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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 
VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Potrebné dopravné 
značenie  na ďatelinovej, 
projekt je vypracovaný 
na MiÚ 
 

Preveríme o aký projekt ide, či je aktuálny 
alebo ho treba aktualizovať  

 MČ 

Výtlky 
 

Dlhšie trvalo vysúťažiť prostredníctvom 
elektronickej aukcie dodávateľa týchto 
služieb.  
 
Výltky sa opravujú postupne podľa 
jednotlivých lokalít: 
Prvá časť:Štrkovec, Ružová dolina, Prievoz. 
Druhá časť: Trávniky, Pošeň, Ostredky 
Tretia časť: Nivy, Starý Ruzinov Trnávka 
  
Podľa plánu by práce mali byť ukončené 
koncom augusta. 
 

Výltky sa 
opravujú podľa 
harmonogramu. 

MČ pre 
komunikácie tretej 
a štvrtej triedy 

Venčenie psov v areály 
ZŠ, chýba tam tabuľa 
zákaz venčenia psov 

V Ružinove sú miesta na venčenie psov, ale 
nie v každej lokalite.  
 
V každom prípade, tabuľky nič nevyriešia 
a VZN o tom, že psov venčiť na ihriskách 
nie je možné platí. 
 
Požiadame MP o častejšie kontroly 
 
MČ vyčlenila peniaze na revitalizáciu areálu.
 

 MP 

Retro neopravilo 
komunikácie 
a nerevitalizovalo park, 
tak ako sľúbili 
 

S Retrom sme dosť dlho komunikovali, 
snažili sa, aby urobili, čo mali a verejne 
sľúbili. Ale nie sú žiadne právne „páky, aby 
sme to od nich mohli žiadať. 
 
Za nainštalované reklamné zariadenie bez 
stavebného povolenia zaplatili pokutu 
14 000eur 
 

 -  

Má Retro parkovisko od 
sociálnej poisťovne 
prenajaté alebo kúpené. 

Preveríme vec   

Vo Vlčom Hrdle nie je 
žiadne detské ihrisko. 
Obyvatelia si sami 
vybudovali ihrisko. Bol 
tam výkon ŠSD prečo 

Starosta už viackrát rokoval s riaditeľom 
Slovnaftu, riešia spolu všetky problémy, 
ktoré súvisia s vlastníctvom pozemkov. 
Mestská časť zo zákona do nich nemôže, 
žiaľ , investovať. 

 - 



nebol prizvaný aj 
Slovnaft ako majiteľ 
pozemkov? Nikto 
neprišiel. Žiadosť, aby 
bola konštrukcia 
detského ihriska 
ponechaná. 

 
Výkon ŠSD musí byť ako prešetrenie každej 
sťažnosti. 
 
Pred dvoma mesiacmi sme čistili okolie 
Malého Dunaja.   

Detské ihrisko na 
Muškátovej je často 
okupované narkomanmi. 
Pácha sa tam aj trestná 
činnosť. Sú to 
narkomani, ktorí chodia 
do centra drogovej 
prevencie. 

Problém sa vyriešil na Radničnom námestí 
a na Pivonkovej ulici, odkiaľ sme ich 
vyhnali. 
 
Potrebné častejšie kontroly mestskej 
a štátnej polície. 
 
Požiadať Okruhlicu, aby vytvoril program 
pre klientov, tak aby nechodili do ulíc. 

 MP 

Smetiaky na Herlianskej 
a Čaklovskej ulici- spor 
obyvateľov z troch 
domov kde majú byť. 
Ako sa to rieši? 

Prešetríme celú vec  MČ 

Umiestnenie pošty 
v Retre je ťažko 
dostupné, musia chodiť 
po schodoch. 

V Retre sú eskalátori (pohyblivé schody), 
výťahy aj bezbariérový vstup. 

 Retro 

Projekt rezidenčného 
parkovania 

Starosta informoval, že sa v spolupráci 
s Magistátom a inými MČ prebieha 
pripomienkovanie systému parkovania. 
Vytipovali sme dve oblasti, ktoré by mali 
byť v pilotnej fáze, zatiaľ sa termín 
odkladá. 

 Magistrát 
v spolupráci s MČ 

Zatepľovanie bytových 
domov je pekné , ale 
vandali nové fasády 
ničia. Návrh na zvýšenie 
informovanosti 
vlastníkov, že ide 
o trestný čin 

Ide o vandalizmus, je to v kompetencii MP. 
 
Dáme do Echa informáciu.  

 MP 

Zverejňovanie faktúr – 
zverejnená FA, ktorá 
mala byť zverejnená 
inak.  

Prešetríme.   MČ 

Ocenenie rozšírenia 
stránkových hodín. 
Otázka, či sa bude stíhať 
spracovať agenda. 

Zatiaľ sú stránkové hodiny zvýšené prvý 
mesiac, nemáme negatívnu spätnú väzbu, 
že by sa nestíhali spracovať podania. 

 MČ 

Plán opravy výtlkov 
a kosenia- požiadavka 
zverejniť na stránkach 
MČ 

Je možné to zverejniť na kontrolu občanov.  MČ 

Lokalita Sklenárová, 
Martinčeková- autá 

Podľa zákona stojace auto nemôže brániť 
vjazdu a výjazdu, preto dopravný inžinieri 

 MP 



bránia vstupu do garáže a dopravná komisia na magistráte 
nesúhlasia so zriadením dopravného 
značenia, ktoré je podľa nich duplicitné.  
 
