
STRETNUTIE S OBČANMI  04. 03. 2014 

ZŠ Borodáčova 
Dátum poslednej aktualizácie: 9.4.2014 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 

Uvažuje MČ o rekonštrukcii 
chodníka Ivana Horvátha?  

MČ Bratislava Ružinov má 
vypracovanú projektovú 
dokumentáciu na opravu 
povrchu komunikácie 
I.Horvátha. 

V súčasnej dobe na 
výmenu povrchu je 
zaradených 7 
komunikácií, ktoré MČ 
zvažuje doplniť o ďalšie 
komunikácie  
v závislosti od 
technického stavu 
a rozsahu opravy. 

MČ 

Na pozemku pod bytovými 
domami na Podlučinského 
ul. visia konáre stromov nad 
chodníkom. Požiadavka na  
udržiavanie tejto zelene.  

Podnet bol zaradený do 
harmonogramu prác RP VPS 
a.s.  

 

V riešení. MČ 

Požiadavka na vyčistenie 
kanalizačných vpustí na 
Peterskej ul. 
a Podlučinského ul.  

Zaradené do 
harmonogramu prác RP 
VPS a.s.. 

Vyčistenie bude 
zrealizované v termíne 
do 30.4.2014. 

MČ 

Záujem o zriadenie rýchleho 
občerstvenia v drevenej 
búdke na Štrkovci (bývalý 
sklad požičovne lodiek). 

Túto búdku 
neprenajímame, lebo je 
v príprave územný plán 
zóny Štrkovec a ďalším 
krokom bude vyhlásenie 
stavebnej uzávery až do 
nespracovania celého 
územného plánu zóny. Viac 
informácii o tomto 
dokumente je na 
webstránke 
www.poriadokvruzinove.sk 

Možnosť kontaktovať 
spracovateľa 
územného plánu zóny 
s rôznymi podnetmi 
a otázkami, kontakt je 
uvedený na webe 
www.poriadokvruzinove
.sk 

MČ 

Požiadavka na opravu 
chodníkov na Exnárovej ul. – 
najmä v úseku od Jašíkovej 
po Chlumeckého. 

Chodník pozdĺž Ružinovskej 
ul. MČ nemá zverený do 
správy.  

Chodník pri bytovom dome 
na Exnarovej ul. zo strany 
garáží preveríme a v prípade 
opodstatnenia zaradíme do 
harmonogramu v rámci 
lokálnych opráv. 

 MČ 

Požiadavka na udržiavanie 
čistoty a poriadky na 
trhovisku pri Bachovej. 

Všetky trhoviská v 
Ružinove sú v správe RP 
VPS.  

Na podnet sme 
upozornili RP VPS. 

RP VPS 



 

Požiadavka na vyčistenie 
veľkej betónovej plochy 
okolo fontány pri Bachovej.  

Zaradené do 
harmonogramu prác RP 
VPS a.s. 

Jednorazové dočistenie  
bude zabezpečené 
v termíne do 30.4.2014. 

MČ 

Požiadavka na obnovu 
zelene (trávy) pri trhovisku 
na Bachovej. Momentálne 
tam je len štrk a hlina. 

 Prosíme uviesť, v ktorej 
časti konkrétne sa 
požaduje obnova 
trávnika. 

MČ 

Pred ZŠ Borodáčova je 
neporiadok okolo kontajnera 
Humana. 

Vyzvali sme spoločnosť 
Humana na dočistenie 
okolia kontajnera. 

Neporiadok bol 
odstránený. 

Humana 

Cesty na Žellovej 
a Kupeckého ulici sú 
zdevastované po výstavbe 
Meinl Residence. 

Stavebník má 
v podmienkach stavebného 
povolenia, aby 
zabezpečoval čistenie 
priľahlých komunikácií, 
znečistených počas stavby 
a aby dbal na to, aby počas 
stavby neboli poškodené 
cudzie nehnuteľnosti 
a majetok – v tomto prípade 
ulice Kupeckého a Žellova. 
Je povinný teda uviesť ich 
do pôvodného stavu, čo 
bude preverené pri 
kolaudácii. 

Kolaudácia je 
plánovaná na 
29.04.2014. 

stavebník 

Povrch chodníka 
z Kupeckého ul. do nádvoria 
fontány pre Zuzanu je tiež 
v dezolátnom stave. 

