
STRETNUTIE S OBČANMI   3. 9. 2013 
ZŠ Ružová dolina 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 15.11.2013 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 
Žiadosť o umiestnenie 
veľkokapacitného kontajnera 
pred DK Nivy počas 
jesenného upratovania a nie 
pred zdravotné stredisko, 
prípadne striedať tieto 
lokality. 

Mestská časť umiestni 
veľkokapacitný kontajner 
v rámci jesenného 
upratovania na parkovisku 
pred spoločenským 
domom Nivy v prípade, že 
bude zabezpečený 
dostatočný priestor pre 
manipuláciu 
s kontajnerom. 

 
Odpovedané na mieste. 

MČ 
 

Na Súťažnej ulici medzi 
garážami 13 a 15 je padnutá 
značka zákaz zastavenia. 

MČ preverí stav a vykoná 
nápravu. 

Zaradené do 
harmonogramu 
plánovaných prác na 
okamžité riešenie. 

MČ 

Na Budovateľskej 11-17 
majú obyvatelia záujem 
o nadstavbu, investor však 
nevie deklarovať parkovacie 
miesta. Zaujímajú sa ako 
bolo vydané stavebné 
povolenie na nadstavbu 
Budovateľská 1-5? 

 Starosta Ružinova 
v súčasnosti apeluje na 
mestské zastupiteľstvo, 
aby neprenajímalo 
mestské pozemky, na 
ktorých sa už parkuje, 
lebo tak parkovacie 
miesta nepribudnú. 

 

Detské ihrisko na loptové hry 
na Budovateľskej 11-17 
nemá prevádzkový poriadok 
a v lete tam mládež hrá aj do 
23:00 hod. Navyše ihrisko 
má roztrhané pletivo, smeti 
na zemi, nie je tam smetný 
kôš. Ochranná sieť na lopty 
je príliš nízka a už aj rozbila 
okno na dome. 

Mestská časť dá dočistiť 
priestor, opraviť pletivo 
a osadenie smetného koša 
zaradí do harmonogramu. 
MČ preverí situáciu a zváži 
inštaláciu vyššej 
ochrannej siete. 
 

Mestská časť zabezpečí 
osadenie odpadkového koša 
a opravu oplotenia 
v termíne do 31.10.2013. 
Preverí technické možnosti 
zvýšenia oplotenia – 
ochrannou sieťou a práce 
budú vykonané v roku 
2014. 

MČ 

Na Babuškovej ulici sú stále 
vyznačené žlté čiary 
a osadené zábrany. 

Vzhľadom na skutočnosť, 
že Zdravotné stredisko 
s.r.o., Babuškova 
nereagovalo na výzvu 
k odstráneniu 
neoprávneného 
dopravného značenia 
Mestská časť Bratislava – 
Ružinov zadala 
dodavateľskej firme 
pokyn, aby dopravné 
značenie, ktoré nie je 
súčasťou schválenej 
projektovej dokumentácie 
odstránila.   

Nakoľko zo strany 
Zdravotného strediska s. r. 
o., Babuškova 2 BA , 
nedošlo k odstráneniu 
zábran a dopravného 
značenia do stanovenej 
lehoty, MČ zabezpečila 
odstránenie zábran 
dodávateľskou firmou.  

 

 



Obyvatelia na Babuškovej 3 
nedostávajú do schránok 
Ružinovské echo. 

MČ preverí situáciu 
a zabezpečí nápravu. 

Odpovedané na mieste. 
Situácia preverená, na 
Babuškovu 3 bolo ECHO 
doručované do spoločnej 
schránky, susedia ECHO 
mali. 

TVR a RE s.r.o. 

Pochvala za pravidelné 
vyberanie smetných košov 
na Ostredkoch. 

 
                 - 

 
               - 

 

Pochvala za opravu cesty na 
Sabinovskej ul. pred sídlom 
BSK – oprava bola vykonaná 
aj na základe podnetu 
obyvateľa. 

 
 
                 - 

 
 
               - 

 

Upozornenie na 
nevyhovujúcu dopravnú 
situáciu a nízku bezpečnosť 
na Drieňovej pred ZŠ. 

