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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETEN
CIA 

Pred Ružinovskou poliklinikou 
na parkovisku vyberajú 
parkovné aj od ľudí s platným 
preukazom ZŤP. 

Prevádzkovateľ parkoviska neohlásil na 
stavebnom úrade uzatvorenie 
parkoviska, za čo aj dostal pokutu. 
Konateľ parkoviska sľúbil, že bude 
hovoriť s nájomcom parkoviska, aby 
umožnil parkovanie ZŤP bezodplatne. 
V minulosti táto dohoda platila. 

Predmetné 
parkovisko je 
v súkromnom 
vlastníctve, z toho 
dôvodu mestská 
časť nemá 
právomoc žiadať, 
aby bolo parkovanie 
pre poliklinikou 
bezplatne. 

Majiteľ 
parkoviska 

V akom stave je parkovacia 
politika? 
 
 

Rokovania o spoločnom systéme 
parkovania prebiehajú pomaly, tento rok 
nie je reálny predpoklad na jej 
zavedenie.  
 

Odpovedané na 
mieste. 

 

Problém s parkovaním na 
Mojmírovej ulici. Vyrástli tu 
nové  nadstavby, ktoré si 
vyhradili svoje parkovacie 
miesta a pôvodní obyvatelia 
nemajú kde parkovať. 

Nové nadstavby musia spĺňať koeficient 
1,5 parkovacieho nového miesta na 1 
byt. 
V súčasnosti môže MČ prenajať 50% 
parkovacích miest ako vyhradené 
parkovanie. 
Nevyužité betónové plochy v sídliskách  
sa dajú využiť na vytvorenie nových 
parkovacích miest. 

 MČ 

Aký je postup pri vybavovaní 
vyhradeného parkovacieho 
miesta? 

Občan príde osobne na miestny úrad, 
alebo prostredníctvom internetu si 
podať žiadosť. Ak nie je miesto aktuálne 
voľné, záujemca bude zaradený do 
poradovníka a oslovený keď sa miesto 
v jeho lokalite uvoľní. 

Odpovedané na 
mieste. 

 

V Prievoze v okolí diaľničného 
obchvatu bolo osadených 
niekoľko antén na šírenie 
mobilného signálu v blízkosti 
rodinných domov. 

Pri osádzaní antén má konateľ voči MČ 
len oznamovaciu povinnosť. Povolenie 
dostávajú od Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. 

Odpovedané na 
mieste. 

 

Pri diaľničnom výjazde Prievoz 
(Domkárska ulica) je zvýšená 
premávka vozidiel a autá 
evidentne prekračujú 
povolenú rýchlosť. 

Národná diaľničná spoločnosť osadila 
závoru, ale niekto ju zničil. MČ vyzve 
NDS, aby opravila závoru. 
Policajti vykonávajú v danej lokalite 
kontroly rýchlosti. 

Mestská časť 
opakovane vyzve 
NDS, aby zjednala 
nápravu.  
Kontrola 
dodržiavania 
rýchlosti je plne 
v kompetencii 
štátnej polície. 

MČ, ŠP 



Psíčkari po svojich psoch 
neupratujú exkrementy 
a znečisťujú tým verejné 
priestranstvá. 

Mestská polícia vykonáva pravidelné 
kontroly zamerané na psíčkarov. 

 MP 

Na Cyrilovej nie sú poriadne 
vyznačené prechody 
prechodcov. V okolí Centrálu 
chodia autá v protismere.  

MČ si podala projekt do grantového kola 
na obnovu priechodov prechodcov. 
Riešenie dopravných priestupkov 
vodičov je v kompetencii polície.  

MČ v žiadosti 
o grant na 
Obvodnom úrade 
nebola úspešná. 
Opätovne sa MČ 
pokúsi získať 
peniaze na 
priechody pre 
chodcov z grantu 
BSK. 

MP, MČ 

V Ružinove chýbajú smetné 
koše. Aj v lokalite gymnáziá 
Metoda. 

MČ vytipuje lokality, kde treba osadiť 
smetné koše a zabezpečí opravu 
existujúcich a osadenie nových 
smetných košov. 

