
 
 
STRETNUTIE S OBČANMI 9.12.  2014 
ZŠ Kulíškova 
 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 
VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Bokovka – sťažnosť na 
hluk pred krčmou, 
prevádzkové hodiny 
v rozpore s VZN, zápach 
z krbového komína 

MsP bude robiť pravidelné kontroly vo 
večerných hodinách zamerané na 
dodržiavanie nočného pokoja. Podľa VZN 
môžu byť otváracie hodiny v prevádzke 
s pohostinskými službami a hudobnou 
produkciou do 5:00. MČ skontaktuje 
majiteľa prevádzky za účelom zlepšenia 
fungovania so susedmi.  

V riešení  MČ, MsP  

Zamestnanci biznis 
centier na Karadžičovej 
parkujú na sídlisku na 
Budovateľskej, hádžu 
smeti do kontajnerov, za 
ktoré si platia obyvatelia. 
Bude sa robiť niečo 
s parkovaním?  

V spolupráci s novým vedením mesta 
a mestským zastupiteľstvom by mohol 
vzniknúť nový parkovací systém, ktorý sa 
doteraz nepodarilo prijať  

 Mesto, mestské 
časti 

Preplnené kontajnery pri 
SD Nivy a Nostalgia 
Café, nedostatočná 
kapacita 

Preveríme  Objednávateľ 
kontajnera  

Obyvatelia vnútrobloku 
na Súťažnej nechcú 
lavičku blízko okien  

Preveríme možnosť zmeny.   MČ  

Návrh na zriadenie 
kontajnerového stojiska 
na Súťažnej 16 na 
nevyužitom priestranstve 
s náletovými drevinami. 
Nevidno dobre dopravné 
značky zo Svätoplukovej 
na Súťažnú kvôli 
konárom   

Treba preveriť vlastnícke pomery pozemku 
a možnosť realizácie  

 MČ   

Riaditeľka ZŠ Kulíškova – 
poďakovanie za granty 
od MČ na výsadbu 
zelene a posedenie pod 
čerešňou. Tenisový kurt 
v zrekonštruovanom 
areáli by chceli 
maximálne využívať pre 
potreby školy a jej 
tenisové triedy. Výzva 
pre obyvateľov, aby sa 
po tartane nebicyklovali, 

Detailne sa to vyrieši so správcom areálu, 
ktorý tu ešte nemá svoj priestor.  

 MČ, ZŠ, RŠK  



je to bežecká dráha, nie 
cyklistická.  
Na Metodovej ulici sa 
v noci neparkuje lebo je 
tam tma, nie je tu 
pohrabané lístie ešte 
a chýba ešte jeden 
smetný kôš na 
Metodovej. RP VPS 
orezal len dva topole, 
vedľajší strom už nie.  

Niektoré smetné koše už boli doplnené, 
postupne MČ dopĺňa ďalšie po celom 
Ružinove. Od roku 2013 bolo po Ružinove 
osadených okolo 300 smetných košov.  
S vyhrabávaním lístia je RP VPS v časovom 
sklze. Ružinovskí poslanci v januári 2015 
absolvujú poslanecký prieskum v RP VPS 
a navrhnú, čo ďalej s fungovaním RP VPS.  

 RP VPS, MČ, MZ  

Ihrisko Cyrilova – koho 
sú pozemky? Koho sú 
pozemky pod garážami 
na Cyrilovej?  

Pozemok pod ihriskom nepatrí MČ, ale 
Združeniu technických a športových 
činností SR. Niektoré pozemky pod 
garážami sú v súkromnom vlastníctve.  

  

Obyvateľka 
Budovateľskej ďakuje za 
opravu a zvýšenie 
oplotenia na DI 
Budovateľská 

Zrealizovala MČ.   MČ 

Budú sa predávať 
pozemky pod garážami?  

