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PODNET  NÁVRH RIEŠENIA  STAV VYBAVENIA  KOMPETENCIA 

Obyvateľka Vrútockej – 
chce zrušiť 
jednosmerku z Tŕňovej   

MČ aktuálne 
v spolupráci s návrhmi 
obyvateľov pripravuje 
vylepšenie 
jednosmeriek na 
Trnávke 

V riešení  MČ, KDI  

Bývalá ubytovňa 
Priemstavu na 
Vrútockej-Kašmírskej -   
treba tu upraviť kríky, 
pokosiť, aktuálne je to 
vyčistené ale kríky sú 
tam 2-metrové 
náletová zeleň  

MČ preverí 
zodpovedný subjekt za 
údržbu zelene 

V riešení  MČ, vlastník pozemku  

Poďakovanie 
miestnemu úradu za 
lavičky, ihrisko. 
Obyvateľka nerozumie, 
prečo sa poslanec 
Jusko vyjadril, že 
netreba 
zrekonštruovať SD 
Bulharská. Obyvatelia 
by tu chceli 
spoločenské centrum 
a sú radi, že sa má 
objekt rekonštruovať   

   

Deti v školskej jedálni 
za réžiu platia 0,35 
centov, čo je veľa, keď 
majú napríklad 3 deti. 
Nebolo by možné znížiť 
v zastupiteľstve 
poplatky za réžiu?  

Poplatky vychádzajú 
z VZN, ktoré schvaľuje 
miestne zastupiteľstvo. 

  

Aký je stav s objektom 
Pavlovičova 1?  

Objekt v súkromnom 
vlastníctve. Územný 
plán zóny Trnávka 
stred reguluje toto 
územie.  Nie je stále 
konkrétny investičný 
zámer.  

 Vlastník  

Pavlovičova 1-3  - sú 
tam dolámané konáre  

RP VPS ešte stále 
zbiera polámané 
konáre ja v rámci 
druhého kosenia  

  

Rozkradnuté 
unimobunky 

BSK prenajalo v apríli 
2015 areál Saleziánom, 

 BSK, nový nájomca  



Pavlovičova 3, zlý stav 
areálu Pavlovičova 3. 
Horelo tam včera.  

ktorí tu budú robiť 
komunitné centrum, 
Domino má využívať 
športový areál  

Nový riaditeľ RP VPS 
hovorí v článku 
v Ružinovskom echu 
o mnohých 
nedostatkoch. Ako sa 
to mohlo stať? Ako 
s RŠK? My daňoví 
poplatníci to všetko 
zaplatíme?  

V prípade RŠK MČ 
podala trestné 
oznámenie na 
neznámeho páchateľa 
za spreneveru, 
vyšetruje to polícia. RP 
VPS je akciová 
spoločnosť so svojím 
vedením.  
Nastavenie 
kontrolného 
mechanizmu má 
zabezpečiť iné 
fungovanie RP VPS, 
ktorý doteraz 
nefungoval 
dostatočne.  

V riešení, na každé MZ 
musí RŠK a RP VPS 
predkladať správu 
o hospodárení.  
 

MČ, RŠK, RP VPS 

Nedalo by sa kino Zora 
nejako 
zrekonštruovať? 

Je to majetok mesta,  
OZ to má v prenájme, 
dostalo 
z participatívneho 
rozpočtu peniaze na 
fitnes prvky pre 
seniorov.  
 

 Mesto Bratislava 

V záhradkárskych 
osadách na Trnávke sa 
stavajú rodinné domy. 
Dokedy to budeme 
tolerovať?   

Stavebný úrad 
neustále rieši prípady 
čiernych stavieb  

 Stavebný úrad  

Obyvatelia z rodinných 
domov Na 
križovatkách 
nedostávajú ECHO   

Redakcia preverí 
u distribútora.  

V riešení   

Kedy budú zápisnice 
z miestneho 
zastupiteľstva na webe 
podľa zákona 
211/2000?  
Prečo nie sú 
zverejnené termíny 
zastupiteľstva?  

Zápisnice je povinná 
zverejňovať NR SR.  Na 
miestne zastupiteľstvá 
sa povinnosť 
zverejňovať zápisnice 
vzťahuje v 
„primeranej“ forme. 
MČ zverejňuje 
televízny záznam zo 
zasadnutia MZ. 
Termíny zastupiteľstva 
sú zverejnené formou 
uznesenia na webe, 

  



rovnako v sekcii 
Miestne zastupiteľstvo 
zároveň so 
zverejnením 
materiálov.  
 

Na križovatkách 
vnútroblokové 
komunikácie – majú 
ich na LV, ale využívajú 
ich všetci. Nevedia ich 
uzavrieť 
z bezpečnostného 
hľadiska. Kedy sa 
dorieši zverenie pre 
MČ?  

Komunikácie sú 
v spolupodielovom   
vlastníctve vlastníkov 
bytov. Vlastníci sa 
musia dohodnúť na ich 
odovzdaní mestu 
a mesto ich môže 
zveriť mestskej časti.   

