
STRETNUTIE S OBČANMI   4. 6. 2013 

ZŠ Medzilaborecká 

Dátum poslednej aktualizácie: 16.9.2013 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 

V lokalite Haburská-Tokajícka 
bolo odmontovaných 5 
starých lavičiek, ďalších 5 
bolo opravených. 

V minulom roku 
zredukovala MČ časť 
týchto lavičiek v počte 5 
ks, vzhľadom na to, že 
boli v havarijnom stave 
a neplnili svoj účel. Toho 
času sa tam nachádza 5 
ks lavičiek, ktoré sú 
postačujúce.   

V prípade, že sa preukáže 
záujem viacerých 
obyvateľov lokality osadiť 
ďalšie lavičky, MČ zváži 
doplnenie počtu. 

MČ 

Babuškova ulica pri 
zdravotnom stredisku - bola 
vyznačená dopravná žltá 
čiara. Obyvateľ žiada 
odstránenie tohto 
dopravného značenia. 

MČ vyzvala realizátora 
dopravného značenia 
a dopravných zariadení na 
predloženie projektu 
organizácie dopravy a 
zdôvodnenie realizovania  
dopravného značenia 
v termíne do 2.07.2013. 

 

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

MČ 

Obyvateľ požaduje 
vytvorenie parkovacích státí 
na Babuškovej ulici pri 
zdravotnom stredisku.  

Je potrebné v prvom rade 
zistiť majetkovoprávny 
vzťah k pozemku 
a následne vypracovať 
projekt organizácie 
dopravy, ktorý by riešil 
vytvorenie ďalších 
parkovacích miest. 

Pozemky  pri zdravotnom 
stredisku (spevnené plochy) 
sú vo vlastníctve 
Zdravotníckeho strediska 
s.r.o.  MČ bude hľadať iné 
schodné riešenie pre 
vytvorenie nových 
parkovacích stojísk. 

MČ 

Staré betónové detské 
ihrisko na Babuškovej, 
obyvatelia pripomínajú 
možnosť vytvorenia 
parkovacích miest. 

Konštrukcia spevnenej 
plochy nie je dimenzovaná 
pre motoristickú dopravu. 
Pri využití na parkovanie 
treba počítať s častými 
opravami, z toho dôvodu 
neodporúčame návrh 

 

 

 

 

MČ 



riešenia parkovacích miest 
za toho stavu. Je 
potrebné to riešiť 
v budúcnosti komplexne 
ako investičnú akciu, ktorá 
vyžaduje stavebné 
povolenie. 

                  - 

Obyvateľka má záujem stať 
sa členkou Klubu dôchodcov 
v okolí Štrkovca. 

Treba sa obrátiť na 
sociálny odbor na MÚ, kde 
zamestnanci poradia 
a odporučia najbližší klub.  

Odpovedané na mieste MČ 

Ako funguje systém gratulácii 
MČ jubilantom v Ružinove? 

Príbuzní alebo známi 
jubilanta môžu nahlasovať 
jubileum na MÚ - referát 
kultúry a športu.  

Odpovedané na mieste MČ 

Pochvala mestskej polícii –
pochôdzkar zo Štrkovca je 
často videný teréne 
a pomáha riešiť problémy 
obyvateľov. 

 

              - 

 

                  - 

MP 

Na Sabinovskej ulici je 
rozkopaný chodník – je tam 
nebezpečná diera. 

Bola povolená rozkopávka 
- pokládka HDPE rúr.  

Konečná úprava chodníka 
po výkopových prácach je 
ukončená. 

MČ 

Vrakunská ulica – povrch 
chodníka nie je dokončený. 

                 - Predmetná plocha bola 
opravená v mesiaci jún. 

MČ 

Pochvala – na Nezábudkovej 
ulici je vyznačená dopravná 
biela čiara a autá tam 
parkujú disciplinovane. 

