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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 
VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Pizzeria v DK 
Nivy. Bude tam 
aj ďalej pizzeria? 
Nebolo by 
možné vchod 
otočiť, tak aby 
nebol smerom 
k bytovému 
domu. Môžu mať 
otvorené po 22 
hod.? 

Prevádzka bude mať 
nového nájomníka, 
ktorý by tam mal tiež 
prevádzkovať 
pizzeriu. Otvorené 
môže mať do 24hod, 
ale nemôže rušiť 
nočný pokoj. 
 
Otočenie vchodu by 
bolo technicky 
a finančne 
pravdepodobne 
veľmi náročné, 
nateraz o tom 
neuvažujeme. 

 Cultus a.s. 

Je možné , aby 
sa obyvatelia 
nejako dozvedeli 
ako sa predávajú 
pozemky, ktoré 
vyzerajú ako 
verejné 
priestranstvá do 
osobného 
vlastníctva a tiež 
zverejňovať, keď 
si ich už 
súkromné 
spoločnosti 
predávajú medzi 
sebou. 

Všetky pozemok, 
ktoré sa predávajú 
v hl.meste alebo 
v mestskej časti 
musia byť 
prerokované 
v zastupiteľstve 
a teda, každý si 
informáciu o 
predajoch môže 
nájsť na webových 
stránkach a na 
úradných tabuliach.  
Zásadný postoj 
starostu Ružinova je 
nepredávať 
pozemky, ktoré môžu 
slúžiť na potenciálnu 
výstavbu a 
zahusťovanie sídlisk. 
Tieto nepredávame 
v miestnom 
zastupiteľstve a tiež 
nedáva primátorovi 
súhlas, aby ich predal 
prostredníctvom 
mestského 
zastupiteľstva. Toto 
je jediná možnosť 
ako ovplyvniť 
predaje. 

  



Monitorovať 
obchodné vzťahy 
medzi inými 
spoločnosťami 
nemôžeme .  

Sťažnosti na 
zametanie ulíc 
autami, ktoré je 
nekvalitné. 

Zvýšili sme kontrolu 
vykonávaných prác. 
Zametacie autá 
kontrolujeme 
prostredníctvom GPS 
systémov a tiež 
osobne chodíme 
práce preberať. 
Pokiaľ ich 
nevykonajú dobre, 
nezaplatíme im za 
ne. 
Tiež trváme na tom, 
aby pri autách boli aj 
ruční zametači s 
„fúkarmi“, ktorí vedia 
vyčistiť cestu aj pod 
zaparkovanými 
autami.   

Zvýšená 
kontrola 
zametačov ulíc 
a osobné 
preberanie prác.

MČ 

Preveriť, či sa 
nekosí zbytočne 
často 

Kosíme 4- 5krát do 
roka, v závislosti od 
počasia. Keďže 
v Ružinove je veľa 
zelene, snažíme sa ju 
aj takto udržiavať 
v dobrom stave, tak 
aby plnila svoju 
estetickú funkciu 
(vyzerala upravene) 
a aj zdravotnú(aby 
veľký porast nešíril 
alergény do 
prostredia). 

Nekosíme 
zbytočne často, 
počty kosení 
zodpovedajú 
počasiu a stavu 
zelene 

MČ 

Plánuje sa 
garážový dom 
Ružinove? 

Vieme o niekoľkých 
zámeroch- napr. na 
Jégého ulici. Tieto 
parkovacie domy 
budujú súkromní 
investori. MČ 
momentálne statickú 
dopravu rieši 
budovaním nových 
parkovacích miest, 
napr. Bancíkovej, 
Medzilaborecká 

Vybudované 
miesta na 
Bancíkovej, do 
konca roka 
2012 aj na 
Medzilaboreckej 

MČ 

Na Komárnickej 
ulici sa 

Náš dopravný inžinier 
preverí, či tam je 

 MČ 



z chodníka stalo 
parkovisko, pred 
novostavbou, 
bývalá Darnica. 

možné realizovať pre 
chodcov 
vyhovujúcejšie 
dopravné značenie. 

