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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 
VYBAVENIA 

KOMPETENCIA

Na križovatke 
Prievozská-Miletičova 
(chodníky aj zastávka 
MHD) je neporiadok. 

Zrejme ide o pozemok hlavného mesta, 
preveríme. Vyzveme vlastníka pozemku na 
dočistenie, v prípade že vlastníkom je MČ, 
neporiadok upraceme. 

Ide o chodníky 
a komunikácie 
v správe Hl. mesta 
SR Bratislavy. 
Podnet bol 
postúpený dňa 
3.7.2014 na 
priame vybavenie.  

Magistrát 

Na Liptovskej ul. na 
chodníkoch pri rodinných 
domoch je špina, treba 
zametať aj druhú stranu 
ulice kde parkujú autá. 

Upozornili sme pracovníkov RP VPS a.s. na 
dôslednejšie zametanie v uvedenej lokalite. 

Chodníky boli 
dočistené v zmysle 
harmonogramu 
údržby 
komunikácií dňa 
8.7.2014. 

MČ 

Zvolenská-Liptovská-
Miletičova: autá parkujú 
neriadene a proti 
predpisom 

Je potrebné volať mestskú políciu na čísle 
159.  

Odpovedané na 
mieste. 

MsP  

Výber daní za psa 
mešká, obyvatelia ešte 
nedostali platobnú výzvu 
za rok 2014. 

Platobné výmery expedujeme priebežne v 
poradí evidovaných daňovníkov. 
Momentálne  máme vyexpedovaných cca 
40% platobných výmerov. Každý daňovník 
môže daň za psa uhradiť kedykoľvek aj bez 
platobného výmeru, buď zaplatením v 
pokladni úradu alebo bezhotovostným 
prevodom s použitím detailov platby z 
minulého roka. 

Priebežne 
vybavujeme 

MČ 

Prečo nepokračuje 
predaj pozemkov pod 
garážami  
(napríklad na Miletičovej 
78-84 je v radovej 
zástavbe 27 garáží 
a v minulosti boli 
niektoré pozemky 
predané vlastníkom 
garáží)? 

Poslanci miestneho zastupiteľstva prijali 
uznesenie, ktoré definuje lokality vhodné 
a nevhodné na predaj.  Platí zásada, že 
v lokalite kde nie sú pozemky rozpredané, 
nebude sa predávať (ani by sme nedostali 
súhlas od primátora).  Tam kde už sú 
čiastočne rozpredané, je to na 
individuálnom posúdení poslancami. Pre 
zmenu tejto stratégie je potrebná vôľa 
poslancov. Zatiaľ väčšina poslancov 
nesúhlasí s odpredajom týchto pozemkov. 
 
Starosta preferuje systém dopredaja 
pozemkoch v lokalitách kde už predaj 
začal.  

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

Parkovanie vozidiel pred 
garážami na Liptovskej – 

Kontrolu parkovania vykonáva mestská 
polícia, v prípade zistenia porušenia treba 

MsP vykoná 
námatkové 

MsP 



vodiči nedodržujú žltú 
čiaru, ani predpísanú 
vzdialenosť 4,5 metra. 

volať hliadku MsP na číslo 159. kontroly 

Ako sa rieši potreba 
parkovania pri 
povoľovaní nových 
stavieb?  

V minulosti stavebníci preukazovali 
parkovacie miesta na verejných 
priestranstvách. Teraz pri novej stavbe 
musia preukázať parkovanie na vlastných 
pozemkoch. 

Odpovedané na 
mieste. 

Stavebník a MČ 

Pri predaji pozemkov 
pod bytovým domom na 
Miletičovej idú vlastníci 
bytov kupovať aj priľahlý 
pozemok. Je to 
povinnosť? 

Pri kúpe bytov sa majitelia zmluvne 
zaviazali ku kúpe týchto pozemkov od 
Magistrátu. Pozemky v správe MČ, pričom 
mestská časť rozčlenila parcely tak, 
obyvatelia kupovali len nevyhnutné plochy 
pod stavbou a plochy slúžiace ako prístup 
k domu. 

