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FINANCIE / Peniaze na obnovu bytových domov

ŠFRB schválil na podporu bývania Z OBSAHU
Stav čerpania eurofondov
v tomto roku zatiaľ 18 mil. eur

Š

tátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) k 6. marcu
tohto roku priznal ﬁnančnú podporu 17,77 milióna eur pre
85 žiadateľov bývajúcich v 4 313
bytoch. Všetky tieto peniaze sú
určené na obnovu bytových domov. O úvery na bývanie prejavilo záujem 470 žiadateľov, ktorí
chcú získať 96,46 mil. eur pre 14
766 bytov. Na podporu bývania
v tomto roku zostáva fondu ešte
34,81 mil. eur. Tohtoročný rozpo-

čet ŠFRB na podporu výstavby,
obnovy a kúpy bytov je 131,89
mil. eur, pričom zmluvy za minulý rok, ktoré postúpili do banky v
tomto roku, majú objem 622,8-tisíca eur.
V rámci vládneho programu
zatepľovania fond k spomínanému dátumu zároveň schválil viac
ako 6 mil. eur pre 26 žiadateľov a
1 391 bytov. O ﬁnančnú podporu
má pritom záujem 86 žiadateľov,
ktorí chcú na zatepľovanie byto-

vých a rodinných domov získať
dovedna 16,54 mil. eur. Fond má
na tento účel v tomto roku k dispozícii 14 mil. eur.
Najväčší je záujem o podporu
pri obnove bytových domov. Na
tento účel chce 272 žiadateľov
získať 57,96 mil. eur pre 13 497
bytov. Požadovaná suma je pritom takmer dvojnásobne vyššia
ako rozpočet na tento druh podpory bývania.
> Pokračovanie na s. 2

Slovensko vyčerpalo z eurofondov v terajšom programovom období ku koncu
februára 3,126 mld. eur, čo
je 27,19 percenta z celkovej
sumy 11,498 mld. eur.
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SPRÁVY Z FIRIEM / Žilinská spoločnosť sa špecializuje nielen na tunely

TuCon za dva roky pôsobenia realizoval už
mnohé stavby na Slovensku aj v zahraničí

V

ýznamné zastúpenie vo výrobnom
programe žilinskej stavebnej spoločnosti TuCon, a.s., má Divízia inžinierskych stavieb. Zameriava sa na výstavbu
vodovodov, kanalizácií, čističiek odpadových
vôd, čerpacích staníc a vodných zdrojov najmä na slovenskom trhu. Svoju špecializáciu
rozšíril TuCon o protipovodňové stavby, revitalizácie obcí a rekultivácie skládok.
V minulom roku ﬁrma úspešne ukončila
práce na stavbách: • Revitalizácia verejných
priestranstiev obce Zákopčie; • Oprava kanalizačných šácht na ľavobrežnom zberači
v Žiline; • ŽSR, Žilina Teplička, zriaďovacia
stanica; • Vybudovanie univerzitného parkoviska v lokalite Veľký diel v Žiline.

V súčasnosti sa TuCon podieľa na realizácii viacerých projektov v oblasti inžinierskeho staviteľstva na Považí, na južnom a
východnom Slovensku.
Jednou z významných zákaziek Divízie
inžinierskych stavieb je výstavba kanalizácie
v Papradňanskej doline, kde práce realizuje
v rámci združenia ako jeho vedúci člen pre
Považskú vodárenskú spoločnosť. Ide o odkanalizovanie odpadových vôd obcí Papradňanskej doliny – Jasenica, Stupné, Brvnište
a Papradno, s napojením na pravostranný
zberač stokového systému SKK Považská
Bystrica DN 400 pri obci Podvažie.
Gravitačná kanalizačná stoková sieť bude
mať dĺžku 32,4 kilometra, 1 882 kanalizač-

