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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 Dullu
Predmet interpelácie: Odstránenie havarijného stavu v školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka
Vybavenie interpelácie:
1. Odkedy má Karlova Ves k dispozícii prepracované a doplnené špecifické časti projektovej
dokumentácie a novú ucelenú projektovú dokumentáciu?
Prepracované a doplnené časti projektovej dokumentácie boli vo finálnom stave k dispozícii
od 2.6.2018.

2. Kto je zodpovedný, že odpoveď na otázku č. 2 uvedená v liste KV/UR/744/2018/5879/DK
zo dňa 27.03.2018 sa nestala skutočnosťou?
Nový výzva vrátane všetkých súťažných podkladov bola zverejnená na webe Mestskej časti
Bratislava-Karlova  Ves  dňa  4.6.2018.  Rokovanie  komisie  výstavby  a územného  plánu  sa
konalo 6.6.2018.

3. Kedy naozaj doplnenú a upravenú dokumentáciu zodpovedné osoby predložia na rokovanie
komisie výstavby a územného plánu?
Doplnená a upravená dokumentácia je  verejne prístupná odo dňa zverejnenia t.j.  4.6.2018.
Najbližšia komisia výstavby a územného plánu sa má konať dňa 12.9.2018.

4. Kedy a kto schválil nové súťažné podklady?
Proces schvaľovania súťažných podkladov nemáme upravenú žiadnou smernicou.

5. Kto bol poverený kontrolou súťažných podkladov, projektu a výkazov výmer pred podaním
nového oznámenia do vestníka ÚVO?
Kontrolou súťažných podkladov v zmysle obsahu projektu a výkazu výmer nebol poverený
žiaden pracovník miestneho úradu. 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 stránku
súťažných podkladov spracovali Ing. arch. Peter Vaškovič a Ing. Monika Ďuricová ešte pri
vyhlásení  prvej  výzvy  a nemenili  sa.  Za  úplnosť  a správnosť  projektovej  dokumentácie
vrátane výkazu výmer  nesie plnú zodpovednosť jej spracovateľ,  hlavný projektant  a každý
zodpovedný projektant jednotlivej projektovej dokumentácie.

6. Odkedy a ako prebieha VO na zhotoviteľa danej zákazky?
Odpoveď je v bode 3.
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7. V akom termíne sa predpokladá vyhodnotenie ponúk na zhotoviteľa danej zákazky?
Termín  otvárania  a vyhodnocovania  ponúk  na  predmet  zákazky  „Odstránenie  havarijnej
situácie  v Školskom bazéne  ZŠ  A.  Dubčeka  na  Majerníkovej  ul.  č.  62  v Bratislave“  sa
uskutoční dňa 17.7.2018 o 8:30 hod, v zasadačke MiR na Miestnom úrade Bratislava-Karlova
Ves.

2.  Interpelácia poslanca:  Ing. Vladimír Dullu
Predmet interpelácie: Detské ihrisko medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova
Vybavenie interpelácie:
1. Kedy (deň, mesiac a rok) mestská časť Bratislava-Karlova Ves prevzala toto dielo?
Mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves  preberala  dielo  25.11.2011.  Boli  konštatované
nedorobky,  tieto  boli  odstránené  do  31.12.2011  a následne  bola  realizovaná  kontrola
odstránenia závad za účasti Bratislavského samosprávneho kraja dňa 11.01.2012.

2. Koľko razy od prevzatia diela, kto a kedy (deň, mesiac a rok) vykonal monitorovanie súladu
schváleného projektu a aktuálneho stavu diela? Aké doklady sa o tom vyhotovili?
Monitorovanie súladu bolo realizované zamestnankyňou mestskej  časti ako administrátora,
pričom súlad garantoval Bratislavský samosprávny kraj v termínoch:
a. 11.04.2013
b. 14.04.2014
c. 10.04.2015
d. 12.04.2016
e. 12.04.2017, o čom boli vyhotovené Monitorovacie správy projektu.

3. Ktoré subjekty a akým textom oslovila  mestská časť Bratislava-Karlova Ves v súvislosti
s prieskumom trhu na  účely odstránenia štrku  a jeho  nahradenia iným materiálom,  ktorý
nespôsobuje taký hluk a ktoré subjekty doručili tzv. orientačné nacenenie samostatnej výmeny
kamienkov?
Podklady k tejto otázke sú v prílohe.

4.  Aké  boli  tzv.  orientačné  nacenenia  postupne  od  najnižšej  po  najvyššiu  hodnotu  a aké
jednotlivo obsahovali položky?
Podklady k tejto otázke sú v prílohe.

5.  Ktorý  organizačný  útvar  miestneho  úradu,  ktorí  zamestnanci  a ktorá komisia zriadená
miestnym  zastupiteľstvom  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  rokovali  o podnete  p.
Marenčáka,  resp.  kto  rozhodol,  že  podnet,  požadované  riešenie  škody  a výmena  neboli
predmetom rokovania niektorej  komisie zriadenej  miestnym zastupiteľstvom mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves?
Problematikou   výmeny  podlažia  sa  zaoberala  komisia  životného  prostredia  –  uznesenie
v prílohe.

