
STRETNUTIE S OBČANMI 7.2. 2012 
ZŠ Kulíšková 
 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 
Žiadosť o informáciu kedy 
bude vybudované detské 
ihrisko na Hraničnej ulici 

 Starosta informoval, že sa 
dohodol s investorom (firma 
Studial, ktorá stavia bytový dom 
Mulino na Hraničnej ulici) 
o vybudovaní detského ihriska 
a odbočovacieho pruhu na 
Stachanovskej.  

MČ 

Rezidenčné parkovanie- 
žiadosť o informáciu 
o pripravovanom projekte 
riešenia parkovania v 
Bratislave 

 Starosta informoval o príprave 
projektu rezidenčného parkovania. 
Projekt je momentálne vo fáze 
pripomienkovania. 
 

Magistrát 
v spolupráci s MČ 

Dulovo nám. – obloženie 
je zničené, potrebné 
zabezpečiť stráženie nám. 
,  

Vymeniť nesvietiace 
žiarovky, potrebná 
oprava, na ktorú treba 
vyčleniť finančné 
prostriedky 
 
Výzva prítomným 
policajtom, aby zvýšili 
kontrolu v tejto činnosti 

Veliteľ polície informoval, že 
námestie je kamerovo 
monitorované a polícia ho chodí 
pravidelne kontrolovať 

MČ 

Nedostatočné upratovanie 
Dulovho námestia, Niťovej 
a Kvačalovej ulice 

Zapojiť do upratovania 
aj úrad práce 
prostredníctvom 
aktivačných prác, 
zvýšiť kontrolu 
pracovníkov RP-VPS 

RP-VPS upozornená na zlepšenie 
prác. 

MČ 

Vojenská posádková 
hudba cvičí v blízkosti 
Dulovho námestia, mohli 
by hrávať na námestí 

Oslovíme ich 
s ponukou  

 MČ 

Ihrisko medzi Súťažnou 
a Revúckou ul.- chodia 
tam rôzne živly, asociáli, 
venčiť psov. Požiadavka 
na ohradenie ihriska 

Mestská polícia- zvýšiť 
kontrolu 
 
Preveríme, či je možné 
ihrisko ohradiť 

Veliteľ predstavil okrskára pre túto 
lokalitu a poskytol na neho 
mobilné číslo  (0914 369 405), 
požiadal obyvateľov, aby pomáhali 
pri kontrole informovaním MP 
o venčení psov alebo prítomnosti 
vandalov 

Mestská polícia 
 
MČ 

Na ihrisku chýba prípojka 
vody, ak by bola, mohlo 
by sa robiť klzisko 

Preveríme ako je to 
zmysluplný nápad 

 MČ 

Obyvatelia, ktorí 
nevlastnia byty sypú smeti 
do spoločných priestorov 

Požiadať si 
o ohradenie 
kontajnerového stojiska 
na MiÚ odbore 
životného prostredia 

 obyvatelia 

Cultus nemá svoje 
kontajnerové stojisko 

Preveríme vec  Cultus a.s (MČ) 

Potrebné zrevitalizovať 
areál školy na Kulíškovej 

Zrevitalizovať areál, tak 
aby slúžil pre školu 

Starosta informoval, že sa 
dohodol s investorom HB Reavis 

MČ 



a v poobedných 
hodinách aj pre 
verejnosť 

o revitalizácii tohto areálu 

Bezdomovci v garáži na 
Budovateľskej 

MP to pôjde 
skontrolovať 

MP zrealizovala kontrolu všetkých 
garáži na Budovateľskej ulici, 
bezdomovcov nenašla v žiadnej  
nich. 

MP 

Ihrisko na Budovateľskej 
začína byť zdevastované 
 
 

MP vykonávať 
častejšie kontroly 
 

 MP 

Tiež je zdevastované  
a špinavé športové 
(basketbalové) ihrisko na 
Budovateľskej  

Ihrisko vyčistíme  MČ 

Poďakovanie za 
vyriešenie neporiadku 
okolo SD Nivy – 
problematika Pizzerie 
(podnet z decembra 2011)  

  MČ 

Združenie rodičov pri ZŠ 
Kulíšková. V akom stave 
je projekt revitalizácie 
školského areálu.  

.  Starosta zopakoval, že sa 
s investorom HB Reavis dohodol 
o rekonštrukcie areálu 

MČ, ZŠ 

Poďakovanie MP, že 
regulujú ráno dopravu pri 
školách 

  MP 

VZN o zákaze 
konzumácie alkoholu- 
obyvatelia informovalii 
políciu, kde majú 
kontrolovať popíjanie 
bezdomovcov 

MP zvýši kontrolu 
v tejto lokalite 

 MP 

Neznalosť právneho 
poriadku a registratúry, 
sťažnosť na správanie 
zamestnancov MČ 

Starosta sa 
ospravedlnil za 
správanie 
zamestnancov 
 
 
 

 MČ 

Max.Hella – otázka 
o stave rekonštrukcie 
komunikácie 

Starosta informoval, že 
časť pozemkov je vo 
vlastníctve súkromnej 
osoby, s ktorou 
rokujeme o vydaní 
súhlasu na 
rekonštrukciu. 
 

 MČ 

Čierna stavba- garáž 
a RD  

Starosta informoval 
o stave konania v tejto 
veci 

Prebieha stavebné konanie MČ 

Rušenie nočného pokoja 
na Koceľovej 
 

Zvýšenie kontroly MP  MP 



 

Problémy verejného 
poriadku 

Informácia- Odvoz 
odpadu realizuje OLO 

 Magistrát 

Kontajnerové stojiská sú 
na vozovke 

Treba nahlásiť presnú 
lokalitu 

 Magistrát (OLO) 

Nájomníci reštituovaných 
bytov v bytovom dome, 
ktorí nevedia vypátrať 
spolupodielničku 
v bytovom dome, ktorú 
nevyhnutne potrebujú na 
ďalšie právne úkony 

Už sme podnikli všetky 
kroky, ktoré MČ 
vykonať mohla na 
vypátranie tejto 
občianky. Opätovne 
využijeme všetky 
možnosti, ktoré máme 

Zistené, že občianka prišla 
k podielu dedičským konaním 
v roku 1947 a nikdy sa k majetku 
nehlásila. MČ bude iniciovať 
ďalšie konania, ktoré je potrebné 
urobiť, aby vec mohla byť 
vyriešená.  

 

    
    
    
    

MP mestská polícia 
DI detské ihrisko 
BD bytový dom 
MČ Mestská časť Bratislava- Ružinov 
R- VPS- Ružinovský podnik Verejno-prospešných služieb 
SD- Spoločenský dom 