Skúsime sa dohodnúť 
s investormi na oprave 
v rámci iných investičných 
aktivít. 

Komunikovali sme 
s investorom, čakáme 
na vyjadrenie. 

 

Na Kaštieľskej ul. (medzi 
Gagarinovou a Mierovou)  – 
trčí  kanál nad úroveň 
vozovky a vedľa neho diera.  

Upozorníme magistrát na 
tento podnet, nakoľko 
komunikácia je v správe hl. 
mesta. 

Podnet postúpený 
správcovi komunikácie  
magistrátu hl. mesta 
SR Bratislavy dňa 
8.4.2014. 

Magistrát 

Požiadavka na 
minimalizovanie 
nebezpečenstva pri 
prechádzaní cez cestu na 
Ružinovskej - buď 
osvetlením priechodu pre 
chodcov alebo osadením 
stacionárneho radaru.  

Potreba častejšej kontroly 
políciou. 

Zvýšenie bezpečnosti 
priechodov formou 
osadenia reflexných 
dopravných prvkov na 
priechody a osvetlenia.  

Požiadali sme štátnu 
políciu o častejšie 
meranie rýchlosti 
v danom úseku.  

Starosta interpeloval 
primátora dňa 
6.3.2014. 

Magistrát 

Akým spôsobom je 
zabezpečená kontrola 
oprávnenosti nákladov 
spoločnosti TVR a RE, s.r.o.  

Kontrolór MČ vykonáva 
v súčasnej dobe kontrolu 
spoločnosti. Hospodárenie 
a oprávnenosť nákladov 
kontroluje aj dozorná rada 

Na rokovanie 
miestneho 
zastupiteľstva v máji 
bude predložený 
materiál o kontrole 

Konatelia a dozorná 
rada spoločnosti 



spoločnosti zložená 
z poslancov. 

a bude zverejnený na 
webstránke.  

Návrh na posunutie času 
konania poslaneckých stried 
– súčasný termín od 15:30 
do 16:30 je príliš skoro pre 
pracujúcich ľudí. 

Budeme komunikovať 
s poslancami a pokúsime 
sa o zmenu času na 
neskôr. 

Na návrh poslanca 
Kociána bol zmenený 
čas poslaneckých 
stried od 16:30 do 
17:30 hod. s platnosťou 
od 1.mája 2014. 

MČ 

Ako je to s prenájmom 
stánkov na trhovisku 
Herlianska?  

Predĺženie nájomných 
zmlúv je v kompetencii 
správcu trhoviska, ktorým je 
RP VPS. 

V riešení. RP VPS 

Čo bude ďalej s OC 
Ružinov? Je tam špina, 
neporiadok, veľa holubov. 

Majiteľovi sme udelili ďalšiu 
pokutu, neustále sa 
odvoláva na nadriadené 
orgány. Peniaze vymáhame 
cestou exekúcie.  

Odpovedané na 
mieste. 

Vlastník 
nehnuteľnosti 

Nebezpečný úsek na 
Bancíkovej – autá tu chodia 
rýchlo a prístupový chodník 
ku škole slúži ako 
parkovisko. Návrh na 
vyznačenie pásu pre peších. 

Dopravný inžinier preverí 
situáciu a navrhne riešenie, 
ktoré by po schválení 
dopravnej komisii 
Magistrátu bolo možné 
realizovať.  

Ide o slepú ukľudnenú 
komunikáciu 
zabezpečujúcu 
dopravnú obsluhu 
školy. Parkovanie 
vozidiel je tu možné pri 
dodržaní ustanovení 
zákona č. 8/2009 
o cestnej premávke. 
Šírkové usporiadanie je 
dostatočné pre pohyb 
vozidiel aj chodcov, je 
tu min. intenzita 
dopravy. Možnosť 
vyznačenia pásu pre 
chodcov preveríme 
s KDI, nakoľko ide 
o neštandardné 
riešenie. 

MČ 

Rozkopávkou medzi 
stromami na Borodáčovej 
došlo k poškodeniu zelene.  

Pracovníci boli na mieste 
a zdokumentovali situáciu 
pre ďalšie konanie.  

Poškodenie stromov sa 
oznámilo na Okresný 
úrad, odbor 
starostlivosti o životné 
prostredie, ktorý je 
kompetentný riešiť 
protiprávne konanie na 
úseku ochrany prírody 
a krajiny. 

