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ZŠ Vrútocká 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 
VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Čo bude s objektom 
bývalej zdravotnej školy 
na Vietnamskej? 

Je to majetok hlavného mesta, v minulosti 
mesto chcelo objekt predať, dokonca bol aj 
záujemca. Tento predaj sa však napokon 
neuskutočnil. 

Odpovedané na 
mieste 

Hlavné mesto 

Prečo novozvolený 
kontrolór nastúpil do 
funkcie až 1.9.? 

Je to na základe uznesenia miestneho 
zastupiteľstva č. 480/XXIX/2014  zo dňa 
01.07.2014 

Odpovedané na 
mieste 

Miestne 
zastupiteľstvo 

Prečo nebolo obyvateľke 
odpovedané na podnet 
z 8.10.2013? 

Obyvateľka dostala odpoveď listom. Odpovedané na 
mieste 

MČ 

Čo bude so škôlkou na 
Pavlovičovej? 

Starosta tu bol v rade školy, evidovali nízky 
záujem žiakov o štúdium, preto bola škola 
presunutá na iné pracovisko. V minulosti 
bolo vyhlásené výberové konanie na 
prenájom, avšak bolo neúspešné. 
V procese je ďalšia verejná súťaž, ale ešte 
nie je vyhodnotená. 

Odpovedané na 
mieste. 

BSK 

Aká je budúcnosť 
športového areálu pri 
škole na Pavlovičovej?  

Majiteľ pozemkov je naklonený zámene 
pozemku (presunul by sa na inú lokalitu), 
aby na tejto parcele bol zachovaný šport. 
Majiteľovi sme nariadili čistiace práce na 
pozemku. 

Odpovedané na 
mieste. 

BSK a vlastník 
pozemku 

Požiadavka na orezy 
stromov, lebo tienia 
verejnému osvetleniu. 
Pavlovičova 1-3 na celej 
strane cesty. 

Vykonáme obhliadku a zaradíme do 
harmonogramu prác. 

V riešení. MČ 

Požiadavka na 
pristavenie kontajnerov 
na plasty na Pavlovičovej 
ul. 

Riaditeľ OLO prisľúbil obnovenie 
separovaného zberu, budeme znova 
apelovať. 

Odpovedané na 
meste. 

Magistrát hl. 
mesta 

V akom stave je ÚPN-Z 
Trnávka stred? 

Je to na okresnom úrade, ak nám potvrdia 
správnosť, pôjde na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva, možno ešte do konca roka. 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

Chýba chodník od 
železničného priecestia 
na Ivánskej ceste. 

Je to v pláne hlavného mesta. Sú 
vyčlenené peniaze na projekt (nová 
svetelná križovatka). Realizuje to GiB, sú 
problémy s vlastníkmi pozemkov, veľa ich 
je súkromných. 
V rámci TNT projektu plánuje ministerstvo 
zastávky vrátane podchodov. 

Odpovedané na 
mieste 

Magistrát hl. 
mesta 

Komu patrí parkovisko 
kde sa točia všetky autá? 

Vlastník pozemku je p. Kováč – súkromná 
osoba. 

Odpovedané na 
mieste 

Vlastník pozemku 

Bulharská ulica (oproti 
škole pri parku) – 
odrezali zábradlie 

  Magistrát hl. 
mesta 



a z chodníka trčia železá. 

Hasičské uličky medzi RD 
sú zanesené odpadkami, 
chceli by si ju uzavrieť 
a starať sa o poriadok. 

Hasiči nedovolia uzavrieť hasičské uličky 
kvôli bezpečnosti. 

Odpovedané na 
mieste 

Vlastníci RD 

Bulharská ul. – 
Revolučná ulica – sú tam 
odpadky. 

Zabezpečíme dočistenie. V riešení MČ 

Problém so psíčkarmi, 
znečisťujú parky a trávu. 

MsP vykoná kontrolu dodržiavania VZN. Odpovedané na 
mieste 

MsP 

Mestská polícia 
nekontroluje parkovanie 
pred školou na 
Vrútockej. 

MsP bude vykonávať častejšie kontroly. Odpovedané na 
mieste 

MsP 

Kultúrny dom na 
Trnávke – húka tam 
často poplašné 
zariadenie, budova je 
opustená. 