V uznesení miestneho zastupiteľstva je, že 
predaje sa budú posudzovať individuálne 
a zároveň v súlade s koncepciou odpredaja 
pozemkov pod garážami. Od 27.11 2014 
funguje nové zastupiteľstvo, záleží na jeho 
rozhodnutí.  

 MZ  

Lístie je ešte 
nepohrabané 

RP VPS vyhrabával lístie na Ostredkoch, 
v Ružovej doline, aktuálne robí na Štrkovci 
a na Pošni.  Ružinovskí poslanci v januári 
2015 absolvujú poslanecký prieskum v RP 
VPS a navrhnú, čo ďalej s fungovaním RP 
VPS.  

 MČ, RP VPS  

Pri kontajnerových 
stojiskách na 
Daxnerovom námestí, 
Kvetnej, Kulíškovej, 
Kvačalovej je 
neporiadok.  

MČ upozorní správcov bytových domov    

Poďakovanie za nové 
lavičky na Viktorínovej 
a v parku Kukorelliho  

Zrealizovala MČ v rokoch 2013 a 2014.    

Poďakovanie za bežeckú 
dráhu v areáli ZŠ 
Kulíškova 

Zrealizovala MČ spolu s HB Reavis Slovakia 
v roku 2014.  

  

V akom štádiu je žiadosť 
o výrub smreku na 
Koceľovej?  

Ide o výrub na súkromnom pozemku 
z dôvodu tienenia, o výrub žiada obyvateľ. 
Výrubové konanie bolo zastavené 
z dôvodu, že žiadateľ nedodal v lehote 
vyjadrenie k náhradnej výsadbe a výrubu 
(žiadateľ nechce uhradiť výrub ani 
realizovať náhradnú výsadbu).  

V riešení   

Kedy sa bude Rekonštrukcia ihriska je v návrhu rozpočtu  MZ, 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 Bratislavy 
KDI- Krajský dopravný inšpektorát (dopravní policajti) 
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť 
TVR a RE s.r.o- Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO 
GIB- Generálny investor mesta Bratislavy- mestská firma, ktorá zabezpečuje investičné akcie 
hlavného mesta. 

rekonštruovať DI 
Páričkova 

na rok 2015, rozpočet ešte musí schváliť 
miestne zastupiteľstvo  

Kedy budú rezidenčné 
parkovacie miesta?  

V spolupráci s novým vedením mesta 
a mestským zastupiteľstvom by mohol 
vzniknúť nový parkovací systém, ktorý sa 
doteraz nepodarilo prijať.  

 Mesto, MČ  

Jadrová 1-5 – zjazd 
z chodníka je neustále 
obsadený autami  

Preveríme, ako zlepšiť situáciu.   MČ  

Striedanie lokalít pre 
umiestnenie kontajnerov 
na Nivách   
 

V roku 2014 sa lokalita striedala, môžeme 
v tom pokračovať, podmienkou je 
dostatočný priestor na umiestnenie 
kontajnera a príjazd veľkým vozidlom.  

 MČ  

Návrh otvoriť zberný 
dvor na zelený odpad na 
Mlynských luhoch aj cez 
víkend  

Zberný dvor RP VPS má otváracie hodiny 
v sobotu dopoludnia (záhradný odpad).  

  

Návrh na vyčlenenie 
peňazí na obnovu 
pamätihodností 
a vytvorenie mapy 
pamätihodností  

Na web stránke Ružinova je aktuálne 
zverejnený zoznam pamätihodností 
s popisom a fotografiou. Rozpočet 
schvaľuje miestne zastupiteľstvo.  

 MČ 

Kamera MsP na 
Radničnom námestí – je 
použiteľná keď majú 
stromy listy?  

Preveríme na mestskej polícii, ktorá má 
výstup z kamier na Gunduličovej.  

 MsP  

Dvor medzi 
Budovateľskou 
a Súťažnou – sú tam 
obrovské mláky, chýba 
dažďový vpust  

Preveríme situáciu.   MČ 


