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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:  Ing. Vladimír Dulla
Predmet interpelácie: Plaváreň v areáli ZŠ Majerníkova 62
Vybavenie interpelácie:
1. Kedy mestská časť Bratislava-Karlova  Ves ako investor (ďalej len „investor“) prevzala
úplný projekt od spracovateľa?
Mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves  (v zastúpení  –  Ing. arch.  Peter  Vaškovič)  prevzala
dokumentáciu  –  Školský  bazén  ZŠ  A. Dubčeka,  Majerníkova  ul.,  č. 62,  MČ Bratislava-
Karlova  Ves,  Odstránenie  havarijnej  situácie,  Projekt  pre realizáciu  stavby,  spracovaný
v zmysle  ZMLUVY  O DIELO č. 1950412016  a DODATKU  č. 01  k Zmluve  o dielo  zo dňa
28.03.2016, dňa 24.06.2016.

2. Kto za investora overil úplnosť projektu s ohľadom na platné predpisy,  hlavne stavebný
zákon a jeho vykonávacie vyhlášky?
Úplnosť  projektu  pre realizáciu  stavby  –  Školský  bazén  ZŠ  A. Dubčeka,  Majerníkova  ul.,
č. 62,  MČ Bratislava-Karlova  Ves,  Odstránenie  havarijnej  situácie,  Projekt  pre realizáciu
stavby,  resp.  skutočnosť,  že  bol  spracovaný  v zmysle  ZMLUVY O DIELO č. 1950412016
a DODATKU  č. 01  k Zmluve  o dielo  zo dňa  28.03.2016,  overil  a svojím  podpisom
na preberacom protokole zo dňa 24.06.2017 potvrdil Ing. arch. Peter Vaškovič.

3.  Kto  za,  investora  a kedy  schválil  projekt  na účely  realizácie  zámeru  revitalizovať
plaváreň?
Projekt  pre realizáciu  stavby  –  Školský  bazén  ZŠ  A. Dubčeka,  Majerníkova  ul.,  č. 62,
MČ Bratislava-Karlova Ves, Odstránenie havarijnej situácie, nebol predmetom schvaľovania.

4. Kto, kedy a ktorý dotknutý orgán požiadal o vyjadrenie v zmysle osobitných predpisov?
Žiadny dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie v zmysle osobitných predpisov.

5. Ktorý dotknutý orgán, kedy a s akým výsledkom sa vyjadril k projektovej dokumentácii?
K projektu  pre realizáciu  stavby  –  Školský  bazén  ZŠ  A. Dubčeka,  Majerníkova  ul.,  č. 62,
MČ Bratislava-Karlova Ves,  Odstránenie havarijnej situácie,  sa nevyjadril žiadny dotknutý
orgán.

6.  Kto a kedy za investora  odsúhlasil  rozdelenie  rozsahu  stavebných činností na ohlásenie
a na žiadosť o stavebné povolenie a ako?
Rozdelenie rozsahu stavebných činností  na ohlásenie a na žiadosť o stavebné  povolenie je
kompetentný posúdiť a rozhodnúť o ňom príslušný, resp. určený stavebný úrad.
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7. Kto a kedy za investora požiadal o určenie stavebného úradu?
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves,  zastúpená starostkou Danou Čahojovou (vybavuje –
Ing. arch.  Peter  Vaškovič)  požiadala  v súlade  s § 119  ods. 3)  zákona  č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
o určenie  stavebného  úradu  príslušného  na povolenie  stavby  –  Odstránenie  havarijnej
situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul., č. 62, v Bratislave – podľa
ustanovení § 55 stavebného zákona dňa 28.02.2017.

8. Má investor už určený stavebný úrad?
Stavebný úrad určený nie je.

9. Vykonal investor už nejaké verejné obstarávanie, s výnimkou obstarania projektanta, a ak
áno aké, na aký druh a rozsah plnenia?
Investor nevykonal žiadne verejné obstarávanie, s výnimkou obstarania projektanta.

