
STRETNUTIE S OBČANMI 13.11. 2012 
ZŠ Ružová Dolina 
 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 
VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Pochvala za zvýšenie 
príspevku na stravovanie 
pre dôchodcov 

  MČ 

Pochvala za 
prihlasovanie sa na 
výlety pre seniorov cez 
žrebovanie 

  MČ 

Výber dôchodcov na 
Vianočnú večeru, ktorú 
organizuje primátor je 
iba cez kluby dôchodcov 

Skúsime osloviť primátora, aby pozval 
širšiu verejnosť 

oslovený Magistrát 

Primátor prisľúbil, že 
„hodinu otázok 
a odpovedí“ urobí aj v 
Ružinove 

Radi ho pozveme. Vieme, že veľa 
problémov v Ružinove je potrebné riešiť 
v spolupráci s hlavným mestom kvôli 
rozdeleným kompetenciám. 
Do Ružinova sme ho pozvali viackrát na 
pracovné stretnutia.  

 MČ, Magistrát 

Model spotrebiteľského 
správanie moderovať 
„tvárami Ružinovskej 
televízie“, aby 
moderovali za minimálny 
príspevok 

   

Zmena dopravného 
značenia na 
Mraziarenskej, riešenie 
najmä chodcov 

Preveríme možnosti riešenia v zmysle 
predložených pripomienok 

 MČ 

Kritika participatívneho 
rozpočtu, ktorí robí 
hlavné mesto a je podľa 
občanov 
netransparentné a nie je 
skutočným zapojením 
verejnosti 

  Magistrát 

V akom stave je systém 
spoločného parkovania 

Jednotný systém je veľmi problematický, 
koordinuje ho hlavné mesto, nakoľko je 
potrebné tento problém riešiť spoločne 
s inými mestskými časťami. Starosta 
predpokladá, že jednotná parkovacia 
politika nebude, pre Ružinov je 
najdôležitejšie zaregulovať hraničné 
oblasti, kde parkujú pracovníci 
administratívnych centier a na hranici so 
starým mestom.  

 Hlavné mesto 
v spolupráci 
s mestskými 
časťami 

Nefunguje stránka 
www.cultus.sk- chceli 

Pravdepodobne ide o technický problém 
nakoľko stránka funguje. 

 Cultus, a.s. 

http://www.cultus.sk-/


nájsť rámcový plán 
a plán činnosti. Otázka 
ako boli zverejnené 
faktúry- odovzdané 
písomné podklady. 

 
 

Orez stromov 
z bezpečnostných 
dôvodov- prečo 
zaradené do 
harmonogramu prác až 
s niekoľkomesačným 
odstupom. 

V roku 2011 sme dorábali orezy za roky 
2009 a 2010, teraz dorábame všetky 
požiadavky za roky 2011 a 2012 
a zbierame podnety na nasledujúce roky. 
Harmonogram je tvorený na základe 
požiadaviek občanov a zistených 
havarijných stavov 

 MČ 

Zverejnenie 
harmonogramu prác 
najmä údržby zelene 
a upratovacích prác 

Budeme zverejňovať na web stránke  MČ 

Chýba prechod pre 
chodcov na ulici Mlynské 
Luhy a Gagarinová. 

Niekoľkokrát sme už túto alternatívu 
preverovali, dopravní policajti nesúhlasia 
práve kvôli bezpečnosti chodcov na tomto 
úseku, aj keď to znamená pre chodcov 
dlhšiu trasa. 

 Magistrát 
hlavného mesta 

Vnútroblok Miletičová, 
Prievozská – pozemok 
patrí Magistrátu. 
Magistrát im odpovedal, 
že pozemok bol zverený 
MČ. Komunikácie sú 
v zlom stave, už si sami 
aj opravili chodník. 
Problém so smetiarmi, 
ktorí sa tam nevedia 
dostať 

Stretnutie s dopravným inžinierom MČ 
ohľadom termínu, na mieste preveria 
všetky návrhy obyvateľov a pripravia 
riešenie. 
 
Zverovacie protokoly medzi hlavným 
mestom a mestskou časťou preveríme, 
v našom protokole komunikácia nefiguruje. 

 MČ v spolupráci s 
Magistrátom 

Nadstavba Budovateľská 
a Páričková- prečo tam 
stavebný úrad koná a 
„dáva polená pod nohy 
stavebníkovi, ktorý chce 
zrealizovať nadstavbu“ 

Stavebný úrad bol na štátnom stavebnom 
dohľade s podnetu obyvateľov a vydal 
rozhodnutie o zastavení stavebných prác 
nakoľko stavebné povolenie stratilo 
platnosť. 
 
Vo všeobecnosti je pri nadstavbách 
problém s vybudovaním parkovacích miest 
a dokladovaním vzťahu k pozemku.  

 MČ 

Cyrilová ulica- mestská 
polícia oveľa zvýšila 
kontroly za čo ďakujú. 

  MP 

Na Cyrilovej na ihrisku 
boli osadené tabuľky 
zákazu vodenia psov, ale 
značky boli hneď 
zničené. 

