
STRETNUTIE S OBČANMI  11. 2. 2014 

Spoločenský dom Prievoz 
dátum poslednej aktualizácie: 27.2.2014 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 

Nadstavba Budovateľská 1–
5 – ako investor deklaroval 
parkovacie miesta? 

Preveríme a budeme 
informovať. 

Podľa zákona stavebné 
povolenie nerieši 
parkovacie miesta, 
stavebník musí doložiť 
riešenie parkovacích  
miest ku kolaudácii 
stavby. 

MČ 

Ihrisko na Budovateľskej 17 
– bude riešená prevádzková 
doba? 

MČ neuzatvára ihriská na 
noc.  

 

Rušenie nočného pokoja 
po 22:00 hod kontroluje 
mestská polícia, treba 
ich kontaktovať na čísle 
159. 

MsP 

Majiteľka garáže na Súťažnej 
ulici si podala žiadosť 
o odpredaj garáže, dostala 
zamietavé stanovisko. Aký je 
postoj MČ k predaju 
pozemkov pod garážami?  

Tieto pozemky na 
Súťažnej sú vo vlastníctve 
hl.mesta. V lokalitách, kde 
ešte nie sú rozpredané 
pozemky pod garážami, 
mesto tieto pozemky 
zväčša nepredáva. 

 

                   - 

Hl. mesto a MČ 

Kritika nových nájomných 
zmlúv na pozemky pod 
garážami a spôsob predaja 
pozemkov pod garážami.  

Poslanci miestneho 
zastupiteľstva schválili 
koncepciu predaja 
pozemkov pod garážami, 
určili v nej lokality 
v ktorých sú pozemky 
vhodné na predaj 
a v ktorých naopak nie sú. 
Zároveň rozhodli, že 
každá žiadosť sa bude 
posudzovať individuálne. 

Odpovedané na mieste. MČ 

Kedy sa ukončí ROEP? Kto 
bude po jeho ukončení 
vlastníkom pozemkov pri 
diaľnici, ktoré sú teraz 
vedené v registri E? 

Objednávateľom ROEP-u 
je hl. mesto. Nemáme 
presné informácie, kedy 
bude proces ukončený. 
Vlastníkom pozemkov, 
ktoré sú teraz bez LV 
bude zrejme Slovenský 
pozemkový fond. 

Odpovedané na mieste. Hl. mesto 

Kataster  

Obyvateľka poďakovala za 
prácu starostovi a jeho 
ochotu riešiť podnety. 

                   -                  - - 

Nezrovnalosť termínu na O tomto nedostatku V Zásadách pre  



predlžovanie vyhradeného 
parkovania – v zásadách je 
30 dní, na tlačive 60 dní.  

vieme, riešime 
zjednotenie informácii.  

vydávanie povolenia na 
pridelenie vyhradeného 
parkovacieho miesta je 
v Čl. II bod 8 uvedená 
minimálna  lehota  
30dní pred ukončením 
platnosti povolenia, čo 
znamená, že je možné 
predĺžiť lehotu aj na 60 
dní pri spracovaní  
žiadosti o vyhradené 
parkovanie ako je 
uvedené na tlačive 
žiadosti.    

Pred poštou na Listovej ulici 
(na parkovisku) je odstavené 
vozidlo bez ŠPZ a bez STK. 

Situáciu preveríme 
a budeme konať. 

Na uvedené vozidlo bola 
dňa 20.2.2014 
umiestnená výzva na 
odstránenie. V prípade, 
ak majiteľ vozidlo do 30 
dní neodstráni, bude 
odovzdané na určené 
parkovisko spracovateľa 
starých vozidiel. 

MČ 

Návrh na zverejnenie 
informácie na webstránke 
o konkrétnych umiestneniach 
kontajnerov Humana 
v Ružinove.  

Informácie o umiestnení 
kontajnerov Humana 
zverejníme na webstránke 
Ružinova. 

Odpovedané na mieste. MČ 

Kam majú ľudia volať, keď 
okolo kontajnerov Humana je 
neporiadok. 

Treba volať do Humany 
alebo na miestny úrad, 
máme s nimi dobrú 
spoluprácu a zvyknú 
odstraňovať neporiadok 
pomerne pružne.  

Odpovedané na mieste Humana + MČ 

Na Tomášikovej ul. pri 
budove Ingsteel parkujú autá 
na bezbariérových 
chodníkoch. 

 Potrebná kontrola MsP. MsP 

Križovatka Listová – 
Konopná pri pošte je ostrá 
zákruta kde nie je vidieť auto 
prichádzajúce sprava.  

Vykonáme obhliadku 
dopravnej situácie 
v predmetnej lokalite 
s príslušníkom KDI KR 
PZ. V prípade zlých 
rozhľadových pomerov 
navrhneme osadenie 
dopravného zrkadla. 

 

V riešení. 
MČ 

Ružinovská ulica – neodtekal 
kanalizačný vpust. 

