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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: Odstránenie havarijného stavu v školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka
Vybavenie interpelácie:
1.  Má  Karlova  Ves  už k dispozícii  prepracované  a doplnené  špecifické  časti  projektovej
dokumentácie?
Karlova  Ves  finálnu  verziu  prepracovanej  a doplnenej  projektovej  dokumentácie  ešte
k dispozícii nemá. Aktuálne spracovaná projektová dokumentácia je v štádiu posudzovania.

2. Dá sa očakávať predloženie doplnenej a upravenej  dokumentácie na rokovanie komisie
výstavby a územného plánu? Ak áno, dokedy?
Finálna verzia doplnenej a upravenej projektovej dokumentácie bude predložená na rokovanie
komisie výstavby a územného plánu, ktorá sa má konať 06.06.2018.

3. Má Karlova Ves už spracované nové súťažné podklady?
Nové súťažné podklady sú aktuálne v riešení.

4.  Bol  niekto  poverený  kontrolou  súťažných  podkladov,  projektu  a výkazov  výmer
pred podaním  nového  oznámenia  do vestníka  ÚVO?  Ak  áno,  kto  a s akým  termínom
ukončenia?
Kontrolou  súťažných  podkladov,  projektu  a výkazu  výmer  nebol  poverený  nikto.
Spracovaním  súťažných  podkladov  v súlade  so zákonom  č. 343/2015 Z. z.  o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) je poverená Ing. Martina Várošová. Vecnú a obsahovú stránku súťažných podkladov
(opis  predmetu  zákazky,  podmienky účasti,  kritériá  na vyhodnocovanie  ponúk  a následne
návrh zmluvy o dielo) spracovávajú Ing. arch. Peter Vaškovič a Ing. Monika Ďuricová.
Za úplnosť a správnosť, resp. kvalitu projektovej dokumentácie, vrátane výkazu výmer, nesie
plnú zodpovednosť jej spracovateľ, hlavný projektant a každý zodpovedný projektant každej
jednotlivej časti projektovej dokumentácie.

5.  V akom termíne sa predpokladá odoslanie výzvy a súťažných podkladov  na zverejnenie
vo Vestníku ÚVO?
Termín vyhlásenia verejného obstarávania nie je v súčasnej dobe stanovený.

6. Aj s ohľadom na poskytnuté vysvetlenia, nebolo skutočným dôvodom zrušenia iné ako je
uvedené  v oznámení,  napr. pokus  cez  špecifickú  (sub)dodávku  mať  rozhodujúci  vplyv
na výsledok?
Nie,  nebolo.  Zrušenie  verejného  obstarávania  je  v súlade  so zákonom  č. 343/2015 Z.z.
o verejnom  obstarávaní  a o doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov.
Zmeny  okolností,  za ktorých  bolo  vyhlásené  verejné  obstarávanie,  sú  objektívnej  povahy
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a obstarávateľ  ich  pred vyhlásením  verejného  obstarávania,  keďže  sa  jedná  o výrazne
špecifickú zákazku, nemohol predvídať.

2.  Interpelácia poslanca:  Ing. Vladimír Dulla
Predmet interpelácie: Obstarávanie a zhotovenie oplotenia detských ihrísk
Vybavenie interpelácie:
1.Požiadala o a získala Karlova Ves povolenie/súhlas s ich zhotovením?
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves reagoval na viacero podnetov rodičov
na oplotenie  areálov  detských  ihrísk,  z dôvodu  bezpečnosti  i  znečisťovania  plôch  psími
exkrementami. O súhlas s oplotením sme nežiadali.

2. Ktorý stavebný úrad a akými aktmi vydal povolenie alebo súhlas s ich uskutočnením?
O súhlas sme nežiadali.

3. Kto vykonal stavebné práce, jednotlivo a na základe čoho všetkého?
Stavebné práce vykonala firma Fun Time s.r.o., na základe  najvýhodnejšej cenovej ponuky
z prieskumu  trhu  zrealizovaného  v októbri  2017.  Podmienky  boli  stanovené  v žiadosti
o zaslanie cenovej ponuky.

4. Kto prevzal vykonané práce, jednotlivo? 
Všetky  oplotenia  prevzala  pracovníčka  referátu  životného  prostredia,  Mgr.  Halina
Trubínyiová.