Odpovedané na 
mieste 

Vlastníci bytov 
a MČ 

Slabá a nerovnomerná 
údržba zelene v dvoch 
parkoch na Miletičovej 
ul. Park pri škôlke je 
udržiavaný ukážkovo a  
v parku pri Červenom 
kríži sú poškodené 
lavičky, chýbajú smetné 
koše a je nedokončený 
orez stromov (ešte sú 
suché konáre na 
stromoch a orezané 
konáre sú neodpratané) 

Časť parku Ružová dolina sme 
rekonštruovali  z eurofondov a údržbu tu 
podľa zmluvy vykonáva dodávateľ 
rekonštrukcie parku. Druhú 
(nerevitalizovanú) časť parku spravuje VPS. 
Do harmonogramu sme zaradili doplnenie 
smetných košov, opravu lavičiek a údržbu 
zelene.  

Požiadavka na 
koše a lavičky je 
zahrnutá 
v zozname na rok 
2014. 
Mestská časť 
vykonala rez 
havarijných 
stromov, konáre 
sú už odpratané, 
ďalšie rezy sme 
zaradili do 
harmonogramu 
prác 

VPS a MČ 
 

Požiadavka na kontroly 
MsP v parkoch na 
Miletičovej v piatky 
a soboty večer. 

MsP bude vykonávať opakované kontroly. Odpovedané na 
mieste 

MsP 

Riešia sa podnety zo 
stretnutia s obyvateľmi? 

Podnety riešime, obyvatelia nájdu zápisy zo 
stretnutí na webe, sú aktualizované. 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

MsP osádza papuče do 
vnútrobloku 
Mraziarenská-Klincová, 
keď tam parkujú autá. 

Celý dvor je pozemok Magistrátu,  
dopravné značenie je odsúhlasené 
dopravnou komisiou. Vo vnútrobloku je 
zóna zákazu státia, ktorá umožňuje 
zastavenie vozidla na dobu nevyhnutnú na 
náklad a výklad tovaru a osôb. 
Veliteľ mestskej polície sa stretne 
s obyvateľmi na tvári miesta. 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ a MsP 

Vlastník záhrady na 
Zlatých Pieskoch 
(Studený Dolec) 
upozornil na 
premnožené mačky. Na 
MÚ podal žiadosť o 
povolenie sterilizácie, 
žiadosť nebola vybavená 
k jeho spokojnosti. 

Nakoľko sa jedná o súkromné pozemky 
v záhradkárskej osade, nie je možné 
vykonať sterilizáciu. Podnet budeme riešiť 
v spolupráci s oznamovateľom výzvou 
majiteľovi pozemku kde sa premnožené 
mačky nachádzajú. 

 MČ 



Návrh na edukačnú 
kampaň ohľadom čistoty 
Bratislavy – osadenie 
zákazových tabuliek 
a nálepiek. 

Máme skúsenosti, že tabuľky ľudia 
vytrhávajú a nerešpektujú. Dôležitejšie sú 
represívne opatrenia a riešenie 
porušovateľov cez priestupkové konanie 
a pokutovanie.   

Priebežne  
vydávame letáky 
pre obyvateľov, 
vzdelávame deti 
v MŠ, v Echu 
vychádzajú články 
ohľadne čistoty 
a poriadku. Na 
kritických 
miestach 
osádzame tabuľky 
pre psíčkarov. 

MČ 

Líščie Nivy – v parku 
prespávajú bezdomovci, 
treba lepšiu údržbu 
parkov. 

Mestská polícia vykoná opakované 
kontroly. Skontrolujeme údržbu zelene 
a v prípade zistenia nedostatkov vykonáme 
nápravu. 

V riešení MsP a MČ 

Na Ostredkoch  pes 
uhryzol chlapca. Chýba 
kontrola mestskej polície 
a tvrdšie opatrenia proti 
neporiadnym psíčkarom. 

MsP má kontrolovať psíčkarov - pes musí 
byť na vôdzke.  
 
V Echu uverejníme článok o povinnostiach 
psíčkarov a sankciách za ich 
nedodržiavanie. 
 