Cyklisti nemajú 
zvonček na 
bicykli, ani 
svetlo, 
bezohľadne 
chodia po 
chodníkoch. 

Snažíme sa budovať 
nové cyklistické 
trasy. Našich cieľom 
je vybudovať ich tak, 
aby boli chodci 
a cyklisti oddelení. 
Napr. na širokých 
chodníkoch na 
Ostredkoch sme 
tento rok tak chceli 
vybudovať 4 trasy, 
dopravní policajti 
nám však nechceli 
takéto nové 
dopravné značenie 
chváliť a museli sme 
vybudovať iba 
spoločný chodník pre 
cyklistov a chodcov, 
na ktorom sú iba 
umiestnené 
výstražné  
a informačné tabule  
o zvýšenom pohybe 
chodcov. 

  

Domové role- 
nelegálne 
obývané chatky  

Policajti v tejto 
lokalite už viackrát 
vykonali kontrolu, 
obyvatelia chatiek 
mali vo všetkých 
prípadoch nájomnú 
zmluvu. Pokiaľ majú 
obyvatelia konkrétne 
podozrenie, treba 
volať políciu. 

 MP 

Medzi 
Herlianskou 
a Komárnickou 
(Herlianska 2-4 
zozadu) sú 
neorezané kríky 
a stromy 
a zdržiavajú sa 
v nich 
bezdomovci 

Pokiaľ sú stromy 
naše, zabezpečíme 
orez. Ak nie sú, 
vyzveme majiteľa. 

 MČ 

Astrová- na 
chodníku stoja 
autá, ktorá 

Pokiaľ autá porušujú 
dopravné predpisy, je 
potrebné volať 

 MP 



nenechávajú 
1,5m 

polícu. 

Podzemná garáž 
Astrová- majiteľ 
okupuje boxy, 
ktoré nie sú jeho 
a nechce platiť 
ľuďom, ktorým 
platia nájomné 

Pokiaľ ide 
o súkromné 
pozemky, musí si to 
riešiť majiteľ 
pozemku sám. 

  

Lavičky na 
Haburskej 1-7 sa 
momentálne 
dávajú preč. 
Prečo? Bude ich 
tam toľko ako 
bolo predtým? 

Preveríme. Postupne 
rekonštruujeme 
alebo vymieňame 
lavičky v celom 
Ružinove. 

 MČ 

Obyvatelia 
z Herlianskej by 
chceli mať poštu 
v Heliose 

Toto nie je 
v kompetencii MČ.  

  

Na Drieňovej 
ulici už nie sú 
žiadne driene. 
Pôvodne tam 
boli a podľa nich 
sa ulica 
pomenovala. 
Sám by chcel 
driene na 
výsadbu 
darovať. 

Spoja sa s ním naše 
pracovníčky 
životného prostredia 
a dohodnú, kde by 
bolo možné driene 
vysadiť. 
 
Postupne sa snažíme 
revitalizovať 
predzáhradky 
a vnútrobloky. 
Chceme sadiť najmä 
ruže, podľa ktorých 
je Ružinov 
pomenovaný 

Driene sa budú 
sadiť na 
Drieňovej.  

MČ 

Žiadosť na 
zvýšenú údržbu 
predzáhradiek  

Snažili sme sa získať 
peniaze na ich 
revitalizáciu. 
Postupne 
predzáhradky 
obnovujeme aj 
spoločne 
s obyvateľmi- často 
sa do týchto prác 
sami aktívne 
zapájajú. 
Mnohokrát je ale 
problém 
revitalizovať, lebo 
pozemky nie sú naše 
a na cudzích 
pozemkoch 

 MČ 



 nemôžeme nič robiť. 
Pridať lavičky do 
parku Ružová 
dolina 

Viac lavičiek bude až 
keď sa zrealizuje 
revitalizácia druhej 
etapy parku 

 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 (dopravný policajti) 
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 