6. Ako sa riešila nahlásená škoda spôsobená na okne, resp. ak sa neriešila, tak prečo a akto
tak rozhodol?
Škoda na okne nebola miestnemu úradu nahlásená.

7.  Ak  sa  vedelo  v priebehu  minulých  rokov  viacero  ihrísk  pre  deti  výrazne  revitalizovať
zapojením rodičov,  ktorí  ochotne  venovali  svoj  čas  a úsilie  pre  lepšie podmienky  pre hry
svojich detí, prečo sa neoslovili aj v tomto prípade a neoverila aspoň ich ochota?
Nakoľko  ihrisko  bolo  projektom  schváleným  v súlade  s Operačným  programom
Bratislavského  kraja,  bola  uzatvorená  Zmluva  o poskytnutí  nenávratného  finančného
príspevku (NFP), v ktorej podmienkou vyplatenia financií bola realizácia projektu tak, ako
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bol schválený premet  podpory NFP – Regenerácia  vereného  priestranstva  centrálnej zóny
Dlhých Dielov, kód 22310120036.

8. Ak bol problematický kontakt,  prečo v odpovedi ste neuviedli príležitosť osloviť susedov
(napr.  formou  petície)  a exekutíve  sprostredkovať  informácie  o podpore  zmeny  v radoch
obyvateľov?
Odpoveď v bode 7.

9. Prečo, podobne ako v iných prípadoch, ktoré sa týkali verejného priestranstva a záujmu
verejnosti, ste nenavrhli uskutočniť verejné zhromaždenie občanov? 
Odpoveď v bode 7.

3.  Interpelácia poslanca:  Ing. Vladimír Dullu
Predmet interpelácie: Záverečný účet.
Vybavenie interpelácie:
1. Čo alebo kto spôsobil nevyužitie prostriedkov na spoluúčasť na projektoch v rámci prvku
1.4.1 Strategické plánovanie?
Položka 1.4.1. sa plánuje na začiatku roka na základe odhadu koľko grantov budeme žiadať za
jednotlivé  oblasti  v danom roku.  Niektoré  projekty sú  však  vyhodnotené  ako  úspešné  až
nasledujúci rok, čiže sa plánované prostriedky neminuli v danom kalendárnom roku. Položka
je vedená pod kapitálovými výdavkami, ale väčšina potrebného krytia spolufinancovania sa
využije cez rozpočtové opatrenia na bežné výdavky. Niektoré náklady na spolufinancovanie
neboli na základe pokynu z ekonomického oddelenia žiadané cez rozpočtové opatrenie, ale
hradené z iných rozpočtových položiek (2.1). 

2.  Čo  alebo  kto  spôsobil  nízke  využitie  prostriedkov  na  spoluúčasť  v rámci  prvku  1.4.2
Územné plánovanie?
V rámci  prvku  1.4.2 Územné  plánovanie  boli  v roku  2017  zabezpečované  práce
na rozpracovaných územných plánoch zón (ÚP-Z) – ÚP-Z Janotova – Hany Meličkovej, ÚP-
Z Dlhé diely 4-5 a ÚP-Z Dlhé diely 6. Zároveň boli zahájené práce na ÚP-Z Líščie údolie.
V roku 2017 bolo zabezpečené spracovanie Prieskumov a rozborov pre ÚP-Z Líščie údolie
a následne bola uhradená časť ceny za dodanú časť diela.
Nespokojnosť  vedenia  mestskej  časti  a miestneho  úradu  s kvalitou  a postupom  prác
na rozpracovaných  ÚP-Z  vyústila  do zmeny  spracovávateľa  ÚP-Z Dlhé  diely  4-5  a ÚP-
Z Dlhé  diely  6.  Nový  spracovateľ  predmetných  ÚP-Z  bol  zabezpečený  prostredníctvom
verejného obstarávania v roku 2018.

3. Kto alebo čo spôsobil mimoriadne nízke využitie prostriedkov v rámci prvku 1.4.2 Lodenica
Karloveské rameno?
Finančné prostriedky  v rámci prvku 1.4.2. Lodenica Karloveské rameno sú čerpané v súlade
so Zmluvou o dielo č. 106/2018. 

4.  Kto  alebo  čo  spôsobil  nízke  využitie  prostriedkov  v rámci  prvku  1.4.2.  Projektová
dokumentácia chodník Pernecká?
V rámci prvku 1.4.2 Projektová dokumentácia chodník Pernecká („Projektová dokumentácia
– Chodník pozdĺž  Perneckej ulice v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“)  bol v zmluve
o dielo dohodnutý rozsah diela spočívajúci v zabezpečení projektových prác, vo vyhotovení
projektovej  dokumentácie  pre realizáciu  stavby  (jednostupňový  projekt),  v zabezpečení
inžinierskej  činnosti  pre vydanie  územného  rozhodnutia  a stavebného  povolenia,
v zabezpečení autorského dozoru počas realizácie stavby.
V roku 2017 bolo zabezpečené vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
(jednostupňový projekt) a následne úhrada časti ceny za dodanú časť diela.
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V roku  2017  bolo  zahájené  zabezpečovanie  inžinierskej  činnosti  pre vydanie  územného
rozhodnutia, ktoré nebolo do dnešného dňa ukončené.
V súčasnosti miestny úrad zabezpečuje majetkovo-právne usporiadanie vzťahov k pozemkom
dotknutým predmetnou akciou.

