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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. Michal Kovács, PhD. 
Predmet interpelácie: Havarijný stav na ZŠ A. Dubčeka 
Vybavenie interpelácie: 
 1. Ako došlo k havarijnému stavu na ZŠ Alexandra Dubčeka a ako k tomu pristúpila mestská 
časť, pretože ako ja sledujem ten vývoj situácie, tak je to niečo, na čo sme boli upozorňovaní 
od r. 2017, že takéto niečo nastane. Nastala nám havarijná situácia, kedy je pravdepodobné, 
že by nám mohli zavrieť jedáleň pre množstvo detí? 

 
Zatekanie v kuchyni bolo spozorované počas decembra 2017, kedy v priestoroch 

kuchyne došlo k havárii na teplovodných rozvodoch a počas vianočných sviatkov toho istého 
roka bola táto havária odstraňovaná pracovníkmi VPS. Nakoľko zatekanie v rohu miestnosti 
bolo väčšieho rázu, bola oslovená havarijná služba, ktorá hľadala pôvodcu zatekania okolo 
kanalizačnej rúry. V priestoroch školy boli urobené v podlahách viaceré kontrolné otvory za 
účelom kamerových sondáží. Pôvodca zatečenia nebol zistený, nakoľko k objektu neexistujú 
žiadne projektové dokumentácie rozvodov vody a kanalizácie. Kamerové a ani sonické 
merania nedokázali zmapovať miesto poruchy z dôvodu, že potrubia pre vodu a kanalizáciu 
vedú v medzipriestore medzi CO krytu a 1.NP, ktorý tvorí zosilnená železobetónová platňa. 
Následne bola oslovená ďalšia spoločnosť, ktorá postupnými krokmi (osádzanie ventilov 
a meračov tlaku na jednotlivé vetvy a potrubia) zmapovala stav jednotlivých potrubí. Zistené 
bolo, že vodovodné potrubie na prívod teplej vody je vplyvom vlhkého prostredia prasknuté 
a do medzipriestoru zateká voda a na povrch sa dostáva v priestoroch kuchyne pri 
kanalizačnej rúre. Rekonštrukcia týchto potrubí je náročná z dôvodu neexistujúcich 
pôvodných projektov rozvodov vody a tiež z dôvodu umiestnenia potrubí v železobetónovom 
spevnenom koridore. Po zistení spomenutých skutočností sme pristúpili k príprave projektu 
na rekonštrukciu rozvodov v inej trase ako je súčasná, aby boli minimalizované stavebné a 
búracie práce. Tento projekt sa v súčasnosti pripravuje a jeho realizáciu by sme chceli 
zabezpečiť počas letných prázdnin.  

 
Následne po rekonštrukcii rozvodov je potrebné priestory kuchyne vydezinfikovať 

a vymaľovať, aby boli pripravené na nový školský rok, tak ako sme Vám vysvetlili počas 
rokovania Rady fondu obnovy škôl a školských zariadení dňa 4 júna 2019. 

 
Prítomná vlhkosť v kuchyni je spôsobená aj nefunkčnosťou vzduchotechniky a vysokým 
počtom pripravovaných obedov a vetranie cez okná nie je dostačujúce. Mestská časť 
pripravuje podklady pre projekt kompletnej rekonštrukcie jedálne v budove Majerníkova 60 a 
po schválení finančných prostriedkov vo Fonde obnovy a opráv škôl a školských zariadení 
môže pristúpiť k vyhláseniu verejného obstarávania. 
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2.  Interpelácia poslanca:  Ing. Michal Kovács, PhD. 
Predmet interpelácie: Plán opráv školských zariadení 
Vybavenie interpelácie: 
1. Chcem sa spýtať, či miestny úrad disponuje nejakým dlhodobým plánom opráv a rozvoja 
školských zariadení a materských škôl tak isto a s nejakou logikou za tým, že prečo sa 
postupuje v takom slede, v akom sa postupuje a aký je navrhovaný do budúcna? 
 
V prílohe materiálu sa nachádza tabuľka plánu údržby a opráv v školských zariadeniach. Ide o 
tabuľku, ktorá slúži výlučne na interné účely úradu, plány sa pomerne dynamicky menia a to 
najmä v prípade ak dôjde k havárií, alebo sa zhorší situácia v niektorom zo školských 
zariadení. Je potrebné brať do úvahy, že tabuľka nie je záväzná a slúži úradu najmä ako 
podklad pre ďalšie rozhodovanie, napríklad pre rozpočet. 
 
 