Treba volať MP 

Znečisťovanie okolo 
Astry a fitnescentra 

Pôjdeme na kontrolu a vyzveme majiteľa 
na upratanie, pokiaľ si neuprace, dostane 
pokutu 

 MČ 

Záujem odkúpiť 
pozemky pod garážami. 

Starosta je za odpredaj pozemkov pod 
garážami na miestach, kde časť pozemkov 
už bola predaná.  

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

Poslanci MČ 

Zriadenie stĺpika na 
námestie Martinčekova- 
Sklenárovej  

Preveríme, či to je možné. AK áno, 
zaradíme do plánu práce 

 MČ 

Komunikácie v správe 
MČ. Akým spôsobom 
a kto sa stará o dažďové 
vpuste 

Pravidelne ich čistíme a pokiaľ zistíme, že 
vpust je zapchatý, vyčistíme ho opätovne.  
 
Často je problém s autami, ktoré tam 
napriek výzvam parkujú a vpust sa 
nepodarí vyčistiť. 
 
Nie všetky vpuste patria MČ. Pokiaľ 
nepatria, vyzveme majiteľa. 

Pravidelné 
čistenie 

MČ 

Jelačičová, Záhradnícka, 
Metodova – rozbité cesty 
v dôsledku výstavby 
Centralu. 

Investor opraví Metodovú, Jelačičovú a 
Cyrilovú ulicu. 
 
 

 Kontrola MČ 
a Magistrátu 

Nie je vidieť dopravné 
značenie na Levickej 

Preveríme a opravíme  MČ 

Dvor medzi Karadžičovou 
a Cyrilovou je park, 
schádzajú sa tam 
pubertiaci a robia 
neporiadok 

Pokiaľ porušujú nočný pokoj alebo robia 
neporiadok, je potrebné volať MP. 

 MP 

Mierová ulica- bude tam 
kanalizácia? 

Kanalizácia je v kompetencii hlavného 
mesta, ktorému ju realizovať BVS ako 
mestská organizácia na to určená. Každý 
rok im dávame aktualizovaný zoznam ulíc, 
ktoré požadujeme realizovať. Mierová je 
zaradená do tohto zoznamu. 

 Magistrát 

Trnavská cesta- poslali Prešetríme celú petíciu.  MČ, Magistrát 



petíciu 14.5. , pri 
zriadení prevádzky 
občania súhlasili 
s prevádzkovou dobou 
do polnoci. 
Prevádzkovateľ porušuje 
tento čas  

 
Kompetenciu v povoľovaní herní má 
Magsitrát 

Trnavská- z Bajkalskej 
na Trnavskú, pri herni  
vznikajú mláky.  

Pokiaľ je  chodník náš, opravíme. 
Pokiaľ magistrátny, vyzveme Magistrát, aby 
ho opravil. 

  

Dopravná situácia 
a bezpečnosť na 
Ďatelinovej ulice. Ulica je 
úzka a zároveň hlavná 
vnútrosídlisková ulica. 
Ďatelinova 1- 9 majú na 
ceste kontajnery, ktoré 
trčia do cesty. 
Kontajnery majú byť 
inde.  

preveríme  MČ, Magistrát 

Ďatelinova- objavili sa 
vyhradené parkovacie 
miesta, zmizla tabuľa 
zákazu státia 
nadrozmerných vozidiel, 
autá tam teraz stoja 
a nevedia sa dostať do 
garáži. Treba ten projekt 
už spomínaný a tiež 
vymaľovať prechod pre 
chodcov. Požiadavka 
vrátiť tabuľu. Autá 
z Retra poškodzujú aj 
dom, cesta je 
poškodená. Chodník 
oproti starých garážam 
je urobený, ale stoja tam 
autá, chodník je 
neprechodný.  

Urobíme miestnu obhliadku a navrhneme 
riešenia 

 MČ 

Otvoriť prejazd cez 
Sedmokráskovú- 
pomohlo by doprave 

Preveríme tento návrh   

Štedrá ulica-  bola 
kanalizácia zaradená do 
plánu? Potrebné opraviť 
výtlky. 

O vybudovanie kanalizácie sme žiadali.   Výtlky opravené MČ 
Magistrát 

Značka o jednosmernosti 
ulice bola zrušená , 
žiadosť tiež o osadení 
retardéra 

KDI zrušil túto značku. KDI nám ho tam 
neschválil, hoci sme ho požadovali. Môžme 
opätovne požiadať magistrát, aby to 
opätovne odsúhlasili. 

 KDI 

Štedrá- neopravovali tu 
výtlky 

Zariadime opravu.  Výtlky opravené MČ 



 

Stromy na Astrovej ulici Stromy orezávame, tak aby sa zvýšila 
svetelná pohoda obyvateľov na nižších 
podlažiach. Obyvatelia ostatných bytov ale 
nesúhlasia s požadovaným výrubom 10 
stromov.  
 
 

1 strom 
vyrúbaný, na 
ostatných 
urobený rez 

MČ 

retardér na Mlynských 
Luhoch 

Preveríme   MČ 

Kto kontroluje prácu RP- 
VPS 

Zamestnanci. Začali sme osobne preberať 
každú jednu prácu a krátiť faktúry pokiaľ 
práca nie je vykonaná dobre 

 MČ 

Na Ondrejovovej ulici sa 
na mieste bývalého 
ihriska robia parkovacie 
miesta bez stavebného 
povolenia. 

Na požiadanie obyvateľov realizujeme nové 
parkovacie miesta.  
 
MČ má na túto akciu všetky potrebné 
povolenia. 
 

 MČ 

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 
KDI- Krajský dopravný inšpektorát (dopravný policajti) 