5. Čo alebo kto spôsobil nevyužitie prostriedkov v rámci podprogramu 2.1. Správa majetku
a obce, rozpočtované na statické posudky projekt PERFECT a na výmenu vchodových dverí
Karloveská 61?
V rámci  položky „Statické  posudky PERFECT“  išlo  o plánované  výdavky na  „odborné
expertízy PERFECT“, v rámci ktorých boli plánované odborné posudky, statické posudky a
projektové dokumentácie.  Zrealizované boli 2 expertízy (statický posudok na strechu MiÚ
a meranie uhlíkovej stopy), ktoré boli zaúčtované na stredisko PERFECT pod bežné výdavky.
Ostatné plánované expertízy sa realizujú v roku 2018.
Výmenu vchodových dverí na Karloveskej 61 realizovala spol. ANEKO SK a.s. v novembri
2017 (objednávka č. 887/2017 z 14.11.2017 a faktúra č. 2076/2017 z 20.12.2017).

6.  Čo alebo kto spôsobil nízke využitie  prostriedkov v rámci  podprogramu 4.1 Areál VPS
Karlova Ves?
V roku 2016 sa rokovalo so Slovenským metrologickým ústavom, že by časť ich areálu mohla
využívať  VPS  KV.  Podmienkou  bol  súhlas  ich  zriaďovateľa Úradu  pre  normalizáciu,
metrológiu a  skúšobníctvo  Slovenskej  republiky.  Aby sa mohla  MČ prihlásiť  do  verejnej
obchodnej súťaže na prenájom priestorov, bolo potrebné vyčleniť v rozpočte prostriedky v
podprograme 4.1 na prenájom areálu. Keďže k súhlasu zriaďovateľa nedošlo, VPS KV ostala
v tých priestoroch, v ktorých sídli doteraz.

7.  Čo  alebo  kto  spôsobil  nízke  využitie  prostriedkov  v  rámci  podprogramu  6.3.  Nová
parkovacia politika? 
Mestská  časť  pripravila  na  rokovanie  Mestského  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa
29.06.2017 Návrh na prenájom pozemkov registra C- KN v MČ Bratislava - Karlova Ves pre
vybudovanie  parkovacích  miest  a  to  parc.  č.  11/1,  parc.  č.  6,  parc.  č.  1669/3,  1669/4,
1669/603, 1669/85 ako aj parc.č.  3651/1 na Hlaváčikovej ulici o výmere cca 6 000m2 za
účelom vybudovania 250 dočasných parkovacích miest.  Vzhľadom k tomu ,  že z parc.  č.
3651/1  bola  nájomnou  zmluvou  č.  08  88  0675  12  00  zo  dňa  7.12.2012  prenajatá  MČ
Bratislava - Karlova Ves časť o výmere 130 m2, bola pôvodne žiadaná výmera o prenájom
nakoniec znížená na 5 870 m2. 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy, konaného dňa 9.11.2017
predmetný materiál nezískal dostatočný počet  hlasov na prijatie  uznesenia  a preto Hlavné
mesto nemohlo pristúpiť k uzatvoreniu nájomnej zmluvy - oznámenie výsledku MiZ listom
MAGSONM 30720/2017/469494 zo dňa 14.12.2017. 

8. Čo alebo kto spôsobil nevyužitie prostriedkov v rámci podprogramu 7.2 Základné školy,
rozpočtované na bazén ZŠ Majerníkova?
Výzva na zákazku: Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A.  Dubčeka na
Majerníkovej ul. č. 62 v Bratislave je na stránke UVO zverejnená od 4.6.2018. Obstarávaná
zákazka musí byť krytá rozpočtom. Finančné prostriedky rozpočtované na túto zákazku budú
čerpané po uzatvorení Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom ešte v tomto kalendárnom
roku. (VP)

9. Prečo sa nenavrhli rozpočtové opatrenia, po ktorých by sa mohli využiť voľné zdroje na
financovanie iných potrieb/úloh?
Rozpočtové  opatrenia  boli  navrhnuté,  schválené  a realizované  v rozsahu  a štruktúre
zodpovedajúcej rozpočtovým pravidlám mestskej časti.
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4.  Interpelácia poslanca:  Ing. Vladimír Dullu
Predmet interpelácie: Žiadosť ALL 4 CAR, s.r.o.
Vybavenie interpelácie:
1. Aké úkony a kedy vykonala mestská časť Bratislava-Karlova Ves vo vzťahu k žiadosti spol.
ALL 4 CAR, s.r.o. a aplikácii uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 259/2016?
Mestská  časť  uzatvorila  nájomnú  zmluvu  so  žiadateľom  v zmysle  prijatého  uznesenia,
odborní zamestnanci konzultovali riešenia navrhované pánom Kóšom konateľom spoločnosti,
bolo  vykonaných  viacero  obhliadok  na  mieste,  pánovi  Kóšovi  boli  poskytnuté  všetky
dostupné podklady a informácie, kontakty na dopravných inžinierov a konzultácie vo veci.