ných odbočiek a štyri čerpacie stanice. Práce na realizácii kanalizácie pozostávajú z
hĺbenia rýh šírky do 2 metrov, hĺbenia šácht,
uloženia a montáže potrubí vrátane ich
spätných zásypov, realizácie kanalizačných
šácht a následnej úpravy krytov vozoviek.
Práce na stavbe sa začali v auguste minulého roku, ich ukončenie je naplánované na
júl 2013.
Predmetom dodávky prác na stavbe ČOV
Senica, intenziﬁkácia a modernizácia, ktorú pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť
začal TuCon realizovať vo februári 2011,
je rekonštrukcia a modernizácia objektov
v jestvujúcom areáli ČOV so súčasnou ka> Pokračovanie na s. 3
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TuCon za dva roky pôsobenia realizoval už mnohé stavby...
Pokračovanie zo s. 1
pacitou 20 696 napojených
obyvateľov na 40-tis. v roku
2040. TuCon robí rekonštrukciu existujúcich objektov usadzovacích, regeneračných a anaeróbnych
nádrží, denitriﬁkačných a
nitriﬁkačných nádrží, zahusťovacej nádrže, duchárne,
merných objektov, lapákov
piesku a tuku, vstupnej čerapcej stanice, stanice žumpových vôd, objektu hrubých
hrablíc. Ďalej zabezpečoval
výstavbu nových objektov
terciálneho
dočisťovania,
mechanického zahustenia
kalu a kompletnú dodávku
strojovotechnologickej
a V júli 2011 spustil TuCon práce na uzavretí a rekultivácii skládky TKO Myslina pre mesto Humenné
elektrotechnologickej časti.
Stavebné práce by mali byť
TuCon uskutočnil kompletnú dodávku nych úprav, súčasťou ktorých je vytvorenie
ukončené v apríli tohto roku.
Práce na rekonštrukcii vodného zdroja rekonštrukcie týchto objektov: čerpacia sta- odvodňovacieho rigolu dĺžky 450 metrov,
Pečniansky les, takisto pre Bratislavskú nica, rozvodňa a trafostanica, chlórovňa, samotná rekultivácia skládky, vybudovanie
vodárenskú spoločnosť, ktorého hlavnou a prevádzková budova, vstupný objekt do vo- monitorovacej šachty na sledovanie kvality
jedinou činnosťou je výroba pitnej vody, jej dojemu v rozsahu stavebných úprav vrátane priesakovej kvapaliny a vybudovanie troch
dezinfekcia a dodávka do vodovodnej sie- strojovotechnologickej a elektrotechnologic- plynových sond z oceľových pažníc ø 136
te hlavného mesta Bratislava, sa začali v kej časti, ako aj kompletnú výmenu strojo- mm s vnútornou perforovanou pažnicou ø
decembri 2010 a boli ukončené vo februári vého a elektrovybavenia 34 studní vodného 110 mm. Výsledkom bude úplné uzatvorenie
2012.
zdroja a nové osvetlenie areálu vrátane vý- skládky k 31. marcu 2012.
meny kompletného oploteVzhľadom na množstvo obstarávaní v
nia okolo celého vodného oblasti revitalizácie miest a obcí a rozšíril
zdroja.
TuCon segment svojho pôsobenia aj o tento
V júli 2011 spustil TuCon typ prác. V obci Papradno ide o výstavbu a
práce na uzavretí a rekulti- rekonštrukciu chodníkov, výstavbu rozptyvácii skládky TKO Myslina lových plôch, rozšírenie prípojok verejného
pre mesto Humenné. Prá- osvetlenia.
ce pozostávajú z terén> Pokračovanie na s. 4