V tomto roku ideme robiť 4 výbehy pre 
psov. 
 
Požiadame náčelníčku MsP o vykonanie 
špecializovaných kontrolných akcií primárne 
na miestach s väčším výskytom psov a detí.
 
Naďalej budeme osádzať zákazové tabule 
najmä okolo detských ihrísk, MŠ a ZŠ.

V zmysle VZN č. 
2/2003 v MČ 
Ružinov sú na 
všetkých detských 
ihriskách 
a školských 
areáloch osadené 
tabuľky „Zákaz 
vstupu so psom“. 
Kontrolu 
dodržiavania VZN 
vykonáva MsP. 
Požiadali sme 
o spoluprácu 
náčelníčku MsP. 

MsP a MČ 

Martinčekova 3 a 5 – 
zlomené konáre, treba 
ich orezať. Chýba 
smetný kôš. 

Minulý rok sme osadili 100 smetných 
košov, aj tento rok osádzame ďalšie. Tento 
rok robíme orezy za 80 000 eur.  

Smetný kôš 
osadíme podľa 
požiadavky. Orezy 
vykonávame 
priebežne podľa 
požiadaviek 
obyvateľov. 
 

MČ 
 

Kedy  bude opravená 
betónová plocha pred 
Tescom na 
Martinčekovej? 

Je to pozemok Magistrátu, obyvatelia si 
podajú žiadosť na magistrát a dajú nám na 
vedomie. Starosta bude interpelovať 
primátora. 

Odpovedané na 
mieste 

Magistrát 

V akom stave sú 
Ostredky – záchrana 
zelených plôch? 

Dostali sme od primátora súhlas 
s obstarávaním územného plánu zóny 
(ÚPN-Z).  V najbližších dňoch bude 
vyhlásené verejné obstarávanie na odborne 
spôsobilú osobu. Pripravujeme podklady na 
vyhlásenie stavebnej uzávery, paralelne aj 
na zadanie pre ÚPN-Z. Po obstaraní 
odborne spôsobilej osoby spolu s ňou 

Odpovedané na 
mieste 

MČ 



 
Vysvetlivky: 
MP mestská polícia 
DI detské ihrisko 
BD bytový dom 
MČ Mestská časť Bratislava- Ružinov 
RP- VPS- Ružinovský podnik Verejno-prospešných služieb 
SD- Spoločenský dom 
SP- stavebné povolenie 
ŠSD- štátny stavebný dohľad 
UŠ- urbanistická štúdia (územnoplánovací dokument) 
DPB, a.s.- dopravný podnik mesta Bratislava 
RP- VPS- Ružinovský podnik verejnoprospešných prác 
KDI- Krajský dopravný inšpektorát (dopravný policajti) 
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 
TVRaRE a.s.- Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO 

pripravíme verejné obstarávanie  
na spracovateľa ÚPN-Z. 
Starosta apeloval na primátora, aby zaradil 
lokalitu Ostredky do aktuálnych zmien a 
doplnkov, nakoľko predefinovať územie na 
zeleň je možné iba zmenou územného 
plánu. 

Odstránenie sochy 
Šmidkeho z parku 
Andreja Hlinku - aký 
postup majú občania  
zvoliť, aby dosiahli jej 
odstránenie. Navrhujú 
osloviť starostu 
v spolupráci 
s konfederáciou 
politických väzňov.  

Pokiaľ bude takýto dopyt od obyvateľov, 
MČ ho bude riešiť. 

Odpovedané na 
mieste 

MČ 

Návrh na vytvorenie 
veľkej mapy 
s pamätihodnosťami MČ 
a umiestniť ju do 
vestibulu, vytvorenie  
pamätnej tabule pre 
pôvodných nemeckých 
obyvateľov Prievozu, 
ktorí boli vysťahovaní.  
Potreba navýšiť 
prostriedky na obnovu 
pamätihodností. 
 

Oceňujeme tento nápad, skúsime ho 
zrealizovať v súvislosti s rekonštrukciou 
prvého kontaktu na miestnom úrade. 

Odpovedané na 
mieste 

MČ 


