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PODNET  NÁVRH RIEŠENIA  STAV VYBAVENIA  KOMPETENCIA 

Centrum Rafael – 
hlučná prevádzka zo 
záhrady, grilovačka, 
nadávky, koncerty 
vonku – pod oknami, 
okolo 50 ľudí na akcii  

Zorganizovanie 
stretnutia s majiteľom 
Centra Rafael, 
Centrum Rafael bolo 
upozornené   

V riešení   MÚ  

Vysadiť kríky  
Narcisová 40  - je tam 
diera vo výsadbe  

Správca bytového 
domu nech dá žiadosť 
na referát životného 
prostredia , MÚ 
preverí možnosti 
pozemku  

  

Ako sa bude riešiť 
parkovanie 
v Ružinove? 

Mesto opäť pracuje na 
jednotnej parkovacej 
politike, do ktorej sa 
chce Ružinov zapojiť  

V riešení   

Narcisová  40 – dá sa 
namaľovať žltá čiara 
pred vchod aby pred 
vchodom ľudia 
neparkovali?  

Zákon zakazuje 
parkovať pred 
vchodom,  ak by bola 
žltá čiara, tak by 
muselo byť aj zvislé 
značenie – ide 
o duplicitné značenie, 
vodiči majú dodržiavať 
zákon o cestnej 
premávke  

  

Nápad: do Karty 
Bratislavčana dať čip 
na parkovanie 
Bratislavčanov, ľudia 
by si tak aj Kartu kúpili  

  Hlavné mesto  

Je možné že 
parkovanie dopadne 
tak, že pôjde Ružinov 
svojou cestou?  
Netreba si robiť 
nádeje, že magistrát 
niečo vytvorí  

Primárne je cieľom 
mať jednotnú politiku 
parkovania v Bratislave  

  

Popri diaľnici zozadu 
Prievozu by bola 
vhodná cyklocesta, 
zatiaľ je tam len veľa 
odpadkov  

Návrh prebehol aj 
v rámci diskusie s 
s cyklokoalíciou. Návrh 
je v štádiu 
preverovania vzťahov 
k pozemkom  

V riešení  MÚ  

Aký bude osud 
bývalého obchodného 
domu Ružinov?  

Stále prebiehajú 
rokovania.  Potom sa 
predstavia investori 

  



verejnosti  

Obyvateľ Listovej – 
areál Rapidu obsahuje 
niekoľko parciel 
2211/27 –  vyše 2 000 
m2  - od oplotenie po 
parkovisko – 
v minulosti to udržiaval 
majiteľ Rapidu, teraz 
tam chodia psíčkari – 
tvrdia, že je to 
pozemok obce – nedal 
by sa tam zrealizovať 
výbeh pre psov?  

Ide o parcelu hlavného 
mesta. Preveríme 
vhodnosť pozemku. 

 MÚ  

Centrum Rafael  
Narcisová -  nemohli 
by tam byť jasle?  

Vlastníkom je firma  
Salvus,  
budova je na predaj za 
650 tisíc eur, LV 
parcely nezaložený 
15588/1 (pozemok 
nevysporiadaný)  

  

Pub na Astrovej  – nie 
sú ochotní upokojiť 
prevádzku  

Volať mestskú políciu 
159  

  

Máme 
neprispôsobivých 
podnájomníkov 
v dome. Máme volať 
mestskú alebo štátnu 
políciu? 

Môže byť aj 158, aj 
159, polícia zabezpečí 
kto príde  

  

Mierová – zanedbané 
kvetináče pred 
bytovkami oproti MH 
SR  

Majú sa o ne starať 
správcovia bytoviek  

  

Detské ihrisko na 
Kaštieľskej – je tam 
starý piesok a zničené 
drevené obrubníky – 
TREBA VYMENIŤ CELÝ 
PIESOK NIELEN ČASŤ  

 V riešení  MÚ, RP V-PS 

Ihrisko Narcisová 
v zlom stave 

Nezaložený LV, 
pozemok 
nevysporiadaný, 
ihrisko sa preto nedá 
aktuálne 
rekonštruovať  

  

Zeleň je v zlom stave 
na pozemku Centra 
Rafael  - suchá baza 
nad chodníkom  

Centrum Rafael získalo 
grant na revitalizáciu 
zelene, prípadne 
pomôže MČ  

V riešení   

 


