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Informatívna správa o príprave stavby:
“ Most Matuškova ulica s dopravným prepojením Spišská Nová Ves.“

	Vážené Mestské zastupiteľstvo, 		
		prípravy na stavbu začali už v roku 2007. Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves odsúhlasilo odkúpenie pozemkov a komunikácie okolo OD Kaufland  na Duklianskej ulici smerom k rieke Hornád. Následne po tomto rozhodnutí bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a v roku 2007 bolo vydané územné rozhodnutie. Príprava pokračovala v roku 2008, keď po spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bolo vydané  i stavebné povolenie. V roku 2008 MsZ odsúhlasilo odpredaj pozemkov na nábreží rieky Hornád od záhradkárskej osady po Fľúder v prospech spoločnosti, ktorá zabezpečí výstavbu nového obchodného centra..
		Po vykonaní týchto krokov sa začalo s prípravou procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. MsÚ na základe par.102, zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vybralo spoločnosť Inpro Poprad, aby v mene Mesta Spišská Nová Ves zabezpečila výber zhotoviteľa stavby. Pre tento proces bola zvolená forma užšej súťaže.  Po publikovaní oznámenia o verejnom obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania dňa 17.9.2009 sa do tejto súťaže sa prihlásilo 6 firiem. V súčasnosti prebieha spracovanie ponúk. Predpokladaný termín vyhodnotenia užšej súťaže je v do 30.11.2009.

Základné údaje o stavbe:
Predpokladaný rozpočtový náklad stavby s DPH:  1 904 000,-Eur /57 359 904,-Sk/
Predpokladaný termín začatia stavby: 12/2009
Predpokladaný termín ukončenia stavby: 09/2010

Základný popis stavby:
		Ide o realizáciu mostu cez rieku Hornád, 2 malých okružných štvorramenných križovatiek, chodníkov, cyklistických komunikácií, dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia komunikácií a náhradnú výsadbu zelene. Súčasťou výstavby sú aj preložky a ochrany existujúcich potrubných a káblových inžinierskych sietí pod cestnými komunikáciami. 

	Obsah a rozsah stavby: 
- celková dĺžka cestných komunikácií, vrátane okruhov križovatiek - 466 m; 
- dĺžka cyklistických komunikácií - 466 m; 
- počet križovatiek - 2 malé okružné; 
- plocha mosta - 442,3 m2; 
- dĺžka dažďovej kanalizácie - 372,5 m; 
- preložka vodovodu - 98 m. 

Členenie stavby na stavebné objekty: 
051 Náhradná výsadba; 
101 Križovatka Matuškova - Štúrovo nábrežie; 
102 Križovatka Sládkovičova - Nábrežná komunikácia; 
201 Most cez Hornád; 
501 Dažďová kanalizácia; 
510 Preložka vodovodu; 
601 Verejné osvetlenie; 
602 Chranička kábla protikoróznej ochrany SPP; 
603 Preložka telekomunikačného kábla.

	Záver:
		V záujme dodržania súťažných podmienok pre  výber zhotoviteľa stavby je potrebné so stavebnými prácami  začať už v decembri 2009. Návrh platobných  podmienok vytvára požiadavku na úhradu prvých nákladov spojených s výstavbou až v roku 2010. Napriek tejto skutočnosti je potrebné ešte v r.2009 rozhodnúť v zmysle pravidiel o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami Mesta o tom, či stavba: Spišská Nová Ves - most Matuškova ulica s dopravným prepojením bude zaradená do výdavkovej časti rozpočtu Mesta na rok 2010.
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