10.  Uzavrel  už  investor  nejakú  zmluvu  súvisiacu  s revitalizáciou  plavárne,  s výnimkou
zmluvy  o dielo  na projektovú  dokumentáciu,  a ak  áno  akú,  na aký  druh,  rozsah  a termín
plnenia?
Investor  neuzavrel  žiadnu  zmluvu  súvisiacu  s realizáciou  odstránenia  havarijnej  situácie
v Školskom  bazéne  A. Dubčeka  ani  žiadnu  zmluvu  súvisiacu  s revitalizáciou  plavárne,
s výnimkou zmluvy o dielo na  projektovú dokumentáciu.

2.  Interpelácia poslanca:  Ing. Vladimír Dulla
Predmet interpelácie: Petícia proti zavedeniu rezidentského parkovania
Vybavenie interpelácie:
1.  Kto,  na  základe  čoho,  akého  oprávnenia  a  v  zmysle  ktorého  ustanovenia  zákona
o pozemných komunikáciách rozhodol o uskutočnení pilotného projektu?
Na zasadnutí komisie verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 1.7.2015 bolo pod bodom 5. b prijaté stanovisko komisie
k základným pravidlám parkovania, prijatých mestským zastupiteľstvom v Bratislave v roku
2012. V časti b) tohto bodu sa uvádza: presadzovať systém rezidenčného parkovania a zrušiť
vyhradené parkovacie miesta. Pripravovať a realizovať projekt sme sa rozhodli na základe
uvedeného  stanoviska.  Projekt  bol  zrealizovaný  na  základe  určenia  dopravného  značenia
podľa §3 ods. 2 Zákona č. 135/61 so súhlasom KDI.

2.  Ak  nie  je  zavedený  systém  rezidentského  parkovania,  na  základe  čoho  je  spustená
rezidentská  zóna  parkovania  „Silvánska“  a  na  základe  čoho  sa  v  r.  2017  vydáva  nová
rezidenčná karta ako o tom informuje mestská časť vo výzve zverejnenej na webstránke dňa
11.1.2017? 
Na  komisii  dopravy  21.11.2016  bola  predložená  informácia  o  priebežnom  vyhodnotení
pilotnej  Zóny  Silvánska.  Schválené  uznesenie  pod  bodom  b)  odporúča  zachovať  pilotný
projekt  Silvánska  aj  po  1.1.2017  a  pod  bodom  c)  odporúča  rozširovanie  projektov
rezidenčného parkovania v nadväznosti  na už zrealizovanú zónu Silvánska.  V uznesení  sa
ďalej uvádza: Pokračovanie nadväzujúcimi zónami treba riešiť formou pilotných projektov
a tak zozbierať potrebné údaje z danej lokality. Takto zrealizované rezidentské parkovanie je
postavené na princípe preferencie obyvateľa Karlovej  Vsi,  nie  je ale realizované v plnom
rozsahu, nakoľko nie je zavedené jeho spoplatnenie.

3. Ak nie je  zavedený systém rezidentského parkovania,  kde sa predtým realizoval pilotný
projekt,  ale  je  tam zmena  dopravného  značenia  trvalého  charakteru,  aký typ zóny je  ňou
ustálený, keď na vstupoch do zóny je dopravná značka IP 17b doplnená textom „Zóna“ a aký
druh regulácie  státia  na  vyznačených parkovacích miestach zaviedla  mestská časť,  ak nie
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dočasné parkovanie na vyznačených úsekoch miestnych komunikácií ako ho predpokladá § 6a
zákona o pozemných komunikáciách?
V  zóne  Silvánska  je  dopravným  značením  vyznačený  režim  parkovania,  kde  dopravnou
značkou  je  dovolené  státie  vozidiel  len za  dodržania  podmienok vyplývajúcich  z  použitej
dopravnej  značky  „Pre  vozidlá s  platnou  parkovacou  kartou  MÚ Karlova  Ves  od  18:00
do 7:00 hod“ a za podmienky využitia parkovacej karty, ktorá musí byť umiestnená v prednej
časti vozidla.