Do konca septembra 
MČ osadí 100 
nových košov a 10 
veľkokapacitných 
umiestni do parkov 

MČ 

Uvažuje MČ o výstavbe 
parkovacích domov? 

MČ schválila koncepciu parkovania 
v Ružinove. Mal by slúžiť 
obstarávateľovi ÚP na zadefinovanie 
plôch na parkovanie, na ktorých  
v budúcnosti môže byť výstavba 
parkovacích domov. 

Odpovedané na 
mieste. 

 

Dopravná situácia – Staré 
záhrady. Autá stoja na 
trávnatom ostrovčeku, čím 
znemožňujú výjazd z garáží 
rodinných domov. 

MČ vykoná obhliadku dopravným 
inžinierom MČ a zváži osadenie zábran - 
kameňov. 
MP bude vykonávať kontrolu 
dodržiavania pravidiel cestnej premávky. 

Dopravný inžinier 
vykonal obhliadku. 
Vozidlá stoja na 
komunikácii 
v rozpore 
s ustanoveniami 
zákona o cestnej 
premávke. 
MP bude požiadaná 
kontrolu 
dodržiavania 
pravidiel cestnej 
premávky. 

MČ, MP 

Na Herlianskej pri lekárni stojí 
bordové Volvo už niekoľko 
rokov, bez ŠPZ. 

Herlianska ulica je v správe Magistrátu, 
ktorý je zodpovedný za odťahovanie 
takýchto vozidiel.  

 Magistrát 

Problém s výtlkmi  
v Ružinove. 

MČ začala s opravou výtlkov, zoznam sa 
stále aktualizuje a dopĺňa. 

Momentálne 
prebieha oprava 
výtlkov na 
Trávnikoch, 
nasledovať bude 
Štrkovec, Starý 
Ružinov. 

MČ 

Prepadnutý chodník pri 
Ružinovskej - medzi 
novostavbou a čerpacou 
stanicou. Pod ním je 

MČ nemôže riešiť komunikácie, ktoré 
nemá vo vlastníctve, resp. v priamej 
správe. 

  



kanalizačná prípojka alebo 
potrubie. 
Pri predajni Farlesk pri 
výjazde z parkoviska, nie je 
výhľad kvôli parkujúcim 
autám na Mierovej ulici. 

Mierová ulica je v správe Magistrátu, 
treba sa obrátiť na nich.  

 Magistrát 

Kto má ohŕňať sneh v zime na 
vyhradených parkovacích 
státiach a na miestach pre 
invalidov. 

Pokiaľ si invalid nedokáže odpratať sneh 
svojpomocne, môže požiadať MČ 
o vykonanie zimnej údržby. 
Zimná údržba na riadne vyhradených 
parkovacích státiach, tj. prenajatých je 
v plnej kompetencii nájomcu.  

  

Požiadavka na vyčistenie 
chodníku a parkoviska na 
Krásnej ulici a osadenie 
smetných košov. 

MČ zaradí  Krásnu ulicu do 
harmonogramu čistiacich prác. 

Dočistené 
pracovníkmi RP VPS 
dňa 19.4.2013 

MČ 

Kedy bude dobudovaná 
kanalizácia na Parkovej ulici? 

MČ zistí obchodný plán BVS 
a zverejníme plán na rok 2013. 

Podľa stanoviska 
BVS pre MČ z roku 
2012 je realizácia 
verejnej kanalizácie 
na ulici Parková 
plánovaná na rok 
2013. 

BVS 

Na konci Raketovej ul. je 
zapchatý vpust do kanalizácie 
a neodteká voda.  

MČ preverí situáciu a bude konať. Mestská časť čistila 
v tomto roku na ulici 
Raketová celkovo tri 
vpusty, vzhľadom 
na nepresnú 
identifikáciu miesta 
nevieme zaručiť či 
došlo k vyčisteniu 
predmetnej vpuste. 
Do budúcna je 
vhodné uviesť 
aspoň popisné číslo 
BD pre presnejšiu 
identifikáciu. 

