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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

berie na vedomie

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.

INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH

1.  Interpelácia poslanca:  Mgr. Marcel Zajac
Predmet interpelácie: Dopravné značenie - zóna Veternicová, Hlaváčiková
Vybavenie interpelácie:
1.  Ako  riešila  mestská  časť  sťažnosti  obyvateľov,  ktorí  boli  informovaní  o tom,  že  končí
vyhradené  parkovanie?  Po  termíne  ukončenia  zaparkovali  na  bývalom  vyhradenom
parkovacom mieste  a mestská  polícia  im  udelila  pokutu  s odôvodnením,  že  sa  to  netýka
svojpomocne  vybudovaných  vyhradených  parkovacích  miesť,  čo  ale  nebolo  vyznačené
dopravným značením.
Mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves,  oddelenie  dopravy a  životného  prostredia  písomne
neobdržala  žiadnu sťažnosť ohľadom situácie,  ktorú spomínate v  texte interpelácie.  Ak aj
náhodou nastala spomínaná situácia, vodič je povinný riadiť sa pravidlami cestnej premávky a
musí rešpektovať zvislé a aj vodorovné dopravné značenie. Pokým nie je dodatková tabuľa
zvislého dopravného značenia s textom „S povolením MČ BA-KV“ odstránená, značenie je
stále  platné.  Aj keď v tom čase už mohla byť pri niektorých svojpomocných parkovacích
miestach zmluva medzi nájomcom a prenajímateľom  ukončená.

2.  Interpelácia poslanca:  Ing. Vladimír Dulla
Predmet interpelácie: Sanácia striech
Vybavenie interpelácie:
1.  Máme  povolenie  stavebného  úradu,  keďže  sanácia  sa  spája  so  zásahom  do  nosnej
konštrukcie?
Povolenie stavebného úradu nemáme, nakoľko prebieha proces prípravy všetkých potrebných
podkladov pre rozhodnutie príslušného stavebného úradu.
2. Začala sa sanácia?
Sanácia nezačal z dôvodov popísaných v odpovedi č.1.
3. Je predpoklad, vykonať ju ešte pred príchodom zimy, ak sa predpokladá čas 3 mesiacov?
Predpokladáme začiatok prác ešte pred príchodom tejto zimy, nie však ich dokončenie.
4. Ak sa mešká, čo alebo kto zavinil meškanie?
V  súčasnosti  nie  je  zaznamenané  meškanie  na  prácach,  proces  prebieha  a  aktívne
komunikujeme na finalizácii projektovej dokumentácie.
5. Nie je  vhodné prehodnotiť  doterajší  prístup, kedy exekutíva volených zástupcov iba na
schvaľovanie financií?
Riešenie stavu sanácie strechy telocvičného traktu je zastrešené oddelením správy budov a
investícií, ktoré začalo svoju činnosť 4.9.2017. Oddelenie správy budov a investícií pri riešení
úloh  komunikuje  s  odborníkmi  najmä  z  rôznych  profesií,  autorizovanými  stavebnými
inžiniermi, projekčnými kanceláriami, právnikmi a pod. V prípade nutnosti je organizovaná aj
priama komunikácia s volenými zástupcami mestskej časti v rozsahu ich kompetencií.
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