4. Ak nie je zavedený systém rezidentského parkovania, na základe čoho a čieho rozhodnutia
sa  vydávajú  parkovacie  karty  podľa  kritérií  rezidenta,  prvotne  a  zásadne  podľa  trvalého
pobytu?
5. Na základe akého zákonného  oprávnenia sa od záujemcu o parkovaciu kartu  vyžaduje,
aby mal trvalý pobyt v obvode ZÓNY, neskôr asi v Karlovej Vsi, ak má byť „celoplošnou“
zónou, aby bol držiteľom vodičského oprávnenia a aby bol držiteľom auta, pre ktoré chce
získať právo odstaviť ho na vyznačených parkovacích miestach?
Na otázku 4. a 5. odpovedám:
Podmienky vydávania parkovacích preukazov boli  súčasťou návrhu systému rezidenstkého
parkovania, schváleného na komisii dopravy 27. júna 2016. Definícia rezidenta je prebratá
z návrhu  pripravovaného  celomestského  VZN,  tak  ako  to  bolo  odporučené  na  komisii
verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy dňa 1. júna 2015.

6.  Ak  nie  je  zavedený systém rezidentského  parkovania,  prečo  vo  vyhodnotení  pilotného
projektu (príloha č.3 k materiálu pre zastupiteľstvo) sa uvádza rozhodnutie o vytvorení zóny
takéhoto parkovania? Ak  také existuje,  kto ho vydal,  na  základe čoho  a kde sa s ním dá
oboznámiť?
7. Ak je  zavedený systém rezidentského parkovania,  prečo v odpovedi zo dňa 23.1.2017,
ktorá je  reakciou na petíciu,  sa píše o rezidentských parkovacích kartách a o parkovacích
miestach pre rezidentov?
Odpoveď na otázky 6. a 7. je totožná s odpoveďou, ako na otázku č. 1.

8. Ak nie je  zavedený systém rezidentského parkovania,  prečo odpoveď zo dňa 23.1.2017
neobsahuje  toto  jednoznačné  vyjadrenie,  aby  občania  mali  písomne  potvrdené,  že  majú
pod oknami  zóny  s  časovo  regulovaným  státím,  ale  nie  zónu  rezidentského  parkovania,
že skúšanie  už  skončilo  a  od  1.  januára  je  ostrá  prevádzka,  a  to  bez  VZN,  lebo  máte
presvedčenie, že parkovacie karty pre rezidentov, na základe ktorých sa tam smie parkovať
vo vyznačenom čase,  neznamenajú  zavedenie  dočasného  státia  ako  ho  predpokladá  §  6a
o pozemných komunikáciách?
Podľa § 6a zákona o pozemných komunikáciách môže obec ustanoviť všeobecne záväzným
nariadením úseky  na dočasné  parkovanie  motorových vozidiel,  pričom parkovacie miesta
musia byť označené zvislým a vodorovným dopravným značením a súčasne, vo VZN obec
ustanoví  spôsob  zabezpečenia  prevádzky  parkovacích  miest,  výšku  úhrady  a  spôsob  jej
platenia. Máme za to, že vo VZN hl.m. SR Bratislavy o dočasnom parkovaní... sa odvolaním
na §6a  rieši  primárne  minimálna a  maximálna  úhrada za  dočasné  parkovanie a  spôsob
a preukázanie jej  platenia.  Z  toho  vyplýva,  že  účel  VZN v zmysle  tohto  paragrafu súvisí
so zriadením  spoplatneného  parkovania  a  VZN  je  potrebné  prijať  až  pri  zriadení
spoplatnených rezidentských zón. 

9. Ak pilotný projekt, ktorý skončil, slúžil na odskúšanie podmienok pre celé územie Karlovej
Vsi,  ako  sa  píše v  odpovedi i  vo  vyhodnotení,  na  čo  treba  pripravovať  a  skúšať  pilotné
projekty pre iné oblasti, o ktorých sa neuvažuje s rozdelením mestskej časti na viacero zón,
ako  sa  píše  v  odpovedi  zo  dňa  23.1.2017  aj  vo  Vašej  odpovedi  na  predchádzajúcu
interpeláciu?
Odpoveď na otázku č. 9 je totožná s odpoveďou na otázku č.2.
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10. Kto a na základe čoho rozhodol o ukončení pilotného projektu v zóne Silvánska a spustení
ostrej prevádzky v podobe trvalej organizácie dopravy bez VZN v zmysle cestného zákona?
Na  komisii  dopravy  21.11.2016  bola  predložená  informácia  o priebežnom  vyhodnotení
pilotnej  Zóny  Silvánska.  Schválené  uznesenie  pod  bodom  b)  odporúča  zachovať  pilotný
projekt aj po 1.1.2017. 
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