Máme problém s vandalizmom, preto sa 
snažíme v spolupráci s MP posilniť kontrolu 
na ihriskách. 

 MP 

Nadstavba Cyrilová, 
obyvatelia si chcú 
opraviť starý dom, ale 

Momentálne prebieha územné konanie, 
ktoré bolo prerušené kvôli vzneseniu 
občianskoprávnej námietky. 

 MČ, Magistrát 



nemajú na to peniaze. 
Našli firmu, ktorá by 
v rámci nadstavby 
opravila aj dom. 

 
Primátor im síce v súhlasnom záväznom 
stanovisku schválil parkovacie miesta na 
verejnej komunikácii, ale predmetný 
pozemok nemajú prenajatý a úzus v MZ je, 
že pozemky verejných priestranstiev sa 
nepredávajú  

Problém s parkovaním 
v okolí Centralu, autá 
ktoré parkujú na 
chodníku znemožňujú 
prechod najmä pre 
kočíky. 

Želovú bude rekonštruovať Meinl 
Kupeckého ku kolaudácii stavby, taktiež aj 
parčík pri stavbe. 

 MČ 

Poďakovanie za 
zabezpečenie priestoru 
v okolí Astrovej ulice, 
kde autá chodili napriek 
zákazovej značke, 
podarilo sa osadiť stĺpik. 
Z toho 4 stĺpiky sú 
napevno a piaty je 
sklopný, nikto nevie 
koho je kľúčik 

Preveríme kde je kľúčik a stĺpik zdvihneme. Stĺpik je 
postavený. 
Medzitým už bol 
zničený 
a opravený. 

MČ 

Špeciálna situácia na 
Sklenárovej ulici, pretože 
pozemok vlastní akciová 
spoločnosť, ktorá 
vlastníkom bytov 
ponúka, aby si okrem 
pozemku pod bytovým 
domom a priľahlým 
pozemkom ponúka aj 
vyznačenie parkovacích 
miest na tomto 
súkromnom pozemku, 
ako sa budú 
v parkovacej politike 
riešiť takéto problémy 

Problém je, že vlastník pozemku často nie 
je vlastníkom spevnej plochy. 
 
Magistrát plánuje spoplatniť  iba miesta na 
svojich komunikáciach. 

 MČ 

Vandalizmus- grafitmi 
zničené zateplené domy. 

Je to trestný čin, návrh aby v Ružinovských 
médiach bola šírená osveta 

 Správcovia 
bytových domov 
MP 

Doprava okolo Centralu Zbierame podnety od obyvateľov aj od 
investora, ktoré by celkovej dopravnej 
situácii pomohli, riešenia chceme 
zrealizovať ešte do Vianoc. 
Pokiaľ obyvatelia majú ešte nejaké 
podnety, uvítame ho ich mailom. 

 MČ 

Nedokončená nadstavba 
v okolí Centralu- 
Jelačičová,  
 
 

V Ružinove je viacero nadstavieb, ktoré 
investor nechal nedostavané, my  sa 
z hľadiska stavebného zákona snažíme 
pomáhať obyvateľom, aby na nich prešli 
práva a povinnosti a vedeli si nadstavby 

 Investor stavby 



 

dokončiť. 
Rumačeková ulica- podľa 
evidencie MiU je tam 
213, parkuje tam viac 
ako 320 áut, veľa aj 
mimo Bratislavy. Návrh 
zrušiť ihrisko na 
Rumančekovej ulici 
a vytvoriť tam 
parkovacie miesta, na 
druhej strane domu je 
veľké nové ihrisko 

Podnet na nové plochy zaevidujeme 
a budeme sa snažiť nájsť v rozpočte 
finančné prostriedky 

 MČ 

Vybavenie vyhradeného 
parkovania- do 30 dní 
nebola žiadosť 
vybavená, napriek tomu, 
že 50% vyhradených 
parkovacích miest 
nebolo splnených, 
nakoniec mu bolo 
doručené zamietavé 
stanovisko.  

Prešetríme vybavenie celej žiadosti. V čase podania 
žiadosti nebolo 
miesto voľné. 
Žiadateľ bol 
zaradený do 
poradovníka, 
nakoľko sa t.č. 
miesta uvoľnili, 
v zmysle zásad 
o prideľovaní 
vyhradených 
parkovacích 
miest mu bude 
v 1Q 2013 
pridelené. 

MČ 

Problematická stavba, 
dlhodobé spory susedov  

Starosta sľúbil osobné stretnutie na tvári 
miesta. 

Termín 
dohodnutý 

MČ 

Metoda 5- dom oproti 
vchodu do Centralu, 
dom je zničený vplyvom 
Centralu.  

Jediné s čím môžeme my za nás pomôcť je 
pozrieť, či nedisponujeme na úrade stavom  
podzemných vôd pred začatím výstavby. 
Stavebný úrad nemá kompetenciu, aby 
konštatoval, kto spôsobil škody na dome 
a nariadiť opravu. 

 Správca bytového 
domu 

    

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 