2.  Čo  alebo  kto  je  príčinou,  že  na  najbližšie  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva,  ktoré
rokovalo dňa 26.6.2018, ste nepredložili materiál v zmysle oznámenia starostky mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves?
Pán  Kóša  bol  na  základe  požiadaviek  poslancov,  ktoré  odzneli  na  rokovaní  miestneho
zastupiteľstva dňa 24.04.2018 pred stiahnutím predmetného materiálu z rokovania,  vyzvaný
na  doplnenie  stavebného  povolenia,  resp.  vyjadrenia  stavebného  úradu  k zrealizovaným
úpravám,  ktoré však  pán Kóša do  doby zberu materiálov (resp.  doteraz)  na  miestny úrad
nedoručil.

3. Kedy taký materiál opätovne predložíte na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves?
Na rokovanie 25.09.2018.

4. Čo alebo kto zapríčinil, že na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nie je
zverejnená  zápisnica  zo  zasadnutia  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves, ktoré rokovalo dňa 24.4.2018?
Bolo spôsobené zmenou dodávateľa prepisu zvukového záznamu. Neodkladne po doručení
prepisu bola zápisnica zverejnená.

5.  Interpelácia poslanca:  Ing. Vladimír Dullu
Predmet interpelácie: Parkovacie miesta prenajaté spoločnosti Billa
Vybavenie interpelácie:
1. Aké úkony a kedy vykonala mestská časť Bratislava-Karlova Ves  pre  možnosť využívať
parkovacie miesta verejnosťou od 18:00 do 7:00 hod?

1. Prebehli rokovania s Billou a aj dodávateľskými firmami s cieľom dohodnúť 
spoluprácu vrátane financovania. 

a. Odd. dopravy a životného prostredia pripravilo dopravný projekt, ktorý 
konzultovali aj s krajským dopravným inšpektorom, ktorý projekt predbežne 
schválil.
b. Odd. správy budov skontrolovalo elektroinštaláciu- je potrebná 
rekonštrukcia- neoddeliteľne prepojená s elektroinštaláciou Billa- 
rekonštrukcia Billa.
c. S dodávateľskými firmami sa riešilo technické zabezpečenie 
fungovania režimu.

2. Čo je príčinou a kto zodpovedá za súčasný stav,  kedy parkovacie miesta naďalej slúžia
záujmom zákazníkov a zamestnancom predajne Billa bez toho, aby mestská časť dostávala
nájomné,  a neslúžia  verejnosti  na  parkovanie  podľa  modelu  vyjadrenému  uznesením  č.
259/2016 miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?
Mestská časť nemá dostatok finančných prostriedkov v rozpočte. Billa požiadala o prenájom
predmetného priestoru- Billa bude rekonštruovať, zmluva o spolupráci, kde budú náklady a
výnosy delené.
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Billa sa zaviazala predložiť projekt s nacenením rekonštrukcie a potrebných úprav na nonstop
parkovanie-  Mestská  časť  urguje  spoločnosť  Billa  k  predloženiu  projektu  a  nacenenia  –
potrebné  podklady k zmluve  o spolupráci.  Zástupca  spol.  Billa  uviedol,  že  majú  projekt
spracovaný v telefonickom rozhovore.

3. Koľko platila Billa za prenajatie priestoru ročne?
V predmetnom čase nebol nájomný vzťah.

4. Ktorý odborný organizačný útvar  miestneho úradu bol poverený prípravou stavebného
zásahu do majetku v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a kedy? Bola mu určená
lehota na prípravu a ak áno, aká pôvodná a prípadne aj upravená?
Rekonštrukciu a prevádzku parkoviska by v zmysle zmluvy o spolupráci robila spoločnosť
Billa- viď odpoveď v bode č. 2.

5. Je pripravený návrh stavebnej úpravy, ktorá umožní využívanie parkovacích miest podľa
modelu v zmysle uznesenia č. 259/2016 alebo podľa iného modelu?
Viď odpoveď v bode č. 2.

6.  Bude  pripravený  návrh  predložený  na  rokovanie  komisie  dopravy  a komisie  výstavby
a územného plánu plánované v septembri alebo októbri 2018?
Áno, ak budú dodané podklady zo strany spol. Billa.

7. Aké sú predpokladané náklady na potrebnú stavebnú úpravu na majetku v správe mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves a z akých zdrojov sa plánuje financovanie?
Viď odpoveď v bode č. 2.

8. Aký úkon vykonala mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako správca majetku a kedy, aby
stavebný zásah bol povolený a vykonaný v súlade so stavebným zákonom?
Viď odpoveď v bode č. 2.

6.  Interpelácia poslanca:  Ing. Vladimír Dullu
Predmet  interpelácie:  Projekt  DELIVER:  Sídliská  a živé  miesta  odolné  voči  zmene
klímy
Vybavenie interpelácie:
1. Je podpísaná dohoda/zmluva s Ministerstvom životného prostredia  SR na zabezpečenie
podielu financovania zo štátneho rozpočtu SR? Ak áno, odkedy, na akú sumu a kedy bude
zverejnená?

