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KOMPETENCIA 

Cesta medzi novým 
sídliskom zostala vo 
vlastníctve majiteľov 
bytov. V stavebnom 
povolení boli povolené 
ako účelové 
komunikácie. Ako majú 
postupovať, ak chcú 
cesty odovzdať obci? 

Preveríme aký je postup. 
 
Problém vznikol, keď ich stavebník 
v stavebnom povolení zadefinoval ako 
účelové a neplánoval ich odovzdať obci. 

 MČ 

Kto určuje ako budú 
chodiť nákladné autá pri 
výstavbe? 

Plán regulácie dopravy počas výstavby je 
súčasťou dokumentácie k stavebnému 
povoleniu schvaľuje magistrát hl. mesta 

  

Ako dlho (počas dňa) 
môžu stavebníci stavať, 
existuje VZN, ktoré 
určuje hodiny? 

Takéto VZN sme mali, najvyšší súd nám ho 
zrušil. Momentálne môže robiť do doby 
nočného pokoja. 

  

Aká je situácia s domom 
In Develop? 
Informovanie o procese 
územného a stavebného 
konania na stavbu In 
develop a odovzdala 
tabuľku so všetkými 
krokmi stavebného 
úradu 

Krajský stavebný úrad naše rozhodnutie 
o zastavení stavby zrušil. Podali sme 
oneskorené odvolanie na ministerstvo 
dopravy. To rozhodnutie KSÚ potvrdil.  

  

Predávanie pozemkov, 
kde je momentálne zeleň 
a slúžia ľuďom 

Aj podľa starostu je nepredávanie prvým 
krokom proti výstavbe, MČ nedáva 
momentálne žiadne súhlasy na predaj 
plôch, ktoré by mohli slúžiť nežiadúcej 
výstavbe. 

  

Čistota na Trnávke Zvýšili sme kontrolu vykonávania 
verejnoprospešných prác, každú prácu 
chodia zamestnanci preberať 
a dodávateľom krátime objednávky. 
Pokiaľ sú pozemky vo vlastníctve iných 
subjektov vyzývame ich, aby pozemky 
vyčistili, pokosili,... Pokiaľ výzvu 
neuposlúchnu, pokutujeme ich. 

 MČ 

škorpion na Kašmírskej 
má prevádzku do 
12hodiny a je tam hluk 

Upozorníme mestských policajtov, aby 
podnik kontrolovali. 
VZN hovorí, že podniky priamo pod bytmi 
môžu mať otvorené iba do 22hod, pokiaľ 
sa medzi bytmi a podnikmi nachádzajú aj 
administratívne priestory, môžu mať 
otvorené do 24hod 

 MP 

Banšelová nadstavba- Skotrolujeme to  MČ 



noví obyvatelia nemajú 
kontajnery (všetky 
nádoby sú oproti 
autobazaru)  
Pozemok IN develop je 
nepokosený 

Vyzveme ich na vykosenie, pokiaľ 
nepokosia, dostanú pokutu 

 MČ 

Koho sú pavilóny na 
Vietnamskej- nedalo by 
sa im dať zmysluplný  
účel? Teraz sú zničené. 

Vlastníkom je hlavné mesto. V minulom 
období bola snaha odpredať pavilóny, 
našiel sa záujemca, ktorý tu plánoval 
zriadiť MČ, zariadenie pre seniorov, 
zdravotné služby.  

 Magistrát hl.mesta

Strojnícka- bytovka.  Čo 
majú urobiť, aby mohli 
dostať súpisné číslo?  

s právničkou sa pokúsime nájsť riešenie.  MČ 

Beckovská- je to slepá 
ulica, veľa áut, dochádza 
tam k množstvu 
kolíznych situácii. 
Žiadosť, aby starosta 
nepovolil stavbu 
bytového domu 

Túto stavbu sme zamietli práve kvôli 
nesúladu s územným plánom 
(nedostatočné komunikácie, v blízkosti 
rodinných domov). Krajský stavebný úrad 
naše rozhodnutie zrušil a vrátil na opätovné 
konanie. 
 

