
STRETNUTIE S OBČANMI   5. 11. 2013 

ZŠ Mierová 

Dátum poslednej aktualizácie: 21.11.2013 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 

Dosť svetelných zdrojov 
v lokalite Prievoz nefunguje. 
Napr. na Telocvičnej ulici. 

Ohlásime poruchu na 
Siemens. 

 Hlavné mesto, 
Siemens 

Ako to je so spoplatnením 
parkoviska pred Ružinovskou 
nemocnicou? 

Parkovisko je vo 
vlastníctve Univerzitnej 
nemocnice, ktorá sa 
rozhodla parkovisko 
opraviť a spoplatniť.  

Starosta osloví riaditeľa, 
aby parkovanie bolo 
zadarmo aspoň pre darcov 
krvi a zdravotne 
postihnutých občanov. 

Univerzitná 
nemocnica 

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 

Požiadavka na včasné 
zverejňovanie záznamu 
podnetov zo stretnutí 
s obyvateľmi. 

Pokúsime sa o skoršie 
zverejňovanie, avšak 
termín je viazaný časom 
nevyhnutným na 
preverenie týchto 
podnetov a možných 
riešení. 

Odpovedané na mieste. MČ 

Upozornenie na zlý postup 
uvedený na internete pri 
vybavovaní vyhradeného 
parkovania pre právnickú 
osobu, konkrétne  III.  
Proces po schválení – 
vystavenie park. povolenia 
nemôže predchádzať súhlasu 
majiteľa stĺpika na 
umiestnenie tabule. 

Preveríme situáciu. MČ si vyhradzuje právo na 
jednotlivých parkoviskách 
zoskupovať vyhradené 
parkovacie miesta. Užívateľ 
parkovacieho miesta, pred 
ktorým je osadená 
dopravná značka č. IP16 – 
Vyhradené parkovisko (1) je 
povinný akceptovať 
dodatočné doplnenie až 4 
kusov dodatkových tabuliek 
s evidenčným číslom vozidla 
alebo názvom firmy a so 
smerovou šípkou E7 alebo 
jednou spoločnou 
dodatkovou tabuľkou E13 
(1) na nosnej konštrukcii 

MČ 



zvislého dopravného 
značenia. Každé vyhradené 
miesto bude vyznačené 
vodorovným dopravným 
značením V10d. 

Čo sa deje s elektronickým 
systémom vybavovania 
parkovacieho miesta cez 
internet? Zmluva bola 
podpísaná ešte za bývalého 
vedenia.  

Nakoľko zatiaľ neexistuje 
právny predpis, ktorý 
legalizuje elektronický 
podpis, systém nie je plne 
funkčný. Z tohto dôvodu 
MČ nemá záujem túto 
zmluvu predlžovať. 

Odpovedané na mieste. MČ 

V akom stave je 
rekonštrukcia budovy na 
rohu ulíc Mierová 
a Osvetová. V zime 
obyvatelia evidujú 
neodprataný sneh pred 
týmto objektom. 

Stavebník predstavil 
projekt, ale zatiaľ SÚ 
neeviduje žiadosť ani 
o územné rozhodnutie. 
Vlastník je známy, 
budeme kontrolovať 
povinnosť zimnej údržby 
a v prípade neplnenia 
povinností aj pokutovať. 

Odpovedané na mieste. Vlastník stavby, 
MČ 

Podnet na prehodnotenie 
predlžovania nájomných 
zmlúv na trhovisku 
Herlianska – aby neboli 
podniky s fajčiarmi blízko 
predaja zeleniny a nezaberali 
vonkajším sedením 
prechodové komunikácie. 

Starosta upozornil 
prevádzkovateľa 
pohostinstva, aby 
premiestnil vonkajšie 
sedenie. Trhovisko má 
v správe RP VPS, 
apelujeme na riaditeľa, 
aby tieto podnety 
zohľadnil pri predlžovaní 
nájomných zmlúv na rok 
2014. 

Odpovedané na mieste. VPS 

Je MČ pripravená na zimnú 
údržbu? Bude pokutovať 
správcov budov, ktorí si pred 
svojimi objektmi nebudú 
odpratávať sneh? 

MČ pripravuje nový a lepší 
režim zimnej údržby na 
túto sezónu. Budeme 
spolupracovať aj s MsP. 

Odpovedané na mieste. MČ, MsP 

Prešovská 32 – obyvatelia 
žiadajú orezať  topoľ. 

MČ komunikuje s týmito 
obyvateľmi, boli vyzvaní 
na spoločnú obhliadku so 
zamestnancami za účelom 
presného určenia 

Po komunikácii s vlastníkmi 
bytov bude na strome po 
jeho olistení vykonaný 
redukčný rez v zmysle 
fytopatologického posudku. 

MČ 



stromov. Niektoré stromy 
v tejto lokalite už boli 
orezané. 

Strom nebude vyrúbaný. 

Návrh regulovať parkovanie 
na Kladnianskej ulici 
v záujme bezpečnosti detí 
prechádzajúcich do školy 
najmä v ranných hodinách – 
umožniť parkovanie len na 
jednej ľavej cesty (smerom 
na Mierovú ul.) 

Zamedziť parkovaniu na 
tak veľkom úseku by 
znamenalo enormný 
úbytok parkovacích 
možností. MČ sa 
v spolupráci s MsP pokúsi 
zabezpečiť bezpečný 
prechod detí cez cestu.   