2. Podľa znenia v angličtine,  neoddeliteľnou súčasťou grantovej dohody je 11 príloh. Kto
rozhodol,  že zverejnená bude len samotná dohoda (15 strán) a prvá strana prílohy 1 a že
nebude  zverejnený  zvyšný  obsah/rozsah?  Prečo  nie  je  zverejnené  rovnocenné  znenie
v slovenčine?

3. Čo všetko a ako sa zmenilo oproti materiálu vrátane rozpočtu, ktorý prerokovalo miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v septembri 2017?

4. Prečo o takej významnej zmene, kedy napr. náklady na externé služby z pôvodných 289 272
Eur  vzrástli  najmenej  na  kontrahovaných  542 488  Eur,  t.j.  o viac  ako  87,5  %,  nebolo
informované miestne zastupiteľstvo?

5. Súčasťou pôvodného rozpočtu boli kategórie F1 až F8. Aké kategórie má aktuálny rozpočet
a akými sumami jednotlivo po kategóriách?
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6.  Kategória F1  –  Priame  personálne  náklady predpokladala  cca.  3  plné úväzky.  Aký je
súčasný stav? Ak sa zmenil,  tak ako? Sú už podpísané zmluvy? Ak áno,  s kým? Čo bude
pracovnou náplňou?

7. Na základe čoho a kto rozhodol, že Mestská časť Bratislava-Karlova Ves prevezme na seba
záväzok spoluúčasti na financovaní, ktorý po výraznom zvýšení celkových nákladov výrazne
prevyšuje maximálnu výšku spoluúčasti 82 000 Eur schválenú uznesením 339/2017 bod 2?  

K zaslanej interpelácii, prijatej v podateľni dňa 03.08.2018, si dovoľujeme uviesť nasledovné.

Vaše tvrdenie, že materiál predložený do miestneho zastupiteľstva sa výrazne odlišuje od schváleného
projektu DELIVER, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej komisie (ďalej  EK), z finančného
nástroja  pre  životné  prostredie:  Program LIFE,  pod označením LIFE17 CCA/SK/000126 –  LIFE
DELIVER, sa nezakladajú na pravde.
V materiáli preloženom na Miestne zastupiteľstvo (ďalej MiZ)  dňa 05.09.2017 bola uvedená suma
celkových  nákladov pre MČ Bratislava-Karlova Ves vo výške 1 638 144,59 EUR, ktorá sa uviedla do
projektovej žiadosti na EK. Po rokovaniach s EK, ktoré prebiehali v mesiacoch február-marec 2018 sa
predložený rozpočet Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  znížil  na sumu celkových nákladov na
sumu  1 572 140 EUR.  (tj.-  66 004,59  EUR,  -4,20%). Suma  nákladov,  ktorú  uvádzate  vo  svojej
interpelácii (2 446 523 EUR) predstavuje celkovú sumu nákladov projektu DELIVER vrátane ďalších
štyroch  projektových  partnerov.  Rozpočty  externých  partnerských  organizácií  nemohli  podliehať
schvaľovaniu  MiZ  MČ  Bratislava-Karlova  Ves,  ich  participáciu  na  projekte  a povinné
spolufinancovanie  schválili  im  zodpovedajúce  vedúce  orgány.  Účasť  projektových  partnerov  na
projekte  ošetrujú  Dohody  o spolupráci  na  projekte  (4  dohody  zverejnené   na  webovej  stránke
www.karlovaves.sk).  V uvedených  dohodách  sa  partneri  zaväzujú  k  poskytnutým  finančným
prostriedkom Európskej komisie zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako vlastných
zdrojov v predpísanej výške.

Všetky zmeny, ku ktorým prišlo v období medzi konaním MiZ a podpisom grantovej zmluvy s EK
boli  uskutočnené na základe výzvy zo strany EK. Išlo  len o zmeny presunov medzi  jednotlivými
rozpočtovými položkami a o zníženie celkového rozpočtu MČ Bratislava-Karlova Ves o spomínaných
66 004,59 EUR. K žiadnym iným zmenám oproti materiálu predloženému na MiZ neprišlo.

Pre kategóriu F1(personálne náklady) boli  predpokladané cca 3 plné úväzky,  ktoré sme plánovali
prerozdeliť na viac pozícií a tento predpoklad bol dodržaný. Naviac sa prerozdelením úväzkov šetria
mzdové náklady mestskej časti, keďže 2 zamestnankyne si skrátili pracovné úväzky kryté doteraz plne
z rozpočtu  MČ a ich  čiastočné  úväzky budú  na  najbližších  5  rokov pokryté  z rozpočtu  projektu.
Na  personálne náklady V kategórii  F1  sú  naplánované nasledovné pracovné pozície  s účinnosťou
od začiatku  implementácie  projektu  tj.  od  15.06.2018 (uvádzame vrátane personálneho  obsadenia
a pracovnej náplne):

1. Project coordinator - Petra Vančová 
- Pozícia: Projektová koordinátorka DELIVER
- Typ zmluvy: Pracovná zmluva na dobu určitú  -  na čiastočný úväzok (20%)
- Doterajší hlavný úväzok (68,80%) z projektu PERFECT ostáva bez zmeny
- Pracovná náplň:

 Participácia na všetkých projektových aktivitách, prioritne na: F1, F2, A1, A2, C2,C3,
C7, D1,E2
 Supervízia projektu vo všetkých jeho fázach implementácie
 Koordinácia projektových partnerov (associated beneficiaries) a kontrola ich účasti 
na projektových aktivitách, kontrola termínov doručenia všetkých priebežných technických 
správ od projektových partnerov,  v plánovanom rozsahu a v rámci rozpočtu
 Vypracovanie podrobného plánu realizácie projektových aktivít na sledovanie pokroku
a dodržiavanie termínov
 Vytvorenie a udržiavanie komplexného monitorovacieho a archivačného systému už 
vykonaných projektových aktivít
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 Priebežná komunikácia s partnermi - e-maily, skype, účasť na stretnutiach partnerov
 Supervízia nad dodržiavaním národnej a európskej legislatívy pri realizácii aktivít
 Budovanie vzťahov s ostatnými odbornými a verejnými aktérmi v oblasti mitigácie 
a adaptácie na klimatickú zmenu (ministerstvá, experti, akademici, iné samosprávy, atď.)
 Zastúpenie MČ Bratislava-Karlova Ves v šírení výsledkov a výstupov projektu na 
verejných podujatiach, seminároch, konferenciách spojených s problematikou mitigácie 
a adaptácie na klimatickú zmenu na národnej a medzinárodnej úrovni
 Supervízia nad prípravou a finalizáciou technických reportov  (2x Progress Report, 
Midterm Report a Final Report)
 Participácia na príprave žiadosti o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho 
rozpočtu na MŽP SR a následný manažment celého projektového cyklu (implementácia, 
reportovanie)

2. Technical Manager - Eva Surovková
- Pozícia: Technická manažérka DELIVER
- Typ zmluvy: Pracovná zmluva na dobu určitú  -  na čiastočný úväzok (20%)
- Doterajší hlavný úväzok z MČ BA-KV sa dodatkom skracuje na 80%
- Pracovná náplň:

 Participácia na všetkých projektových aktivitách, prioritne na: F1, F2, A1, A2, C2,C3,
C7, D1,E2
 Koordinácia práce a výberového konania externých dodávateľov služieb (inižiniering, 
architekti, monitorovacie služby, grafický dizajnér, webová služba, tlačiareň, editor, catering, 
atď.)
 Organizačné zabezpečenie aktivít ako napr. stretnutia partnerov, verejné podujatia, 
konferencie (komunikácia, logistika, príprava podujatí,  pozvánky atď.)
 Kontrola dodržiavania podrobného plánu realizácie projektových aktivít na 
sledovanie pokroku a dodržiavanie termínov
 Participácia na udržiavaní komplexného monitorovacieho a archivačného systému už 
vykonaných projektových aktivít
 Priebežná komunikácia s partnermi - e-maily, skype, účasť na stretnutiach partnerov
 Budovanie vzťahov s ostatnými odbornými a verejnými aktérmi v oblasti mitigácie 
a adaptácie na klimatickú zmenu (ministerstvá, experti, akademici, iné samosprávy, atď.)
 Participácia na PR, osvetovej činnosti a komunikačných aktivitách v rámci projektu – 
web, noviny, iné médiá
 Zastúpenie MČ Bratislava-Karlova Ves v šírení výsledkov a výstupov projektu na 
verejných podujatiach, seminároch, konferenciách spojených s problematikou mitigácie 
a adaptácie na klimatickú zmenu na národnej a medzinárodnej úrovni
 Participácia na príprave technických reportov  (2x Progress Report, Midterm Report 
a Final Report)
 Participácia na príprave žiadosti o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho 
rozpočtu na MŽP SR a následný technický manažment počas celého projektového cyklu 
(implementácia, reportovanie)

3. Project Financial Manager - Lenka Nemcová 
- Pozícia: Finančná manažérka projektu DELIVER
- Typ zmluvy: Pracovná zmluva na dobu určitú -  na čiastočný úväzok (40%) 
- Doterajší hlavný úväzok z MČ BA-KV sa dodatkom skracuje na 60%
- Pracovná náplň:

 Participácia na všetkých projektových aktivitách, prioritne na F1 a F2
 Celkový finančný dohľad a koordinácia projektu vo všetkých fázach implementácie 
projektu
 Členka riadiaceho výboru projektu, účasť na stretnutiach a participácia na 
strategickom plánovaní projektových aktivít
 Dohľad nad súladom všetkých projektových činností s finančnými a administratívnymi
pravidlami na národnej a európskej úrovni
 Vypracovanie podrobného finančného plánu projektu na sledovanie výdavkov, 
monitorovanie peňažných tokov a dodržiavanie termínov na  predkladane finančných správ
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 Príprava plánu personálneho obsadenia projektu hlavného partnera projektu, 
čerpania personálnych nákladov, systému sledovania odpracovaných hodín na projekte 
v súlade s plánovaným rozpočtom
 Vytvorenie a kontrola spoľahlivého systému zberu finančných dát, zaúčtovania a 
vykazovania finančných transakcií
 Finančný dohľad nad prebiehajúcimi projektovými aktivitami, kontrola podporných 
dokumentov (výplatné pásky, pracovné výkazy, faktúry atď.) pre správy, plánovanie a 
priebežnú kontrolu plánu výdavkov
 Vytvorenie systému spolupráce a následná priebežná  koordinácia partnerov projektu 
(associated beneficiares) v rámci finančného a administratívneho riadenia projektu
 Dohľad nad dodržiavaním celkového plánu výdavkov, zabezpečenie, aby sa všetky 
finančné správy partnerov projektu poskytovali včas a v rámci plánovaného rozpočtu a aby 
všetky náklady boli primerané, odôvodnené a boli v súlade so zásadou riadneho finančného 
hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektivitu.
 Komunikácia v mene hlavného partnera a jeho partnerov s EASME (Executive Agency
for Small and Medium-sized Enterprises reprezentujúcou Európsku komisiu), s finančným 
konzultantom projektu a externým monitorovacím tímom projektu
 Pravidelná komunikácia s partnermi - e-maily, skype, účasť na stretnutiach partnerov
 Účasť na komunikačných a PR aktivitách – participácia na príprave obsahu pre 
webovú stránku projektu, články pre miestne noviny atď.
 Dohľad nad vypracovaním priebežných a kompletnej finančnej správy, ktorá 
pozostáva z konsolidovaného finančného výkazu, súhrnu nákladov vrátane žiadosti o platbu 
(2x správa o pokroku, strednodobá správa a záverečná správa)
 Zabezpečenie auditu projektu a následná komunikácia s audítorom projektu
 Participácia na príprave žiadosti o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho 
rozpočtu na MŽP SR a následný finančný manažment počas celého projektového cyklu 
(implementácia, reportovanie)

4. Financial and Project assistant, Accountant 
a) Magdaléna Králková (15.06.2018-31.08.2018)
b) Zuzana Kosková (d 01.09. 2018)

- Pozícia: Finančná a projektová asistentka, účtovníčka 
a) Typ zmluvy: Dohoda o pracovnej činnosti 
b) Typ zmluvy Pracovný pomer na dobu určitú (60%)
- Pracovná náplň:

 Participácia na všetkých projektových aktivitách, prioritne na F2
 Zodpovednosť za finančné a administratívne zabezpečenie chodu projektu 
 Priebežná kontrola súladu všetkých podporných finančných dokumentov s finančnými 
a administratívnymi pravidlami na národnej a európskej úrovni
 Vybavovanie projektovej administratívy, kontrola dochádzky / pracovných výkazov, 
projektových dokladov, príprava podkladov pre vyúčtovania služobných ciest, , kontrola 
podporných dokumentov (výplatné pásky, pracovné výkazy, faktúry atď.) pre správy a 
vybavovanie inej administratívnej agendy podľa potreby  
 Spolupráca na príprave administratívnych podkladov pre reportovanie projektu 
vrátane kontroly priebežných a kompletných finančných správ od partnerov projektu
 Zodpovednosť za prípravu podkladov pre finančný monitoring a sledovanie plnenia 
finančného plánu projektu
 Mesačné oboznamovanie zamestnávateľa s výsledkami hospodárenia za príslušné 
obdobie za projekt  
 Príprava finančných podkladov pre finančné reportovanie projektov  (2x Progress 
Report, Midterm Report a Final Report)
 Participácia na príprave žiadosti o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho 
rozpočtu na MŽP SR a následný finančná a administratívna asistencia počas celého 
projektového cyklu (implementácia, reportovanie)
 Zodpovednosť za vedenie projektového účtovníctva
 Zodpovednosť za spracovanie a zúčtovanie účtovných dokladov na stredisko projektu
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5. Project lead expert and Project communication manager – Zuzana Hudeková 
- Pozícia: Odborná garantka projektu a komunikačná manažérka projektu
- Typ zmluvy: mandátna zmluva, 15.06.2018-15.06.2023, v celkovom rozsahu 867 dní
- Pracovná náplň:

 Participácia na všetkých projektových aktivitách, prioritne na: F2, A2, C1, C2, C3, 
C5, C7, C8, D1, E2
 Členstvo v riadiacom výbore projektu, účasť na stretnutiach a participácia na 
strategickom plánovaní projektových aktivít
 Vedenie expertného projektového tímu, dohľad nad vytvorením a prácou 
multiprofesionálnej pracovnej skupiny (MUWOG)
 Spracovanie výskumov, analýz, podkladových dokumentov a na témy adaptácie 
a mitigácie na klimatickú zmenu, dohľad nad prípravou stratégie a akčného plánu opatrení na
zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy v MČ Bratislava-Karlova Ves
 Priebežná komunikácia s partnermi projektu – e-maily, skype, účasť na stretnutiach 
projektového tímu, participácia na príprave partnerských stretnutí, príprava odborných 
podkladov na stretnutia
 Budovanie vzťahov s ostatnými odbornými a verejnými aktérmi a rozhodovateľmi 
v oblasti mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu (ministerstvá, experti, akademici, iné 
samosprávy, atď.)
 Dohľad nad komunikáciou a šírením výsledkov pre širokú verejnosť v miestnych, 
národných a medzinárodných médiách (príprava obsahu pre webovú stránku projektu, 
rozhovory pre médiá, články pre noviny, workshopy, konferencie, semináre, študijné cesty, 
príručka, ...). Šírenie výsledkov medzi rozhodovacími orgánmi. Zastúpenie MČ Bratislava-
Karlova Ves v šírení výsledkov a výstupov projektu na verejných podujatiach, seminároch, 
konferenciách spojených s problematikou mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu na 
národnej a medzinárodnej úrovni
 Participácia na príprave technických reportov  (2x Progress Report, Midterm Report 
a Final Report)
 Participácia na príprave žiadosti o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho 
rozpočtu na MŽP SR a následný komunikačný manažment a odborná expertíza počas celého 
projektového cyklu (implementácia, reportovanie)