MČ 

Záhradná chatka 
v záhradkárskej osade 
Studený dolec má väčšiu 
výmeru, ako je povolené 
maximum  20 m2. 

Stavebník staval bez 
stavebného povolenia.  

Dňa 25.3.2014 sme 
vykonali ŠSD a nariadili 
sme okamžité 
zastavenie stavebných 
prac. Kontrola zo dňa  
28.3.2014 potvrdila, že 

MČ 



stavebník rozhodnutie 
rešpektoval. 

Pri RDS bol vytvorený klub 
Nordic Walking – klub 
severskej chôdze. Vedenie 
potrebovalo miestnosť 
a tomuto klubu teraz chýba 
miesto na stretávanie. Podali 
si žiadosť o grant. 

Nájomná zmluva s týmto 
klubom skončila.  

Starosta ponúkol možnosť 
stretávať sa v niektorom 
z našich klubov seniorov. 

Odpovedané na mieste RDS/ MČ 

Poďakovanie starostovi 
a sociálnemu odboru 
mestskej časti za prácu. 

                 -                  - MČ 

Vyjadrenie podpory športu 
Nordic Walking, rozšíril sa 
v celom Ružinove, vznikla 
nová komunita.  

Starosta je vďačný za 
takúto aktivitu a vytváranie 
komunity aktívnych 
seniorov.  

                  - - 

Kde budeme opravovať 
chodníky? Požiadavka na 
rekonštrukciu úseku od 
Tomášikovej po OC Retro.  

Budeme opravovať 
najurgentnejšie lokality.           
O poradí opravy ciest 
a chodníkov rozhoduje 
komisia územného 
plánovania a poslanci na 
miestnom zastupiteľstve. 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

Sťažnosť na prácu 
pracovníkov RP VPS, 
zbytočne veľa pracovníkov 
na jedno miesto, mnohokrát 
nič nerobia. (príklad: ihrisko 
na Nevädzovej) 

Keď pri kontrole zistíme 
nedostatky, prácu 
neprevezmeme, resp. 
neuhradíme faktúry. 

Odpovedané na mieste RP VPS 

Upozornenie na neporiadok 
za tujami v areáli ZŠ 
Nevädzova. 

Športový areál je v správe 
RŠK, jeho pracovníci 
usmerňujú návštevníkov, 
kontrolujú dráhu, udržiavajú 
areál v čistote a v poriadku. 
Areál je v noci uzamknutý 
ale strážený je nepretržite.  

Upozornili sme RŠK, 
ktorý vykonal 
dočistenie tejto plochy. 

RŠK 

Na chodníku pred herňou na 
Pošni (pri zastávke  MHD č. 
78) sú obrovské výtlky. 
Návrh na zákaz vjazdu pre 
motorové vozidlá.  

Dopravný inžinier preverí 
situáciu a navrhne riešenie. 

Je pripravené riešenie 
organizácie dopravy 
v celej lokalite 
Bachovej ul. po školu.  

MČ 

Na rohu Exnárovej č. 17 živý 
plot zasahuje do vozovky 
a zabraňuje výhľadu do 
križovatky.  

Zaradili sme do 
harmonogramu. 

 MČ 

Pred DK Ružinov na 
chodníku kde býva cirkus je 
jama.  

Zabezpečíme opravu. Mestská časť 
zabezpečila dňa 
4.4.2014 opravu 

MČ 



prepadnutej vozovky 
pred vstupom do DK 
Ružinov. V prípade ak 
sa jedná o iné miesto 
prosíme o bližšiu 
špecifikáciu. 

Na konci ulice I. Horvátha 
(pri reštaurácii 4 in) boli 
kedysi stĺpiky. Dnes tam nie 
sú a autá stávajú na 
chodníku a aj na prechode.  

Preveríme prečo boli 
odstránené stĺpiky na konci 
tohto chodníka a ak bude 
možné osadíme ich späť. 

Chodník je v správe 
Magistrátu. Podnet sme 
postúpili na magistrát. 

MČ 

Je nejaký investičný zámer 
na ihrisku Šándorova -
Čmelíkova - I.Horvátha? 

Na tomto pozemku  
neevidujeme v súčasnosti 
žiadny stavebný zámer. 

