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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 

V akom štádiu je oprava ciest 
v Ružinove? 

MČ má v rozpočte na rok 
2013 vyčlenených vyše 
500 000 EUR na 
rekonštrukciu ciest. 

V roku 2013 je plánovaná 
výmena povrchov 9 ciest, 
aktuálne je hotový úplne 
nový povrch Jašíkovej, 
opravujú sa postupne výtlky.  

MČ 

Obyvatelia žiadajú rozšírenie 
rekonštrukcie Šalviovej ulice 
o pás pred školou kde chodia 
nákladné autá. Ide o plochu 
medzi obrubníkom a plotom 
MŠ – asi 40 cm široký pás.  

MČ preverí návrh 
obyvateľov a ak bude 
možné, zaradí 
rekonštrukciu prícestného 
pásu do harmonogramu 
prác. 

V rámci rekonštrukcie ciest 
nie je možné rozširovať 
teleso komunikácie, je možne 
len vymeniť povrch vozovky. 

Rozšírenie komunikácie si 
vyžaduje už akoby budovanie 
novej komunikácie, čo 
vyžaduje územné a stavebne 
povolenie. 

MČ 

V akom štádiu je rezidenčné 
parkovanie? 

 Zatiaľ nie je schválená zmena 
štatútu hl.mesta ani VZN hl. 
mesta o parkovaní.   

Magistrát 
v spolupráci 
s mestskými 
časťami 

Na parkovisku Sociálnej 
poisťovne je  odstavený vrak 
auta, má ŠPZ. 

Ide o parkovisko 
v súkromnom vlastníctve 
– treba kontaktovať 
majiteľa pozemku. 

 Majiteľ parkoviska

Križovatka Nevädzová – 
Tomášikova – osadené 
reklamné zariadenia bránia 
vo výhľade pri odbočení 
z Tomašikovej na 
Nevädzovú.  

MČ zistí vlastníkov 
pozemku a bude ďalej 
konať. 

3 ks RZ - odstránené. 

1ks RZ - spoločnosť platí 
nájom na základe zmluvy 
s Magistrátom. 

1 ks – MČ začne konanie 
o odstránení, nakoľko 
spoločnosť nie je vlastníkom 
žiadneho RZ 

1ks – v riešení 

MČ 

Po zime je v Ružinove veľké 
množstvo uschnutých 
konárov na stromoch. Je 

V predošlom období neboli 
investované financie do 
revitalizácie zelene, preto 

MČ zahájila zdravotné 
a bezpečnostné orezy 

MČ 



možné urobiť zdravotný orez 
– odstránenie suchých 
konárov? 

je teraz stav stromov 
nevyhovujúci. MČ sa snaží 
vykonávať orezy podľa 
svojich možností. 
Obyvatelia môžu svoje 
podnety adresovať na 
kanceláriu starostu alebo 
odbor ŽP. 

stromov za 60 000 €.  

Po revitalizačných prácach 
zostal vedľa chodníka na 
ľavej strane (cestou 
k Štrngáču) neodprataný 
zlomený peň stromu. 

MČ preverí podnet 
a zabezpečí dočistenie 
priestoru. 

Mestská časť predmetný peň 
odstránila v mesiaci júl. 

MČ 

Pri zametaní Haburskej ulice 
by mohli byť pozametané aj 
bočné uličky.  

MČ zabezpečí dočistenie 
priestoru. 

Mestská časť vyzvala 
dodávateľa RPVPS, aby 
vykonával údržbu komunikácií 
podľa harmonogramu prác aj 
na týchto uliciach 

MČ 

Po rozkopávke v lokalite 
Haburská 9 ostala 
neupravená zeleň. 

MČ skontroluje zasypanie 
a obnovenie zelene. 

Mestská časť vyzvala zápisom 
zo dňa 5. 8. 2013 dodávateľa 
stavby, aby uviedol zeleň do 
pôvodného stavu 

Dodávateľ stavby 

Obrubník pri Haburskej 9 je 
zničený. (medzi č. 1 
a ďalšími domami).  

MČ preverí podnet ako aj 
možnosti riešenia. 

Mestská časť zaradí práce do 
harmonogramu opráv 
v termíne do 30. 10. 2013 

MČ 

Z Haburskej ul. na Trnavskú 
cestu  vedľa knižnice je úzky 
chodník, ktorý je zle 
spádovaný. Počas dažďov je 
problém s odtekaním vody. 

MČ preverí podnet ako aj 
možnosti riešenia. 

V danom úseku bola 
zrealizovaná vsiakovacia 
drenáž, ktorá zachytávala 
vodu v prívalových dažďoch, 
po určitom čase je potrebne 
opakovane prečistiť  

MČ 

Trh na Herlianskej ulici – 
obyvateľom vadia krčmy, 
ktoré sú na trhu.  

 

Priestory prenajíma VPS, 
MČ si preverí nájomné 
zmluvy. 

Pri obnove nájmu MČ bude 
komunikovať s VPS o type 
prevádzok, ktorým budú 
priestory prenajaté. 

 

Obyvatelia žiadajú vykonať 
orezy stromov v lokalite  
Komárnická 28. 

MČ zaradí túto lokalitu do 
plánu orezov. 

Orezy zelene v danej lokalite 
boli vykonané v mesiaci júl. 

