
STRETNUTIE S OBČANMI 10.1. 2012 
ZŠ Ostredková 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 
Žiadosť o informáciu 
o stave projektov 
Bern a Basel (ul. 
Poludníková, 
ul.Planét), v akom je 
to stave? Žiadosť 
o zadefinovanie 
týchto území na 
zeleň v novom 
územnom pláne. 
 

Starosta s touto výstavbou 
nesúhlasí, urobil kroky na 
zabránenie tejto výstavby 
a bude v nich pokračovať aj 
v budúcnosti pokiaľ to bude 
potrebné. 
 
Projekty nemajú žiadne 
kladné stanovisko MČ a nie 
sú v žiadnom stupni 
územného konania. 

MČ listom podporila požiadavky 
občanov a žiada zadefinovať toto 
územie ako zeleň v novom 
územnom pláne.  
 
Starosta už požiadal primátora 
o prehodnotenie súhlasného 
záväzného stanoviska, všetky 
odbory MČ dali k týmto stavbám 
nesúhlasné stanoviská. 

MČ, Magistrát 

Ivánska cesta 
zastávka 39- 
zastávka je v zlom 
technickom stave  
 

Požiadať DPB o opravu 
zastávky 

DPB požiadaný o opravu 
a vyčistenie zastávky 

DPB a.s 

Zastávky linky 39 sú 
na znamenia 
 

zahrnie sa do pripomienok 
k MHD pre Magistrát 

Pripomienka zahrnutá Magistrát (DBP 
a.s.) 

Predĺženie 
Ružinovskej ulice- 
o čo presne ide?- 
žiadosť o informáciu 

Je to architektonická štúdia, 
ktorá nie je záväzným 
dokumentom 

  

Prechod pri 
zastávke Ivánska 
cesta je veľmi zle 
prístupný pre peších 

Požiadame Magistrát, aby 
prechod pre chodcov upravil 
a zviditeľnil osvetlením tak, 
aby bola zvýšená 
bezpečnosť. 

Magistrát požiadaný Magistrát 

Chodník pozdĺž 
Vrakunskej cesty za 
železničným 
priecestím v smere 
do Vrakune je 
prerušený a je tam 
blato. Bolo by 
možné nejako 
chodník dorobiť 
alebo tam aspoň 
naviesť štrk? 

MČ chodník dorobí 
z vlastných zdrojov alebo sa 
pokúsi získať investora, 
ktorý ho vybuduje.  

Starosta sa dohodol so 
spoločnosťou Alfagroup, ktorá 
chodník vybuduje hneď ako to 
dovolí počasie.  

MČ 

Posunúť konečnú 61 
na úroveň konečnej 
39 

zahrnie sa do pripomienok 
k MHD pre Magistrát 

Pripomienka zahrnutá Magistrát (DBP 
a.s.) 

Pozemok pod 
domom na 
Radarovej ulici je 
v súkromných 
rukách ako aj 
priľahlé parkovisko. 
Majú tam majitelia 
pozemku nejaký 
zámer? 

Na parkovisku chcel majiteľ 
postaviť bytové domy, tento 
zámer momentálne nie je 
aktuálny a starosta je proti.  

Informácia – od majiteľa závisí aj 
budovanie odbočovacieho pruhu 
na Maximiliána Hella  
 
Starosta rokoval už s majiteľom 
pozemkov, ten prisľúbil, že 
pozemky pod domami bude 
predávať za ceny, za ktoré sa 
predávali pozemky pod domami. 

MČ 



Starosta aj s poslancami sa 
stretne opätovne s majiteľom 
a požiada ho o odpredaj v tomto 
zmysle. 
 
Termín stretnutia je dohodnutý. 

Veľká diera na 
smetnej nádobe 
pred Radarovej 16 

Osadiť nový kôš Osadenie nového koša bude 
vykonané pri najbližšej 
objednávke košov, t.j. v 1Q 2012 

MČ 

Zrušiť lavičku pri 
zastávke Max.Hella  
pred cintorínom, kde 
sa zdržiavajú 
bezdomovci 
(cestička krížom cez 
parčík) 

Preveriť, či je to zmysluplné 
riešenie, alebo radšej doplniť 
smetné koše 

 MČ 

Viacero rôznych 
podnetov 
o špinavých 
zastávkach 

Informácia, že čistota na 
zastávkach je v kompetencii 
DPB, neustále ich 
upozorňujeme, aby zvýšili 
starostlivosť 

Konkrétne výzvy DPB a.s DPB a.s 

Vandalizmus 
mládeže 

 Pokiaľ obyvatelia vidia nejaké 
porušovanie verejného poriadku, 
je potrebné zavolať mestskú 
políciu.  

 

Kto je kompetentný 
zriadiť svetelnú 
signalizáciu na 
železničnom 
prechode Ivanska 
a Vrakunská cesta 

Naviazané na projekt TEN-T 
17, MČ iniciovala viacero 
koordinačných stretnutí  
o organizácie dopravy 
a peších v tejto lokalite, 
vrátane podchodov pod trať. 
V týchto stretnutiach bude 
pokračovať, momentálne 
riešenie sa zdá dostupné. 
Zriadiť svetelnú signalizáciu 
nie je v kompetencii MČ 

 ŽSR 

Vymaľovať dva 
pruhy na Vrakunskej 
ceste a zvýrazniť 
osvetlenie 
prechodov pri 
železničnom 
priecestí 

Preveríme, či to je možné 
a ak áno, budeme to 
iniciovať.  Komunikácia je 
v kompetencii Magistrátu, 
železničné priecestie ŽSR.  

 Magistrát, ŽSR 

V akom stave je 
stavba na Družicovej 
– na parkovisko pri 
Lidli? 

Preveríme v akom je to 
stave a budeme informovať. 

Občania informovaní mailom: 
investičná činnosti na uliciach 
Obežná, Ružinovská, Družicová.  
Náš stavebný úrad na základe 
podkladov, ktoré dostal od 
stavebníka a dotknutých orgánov 
pripravil na podpis rozhodnutie 
o umiestnení stavby. Toto 
rozhodnutie je momentálne 
v podpisovom konaní.  
 
Stavebníkom je spoločnosť AŽD 

MČ 



 

Slovakia, ide o administratívny 
komplex, ktorý má mať 3 podlažia 
do výšky 11,3m. Dopravný prístup 
je z Ružinovskej ulice 
novovybudovanou komunikáciou, 
parkoviská robia na vlastnom 
pozemku v počte 20 parkovacích 
miest (v zmysle normy STN) 
 
V konaní neboli vznesené 
námietky účastníkov konania. 
 

Sú už nejaké 
výsledky, ktoré 
prinieslo nové VZN 
o zákaze pitia 
alkoholu na 
verejnosti 

Dáva nástroj policajtom proti 
popíjaniu bezdomovcom, nie 
je to univerzálne riešenie, 
ale treba skúsiť všetko.  

Ešte nie je vyhodnotený efekt 
prijatého VZN 

MČ a Mestská 
polícia 

 
MČ- mestská časť Bratislava- Ružinov 
DPB a.s. – Dopravný podnik mesta Bratislava 
MP- mestská polícia 
ŽSR- Železnice Slovenskej Republiky 