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu Ministerstvo
životného prostredia SR (ďalej MŽP), má charakter tzv. priebežnej výzvy, ktorá umožňuje priebežné
prijímanie  žiadostí  o  spolufinancovanie  a ich  vyhodnocovanie  v  tzv.  hodnotiacich  kolách.  Termín
najbližšej  uzávierky hodnotiaceho kola je  31.10.2018, preto sa aktuálne  pripravuje projekt, ktorý
plánujeme  podať  na  MŽP  v septembri  2018.  Suma  žiadaná  na  spolufinancovanie  sa  odvíja
od schváleného rozpočtu EK, to znamená, že Mestská časť Bratislava-Karlova Ves bude žiadať sumu
vo výške 550 249,00 EUR na pokrytie svojich projektových nákladov a za partnerov sa bude žiadať
suma vo výške ďalších 306 034,05 EUR.

Grantová dohoda podpísaná medzi Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves (Grant agreement LIFE17
CCA/SK/000126 –  LIFE DELIVER)  a EK je  zverejnená  v anglickom jazyku,  lebo  v slovenskom
jazyku mutácia  tohto typu grantovej zmluvy na EK nie je k dispozícii. V prípade zadania prekladu
tohto dokumentu externej prekladateľskej firme by išlo o neúmerné neefektívne zaťaženie rozpočtu
Mestskej časti. Všetky prílohy k zmluve sú zverejnené na webovej stránke www.karlovaves.sk v sekcii
venovanej  projektom,  keďže  ide  o detailný  popis  projektu  v podobe  schválenej  žiadosti  na  EK
(https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/). V uvedených prílohách nájdete aj
detailný schválený rozpočet v členení po kategóriách a po partneroch.

Zoznam projektových aktivít DELIVER (ako príloha ku pracovnej náplni)
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PROJEKTOVÉ AKTIVITY DELIVER
A: Prípravné aktivity
A1: Prípravné aktivity v súvislosti s demonštračnými aktivitami a implementácia 
konkrétnych inovatívnych opatrení na verejných budovách
A2: Prípravné aktivity v súvislosti s demonštračnými aktivitami a implementácia 
konkrétnych inovatívnych opatrení na obytných budovách v pilotných rezidenčných 
zónach v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
C: Implementačné aktivity
C1: Vývoj a testovanie nástroja: Climate Resilient Low Carbon Factor (CRELOCAF), 
on-line nástroja pre monitoring, evaluáciu, správu a prezentáciu informácií o 
adaptačných a mitigačných aktivitách miest
C2: Vývoj, implementácia a evaluácia Akčného plánu na zníženie uhlíkovej stopy a 
zvýšenie odolnosti voči zmene klímy v zvolených rezidenčných zónach v mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves (CReLoCa AP)
C3: Demonštračné aktivity a implementácia konkrétnych inovatívnych opatrení na 
verejných budovách
C4: Demonštratívne aktivity a implementácia konkrétnych inovatívnych opatrení na 
rezidenčných budovách v pilotných  obytných oblastiach v Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves
C5: demonštratívne aktivity a implementácia konkrétnych inovatívnych opatrení na 
otvorených verejných priestoroch realizovaných s participáciou verejnosti
C6: Demonštračné adaptačné opatrenia na budovách a otvorených verejných 
priestranstvách za účelom podpory biodiverzity voči dôsledkom zmeny klímy v sídlach.
C7: Budovanie nízkouhlíkovej a voči zmenám klímy odolnej komunity vytvorením  
Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu  (CoCliBEC).
C8: Návrh zmien v národnej legislatíve a miestnych predpisoch a aktívna spolupráca pri
príprave nových alebo novelizovaných zákonov / strategických dokumentov na podporu
opatrení na zvýšenie odolnosti voči klimatickej zmene pri výstavbe a rekonštrukcii 
verejných a rezidenčných budov a okolitých otvorených priestorov
D: Monitoring dopadov projektových aktivít
D1: Monitorovanie efektívnosti adaptačných a mitigačných opatrení  a dopadu aktivít 
projektu na biodiverzitu v Karlovej Vsi
D2: Monitorovanie socioekonomických vplyvov projektu
E: Komunikácia a diseminácia výsledkov
E1: Komunikácia a šírenie výsledkov pre širokú verejnosť v miestnych, národných a 
medzinárodných médiách (workshopy, konferencie, semináre, študijné cesty, 
príručka, ...). Šírenie výsledkov medzi rozhodovacími orgánmi.
E2: Sieťovanie a zdieľanie informácií s ďalšími relevantnými projektmi a inštitúciami v
EU.
F: Projektový manažment
F1: Celkový projektový manažment
F2: Finančný manažment a účtovníctvo
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