Bola vyhlásená VOS na prenájom, chceme 
zachovať kultúru.  Nevyhnutné výdavky na 
rekonštrukciu objektu sú cca  200 000 EUR. 

Odpovedané na 
mieste 

MČ 

Areál zdravotnej školy 
chátra, aký je zámer 
s touto budovou? 

Objekt je vo vlastníctve magistrátu, je 
záujem predať túto budovu s pozemkom. 

Odpovedané na 
mieste 

Magistrát hl. 
mesta 

Na Rádiovej ulici – 
povrch cesty je v zlom 
stave.  

Rádiová ulica je v správe magistrátu hl. 
mesta, treba zaslať žiadosť na magistrát. 

Podnet zašleme 
na magistrát. 

Magistrát hl. 
mesta 

Prebieha na Trnávke 
čistenie kanalizácie? 

MČ čistí kanalizácie (dažďové vpuste) na 
cestách, ktoré máme v správe.  

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

Obyvatelia žiadajú 
o dohliadnutie na suseda 
stavebníka, ktorý 
rekonštruuje dom 
obložený azbestom.  
 

Dohliadneme.  MČ 

V akom stave je stavba 
Na Križovatkách? 

Nemáme nové informácie o odvolaní. Pri 
schvaľovaní ÚPN-Z Trnávka Stred sme 
zadefinovali jednu časť ako zeleň a okres 
nám tento postup vytkol, nakoľko na tomto 
pozemku je vydané územné  rozhodnutie, 
musíme predefinovať zeleň.  

 MČ 

Vrútocká, Doležalova 
a Vápenná ul. – pivnice 
boli vytopené po 
intenzívnych dažďoch, 
treba rekonštruovať 
kanalizáciu. 

Každý rok dávame podnety za MČ na BVS, 
ktorá robí plán investícii. Zahrnieme do 
týchto požiadaviek aj spomenuté ulice. 

 BVS 

Kosenie na Trnávke je 
úplne nedostatočné. 
Prvé kosenie sa robí 
neskoro, málo kosení cez 
rok. 

Kosenie vykonáva VPS, nestíha kosiť 
v zadaných termínoch. 

 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 (dopravní policajti) 
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 
TVRaRE a.s.- Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO 
 
 

Pozemok stavby Na 
Križovatkách je 
zarastený. 

Opätovne vyzveme vlastníka, ak 
neuposlúchne, budeme pokutovať.  

V riešení Majiteľ a MČ 

Odpredaj parciel pod 
garážami  na Súťažnej 
ulici. 

Starosta presadzuje predaj pozemkov pod 
garážami, v zastupiteľstve majú poslanci 
iný názor. Ide o pozemky v správe 
Magistrátu. 

 Magistrát hl.mesta 

Loptové ihrisko na 
Nivách – oplotenie 
sieťkou, aby lopta 
neohrozovala okná 
vedľajšieho domu.  

O požiadavke vieme, je v riešení. V riešení. MČ 

Na Krajnej ulici smerom 
na Studenú 
(jednosmerka) – asi 
v strede ulice je veľká 
plechová budova – 
výrobňa. Je tu hluk, 
kamióny, chodia do 
protismeru. 

Povolenie na podnikanie nevydáva mestská 
časť. ÚPN-Z neplatí retrospektívne.  
 

Pozrieme, či je 
prevádzka 
v súlade s ÚP. 
Statickú 
dopravu bude 
kontrolovať 
MsP. 

MsP, MČ 

Žiadosť o zriadenie 
novej zastávky MHD na 
Galvaniho ul. Jedna je 
pri LIDLi a druhá až za 
križovatkou Rožňavská. 

Mestská hromadná doprava je 
v kompetencii Magistrátu hl. mesta. 

Podnet zašleme 
na Magistrát. 

Magistrát hl. 
mesta 

Roh Budovateľskej 
a Páričkovej – nadstavba 
spoločnosti Interset. 
Chcú kolaudovať, avšak 
existuje viacero 
nesúladov. 

Starosta navrhol stretnutie obyvateľov 
a stavebného úradu a dohodnutie si 
možného postupu. 

  

Pri vjazde na ulicu Na 
Križovatkách zmizla 
značka „slepá ulica“. 

Preveríme, či bola demontovaná na základe 
schváleného projektu v komisii alebo 
ukradnutá. 

  


