
METRO Bratislava a.s. 
Primaciálne námestie č. 1 

811 01 Bratislava 
Poštová adresa: Muchovo námestie č. 12, 852 71 Bratislava 

ALFA 04, a.s. 
Jašíkova 6 
821 03 Bratislava 

Váš list značky /zo dňa: Naša značka: Vybavuje: Dátum: 

186 / 31.05.2012 - Obj MB009 31.05.2012 

Vec NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova ulica -
Šafárikovo námestie, zmena DSP objektu 20-201-00 a súvisiacich objektov 
Objednávka na práce naviac 

Týmto si u Vás objednávame práce naviac v zmysle špecifikácií podľa priloženého listu č. 
MAGS HDI 41822/2012-271021 zo dňa 02.05.2012. 

Zároveň Vás žiadame obratom o spätné potvrdenie akceptácie te j to objednávky. 

S pozdravom 

Ing/Pster Ivan 
^ge#erálny riaditeľ 

Príloha: 
List č. MAGS HDI 41822/2012-271021 zo dňa 02.05.2012 

ff&no 
Bratislava a.s. 

Tel.: +421/2/6720 1111, 6720 1113; Fax: +421/2/6720 1120; IČO: 35732881; IČ DPH: SK2020268910 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl.č. 1575/B 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

D á t u m : / / / 
j e d n a c i e č í s l o m 
R e f e r e n t ; 

Vážený pán 
Ing. Peter Ivan 
generálny riaditeľ 
METRO Bratislava, a.s. 
Muchovo námestie 12 
852 71 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa i Naše číslo 
MAGS HDI41822/2012-271021 

Vybavuje/linka 

Ing. Schlosser/506 
Bratislava 

2.5.2012 

V e c 

Objednávka na práce nawše - dokumentácia na zmenu stavby pred dokončením - Starv most 

Na základe uznesenia z mestského zastupiteľstva k projektu Nosného systému MHD, ktoré súhlasí 
v pokračovaní projektových prác podľa variantu II. s tým, že mobiliár Starého mosta (svetlá, lavičky, zábradlie, 
podlahy) bude objednaný Hlavným mestom SR Bratislavou po posúdení alternatív mobiliáru pripravených 
projektantom v spolupráci s hlavnou architektkou, Vás žiadame o dopracovanie dokumentácie na stavebné 
povolenie objektu Starý most v rámci zmeny stavby pred dokončením aj so súvisiacimi objektmi v termíne do 
29.6.2012. 

Súčasne Vás žiadame, aby projektant vypracoval variantné riešenia mobiliáru, ktoré budú predložené mestu 
aj s vlastnými návrhmi mesta zo strany hlavnej architektky. Návrh riešenia vyberie mesto z viacerých variantov 
najneskôr do 21.5.2012. Výsledný návrh riešenia verejných priestorov vybraný mestom zapracuje projektant do 
definitívnej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením. Celková projektová dokumentácia objektu Starého 
mosta a jeho súvisiacich objektov na stavebné povolenie bude dodaná najneskôr do 6 týždňov od rozhodnutia mesta. 

V prípade, že projektant nebude akceptovať vybraný variant mesta Bratislavy na riešenie mobiláru, 
žiadame zapracovať do zmluvy s ním ustanovenie, že sa to bude považovať za nedodanie dokumentácie v zmysle 
objednávky a nebude mu uhradená faktúra za projektové práce na rekonštrukciu mostného objektu Starého mosta. 

Súčasne Vás žiadame zahájiť v rámci právoplatného stavebného povolenia zmenu stavby pred dokončením 
v mene Hlavného mesta SR Bratislavy, kde sa zmení stavebník z METRO Bratislava, a.s. na Hlavné mesto SR 
Bratislava spoločne aj so zmenou projektovej dokumentácie dodanej v rámci tejto objednávky. 

Pri definovaní prác Vás žiadame potvrdiť cenovú ponuku spracovateľa vo výške 700 000 € bez DPH aj 
s potvrdeným termínom dodania projektovej dokumentácie a nový časový harmonogram spotrebnými 
administratívnymi krokmi vrátane procesu verejného obstarávania. Mesto počíta s tým, že úhrada sa uskutoční 
v rámci nákladov realizácie projektu z Operačného programu Doprava, k čomu uskutoční rokovania 
s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. 

