
Pri preberaní stavby boli zistené drobné vady a nedorobky, ktoré zhotoviteľ odstráni
do 30.6.2020. Následne investičné oddelenie skontroluje úplnosť a kvalitu dodávok
a odstránenie vád a nedorobkov. Záručná doba zhotoviteľa na stavbu je 60 mesiacov.
Dňa 29.5.2020 prebehlo preberacie konanie dodávky a montáže zariadení a
vybavenia kuchyne ZOS od zhotoviteľa KEMA SK, ktorý vzišiel z verejného
obstarávania s víťaznou cenou 59 880 Eur.
V súčasnosti prebieha dodávka a montáž zariadení a vybavenia práčovne ZOS.
Zhotoviteľ KEMA SK práce realizuje na základe víťaznej ponuky vo verejnom
obstarávaní s cenou 59 587,26 Eur.
Dňa 1.6.2020 prebehlo kolaudačné konanie na stavbe, ktoré zvolal Stavebný úrad
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
Povolenie na užívanie stavby t.j. kolaudačné rozhodnutie bude predmetným
stavebným úradom vydané po doplnení vyjadrení a stanovísk dotknutých účastníkov
kolaudačného konania, orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré vzišli z kolaudačného
konania na mieste resp. sú žiadané ako doplňujúce údaje stavebným úradom.
Celková cena výstavby zariadenia je vo výške 2 716 862,33 Eur. Celkový objem
naviac prác vzniknutých pri výstavbe predstavuje sumu menej ako 1,3 % zo zmluvnej
ceny diela. Najväčší podiel naviac prác predstavoval náklad na odstránenie obnaženej
nepredvídanej skládky sute a zmiešaného odpadu pri výkopových prácach stavby,
ktoré bolo nutné odstrániť a uskladniť podľa zákona o nakladaní s odpadmi.
Práce na výstavbe zariadenia boli ukončené takmer v päťmesačnom predstihu oproti
pôvodnému harmonogramu, práce boli zhotovené vo vysokej stavebno-technickej
kvalite.
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