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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. Peter Lenč
Predmet  interpelácie:  Prideľovanie  vyhradených  parkovacích  miest  pre  zdravotne
ťažko postihnuté osoby
Vybavenie interpelácie:
1.  Ako sa vyvíja prideľovanie vyhradených parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnuté
osoby od termínu, kedy sa začali vydávať iba na tzv. „modré preukazy“?

Vydávanie parkovacích miest ZŤP je v MČ Bratislava – Karlová Ves viazané : 
- trvalý pobyt v MČ
- vlastnenie preukazu ZŤP, ZŤP-S
- preukázaniu vzťahu k motorovému vozidlu (ak nie je vlastníkom preukazu ZŤP
so sprievodcom).

V procese  prideľovania  parkovacích  miest  pre  ZŤP,  ZŤP-S  nebolo  doposiaľ  oficiálne
stanovené  obdobie,  ktoré  by  určovalo  podmienku  vydávania  ZŤP  miest  podmienených
modrým parkovacím preukazom.
V roku 2017 sme predložili do komisie na schválenie 60 nových ZŤP miest.

Zaznamenali sme nárast záujmu o ZŤP miesta v zóne rezidenčného parkovania : 
v zóne Silvánska bolo pridelených  9 ZŤP miest
v zóne Veternicová bolo pridelených 14 ZŤP miest

Žiadatelia splnili všetky podmienky, ktoré sú na pridelenie ZŤP miest potrebné

2.  Interpelácia poslanca:  Ing. Vladimír Dulla
Predmet  interpelácie: Postup mestskej  časti  vo veci  revitalizácie detského ihriska  vo
vnútrobloku Majerníkova 36-58
Vybavenie interpelácie:
1. Vedela  mestská  časť,  že  projekt  zahŕňa  aj  rozšírenie  plochy  pre  detské  ihrisko,  čo  si
vyžiada zabrať aj väčšiu plochu zo spoločného dvora, ktorá za celý čas užívania po dobu cca
25  rokov  neslúžila  ako  detské  ihrisko,  pričom  nová  plocha  ihriska  je  cca  2-násobkom
pôvodnej?

2. Vedela mestská časť, že projekt zahŕňa nielen odstránenie / náhradu existujúcich prvkov,
ale aj vybudovanie nových (napr. domček, hojdačky), ktoré neboli na ploche dvora počas cca
25 rokov?

3. Vedela mestská časť, že projekt zahŕňa aj vybudovanie oplotenia, čo nebolo doteraz?

4. Podľa  vyjadrenia  štatutára  RC  projekt  revitalizácie  sa  pripravoval  1,5  roka.  Prečo
mestská časť za celý čas nekomunikovala s vlastníkmi bytov v okolitých domoch? Nepovažuje
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mestská časť ľudí v cca 180 domácnostiach za hodných vyjadriť sa k tomu, čo sa chystá vo
dvore, ktorý je schválený na užívanie spolu s ich bytmi?

K  bodom 1.,2.,3.,4. interpelácie uvádzame: Zo spisu č. KV/2639/2016 vyplýva, že súhlas
mal  deklaratórny  charakter  (osvedčujúci,  vyhlasovací  –  nie  záväzný),  ktorým  bola  vo
všeobecnosti  vyjadrená  spoločenská  podpora miestnej  samosprávy k  zámeru  revitalizácie
detského  ihriska  „pre  štuplíkov“,  pre  komunitné  centrum  pôsobiace  v  Karlovej  Vsi  -
Rodinnému centru Dlháčik, v rámci jeho grantovej žiadosti o získanie finančnej podpory  od
BSK. Súhlas so zámerom bol vyhotovený na základe mailovej komunikácie, ktorá nadväzuje
na predchádzajúce vydané stanovisko a ku ktorej sa žiadne podrobnosti k pripravovanému
zámeru nenachádzajú. Spis neobsahuje žiadnu dokumentáciu ani presnejší popis revitalizácie
ihriska. Keďže mestská časť nebola realizátorom zámeru, ani nebola orgánom konajúcim v
konaní stavebného úradu, ani nebola poskytovateľom grantu, len sa vyjadrovala k zámeru,
ktorý vo všeobecnosti považovala za verejnoprospešný, a ktorý by aj na základe súhlasu, v
prípade získania grantových zdrojov realizovalo združenie Dlháčik,  nepovažovala mestská
časť  za potrebné  v takomto  špecifickom prípade a procese,  zabezpečovať  komunikáciu  s
vlastníkmi bytov zo strany mestskej časti.

5. Dala mestská časť súhlas RC na stavebnú činnosť, ktorou sa zasiahlo do pokojného stavu
na spoločnom dvore, a ak áno, na základe akého vzťahu RC k pozemku? Ak nie, na čo presne
dala súhlas?

Mestská časť, ako stavebný úrad, nedávala k predmetnému zámeru súhlas  ani iné opatrenie
podľa  stavebného  zákona.  Mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves  v postavení  obce  dala
výlučne  podporný súhlas  pre potreby získania grantových zdrojov k zámeru revitalizácie.
Vzhľadom na charakter Vašich otázok, aj keď v interpelácii citujete číslo vydaného opatrenia
č.  KV/Z1VP/2639/2016/23534/H  zo  dňa  09.12.2016,  je  možné  sa  domnievať,  že  obsah
vyjadrenia nepoznáte.  Preto,  ako  najpresnejšiu  možnú odpoveď na Vašu poslednú otázku
v bode  5.  Vašej  interpelácie,  prikladáme  aj  vydané  stanovisko  k revitalizácii,  z ktorého
jediného presne vyplýva, na čo mestská časť dala predmetný súhlas.

6. Považuje mestská časť svoj postup za súladný so stav. zákonom? Ak áno, tak na základe
čoho? Ak nie, čo a dokedy vykoná na odstránenie nezákonnosti, teda na účely dodatočného
povolenia stavieb vrátane dodatočného povolenia odstránenia takmer všetkých pôvodných
prvkov?

K bodu č. 6. interpelácie, po zabezpečení podkladov, ktorými sú :
– spis č.:  KV/ZIVP/2639/2016
– mailová  komunikácia  medzi  p.  Medlušovou  a Magistrátom  k osadeniu
domčeka
– Vaša  elektronická  E-mailová  komunikácia  s oddelením dopravy  a životného
prostredia z júna 2017
– Fotodokumentácia súčasného stavu a stavu pred revitalizáciou DI
– Vlastná ohliadka a fotodokumentácia z 2.8.2017

uvádzame:
Vzhľadom na účel stanoviska, ktoré malo výlučne deklaratórny  charakter, v zmysle vyššie 
uvedených skutočností,  považuje mestská časť svoj postup pri vydávaní stanoviska za 
súladný so všetkými zákonmi.

Týmto sa Vám súčasne ospravedlňujeme za zdržanie pri vybavení interpelácie,  ktoré bolo
spôsobené osobitnými úlohami spracovateľa a personálnymi zmenami na stavebnom úrade.
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