S pozdravom 

Primaciálny palác, III. poschodie 

TELEFÓN FAX 
02/59 35 65 35 02/59 35 65 55 

BANKOVÉ SPOJENIE IČO INTERNET E-MAIL 
VÚB 6327012/0200 603 481 www.bratislava.skprimator@bratislava.sk 

E-MAIL 

mailto:ww.bratislava.skprimator@bratislava.sk


POVERENIE ČLENA PREDSTAVENSTVA 
podľa článku XXI ods. 1 Stanov spoločnosti METRO Bratislava a. s. v platnom znení 

Ing. Peter Ivan, trvalé bytom Bratislava - Karlova Ves, Segnerova 724/1, nar. 28.09.1965, r. č. 650928/6828 
predseda predstavenstva 

obchodnej spoločnosti 
METRO Bratislava a. s. 
Primaciálne nám. č. 1, 811 01 Bratislava 
IČO: 35732881 
IČ pre DPH: SK2020268910 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa vl.č. 1575/B (ďalej aj ako „spoločnosť 
METRO Bratislava, a. s.") 

týmto podľa ustanovenia článku XXI ods. 1 Stanov spoločnosti METRO Bratislava a. s. v platnom znení 

JUDr. Slávku Kukučkovú, trvalé bytom 951 26 Šurianky 118, nar. 21.06.1978, r. č. 785621/6797 
podpredsedu predstavenstva spoločnosti METRO Bratislava a. s. 

na podpisovanie za spoločnosť (uzatváranie právnych úkonov v mene spoločnosti) spolu s ďalším členom 
predstavenstva spoločnosti METRO Bratislava a. s. a to i pre prípad, keď by bol inak potrebný podpis 

predsedu predstavenstva. 

Súčasne poverujem JUDr. Slávku Kukučkovú na zastupovanie generálneho riaditeľa spoločnosti 
METRO Bratislava a. s. v celom rozsahu jeho kompetencií (práv a povinností) a podpisového práva. 

Toto poverenie sa vydáva na dobu určitú a to od 24.05.2012 do 01.06.2012 (vrátane). 

Bratislava, dňa : 18jD&20T2 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Dolupodpísaná JUDr. Slávka Kukučková týmto poverenie a delegáciu podpisového práva, v rozsahu 
udeleného poverenia za akciovú spoločnosť METRO Bratislava a. s., prijímam v celom rozsahu, čo 
potvrdzujem vlastnoručným podpisom. 

Bratislava, dňa: 18.0^:2012 

p o v e r u j e 

JUDr. Šlávka Kukučková 
podpredseda predstavenstva 



A l f a 0 4 a . s . 
Jašíkova č>, 821 03 Bratislava 

D á t u m : ^ ^ 
d n a c i e č í s l o : * " 

Re fe ren t : -a^ t -

M E T R O Bratislava a.s. 
Primaciálne nám. 1 
811 01 Bratislava 
Poštová adresa: 

\ Muchovo nám. 12 
852 71 Bratislava 

Váš list zn. zo dňa 
186/31.05.2012-Obj MB009 
z 31.05.2012 

Naša značka 
673/1011-00/2012 

Vybavuje 
Ing. Miroslav Maťaščík 

Telefón / fax 
48291 535 / 4 8 2 91 550 

Bratislava 
01. 06 . 2 0 1 2 

Vec: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie 
v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie - zmena DSP objektu 20-
201-00 a súvisiacich objektov - akceptácia objednávky na práce naviac 

Ako reakciu na Váš list č. 186/31.05.2012-Obj MB009 z 31.05.2012 týkajúci sa horeuvedenej 
zákazky Vám týmto zasielame potvrdenie o akceptovaní Vašej objednávky prác naviac v zmysle 
špecifikácií podľa listu č. MAGS HDI 41822/2012-271021 zo dňa 02. 05. 2012. 

S pozdravom 

Ing. Karol G lan 
podpredsec dstavenstva 

IČO: 35 889 853, DIČ: 2021835013 , IČ DPH: S K 2 0 2 1 8 3 5 0 1 3 
Banka: V Ú B , a.s. Brat is lava, čís lo účtu: 1824014354 /0200 
Zápis v OR O k r e s n é h o súdu Brat is lava I, oddie l Sa, v ložka č. 3355/B 
Certi f ikát STN EN ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005 

Telefón:+421-2-48291 486 
Fax:+421-2-48291 532 

E-mail: alfaQ4@alfa04.sk 
web: www.alfa04.sk 

mailto:alfaQ4@alfa04.sk
http://www.alfa04.sk