 

                 - 

 

                - 

          

 

V akom štádiu je výstavba 
parkovacích miest na 
Medzilaboreckej 1-9? 

Konanie je v štádiu 
čakania na vydanie ÚR 
a zverenie od Magistrátu.  

MČ čaká na zverovací 
protokol od Magistrátu na 
predmetné pozemky 
a urguje jeho vydanie. 

MČ, Magistrát 

Bude rekonštruovaný povrch 
ulice Medzilaborecká? 
Obyvateľka upozornila na 
veľkú frekvenciu vozidiel, 
v ranných hodinách medzi 7-
8 hod. napočítala 326 áut. 

Komunikácia bola 
zaradená do prioritnej 
skupiny ciest na 
rekonštrukciu povrchu.   

V súčasnej dobe prebieha 
výmena asfaltového krytu 
na Medzilaboreckej ul. 
v úseku od Herlianskej po 
Tomašikovu. 

MČ 



Obyvatelia sa sťažujú na 
charakter trhoviska na 
Herlianskej. Upozorňujú na 
krčmy a pohostinstvá, kde sa 
koncentrujú neprispôsobiví 
občania. 

Trhovisko je v správe VPS. 
Pri predlžovaní nájomných 
zmlúv bude MČ dávať 
pozor na typ prevádzok.  

Nájomné zmluvy sú 
uzatvorené na 12 mesiacov, 
do konca roka 2013. 
Predlžovaniu zmlúv bude 
MČ venovať zvýšenú 
pozornosť. 

MČ 

Obyvatelia sa sťažujú na 
komplikované parkovanie  
v okolí Medzilaboreckej. 

Sídliská pri výstavbe 
neboli dimenzované na 
taký počet áut, aký je 
dnes.  

MČ má v pláne vybudovanie 
20 parkovacích miest na 
Medzilaboreckej ulici 1-9.  

MČ 

Komárnická 3 -  pri 
novovybudovanej herni boli 
chodníky predané 
súkromnému vlastníkovi a 
prerobené na platené 
parkovisko.  

Projekt organizácie 
dopravy bol odsúhlasený 
MČ a v Operatívnej 
komisii oddelenia 
prevádzky dopravy 
Magistrátu hl. m. SR 
Bratislavy v roku 2010.  

 MČ 

Obyvateľka sa informuje 
o výstavbe a parkovaní na 
Smolníckej a Solivarskej ulici. 
Momentálne tam je vyhĺbená 
jama.  

Stavebný úrad v Ružinove 
konštatoval, že SP stratilo 
platnosť a nariadil 
zastaviť stavebné práce.  

Konanie sa nachádza na 
Obvodnom úrade, stavebný 
úrad v Ružinove čaká na 
rozhodnutie nadriadeného 
orgánu -  obvodného úradu. 

MČ 

Obyvateľka  žiada o 
preventívne opatrenie MP – 
dodržiavanie rýchlosti na 
Ružinovskej ulici. 

 

              - 

Okresný a krajský dopravný 
inšpektorát v týchto 
lokalitách vykonáva 
kontrolu. Pokúsia sa posilniť 
hliadky.  

MP 

Komárnická 28 – obyvatelia 
žiadajú zhustiť policajné 
hliadky. 

Z kapacitných dôvodov 
nemôžu byť hliadky MP 
všade. 

Polícia prisľúbila zhustiť 
kontrolu. 

MP 

Obyvatelia sa sťažujú, že 
v Ružinove je málo 
odťahových vozidiel.  

1 odťahové auto využíva 
štátna polícia, 2 autá 
využíva mestská polícia vo 
viacerých MČ. 

Odpovedané na mieste. Magistrát 

V rohu trhoviska Herlianska 
bývajú rozložení stánkari. 
Obyvatelia sa dopytujú či sú 
platcami za záber verejného 
priestranstva. 

