
STRETNUTIE S OBČANMI 17.4. 2012 
ZŠ Borodáčová 
 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 
Dieťa nebolo prijaté na 
ZŠ, na ktorú sa hlásilo, 
pretože nebolo z daného 
obvodu, pričom na školu 
boli prijaté deti z iných 
MČ- p. Kuciak 

Starosta nemá o tom informáciu, 
preverí 

 MČ 

Čierna skládka na 
Astronomickej ulici, za 
garážami 

Dáme lokalitu vyčistiť. 
 
Čierne skládky sú veľkým problémom 
v MČ, neustále ich čistíme a neustále 
vznikajú nové.  

 MČ 

pieskovisko na 
Ondrejovovej je 
nepoužívané,  bolo  by 
dobré prerobiť ho na 
parkovisko 

Je to v pláne, prebehlo výberové 
konanie na dodávateľa prác, bude sa 
realizovať v najbližšej dobe 

 MČ 

Znečisťovanie prostredia 
psami 

Polícia sa snaží o kontroly „psíčkarov“, 
avšak často je dokazovanie tohto 
priestupku problematické.  
 
MČ zvýšiť čistenie trávnikov od psích 
exkrementov. 

 MČ, MP 

žiadosť o odpredaj 
pozemkov pod garážami 
na Ondrejovovej 

Starosta je za odpredaj pozemkov pod 
garážami na miestach kde časť 
pozemkov už bola predaná. Do 
takýchto prípadov patria aj garáže na 
Ondrejovovej 

Poslanci schválili 
koncepciu 
odpredaja 
pozemkov pod 
garážami, v ktorej   
nesúhlasili 
s odpredajom 
pozemkov. Kým sa 
nezmení koncepcia 
v MZ, nemôžu byť 
pozemky predané. 

MČ 

Chýbajú koše na  psie 
exkrementy v parku 
Andreja Hlinku 

Doplniť koše v celom Ružinove  MČ 

Výstavba Solivarská- 
Smolnícka. Na pozemku 
sa nič nedeje, iba oplotil 
pozemok. V akom stave 
je táto výstavba? 

Stavebníkovi sme oznámili, že 
stavebné povolenie už nie je platné.  
Stavebník sa voči tomuto nášmu 
rozhodnutiu odvolal, momentálne celý 
prípad preskúmava krajský stavebný 
úrad. 

 MČ 

Oprava miestnych 
komunikácii 

Prebehlo výberové konanie na 
dodávateľa opráv.  Opravy výtlkov budú 
realizované v najbližšej dobe postupne 
po lokalitách 
 
 

 MČ 

Oprava schodov na 
Šalviovej ulici- sťažnosť 

Preveríme ako boli práce vykonané.  MČ 



na vykonanie prác 
Stavba bytového domu 
na Vavrínovej ulici. 
Stavba nie je označená. 

Preveríme aký je termín dokončenia 
stavby, stavebný úrad vykoná kontrolu 
prečo stavba nie je označená. 

 MČ 

Výstavba Mama a ja, 
detské centrum na 
Hraničnej ulici.  

Zorganizujeme stretnutie spoločne aj 
s obyvateľmi 

Stretnutie 
naplánované na 
3.5. o 16hod 

MČ 

Je nejaký zámer 
s pozemkom po 
zhorenej telocvične? 

Je to mestský pozemok, primátor 
požiadal starostu o súhlas s predajom 
pozemku. Starosta tento súhlas nedal, 
lebo by tu hrozila výšková zástavba. 

 MČ 

Hrozí nejaká výstavba 
na detskom ihrisku na 
Čmelíkovej? 

V minulosti bola žiadosť na odčlenenie 
pozemku, ktorý si chcel niekto kúpiť. 
Starosta nedal súhlas MČ. 

 MČ 

Žiadosť na stretnutie aj 
v okolí Nív 

Stretnutia sa organizujú aj na ZŠ 
Kulíšková. Skúsime preveriť, či by bolo 
možné stretnutia organizovať aj 
v priestoroch gymnázií, kde hrozí, že by 
bol prenájom miestnosti spoplatnený. 

 MČ 

Čo je nové okolo 
zrúcaniny obchodného 
domu, Yossaria Plaza 

Je to súkromný majetok, MČ na to 
nemá dosah, ale podporí každého 
investora, ktorý tam bude chcieť niečo 
zmysluplné realizovať. 
 
Majiteľa pravidelne vyzýva na 
vyčistenie pozemku, niektoré výzvy 
plní, za niektoré je sankcionovaný. 

 Súkromný 
majetok 

Problém radnice 
v Prievoze- plot majiteľa 
pozemku je postavený 
inak ako má byť, SÚ 
nekonal 

Vyzveme majiteľa, aby plot zrealizoval 
tak ako má byť.  

 MČ 

Parkovacia politika 
hlavného mesta- aký je 
postoj MČ? 

Mestská časť pripomienkuje návrh tak, 
aby boli zvýhodnení najmä rezidenti 
a všetky poplatky boli primerané. 
 
Na stránkach hlavného mesta 
ww.bratislava.sk prebieha verejná 
diskusia o systéme parkovania, 
starosta vyzval obyvateľov, aby sa 
zapojili. 

 Hl. mesto 

Plánuje sa spracovávať 
územný plán zóny aj pre 
Pošeň 

Územný plán zóny je dokument, ktorý  
stanoví jasné limity pre výstavbu 
a rozvoj územia.  
 
Aktuálne sa spracováva územný plán 
na Trnávke (2 lokality) a na Štrkovci (3 
lokality). MČ má ambíciu takto 
regulovať všetky územia, ale treba na 
to  postupne vyhradiť finančné 
prostriedky  v rozpočte.  

 MČ 

Koho môžu obyvatelia 
kontaktovať, ak im niekto 
narušuje verený 

Mestskú políciu – tel.č.159 
 
Pri podozrení na narkomanov štátnu 

 MP, Polícia SR 



 

poriadok (popíjanie 
alkoholu na verejnosti, 
bezdomovci, ...) ? 

políciu – tel. č. 158 
 
Veliteľ mestskej polície predstavil 
okrskára pre oblasť Trávniky, Pošeň- 
Vladimír Čavoš, 0911 921 709 

Kedy budú zrealizvané 
podchody cez 
železničnú trať medzi 
Ostredkami a Trnávkou? 

Riešenie naviazané aj na projekt TEN-
T 17, podľa neho by do roku 2015 mali 
byť zrealizované dva podchody (pri 
konečnej 39 a na zastávke Dr. V. 
Clementisa). 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. 

 Magistrát, ŽSR 

Parkoviská pred 
nemocnicou si plánuje 
nemocnica tiež uzavrieť. 
Bude MČ vymáhať 
20min bez poplatku tak 
ako sa jej to podarilo 
vyjednať pre poliklinikou. 

Ide o súkromný pozemok, ale MČ sa 
bude snažiť vyjednať čo najlepšie 
podmienky pre svojich obyvateľov. 

 Súkromný 
investor 

 
Vysvetlivky: 
MP mestská polícia 
DI detské ihrisko 
BD bytový dom 
MČ Mestská časť Bratislava- Ružinov 
R- 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 