  

Má tu byť MŠ na 
Vietnamskej. Kedy to 
bude? Pre mňa je 
urážajúce, že sú 
uprednostnené deti zo 
sociálne slabších rodín, 
ale má to byť pre 
pracujúce rodiny. Pre 
mňa je to priestor pre 
korupčné prostredie.  
Stačilo by mi, keby sa 
dodržiavalo kritérium 
vek.  Sťažnosť na 
riaditeľku MŠ Piesočná 
– ako kritérium prijatia 
uvádza, kto priniesol 
prihlášku skôr. Návrh 
na zverejňovanie 
prijatých a neprijatých 
detí.  

2 nové triedy v budove 
na Vietnamskej je 
v pláne otvoriť 
v septembri 2015.  
Napriek zvýšeniu 
kapacity škôlok od 
roku 2012 o cca 220 
miest nebude možné 
od septembra 2015 
prijať cca 230 
Ružinovčanov starších 
ako 3 roky.  
MČ preverí legislatívne 
možnosti 
zverejňovania 
zoznamov detí.  

  

Nedalo by sa budovy 
na Vietnamskej využiť 
na MŠ? Požiadať 
magistrát.  

Mestské zastupiteľstvo 
už raz schválilo predaj 
budovy, k uzavretiu 
kúpnej zmluvy 
nedošlo. MČ preverí 
aktuálne možnosti, 
keďže 1 objekt je 
v dezolátnom stave 
a druhý slúži ako 
ubytovňa.  

  

Pavlovičova 3 – spadol 
obrovský konár – 
TREBA OREZAŤ 
KONÁRE – dávali už 
žiadosť o orez – 

Alej na Pavlovičovej je 
zaradená do 
harmonogramu orezov  

V riešení   



URGENTNE  

Na križovatkách alej 
topoľová – tiež treba 
orezať.   

Alej je zaradená do 
harmonogramu orezov  

V riešení   

Mladí ľudia na 
Pavlovičovej, 
Gašparíkovej robia 
relly pričom je to 
obytná zóna. Mestskú 
políciu som nikdy 
nevidel.   

Je to porušovanie 
zákona o cestnej 
premávke, pokutovať 
môže polícia.  

 Polícia  

Ako prebieha výber 
obyvateľov na 
Vietnamskej? Dá sa 
dohliadnuť na to, aby 
nedevastovali 
spoločné priestory. 
Všetci majú psov. Dom 
je v zlom stave.  

Návrhy na pridelenie 
bytov dáva bytová 
komisia podľa 
platného VZN.  

  

Lipy – ulica Pri strelnici 
– v zlom stave.  

MČ dá urobiť 
fytopatologický 
posudok, ktorý 
zhodnotí stav stromov.  

 MČ  

Pred herňou na 
Slovinskej – na ceste 
kde chodí MHD, je 
jama.  

  Magistrát  

Kanalizácia Pri strelnici 
17,19, 21, 23, 
Bulharská -  je stará 
kanalizácia nefunkčná, 
50 metrové prípojky, 
úzke, nepoužiteľné.  

  BVS  

Pri strelnici – 
prepadáva sa 
kanalizácia  

  BVS  

Nová výstavba 
nákupných centier 
spôsobila z Trnávky 
rohožku.  Jednosmerky 
by mali navrhované 
tak, aby znechucovali 
iných aby prechádzali 
cez Trnávku.  

MČ aktuálne 
v spolupráci s návrhmi 
obyvateľov pripravuje 
vylepšenie 
jednosmeriek na 
Trnávke. Občania sa 
môžu zapojiť 
a navrhnúť.  

V riešení   

Mám garáž na Trnávke 
na Cablkovej prenajatú 
na mestskom pozemku 
– zmluva ma zarazila – 
mám si zobrať garáž na 
chrbát, keď mi 
vypoviete zmluvu?  

Cablkova je v koncepcii 
parkovania 
v hromadných 
garážach podľa 
platného uznesenia 
navrhnutá na výstavbu 
hromadných garáží. 

 MČ  



V prípade, že tu bude 
existovať zámer 
vybudovania 
hromadných garáží, 
s každým majiteľom 
bude potrebné sa 
majetkovo 
vysporiadať. Podľa 
koncepcie predaja 
pozemkov pod 
garážami sa 
dopredávajú tie 
pozemky, kde už je 
väčšina pozemkov 
rozpredaná.  
 

Návrh na osvetlenie 
prechodu na Trnavskej 
ceste pri cintoríne 
Martinskom  

  Magistrát  

Dodávatelia pre RP 

VPS - napísali sme list, 

lebo nemáme 

zaplatené faktúry 

z VPSky 3 roky. Už som 

nútený predávať 

stroje.  Mne už zoberú 

byt. Kosili sme v MČ 23 

rokov, vždy sme kosili 

načas. Chceme termín 

a vzájomné 

započítanie  

pohľadávok, aby im to 

MČ vyplatila.  Do 

konca mája 

potrebujeme peniaze. 