Bude vykonaná obhliadka s 
KDI ohľadom riešenia 
parkovania na uvedenej 
komunikácii nakoľko 
zamedziť parkovaniu na tak 
veľkom úseku by 
znamenalo enormný úbytok 
parkovacích miest. 

MČ + MsP 

Pred garážami na Teslovej 
ulici parkujú autá tak, že 
zamedzujú prístupu ku 
garážam. Navrhli projekt, 
ktorým by sa situácia dala 
riešiť. 

Zorganizujeme stretnutie 
s odd. dopravy a MsP, na 
ktorom sa dohodneme na 
riešení. 

Na stretnutí so starostom za 
účasti MsP a dopravného 
inžiniera MČ sme dospeli 
k riešeniu. MČ vyznačí 
vodorovné dopravné 
v termíne do konca roka 
2013. 

MČ, KDI, MsP 

Požiadavka na zriadenie 
nového prechodu pre 
chodcov na Kladnianskej 
ulici, obyvatelia zaslali náčrt 
na MÚ. 

Dopravný inžinier preverí 
možnosti na základe 
dodaného náčrtu. 

Bude vykonaná obhliadka 
s KDI ohľadom umiestnenia 
priechodu pre chodcov tak, 
aby boli splnené podmienky 
STN. Je potrebné  
vypracovať a schváliť 
projektovú dokumentáciu. 
Následne, v prípade 
schválenia v dopravnej 
komisii magistrátu hl. mesta 
SR Bratislavy bude 
realizácia vykonaná na jar 
v roku 2014. 

MČ, KDI 

Požiadavka na vybudovanie 
bezbariérových prechodov 
pre chodcov. 

V súčasnosti MČ realizuje 
bezbariérové chodníky na 
40 miestach.  

 MČ 

Podnet na čistenie chodníkov 
Jelačičova, Cyrilova – sú tam 
nánosy lístia, ktoré aj 
upchávajú kanalizáciu. 

Upozorníme VPS, aby  
dôslednejšie vykonávala 
dočistenie chodníkov. 

Odpovedané na mieste VPS 

Na Jelačičovej ulici chýba na 
ceste retardér – vodorovná 
značka je osadená. 

Preveríme podnet. Časť komunikácie je  správe 
MČ, časť Magistrátu.  MČ 
zaradila poškodený retardér 
do harmonogramu opráv 

Magistrát  



a retardér bude osadený 
v čo najkratšom období. 

Na Jelačičovej ulici 
a Metodovej ulici je 
obmedzená rýchlosť na 30 
km/h, nedodržiava sa. 

Vodič je povinný 
dodržiavať dopravné 
značenie! Požiadame 
políciu o prípadné 
kontroly. 

 Polícia 

Obyvatelia žiadajú obnoviť 
antuku na bežeckej trati na 
Štrkovci. 

Vieme o tejto potrebe, 
chceli sme zatiaľ použiť 
antuku z areálu na ZŠ 
Nevädzova, ale nebolo to 
možné. 

Budeme hľadať spôsob 
a prostriedky na obnovu 
tejto trate. 

MČ 

Požiadavka na osadenie 
tabuliek s vekovým 
obmedzením používania 
hracích prvkov na ihrisku 
Cyrilova a so zákazom 
fajčenia. 

Zvážime osadenie 
takýchto tabúľ. Zákaz 
fajčenia platí na každom 
detskom ihrisku, 
kontrolovať to musí MsP.  

Informácie o vekových 
kategóriách (hmotnostných 
obmedzeniach) sú 
umiestňované na nové 
prvky DI v zmysle STN EN 
1176, keďže ide o pôvodné 
prvky MČ nedisponuje 
informáciou o vekovom 
alebo hmotnostnom 
obmedzení pre jednotlivé 
prvky. V zmysle § 7 zákona 
377/2004 Z.z. o ochrane 
nefajčiarov je fajčenie 
v priestoroch DI zakázané. 

MČ, MsP 

Podnet na uzavretie dohody 
medzi mestskými časťami 
Ružinov, Nové mesto a Staré 
mesto na spoločné užívanie 
budovy bývalej konskej 
železnice, napríklad na 
sobáše. 

Táto budova sa nachádza 
na území MČ Bratislava-
Nové mesto a využívajú ju 
ako obradnú sieň. Páry 
majú možnosť zosobášiť 
sa v tejto budove, takýto 
sobáš je však potom 
vedený v Novom meste, 
nakoľko sobáše môže 
každá MČ vykonávať len 
v rámci svojho územia. 

Odpovedané na mieste MČ Nové mesto 

Upozornenie na 
nezabezpečený kanál vo 
vnútrobloku Šumavská. 

O tomto probléme vieme, 
riešime ho. 

  

V akom stave je Helios?  Stavebník má platné 
územné rozhodnutie, je 

Odpovedané na mieste. stavebník 



 

v stavebnom konaní. 
Zatiaľ však nemá 
prenajaté pozemky okolo 
stavby, ktoré žiadal od 
Magistrátu. 

Na Tomášikovej je nový 
povrch komunikácie, avšak 
chýba namaľované 
vodorovné dopravné 
značenie. 

Budeme v tejto veci 
urgovať magistrát, 
nakoľko cesta je v správe 
hl. mesta SR Bratislava. 

Odpovedané na mieste. Hl. mesto 

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 
 
 


