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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 
VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Ako prebieha zber 
separovaného odpadu 
pri rodinných domov 

Odpad je v kompetencii hlavného mesta, 
v minulosti fungoval tzv. vrecový zber, 
ktorý OLO zrušilo a zaviedlo hniezda. MČ 
s týmto riešením nesúhlasí, lebo je pre 
obyvateľov málo dostupný a navyše na 
týchto miestach vznikajú skládky, preto 
starosta už niekoľkokrát žiadal a aj 
interpeloval primátora, aby sa navrátilo 
k vrecovému zberu. Zatiaľ našim 
žiadostiam nevyhovel 

Starosta 
interpeloval 
primátora a aj 
ho  niekoľkokrát 
žiadal 
o zavedenie 
vrecového 
zbere, je to 
však iba 
v kompetencii 
Magistrátu 

Magistrát 

Ako je možné odovzdať 
elektoroodpad 

Elektroodpad zbiera MČ v spolupráci so 
združením výrobcov elektrospotrebičov, 
o tomto pravidelne informuje 
v Ružinovskom Echu a Ružinovskej televízii. 
Odpad sa dá tiež odovzdať v obchodov 

Občanov 
informujeme 
priebežne 
o možnostiach 
odovzdať 
elektoroodpad 

 

Ako je možné získať 
príspevok v hmotnej 
núdzi? 

V čase stránkových hodín je potrebné prísť 
na úrad a dať si žiadosť, pracovníčka 
presne poučí čo je potrebné dokladovať. 
Ak je zaevidovaná na úrade práce, môže 
prísť  k nám a požiadať o aktivačné práce, 
radi ju zamestnáme. 

 MČ 

kontajnerové stojisko 
pre BD Trenčianska 24-
26, obyvatelia 
premiestnili kontajnerové 
stojisko na mestský 
pozemok, čím ho chcú 
umiestniť rovno pred 
rodinný dom. Taktiež do 
výkresu nedali strom, 
ktorý bude potrebné 
pravdepodobne vyrúbať. 
Proti tomuto zámeru 
protestoval už 
niekoľkokrát. Chceli 
vybudovať aj parkovisko, 
čo im bolo hlavným 
mestom zamietnuté. 
Momentálne čakajú na 
ohlášku na SÚ, chce byť 
účastník stavebného 
konania. Podal dňa 
23.11./21.11. na žp Ing. 
Vladimír Jakubík  

Preveríme celú vec.  MČ, Magistrát 



Návrh, aby sme pri 
prideľovaní parkovacieho 
miesta skúsiť lustrovať 
cez kataster, či nie je aj 
majiteľom garáže.  
Kvôli Retru nemajú kde 
parkovať. 
Modrian- odkúpili si 
svoje parkovacie miesta 
a prenajímajú si miesta 
aj na verejných 
komunikáciach. 
Žiada, aby starosta 
urobil poriadok 
v parkovaní. 
Návrh urobiť tri 
parkovacie miesta 
v zeleni podľa 
odovzdaného obrázku 

Skúsime kontrolovať čestné prehlásenia 
prostredníctvom katasterportalu. 
 
Parkovacie miesta sme už takto budovali 
na nevyužívanej a zničenej zeleni a najmä 
na miestach bývalých sušiakov alebo 
nevyužívaných parkovacích miest. 
Preveríme, či je možné vybudovať ich aj 
v tomto prípade a ak áno, nájdeme 
finančné prostriedky. 

 MČ 

Čo sa chystá vo veci 
spoločnej parkovacej 
koncepcie hlavného 
mesta? 

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 v dohľadnej dobe, pre 
Ružinov je najdôležitejšie zaregulovať 
hraničné oblasti, kde parkujú pracovníci 
administratívnych centier a na hranici so 
Starým mestom. 
Ružinov sa chystá aj na alternatívu, že 
nebude spoločná parkovacia politika 
a budeme ju riešiť iba na úrovni MČ. 

 Hlavné mesto 
v spolupráci 
s mestskými 
časťami 

Upratovanie ulíc, kde 
stoja celý deň autá 
(najmä lokalita 500 
bytov) je neefektívne, 
lebo zostáva špina pod 
autami na uliciach. 

Pri zametaní ulíc trváme, aby boli aj ručný 
dozberávači (s fukáčmi, ktoré lístie spod 
áut vyfúkavajú pre zametacie auto), pokiaľ 
nie sú, RP- VPS krátime faktúru. 

Osobné 
preberanie prác 
a krátenie 
faktúr 

MČ 

Dvor Šumavská, 
Kupeckého, Dohnányho- 
nedalo by sa tam urobiť 
parkovisko, obyvatelia sú 
ochotní si za vyhradené 
parkovanie aj platiť. 

V prvom kole preveríme majiteľa 
pozemkov. Dopravný inžinier MČ pôjde na 
obhliadku a zváži možnosti riešenia. 

 MČ 

Vydutý chodník na konci 
Šumavskej cesty kvôli 
stromu, ale nechcú 
strom vyrúbať.  

Preveríme, či je možné urobiť nejaké 
opratrenia voči koreňom tak, aby nebolo 
potrebné strom vyrúbať. 

 MČ 

Rezedova ulica- 
zatepľovali dom, zostali 
nečistoty po zatepľovaní, 
vtedy tam pracovníčky 

Investor má čas dať plot do pôvodného 
stavu na jar 2012 v závislosti od 
vegetačného obdobia.  
 

Tento 
konkrétny 
investor má 
opatrenie splniť 

MČ 



 

boli a urobili opatrenia. 
Bol tam živý plot, po 
zatepľovaní bytového 
domu sa zdevastoval. 
 
(5.3. 2012, 9. 10. 
Poslať písomné 
stanovisko) 

Odovzdanie verejného priestranstva po 
jeho zabratí vždy osobne preberáme, 
pokiaľ investor nedá zeleň do poriadku, 
kontrolujeme to a dávame im opatrenia, 
ktorých plnenie kontrolujeme. 
 
 

do jari 2013, 
budeme ho 
prísne 
kontrolovať. 

Ako sa prideľujú miesta 
na trhu na Herlianskej- 
stánky s potravinami sú 
v tesnej blízkosti 
s fajčiarskymi 
prevádzkami. 

Preveríme aké sú možnosti mestskej časti 
ovplyvňovať prenájom. 

  

Roznášanie 
Ružinovského ECHA do 
lokality Starých Záhrad 

Urobíme opatrenia, aby im Echo chodilo Distribútori 
upozornení 
a ich zvýšená 
kontrola  

TVRaRE a.s. 

Prechod pre chodcov na 
Ružinovskej ulici, často 
tam vznikajú kolízne 
udalosti, nedalo by sa 
tam umiestniť semafor 

O toto sme žiadali už Magistrát, ktorý je 
správcom komunikácie, dopravní policajti 
nesúhlasili s umiestnením semaforov 
nakoľko by sa znížila plynulosť cestnej 
premávky. 
 
Starosta prezentoval nápad umiestniť tam 
aspoň zariadenia signalizujúce rýchlosť 
vozidla. 

Niekoľkokrát 
sme oslovili 
Magistrát  

Magistrát 

Nie je dobré, keď 
mestská časť (hlavné 
mesto, župa) dáva 
peniaze na granty pre 
iné subjekty. 

Podľa nás to dobré je, pretože my ako MČ 
môžeme získavať externé prostriedky 
a navyše grantmi, ktoré idú z rozpočtu MČ  
podporujeme občiansku iniciatívu.  

Fungujúci 
grantový 
program 

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 
TVRaRE a.s.- Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO 