Chceme sa dohodnúť 

s novým 

menežmentom. Bolo 

by možné dať do MZ 

bod odkúpenie 

pohľadávok?   

Nové vedenie RP V-PS 

musí na každé MZ RP 

V-PS predkladať 

informáciu 

o hospodárení 

spoločnosti, MZ 

rozhodne, čo ďalej s RP 

V-PS.  

 

 

 

  

Čistota na Trnávke – 

nezametá sa na 

Bulharskej, na 

Kašmírskej, na 

Bulharská je v správe 

magistrátu, Kašmírska 

a Vietnamská v správe 

MČ. Komunikácie 

zametá RP V-PS podľa 

 RP V-PS, magistrát  



Vietnamskej.  harmonogramu, 

problémom sú 

zaparkované autá. 

Systém treba zlepšiť 

umiestňovaním 

dopravných značiek 

o zákaze státia počas 

čistenia komunikácií.  

Neexistuje dažďová 

kanalizácia na ulici Na 

križovatkách po Lidl  

MČ dáva pravidelne 

podnety pre BVS, kde 

treba dobudovať, 

opraviť kanalizáciu. 

V roku 2014 BVS 

realizovala novú 

kanalizáciu na 

Mierovej, Parkovej, na 

Nových záhradách.  

 BVS  

Kanalizácia sa 

prepadáva na 

Vietnamskej  

MČ dáva pravidelne 

podnety pre BVS, kde 

treba dobudovať, 

opraviť kanalizáciu. 

V roku 2014 BVS 

realizovala novú 

kanalizáciu na 

Mierovej, Parkovej, na 

Nových záhradách. 

 BVS   

Bytový dom Na 

križovatkách je podvod 

na ľuďoch.  Toto je 

bezprávny štát.  

Obyvatelia sa 

nedohodli vzájomne 

medzi sebou na forme 

zníženia stavby, 

následne sa nedohodli 

ani s investorom. Ten 

stavbu realizuje podľa 

pôvodného územného 

rozhodnutia. Občania 

sa súdia.  

  

Nie je možné niekam 

presťahovať Útulok 

depaul? Bezdomovci 

chodia v MHD, ktorá 

premáva z letiska.  

Budova sa nachádza 

mimo sídliska. 

Organizácia Depaul 

Slovensko ju má 

prenajatú od mesta 

a v súčasnosti objekt 

Vyriešené  Mesto, Depaul 

Slovensko  



rekonštruuje, aby 

skvalitnila prácu 

s bezdomovcami. Je to 

skupina ľudí, s ktorou 

treba pracovať.  

Kedy bude môcť občan 

mať zverejnený 

príspevok v ECHU? 

Mám snahu od roku 

2013 a stále nič 

k snahe od roku 2013.  

Zadávateľka podnetu 

doteraz  neposlala 

žiaden konkrétny 

príspevok napriek 

tomu, že dostala 

termín uzávierky.  

Občania sa v ECHU 

vyjadrujú v mnohých 

príspevkoch. 

V najbližšom období 

chce vedenie TVR a RE  

inovovať časopis aj 

s rubrikami.  

 TVR a RE/Ružinovské 

ECHO 

Bude zverejnený 

oznam pre občanov 

ohľadom termínu 

uzávierky, maximálne 

možné rozsahu 

príspevku občana 

(formát, typ obrázku 

a iné technické 

náležitosti) alebo je to 

tajomstvo 

šéfredaktora? 

Každý, kto má záujem, 

niečo zverejniť, či už 

inzerent, organizácia, 

obyvateľ, si to 

odkomunikuje 

s redakciou podľa 

konkrétnej myšlienky, 

nápadu. Žiadna 

redakcia nezverejňuje 

paušálne všetko.  

Vyriešené  TVR a RE/Ružinovské 

ECHO 

Koľko žiadateľov z radu 

občanov žiadalo 

o zverejnenie 

príspevku v ECHU za 

rok 2014,2015?  

Redakcia si nevedie 

štatistiku, ani občania 

nedávajú žiadosti, ale 

odkomunikujú si to 

s redakciou. 

V mnohých 

príspevkoch sa 

vyjadrujú občania.  

 TVR a RE/Ružinovské 

ECHO  

Je efektívne mať 

uverejnenú dvojstranu 

v ECHU pre mapku, 

keď občan nemá 

priestor? Obsah 

Mapa s návrhom na 

jednosmerky nebola 

čitateľná na jednu 

stranu a dáva možnosť 

vyjadriť sa aj tým  

Vyriešené  TVR a RE/Ružinovské 

ECHO 



takejto potrebnej 

výzvy by mal byť 

dostupný na webe MČ.  

občanom, ktorí 

nepoužívajú internet. 

Zároveň je výzva 

dostupná na webe aj 

sociálnej sieti.  

 