Odpovedané na mieste MČ/ vlastník 
pozemku 

Poďakovanie za vyčistenie 
priestranstva na rohu školy 
ZŠ Borodáčova – bolo tam 
smetisko, bezdomovci.  

                   -                  - MČ 

Poďakovanie za dočistenie 
priestranstva na 
Astronomickej ul. za 
garážami, kde žili 
bezdomovci a bola tam 
špina.  

                  

                  - 

 

                - 

       

MČ 

Plánuje sa niečo robiť s tzv. 
„križovatkou smrti“ na 
Ivánskej ceste?  

GiB začal pripravovať 
projekt minulý rok a teraz 
bude pokračovať. Zámerom 
je vybudovanie svetelnej 
križovatky a chodníkov. 

Odpovedané na mieste Magistrát/ GiB 

Či sa bude riešiť prechod 
Pharos? 

Primátor upustil 
z požiadavky vybudovať ho 
v tejto fáze stavby Pharos. 
Momentálne je tam len 
príprava. 

  

Plánuje sa budovanie 
nadchodu medzi 
Hornbachom 
a Astronomickou ulicou?  

ŽSR vysúťažili dodávateľa 
projektovej dokumentácie 
na zahustenie zastávok na 
železničnej trati, súčasťou 
majú byť dva podchody 
vedúce k dvom zastávkam 
pri Hornbachu a ulici Vl. 
Clementisa.  Realizácia je 
plánovaná v období 2014-
2020. 

 ŽSR, , MDVa RR   

Budú sa budovať podchody 
pod železnicou a pod 
cestou?   

ŽSR vysúťažili dodávateľa 
projektovej dokumentácie 
na zahustenie zastávok na 
železničnej trati, súčasťou 
majú byť dva podchody 

Odpovedané na mieste ŽSR, MDVa RR 



Vysvetlivky: 
MP mestská polícia 
DI detské ihrisko 
BD bytový dom 
MČ Mestská časť Bratislava- Ružinov 
SD spoločenský dom 
SP stavebné povolenie 
ŠSD štátny stavebný dohľad 
UŠ urbanistická štúdia (územnoplánovací dokument) 
DPB  dopravný podnik mesta Bratislava, a.s. 
GiB Generálny investor Bratislava 
KDI Krajský dopravný inšpektorát (dopravný policajti) 
BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť 
NDS  Národná diaľničná spoločnosť 
RP- VPS  Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb 
TVR a RE s.r.o.  Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO 
 

vedúce k dvom zastávkam 
pri Hornbachu a ulici Vl. 
Clementisa.  Realizácia je 
plánovaná v období 2014-
2020. 

Ulica Sklenárova  – bola tu 
osadená dopr. značka zákaz 
státia – nedá sa parkovať. 
Na ďalších troch paralelných 
uliciach je parkovanie 
možné.  

Značka bolo osadená na 
základe požiadaviek 
obyvateľov, nakoľko  
parkujúce vozidlá bránili  
výjazdu z parkoviska. 
Značenie bolo odsúhlasené 
Komisiou na Magistráte ako 
aj referátom regionálneho 
rozvoja MČ. Navyše aj bez 
osadeného značenia je 
parkovanie na kraji 
komunikácie porušením 
zákona, nakoľko nezostáva 
dostatočná šírka vozovky 
na prejazd vozidla podľa 
normy. Polícia teda mohla 
konať aj bez osadenia tohto 
značenia.  

         

 

 

               - 

MČ a MsP 

Pani navrhuje vyznačiť 
parkovacie miesta, lebo autá 
parkujú tak, že nechávajú 
veľké rozostupy.  

Vyznačením parkovacích 
státí v zmysle normy, ktorá 
udáva presný rozmer, 
miesta by došlo k reálnemu 
úbytku parkovacích státí. 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

V akom štádiu je petícia PO 
Seberíniho? 

Je podaná interpelácia na 
starostu vo veci vybavenia 
petície a kontrolór koná. 

Petícia bola riadne 
vybavená v zmysle 
petičného zákona č. 
85/1999 Z.z.  

MČ 

Sľúbil investor PO 
Seberíniho nejakú investíciu 
do verejných priestorov?   

Ihrisko, rozšírenie 
križovatky Seberíniho-
Tomášikova. 

 stavebník 