5. Uskutočnili sa kolaudácie? Ak áno, kedy?
Práce boli prevzaté preberacím protokolom.

3. Interpelácia poslanca:  Mgr. Marcel Zajac
Predmet  interpelácie:  Stav  v uliciach  susediacich  s parkovacími  zónami  Veternicová
a Silvánska
Vybavenie interpelácie:
1. Ako bude mestská časť riešiť problém zvýšeného počtu parkujúcich vodičov vytlačených
z rezidentských zón do exponovaných častí v mestskej časti ako napríklad Karloveská alebo
Púpavová ulica?

Mestská časť sleduje situáciu v priľahlých nerezidentských zónach. Spustené zóny sú
rôzne skladbou obyvateľov, funkciami a aj samotným správaním rezidentov a nerezidentov
v zónach a v priľahlých nerezidentských zónach. Zozbierané dáta sa mestská časť snaží, ďalej
využívať v príprave ďalších rezidentských zón,  zatiaľ  kým mestské zastupiteľstvo na čele
s primátorom hl. m. SR Bratislavy neschvália parkovaciu politiku, aby sa ďalšie zóny spustili
plnohodnotnejšie.

V zónach  došlo  k zrušeniu  len  legislatívne  nesprávnym  a  zvykovým  parkovacím
miestam,  ktoré  ohrozovali  bezpečnosť  chodcov,  motoristov  a nemotoristov  využívajúcich
verejný priestor.  Spustením rezidentských parkovacích zón sa zvýšila  bezpečnosť a kvalita
života občanov v Karlovej Vsi.

Miestny úrad vyvíja aktivity k budovaniu a sprístupňovaniu ďalších parkovacích státí
na  každom vhodnom mieste.  Bezpečnosť  a kvalita  života  obyvateľov Karlovej  Vsi  je  pri
každej činnosti prvoradá a smerodajná.  

Karlova  Ves nebola  stavaná  s predpokladom tak  rapídne  narastajúceho  motorizmu.
Bohužiaľ  nám aktuálne  legislatíva  neumožňuje  obmedziť  počet  motorových  vozidiel  na
osobu/  bytovú/nebytovú  jednotku.  Parkovacej  politike  v Karlovej  Vsi  by  veľkou  časťou
pomohlo  mestské  zastupiteľstvo  a pán  primátor  schválením  parkovacej  politiky  v celej
Bratislave.
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4.  Interpelácia poslanca:  Ing. Vladimír Dulla
Predmet interpelácie: Sanácia strechy SŠ Tilgnerova 14
Vybavenie interpelácie:
1. K akému nepredvídanému nálezu došlo, aké urobila opatrenia, kedy a ktorému orgánu ho
nahlásila KV?
Neprišlo k nepredvídanému nálezu. 

2. Ktoré potrebné podklady pre rozhodnutie určil stavebný úrad a ktoré z nich už máme? 
Stavebný úrad neurčil podklady.

3. Určil stavebný úrad podmienky zabezpečenia osobitných záujmov a ak áno, aké?
Neurčil.

4.  Ktoré  podklady  v  súlade  so  stavebným  zákonom  a  vykonávacími  predpismi  už  sú  k
dispozícii?
Žiadne.

5. Uskutočnila sa nevyhnutná a záväzná diagnostika stavu nosných konštrukcií? Ak áno, kedy,
kým a s akým výsledkom? Ak nie, v akom termíne sa predpokladá jej uskutočnenie?
Bola zadaná expertná, sondážna, staticko-výpočtová a stavebno-technická analýza súdnemu
znalcovi  Ing.  Cyrilovi  Kramárovi,  ktorej  výsledok  a  celé  znenie  je  zverejnené  na  webe
mestskej časti. 

6.  Po  náleze,  ktorý  predpokladá  §127  SZ,  po  prípadnom  neuskutočnení  diagnostiky  je
aktuálna odpoveď na 5. otázku, podľa ktorej ukončenie prác sa predpokladá najneskôr do
júna 2018?
Neprišlo  k  nálezu  v  zmysle  §127  SZ.  Diagnostika  sa  uskutočnila  tak  ako  je  uvedené  v
odpovedi na otázku č.5  a ukončenie prác sa nepredpokladá do júna 2018.
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