Drieňová ulica je v správe 
Magistrátu. Mestská časť 
podala do grantového kola 
projekt na zviditeľnenie 
dopravného značenia pred 
školami, žiaľ grant sme 
nezískali.  
Oslovíme magistrát so 
žiadosťou o zníženie 
rýchlosti na predmetnom 
úseku. 

V Komisii pre určovanie 
dopravných značiek 
a dopravných zariadení bol 
odsúhlasený projekt 
organizácie dopravy riešiaci 
doplnenie dopravného 
značenia. MČ Bratislava – 
Ružinov už zadala do 
harmonogramu 
plánovaných prác doplnenie 
dopravného značenia na 
naväzujúcich 
komunikáciách, ktoré má vo 
svojej správe. 

Magistrát 

Pochvala za umiestnenie 
kontajnera pred obchodným 
domom Helios, ktorý 
viditeľne prispieva k čistote 
okolia. 

 
 
               - 

 
 
                - 

 

Kritika voči polícii, ktorá 
údajne udelila výnimku zo 
zákazu státia a parkuje so 
svojim vozidlom napriek tejto 
zákazovej značke. 

MP preverí prípad, 
spravidla však takéto 
výnimky neudeľuje. 

 MP 

Vo vnútrobloku 
Mraziarenskej ulice 
nerešpektuje vodič značku 
zákaz zastavenia, tak sa 
k bránam 1, 3, 5 nedá 
dostať. 

MP preverí situáciu. Pri zistení porušovania 
predpisov treba kontaktovať 
MP na čísle 159. 

MP 

Žiadosť o osadenie smetných 
košov rohu Záhradnícka 60-
68 (pri reštaurácii Avalon) 
a Zelinárska. 

Tento pozemok je vo 
vlastníctve hlavného 
mesta. 

Starosta interpeloval 
primátora v tejto veci. 

Magistrát 

Vnútroblok na križovatke 
Zelinárska Záhradnícka 66-68 
dostali peniaze z grantu 
a zrevitalizovali si okolie, 

Redakcia Echa si príde 
pozrieť tento 
zrevitalizovaný priestor. 

 TVR a RE s.r.o. 



 

urobili petangové ihrisko.  
Pripomienky k podmienkam 
grantového kola MČ, 
napríklad aby sa úžitkový 
trvalý materiál zakúpený 
z grantu dal požičiavať iným 
osobám. 

  MČ 

Záujem obyvateľov 
svojpomocne si vyupratovať 
okolie bytových domov na 
Budovateľskej ulici. 

MČ vie zabezpečiť 
kontajner po dohode 
s odd. životného 
prostredia. 

Odpovedané na mieste. Obyvatelia v 
spolupráci s MČ 

Kritika rezidenčnej 
parkovacej karty podľa 
pripravovanej parkovacej 
politiky, majiteľ viacerých áut 
by mal platiť veľké sumy aj 
keď svoje autá parkuje vo 
vlastnej garáži. 

Návrh parkovacej politiky 
obsahuje viacero 
ustanovení s ktorými MČ 
nesúhlasí, budeme ďalej 
rokovať. 

Odpovedané na mieste. Magistrát, MČ 

Na parkovisku Ružová 
dolina/ Klincova neodteká 
kanál. 

MČ preverí situáciu a bude 
riešiť. 

Dňa 2.10.2013 bol na 
základe podnet obyvateľov 
vyčistený dažďový vpust na 
rohu ulíc Klincová / Ružová 
dolina pri popisnom č. 13.  

 

Záujem vybudovať 
parkovisko v Ružovej doline 
na magistrátnom pozemku. 

Starosta sa stretne so 
žiadateľom vo veci 
splnenia noriem zelene. 

 Magistrát, MČ 

Bude park v Ružovej doline 
(medzi vežiakom 
a Prievozskou) revitalizovaný 
obdobne ako vedľajší park 
Ružová dolina? 

Predmetný park chceme 
revitalizovať z eurofondov 
-  operačný program 
nasledujúceho obdobia. 

MČ pripravuje projekt.  MČ, Magistrát, EÚ

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