 Mestská polícia kontroluje 
stánkarov na trhovisku, či 
majú povolenie na 
ambulantný predaj. 
V prípade, že predajca 
povolením nedisponuje, MP 

MČ, VPS, MP 



rieši priestupok. 

Ako je riešená zmluvná 
záruka na vyznačenie 
vodorovného dopravného 
značenia?  

Záručná doba je určená 
zmluvou a  je závislá aj od 
technického stavu 
vozovky. 

Zmluva o vodorovnom 
dopravnom značení, ktorá 
okrem iného ustanovuje aj 
záručnú dobu bola uzavretá 
v zmysle zákona. 

MČ 

Prečo sú v MŠ umiestňované 
deti s trvalým pobytom mimo 
Ružinova a niektoré 
z Ružinova neboli prijaté? 

MČ nemôže podľa zákona 
stanoviť trvalý pobyt ako 
podmienku prijímania detí 
do MŠ, ale takéto deti 
uprednostňuje.  

MŠ vyvíja snahu zvýšiť 
kapacitu materských škôl 
úpravou vytipovaných 
objektov pre potreby 
materských škôl.  Pre deti 
mladšie ako 3 roky sú 
k dispozícii aj  detské jasle v 
mestskej časti. 

 

MČ 

Ružinovská č.7 – tri bloky 
bytových domov sú 
postavené na súkromnom 
pozemku, majú však 
zriadené vecné bremeno – 
právo prechodu. Ako je 
možné riešiť znečisťovanie 
tohto pozemku, nakoľko jeho 
čistenie momentálne 
financujú obyvatelia týchto 
bytových domov ale je 
v užívaní verejnosti? 

 

 

 

             - 

Nakoľko sa jedná 
o súkromný pozemok, MČ 
nemôže zabezpečiť čistenie 
tohto priestranstva. 
Rovnako nemožno zabrániť 
vstupu ľudí na pozemok, 
keďže je zriadené právo 
prechodu. 

 

V akom stave je konanie 
stavby Monte Verde? 

 

 

 

 

                 - 

Momentálne je územné 
konanie zastavené. MČ 
obstaráva územné plány 
zón, ktoré budú 
špecifikovať, čo sa tam 
stavať môže, ide 
o súkromný pozemok. 
Obyvatelia sa môžu zapojiť 
do pripomienkovania 
územného plánu zón a tak 
vyjadriť svoj názor na výzor 
lokality.  

MČ 

Obyvatelia sa dopytujú na 
možnosť zverejnenia 
odsúhlasených terás 
mestskou časťou v rámci 
zabratia verejného 
priestranstva. 

 

 

                - 

V roku 2013 zatiaľ boli 
mestskou časťou 
odsúhlasené terasy na 
uliciach: Kulíšková, 
Kvačalova, Sputniková. 

MČ 



 

Sťažnosť na časté zákroky 
polície voči vodičom 
parkujúcim na prechode na 
Seberíniho ulici medzi 
hotelom a kostolom. 

 Parkovanie na prechode pre 
chodcov je dopravným 
priestupkom. Takéto 
nedisciplinované správanie 
bude MP aj naďalej riešiť.  

MP 

Priestor pasáže medzi 
Tokajíckou 10 a 12 na 
Štrkovci funguje ako prejazd. 
Obyvateľka žiada obmedziť 
pohyb áut dopravným 
značením.  

 

 

              - 

Ak sa preukáže vôľa väčšiny 
vlastníkov, bude sa situácia 
riešiť k spokojnosti 
obyvateľov. 

MČ 

Obyvateľka sa sťažuje na 
burzy, ktoré organizuje 
materské centrum Hojdana, 
kvôli hluku.  

Materské centrum 
organizuje burzy párkrát 
do roka (jarná a jesenná 
burza), využívajú ju 
hlavne mamičky na 
materskej dovolenke.  

 

 

              - 

 

Obyvateľka sa sťažuje na 
hlasnú hudbu a krik na 
štadióne na Drieňovej.  