MČ 

Osvetlenie na Komárnickej – 
je osadená len 1 lampa, 

Verejné osvetlenie je 
v kompetencii hlavného 

MČ sa bude usilovať 
o zabezpečenie osvetlenia 

Hlavné mesto a 



ktorá je zatienená stromami.  mesta, resp. spoločnosti 
Siemens. 

dostupnými spôsobmi. Siemens 

Kontrola odparkovaných áut 
na  všeobecných miestach 
vyhradených pre invalidov. 

 MP kontroluje tieto 
parkovacie miesta, pokuta za 
zaparkovanie neinvalida na 
mieste pre invalidov je až 150 
EUR. 

MP 

Obyvateľka sa zaujímala 
o faktúru -  nákup 
xeroxového papiera za 1200 
EUR. 

 Dodávateľská spoločnosť 
vyhrala elektronickou 
aukciou, cena je dokonca 
nižšia ako minulý rok.  

 

Križovatka Bajkalská-
Prievozská (pri zastávke 
Martinčekova) -  vedľa cesty 
je vyšľapaný chodník. 
Obyvatelia navrhujú jeho 
spevnenie/ vydláždenie. 

MČ preverí situáciu a zváži 
možné riešenia.  

Chodenie mimo chodníka je 
nedisciplinovaným správaním 
obyvateľov. Dláždenie 
takýchto chodníkov je 
nekoncepčné. 

MČ 

Návrh na vydláždenie 
viacerých vyšľapaných 
chodníkov v Ružinove. 

 Chodenie mimo chodníka je 
nedisciplinovaným správaním 
obyvateľov. Dláždenie 
takýchto chodníkov je 
nekoncepčné. 

 

Na Ružinovskom cintoríne 
(po novom Vrakunskom 
cintoríne) dochádza 
ku krádežiam a prepadom. 

MP dá podnet na vedomie 
okresnému riaditeľovi a 
veliteľovi polície vo 
Vrakuni.  

 MP a štátna 
polícia 

Svätoplukova 24 –– 
obyvatelia upozorňujú na 
rozbité cesty, pokazené 
lavičky, staré ruže. Požadujú 
revitalizáciu.  

 

 V súčasnosti prebieha oprava 
výtlkov v Ružinove. 
Svätoplukova je v správe 
magistrátu.  

Lavičky v Kukorelliho parku 
boli opravené v mesiaci júl. 

MČ vykonáva bezpečnostné 
a zdravotné orezy stromov. 

Na revitalizáciu zelene si 
obyvatelia mohli požiadať 
o grant z MČ do 31.5.2013. 

 

V bytovom dome na 
Svätoplukovej 24 je 

MČ požiadala hl.mesto 
o povolenie na predaj 

MČ čaká na súhlas primátora MČ 



 

zdevastovaný a neobývaný 
byt, ktorý je v správe MČ.  

týchto bytov v dražbe, aby 
sme predišli takýmto 
situáciám. 

na predaj takýchto bytov. 

Malinký park - obdĺžnik pri 
dome Gaudí, Kulíškova, 
Svätoplukova – obyvatelia 
chcú revitalizovať. 

Pozemok nemá založený 
list vlastníctva, MČ do 
tohto pozemku nemôže 
investovať. 

  

Košická č. 42 - 44 – 
v stredovom zelenom páse 
kde sú vydláždené plochy, 
parkujú autá. 

Dopravný inžinier preverí 
situáciu. 

Predmetná plocha patri 
Magistrátu hl. mesta SR, je 
potrebné tento stav riešiť 
s Magistrátom. 

Magistrát 

Či Svätoplukova 24 má 
nájom na terasu – zaujatie 
verejného priestranstva. 

MČ preverí stav. Mestská časť nevydala 
zaujatia VP na predmetnú 
plochu, nakoľko predmetná 
plocha patrí Magistrátu hl. 
mesta.  

Magistrát 

Je možné namaľovať 
vodorovné dopravné 
značenie – žlté čiary na 
viaceré miesta v Ružinove? 
(výjazd z Azalkovej) 

Situáciu preverí dopravný 
inžinier MČ. 

Mestská časť na základe 
obhliadky s dopravným 
policajtom a  po odsúhlasení 
navrhne riešenie, ktoré bude 
riešiť danú dopravnú situáciu 

MČ 

Odbočka z Bočnej ulice 
(parc. č. 16888/285 k.ú. 
Trnávka) – obyvateľka 
upozornila na zlý stav 
povrchu vozovky a žiada jej 
opravu. 

 Pozemok nemá založený list 
vlastníctva. Z tohto dôvodu 
MČ nemôže investovať do 
údržby či opravy tejto 
komunikácie. 

 

Martinčekova 28 - stromy, 
ktoré bránili prachu pri 
križovatke sa vyrúbali pri 
rekonštrukcii križovatky.  

 

Preveríme náhradnú 
výsadbu za vyrúbané 
stromy.  

V záväznom stanovisku 
hl.mesta SR Ba k stavbe 
Forum Center bola aj 
požiadavka hl.mesta na 
rekonštrukciu križovatky 
Bajkalská-Prievozská, ktorá 
zahŕňala výrub zelene. Za 
vyrúbané stromy hlavné 
mesto udelilo stavebníkovi 
finančnú náhradu vo výške 
spoločenskej hodnoty drevín. 

MČ 

Vysvetlivky: 
MP mestská polícia 
DI detské ihrisko 



BD bytový 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 