  

Sťažnosť na 
jednosmerky, ktoré sú 
neprehľadné a na 
„retardéri“ s tým, že 
autá brzdia a ničia 
životné prostredie 

Jednosmerky nadväzujú na širšie dopravné 
riešenie. 
Retardéri osádzame na žiadosť obyvateľov, 
ktorí sa sťažujú na rýchle autá. 

 MČ 

Žiadosť, aby žiadateľa 
stavba Čulen a partner 
rodinný dom 
s administratívnymi 
priestormi nebola 
povolená. Žiadosť, aby 
združenie bolo 
účastníkmi konania. 
Žiadosť, aby v rámci 
UPN-Z bola zachovaná 
podlažnosť 1 plus 
podkrovie.  

Prídu na stavebný úrad a preberieme si 
problém. 
 

 MČ 

Bočná ulica potrebný 
prieskum dopravy 
a vyriešenia množstva 
tranzitných áut. 

Problém preberieme s dopravným 
inžinierom. 

 MČ 

Central- zmätočné 
prenosné dopravné 
značenie 

preveríme  MČ 

Policajti málo kontrolujú 
„psíčkarov“ 
a dodržiavanie čistoty 
z ich strany 

Zvýšiť kontrolu v tejto lokalite 
Policajti vykonávajú kontroly a aj dávajú 
pokuty 

 MP 

Sťažnosť na zvýšenie 
poplatkov za školu 

Poslanci okrem toho , že zvýšili poplatky za 
tieto služby, zaviazali sa aj vyčleniť rovnakú 

 MČ 



 

a materské školy. 
Informovanie sa 
o mechanizme 
prerozdeľovania týchto 
poslancov.  

sumu ako v predchádzajúcich rokoch 
z rozpočtu MČ pre školy. V praxi to 
znamená, že peniaze, ktoré rodičia zaplatia 
na viac oproti minulému roku, zostanú 
škole navyše. 

Poďakovanie za 
vybavenie sťažnosti- za 
znečistenie prostredia 

Skládka bola rýchlo odstránená.  MČ 

Detské ihriská - potrebná 
rekonštrukcia 

V tomto roku budeme rekonštruovať 
detské ihriská na Kašmírskej a Banšelovej 
ulice. Zrekonštruované sú v tomto roku už 
Areál radosť na Štrkovci a DI na Bajzovej. 
Peniaze okrem z rozpočtu MČ získali aj od 
súkromných investorov. 

 MČ 

Vietnamská Bulharská 
križovatka- po oprave 
kanalizácie je tam 
prepadlina 

Vyzveme BVS, aby komunikáciu opravila  BVS 

Požiadavka, aby oznamy 
o stretnutiach so 
starostom boli 
vyvesované aj na 
vývesné tabule pri 
zdravotnom stredisku 

Ďakujeme za typ. Vyvesovať ich budeme 
na všetky úradné tabule 

 MČ 

Pavlovičová (areál 
bývalej MŠ a areál) – 
hrozí na tomto pozemku 
výstavba? 

Vôľa BSK zameniť pozemok a urobiť tam 
pekný areál. BSK v tom má kompetenciu, 
keďže časť týchto pozemkov je 
v súkromnom vlastníctve a väčšina patrí 
BSK. 
Výstavba na tomto mieste nehrozí 
Starosta sa snaží so županom dohodnúť aj 
na revitalizácii areálu. 

 BSK 

Obnova areálov škôl 
a sprístupnenie pre 
obyvateľov 

Snažíme sa postupne obnovovať areály. 
Tento rok je v rozpočte vyčlenených 
200 000eur. Starosta sa tiež dohodol so 
spoločnosťou HB Reavis, že zrevitalizuje 
areál ZŠ Kulíšková. 
Veľká časť pozemkov v areáloch je 
majetkovo nevysporiadná, pokiaľ nebudú 
vysporiadané, nemôžeme ich revitalizovať. 
Na vysporiadaní pracujeme. 
 

 MČ 

Krasinského ulica je 
veľmi rozbitá 

Opravíme ju  MČ 

Chodník od ZŠ Vrútocká 
smerom do parku je 
zarastený a poškodený 

Chodník vyčistíme  MČ 

Málo oznamovacích 
tabúľ v Trnávke, žiadosť 
osadiť viac 

Pokiaľ budú finančné prostriedky, tabule 
osadíme. 

  

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 (dopravný policajti) 
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 