  

                - 

Ide o športovisko, ktoré na 
Drieňovej funguje už dlhé 
roky. MČ upozornila 
súčasného prevádzkovateľa 
na dodržiavanie podmienok 
v súlade s 355/2007 
o ochrane a podpore 
a rozvoji verejného 
zdravia...  

 

Ako funguje vyhradenie 
parkovacieho miesta?  

Obyvateľ podá žiadosť na 
MÚ. Pokiaľ je v danej 
lokalite vyhradeným 
parkovaním obsadených 
menej ako 50% státí, 
bude mu pridelené. Ak je 
táto hranica prekročená, 
žiadateľ je zaradený do 
poradovníka a keď sa 
miesto uvoľní, bude mu 
prenajaté. 

Odpovedané na mieste. MČ 

Sťažnosť na náhradnú 
výsadbu na Ondrejovovej 1. 
Obyvateľovi nevyhovuje 

MČ preverí náhradnú 
výsadbu v konaní a 
aj umiestnenie stromu.  

Starosta sa stretol 
s obyvateľom priamo 
v teréne a podnet vyriešili – 

MČ 



lokalita vysadeného stromu.    strom ostáva na mieste.  

Sťažnosť na 30 ročné 
platany na Raketovej ulici, 
obyvatelia žiadajú výrub. 

Je potrebné podať si 
žiadosť na MČ odbor ŽP 
o výrub alebo 
presvetlovací rez. 

Odpovedané na mieste. MČ 

Obyvateľ navrhuje osadiť 
väčšie skrinky na oznamy 
a orientačné tabule 
v Ružinove. 

 Ak bude výmena skriniek 
a osadenie tabúľ cenovo 
prijateľná, MČ ich zaradí do 
harmonogramu prác. 
V súčasnosti nie sú na to 
vyčlenené peniaze.  

MČ 

Na Ružinovskej ulici vedľa 
predajne Lidl a internátu je 
veľký priestor, ktorý je 
zanedbaný. 

Jedná sa o súkromný 
pozemok.  MČ osloví 
vlastníka.  

 

 

 

Konečná MHD č. 39, smerom 
k cvičisku je chodník, ktorý 
nie je dokončený.  

Chodník pri cvičisku  
nemá MČ Ružinov 
v správe. 

 

                 - 

 

Astronomická ulica je 
v dezolátnom stave, 
obyvatelia požadujú opravu 
výtlkov alebo komplet nový 
povrch.  

Astronomická ulica je v 
priamej správe Magistrátu 
hl. mesta SR Bratislavy.  

Magistrát predmetné výtlky 
opravil. 

MČ 

Kritika opravy výtlkov – 
Raketová ulica. Dva výrezy 
vedľa seba, medzi nimi 
popraskaný asfalt.   

MČ rieši opravu 
vzniknutých výtlkov, 
popraskaný asfalt nie je 
dôvod na opravu. 

V tomto prípade bola 
popraskaná časť medzi 
dvoma výtlkmi odstránená. 

Podnet je vyriešený. 

MČ 

Ulica Vl. Clementisa – auto  
VPS jazdí po tráve, lebo 
osadené stĺpiky sú 
namontované na pevno. 
Navrhujú jeden stĺpik 
prerobiť na 
odnímateľný/sklápací. 

MČ preverí možnosti 
úpravy stĺpika a upozorní 
VPS. 

Pracovníci RP VPS boli 
poučení a požiadaní, aby 
minimalizovali prejazdy 
a státia motorovými 
vozidlami na trávniku. 

MČ 

Na Tokajíckej ulici č. 6 je 
dopravná značka zakrytá 
stromami. 

MČ vykoná orez zelene, 
aby nebránila vo výhľade 
na značku. 

Rez drevín z dôvodu 
zakrývania dopravnej 
značky na Tokajíckej 6 sa 
vykonal v poslednom 
augustovom  týždni. 

MČ 



 
 
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 
 
 