Výstavba kanalizácie v Papradňanskej doline

Stavba ČOV Senica, intenziﬁkácia a modernizácia
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TuCon za dva roky pôsobenia realizoval už mnohé stavby...
Dokončenie zo s. 3
Buduje sa nová drevená lávka pre peších,
nový základový pilier a opevnenia brehov
potoka či zabezpečuje rekonštrukcia miestnej komunikácie i výstavba oporného múra.
V obci Skačany prebieha výstavba a rekonštrukcia chodníkov, výstavba rozptylových
plôch, rozšírenie prípojok verejného osvetlenia.
TuCon má záujem sa aj v ďalších rokoch
aktívne podieľať na výstavbe projektov v
rámci rozvoja vodovodnej a kanalizačnej
siete, ako aj na zlepšenie čistenia odpadových vôd, na revitalizácii obci a rekultivácii
skládok a taktiež na realizácii pripravovaných tunelových projektov, železničných
koridorov.
TuCon, a.s., počas svojho dvojročného
pôsobenia realizoval mnohé stavby na Slovensku aj v zahraničí, a to nielen pre súkromný sektor, ale úspešne sa uchádzal aj o
viaceré zákazky vo verejnom obstarávaní.
Dostal sa tak do povedomia odbornej verejnosti a získava si čoraz stabilnejšie miesto
na slovenskom stavebnom trhu.
Aktivity druhej divízie podniku – Divízie
podzemných stavieb, ktorá sa zameriava na
výstavbu tunelov a iných podzemných diel,

vzhľadom na doposiaľ nie veľmi vhodnú situáciu súvisiacu s výstavbou tunelov na Slovensku, smerovali najmä do zahraničia.
Od svojho vzniku TuCon realizoval a k
spokojnosti objednávateľa ukončil aj viaceré
ďalšie zákazky:
• Železničný tunel Bibra, Nemecko,
• Cestný tunel Mypra, ČR,

• Ladce, likvidácia banského diela, Lom
Butkov, SR,
• Ložisko Gemerská Poloma - mastenec,
otvárka, II. etapa, SR.
Aktuálne projekty v súčasnosti realizuje
ešte v Nemecku, na Islande, vo Švajčiarsku,
v Grónsku a Nórsku.
(tucon)

Práce na rekonštrukcii vodného zdroja Pečniansky les realizoval TuCon pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Oznámenia o vyhlásení
obstarávania

Predpokladaná hodnota: 766,965-tis. €
Ponuky/žiadosť o účasť: 19. 4. 2012
> Viac informácií...

Rekonštrukcia vo Všeobecnej
nemocnici v Gelnici
Lesy SR, rekonštrukcia
Vestník č. 57 – 22. marca 2012
lesnej cesty Poľana
Ver. obstarávateľ: Pro Vitae, n.o., Gelnica
Predmet zákazky: Rekonštrukcia priestorov
polikliniky Všeobecnej nemocnice v Gelnici
Predpokladaná hodnota: 883,733-tis. €
Ponuky/žiadosť o účasť: 20. 4. 2012
> Viac informácií...

Terminál integrovanej
dopravy v Senci

Vestník č. 57 – 22. marca 2012
Verejný obstarávateľ: mesto Senec
Predmet zákazky: Terminál integrovanej
dopravy v Senci

Vestník č. 58 – 23. marca 2012
Verejný obstarávateľ: Lesy SR, š.p.
Predmet zákazky: Rekonštrukcia lesnej
cesty Poľana
Predpokladaná hodnota: 287,214-tis. €
Ponuky/žiadosť o účasť: 20. 4. 2012
> Viac informácií...

Ekodvor a kompostáreň
v obci Imeľ, stavebná časť

Vestník č. 58 – 23. marca 2012
Verejný obstarávateľ: obec Imeľ
Predmet zákazky: Ekodvor a kompostáreň

Predpokladaná hodnota: 470-tis. €
Ponuky/žiadosť o účasť: 13. 4. 2012
> Viac informácií...

Výzvy na predkladanie
ponúk
Zosuv na ceste III/54715
v meste Krompachy

Vestník č. 57 – 22. marca 2012
Verejný obstarávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Predmet zákazky: Zosuv na ceste III/54715
v meste Krompachy
Predpokladaná hodnota: 120-tis. €
Predkladanie ponúk: 19. 4. 2012
> Viac informácií...
> Pokračovanie na s. 5
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