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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 
Prechod pre chodcov 
Ružinovská - Súmračná 
– ráno je  prechádzanie 
detí do školy nebezpečné  

Na zabezpečenie  bezpečného prechodu 
detí v ranných hodinách zabezpečiť 
mestského policajta. 

Mestská polícia 
v ranných hodinách 
kontrolovala tento 
prechod 
a nezaznamenala 
zvýšený pohyb detí. 
Bude sa zaoberať 
inými prechodmi 
v blízkosti škôl. 

MP 

V akom stave je 
stavebné konanie bytový 
dom „Na Križovatkách“?   

Občania by mali doručiť doklad na SÚ 
o začatí súdneho občiansko-právneho 
sporu; na základe neho môžeme ďalej 
konať. 
 

SÚ prerušil stavebné 
konanie. 

MÚ 

Pri vstupe zo Sputnikovej 
na Mesačnú  - dopravný 
problém, prehustená 
doprava. 

Riešenie dopravnej situácie na Ivánskej 
a v jej okolí je v prioritách mesta. 

 Magistrát hl. 
mesta 

Mesačná 12 – z polovice 
vlastnený jedným 
vlastníkom. Pôvodne bol 
objekt určený na 
administratívu (aj 
skolaudované to je 
s touto funkciou). Zdá sa 
však, že funkcia je 
bývanie. Títo obyvatelia 
chodia autom po 
trávniku.  

Dajú sa osadiť kolíky, avšak pozemok 
je v súkromnom vlastníctve.  
MČ osloví vlastníka a pokúsi sa 
dohodnúť na ďalších krokoch (osadenie 
kolíkov/alt. kameňa). 

Do uvedenej lokality 
sa už osadili 2 
kamene proti 
prejazdom. Pri 
ohliadke sa zistilo, že 
nedisciplinovaný vodič 
prechádza na inom 
mieste. Z uvedeného 
dôvodu sa okolo 
chodníka na jeseň 
uložia ďalšie kamene. 

 

Pri bytovkách parkujú 
autá na chodníku a nedá 
sa chodiť ani po jednej 
strane.  (prípad: Trnávka 
- Slowackého ulica) 

Investor má prerábať chodník, MČ sa 
bude snažiť dohodnúť s ním značenie 
parkovania len na jednej strane cesty, 
ktorá je jednosmerná. 
V prípade nedodržania povolenej 
vzdialenosti 1,5m na chodníku, treba 
volať MP. 

Podnet sa rieši 
v zmysle vypracovania 
projektovej 
dokumentácie 
organizácie dopravy 
v danej lokalite, ktorú 
je potrebné predložiť 
dopravnej komisii na 
Hl. meste. Po 
schválení je možné 
požadované úpravy 
realizovať. 

MP a MČ 

Psíčkári venčia psov 
v otvorenom školskom 
areáli ZŠ Ostredková 
a znečisťujú ho výkalmi, 
hlavne ráno a podvečer. 

Volať mestskú políciu. 
Polícia bude vykonávať pravidelné 
kontroly a hliadky v danej lokalite. 

Odpovedané na 
mieste. 

MP 



 

Nové kontajnerové 
stojisko na Trenčianskej 
22-26, protest proti jeho 
umiestnení. 

Obhliadka na mieste starostom 
a príslušnými pracovníkmi 

MČ rokovala so 
sťažovateľom,  
súhlasil s umiestnením 
kontajnerov, podnet 
je vyriešený. 

 

Ošetrenie zelene na 
Súmračnej ulici 

Zahrnieme do plánu  Na Súmračnej ulici sa 
vykonal rez drevín na 
južnej strane bytových 
domov a vyčistenie 
parkoviska.  Nakoľko 
Súmračná  pomerne 
dlhá ulica, mali by 
obyvatelia bližšie 
špecifikovať, ktorú 
lokalitu požadujú 
ošetriť. Ak si 
obyvatelia podali 
žiadosť na ošetrenie 
zelene, táto sa 
individuálne posúdi 
a zaradí do 
harmonogramu prác.  

MČ 

Opravený chodník na 
Vrakunskej je len 
vybetónovaný 
a nepokrytý asfaltom – 
tečie tam voda. 

Preveríme a dorobíme asfalt tento rok. MČ komunikuje 
s dodávateľom, 
chodník bol opravený 
v termíne do 10. 7. 
2013 

MČ 

Svetelná križovatka 
Turčianska Prievozská – 
pravidelne tam stojí auto 
pred križovatkou. 
Problém je najmä cez 
víkend, keď je vypnutá 
svetelná signalizácia 
a nie je dobrý výhľad do 
križovatky. 

Vykonávať pravidelnú kontrolu 
mestskou políciou.  

MP pri kontrole 
nezistila porušenie 
prepisov. 

MP 

 
Vysvetlivky: 
MP mestská polícia 
DI detské ihrisko 
BD bytový dom 
MČ Mestská časť Bratislava- Ružinov 
RP- VPS- Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb 
SD- Spoločenský dom 
SP- stavebné povolenie 
ŠSD- štátny stavebný dohľad 
UŠ- urbanistická štúdia (územnoplánovací dokument) 
DPB, a.s.- dopravný podnik mesta Bratislava 
KDI- Krajský dopravný inšpektorát (dopravný policajti) 
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 
TVR a RE s.r.o. - Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO 