MČ 

Raketová 2-14. 
2 platany sú veľké, lístie 
opadáva v čase keď už VPS 
neupratuje lístie. Pri 
opadávaní listy padnú na 
strechu, zapchajú odvod vody 
a robia problémy domom.   

MČ vykoná obhliadku a preverí možnosť 
výrubu stromov. 

MČ vykonala 
obhliadku stromov, 
kde bolo zistené, že 
stromy sú v dobrom 
zdravotnom stave 
a nie je dôvod na 
výrub. Bude 
vykonaný zdravotný 
rez v maximálnom 
povolenom rozsahu. 

MČ 

Návrh na osadenie 
orientačných tabuliek a máp 
Ružinova. 

MČ má osadené 4 mapy v rôznych 
lokalitách Ružinova a zváži osadenie 
ďalších máp.   

 MČ 

Málo sáčkov pre psie 
exkrementy. 

MČ preverí situáciu a zváži ďalšie kroky. V Ružinove je 
umiestnených 100 

MČ 



 

košov na psie 
exkrementy. Sú 
pravidelne každý 
deň vyprázdňované 
a zároveň dopĺňané 
novými sáčkami. 

Ako sa občan dozvie, ako je 
zadefinovaný jeho pozemok? 

Občan sa môže obrátiť na stavebný úrad 
a požiadať o územno-plánovaciu 
informáciu.  

Odpovedané na 
mieste. 

 

Na Bachovej ulici je zákaz 
parkovania. Prečo, keď 
chodník je dosť široký? 

V minulosti boli sťažnosti kvôli školám 
a jasliam, že ľudia na tomto chodníku 
parkovali. 
MČ vykoná obhliadku situácie a navrhne 
riešenie. 

MČ vykonala 
obhliadku situácie, 
ide o chodník 
s vyznačenou 
cyklotrasou. 
Neuvažuje sa 
s parkovaním 
vozidiel, práve 
naopak, hľadá sa 
riešenie na 
vytlačenie vozidiel 
z chodníka. 

MČ 

Dohnányho ulica –  potreba 
vyčistiť okraje komunikácií 

MČ zaradí lokalitu do zoznamu čistiacich 
prác. 

Dohnányho ul. je 
zametaná pravidelne 
v rámci 
harmonogramu 
údržby komunikácii 
každý párny týždeň 
vo štvrtok. Efektivita 
práce je znížená 
z dôvodu 
parkujúcich vozidiel. 

MČ 

Garáže pred Kupeckého ul. – 
prepadáva sa cesta pod 
ktorou je kanalizácia. 

MČ nemôže riešiť komunikácie, ktoré 
nemá vo vlastníctve, resp. v priamej 
správe. 

Odpovedané na 
mieste. 

 

Na Hraničnej ul. značka 
umožňuje parkovanie na 
chodníku. Pri stopke je zlý 
výhľad napravo do križovatky. 
(výjazd zo Stachanovskej na 
Hraničnú) 

Hraničná ulica je v správe Magistrátu. 
 
MČ pripravuje odbočovací pruh 
z Hraničnej na Stachanovskú ul. 

MČ začala realizovať 
rozšírenie križovatky 
s odbočovacím 
pruhom na 
Stachanovskú. Práce 
budú zrealizované 
do 15. 9. 2013. 

Magistrát + 
MČ 

Kľukatá ul. – cesta potrebuje 
opravu.  

MČ osloví investora so žiadosťou 
o pomoc pri rekonštrukcii cesty. 

 MČ 

Vysvetlivky: 
MP mestská polícia 
DI detské ihrisko 
BD bytový dom 
PD polyfunkčný dom 
MČ Mestská časť Bratislava- Ružinov 
SD spoločenský dom 
ŠP  štátna polícia 



SP stavebné povolenie 
ŠSD štátny stavebný dohľad 
UŠ urbanistická štúdia (územnoplánovací dokument) 
DPB dopravný podnik mesta Bratislava, a.s. 
KDI Krajský dopravný inšpektorát (dopravný policajti) 
BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť 
RP- VPS Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb 
TVR a RE s.r.o. Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO 