V januári Magistrát čistil 
niektoré kanalizačné 
vpuste, preveríme, či 
medzi nimi bola aj lokalita 
Ružinovská ul. 

Podľa informácii 
z magistrátu boli 
v januári 2014 čistené 
uličné vpusty na 
Ružinovskej ulici  len 

Magistrát 

Odstránené: 



v časti pred nemocnicou. 
Pre  identifikáciu 
a správne riešenie 
problému prosíme do 
budúcnosti uvádzať 
konkrétnejšie miesto 
(ohraničenie ulicami, 
popisne číslo...) 

Vyjadrenie nesúhlasu 
obyvateľa s koncepciou 
parkovacej politiky 
navrhovanou hlavným 
mestom.  

Ani MČ úplne nesúhlasí 
s touto koncepciou – 
nerieši parkovanie vo 
vnútroblokoch a jej 
zavedením by ubudli 
parkovacie miesta. 

Odpovedané na mieste. Hl. mesto 

Pred domom Kaštieľska 20 
a 22 je preliačený chodník 
nad garážami a drží sa tam 
voda.  

Obyvateľka pošle podacie 
číslo žiadosti a situáciu 
preveríme. 

K dnešnému dňu MČ 
neobdržala žiadosť so 
zakreslením situácie 
prepadnutého chodníka. 
Do pozornosti dávame, 
že Kaštielska ul. je 
v priamej správe 
Magistrátu hl. mesta SR 
a vnútroareálové 
komunikácie sa 
nachádzajú na 
súkromných pozemkoch. 

MČ 

Na Starých záhradách je 
verejné kontajnerové stojisko 
na separovaný zber a ľudia 
tam hádžu stavebný odpad 
a vytvárajú skládku. 

MČ miesto dočisťuje. 
Problémom sú 
nedisciplinovaní 
obyvatelia, ktorí 
zneužívajú stojisko na 
vyhadzovanie veľkého 
odpadu. Treba využiť 
Jarné upratovanie v marci 
formou veľkokapacitných 
kontajnerov.  

Odpovedané na mieste. MsP + MČ 

Poďakovanie za adventné 
podujatia. 

               -               - MČ 

Poďakovanie za prácu 
starostovi a konanie. 

                -               - MČ 

Ľudia by uvítali, aby zjazd 
z diaľnice do Prievozu bol 
prejazdný pre obyvateľov 
Prievozu. 

Starosta rokoval v tejto 
veci viac krát, avšak 
bezúspešne. Zjazdy sú 
krátke a nevyhovujú 
dopravným normám. 

Odpovedané na mieste NDS 

Čo sa stalo s nelegálnou 
tabuľou Odvoz zeminy v 
Prievoze? 

Starosta zavolal na 
inzertné číslo 
s požiadavkou na 
odstránenie. Tabuľu 
odstránili.  

Odpovedané na mieste Vlastník tabule 



Pri reštaurácii Barbados 
nejaký súkromník realizuje 
vodovodné prípojky, 
vyzbieral od ľudí peniaze, 
bez zmluvy. 

Preveríme, či má oficiálnu 
prípojku ohlásenú. Pani 
odporúčame podať 
trestné oznámenie 
a nedávať nikomu 
peniaze bez zmluvy.   

V riešení. BVS 

Požiadavka na zvýšenie 
intervalu zásobovania pitnou 
vodou na ulici Jastrabia 
a okolia. 

 

Zabezpečíme zvýšenú 
dodávku pitnej vody, 
v zimných mesiacoch 2x 
týždenne, v letných 
mesiacoch 3x týždenne. 

Odpovedané na mieste. MČ 

Požiadavka na opravu 
chodníka na Ružičkovej ulici.  

MČ má na rok 2014 
vyčlenených 245 000 eur 
na opravu ciest 
a chodníkov. Budeme 
opravovať najurgentnejšie 
lokality. O poradí opravy 
ciest a chodníkov 
rozhoduje komisia 
územného plánovania 
a poslanci na miestnom 
zastupiteľstve.  

Odpovedané na mieste. MČ 

Požiadavka na opravu 
chodníka na uliciach Hríbová 
a Kladnianska. 

MČ má na rok 2014 
vyčlenených 245 000 eur 
na opravu ciest 
a chodníkov. Budeme 
opravovať najurgentnejšie 
lokality. O poradí opravy 
ciest a chodníkov 
rozhoduje komisia 
územného plánovania 
a poslanci na miestnom 
zastupiteľstve. 

Odpovedané na mieste. MČ 

Na chodníku ulice Staré 
Záhrady parkujú autá.  

 Mestská polícia bude 
vykonávať častejšie 
kontroly. 

MsP 

Program SD Trávniky nie je 
v Echu. 

Preveríme, aký majú 
aktuálny program.  

Echo bude zverejňovať 
program SD Trávniky od 
čísla 4/2013. 

MČ 

Kritika neprofesionálneho 
správania pracovníkov 
Cultusu, hlavne pri 
prenájmoch priestorov. 
Údajne SD Trávniky nemá 
stanovené tarifné ceny 
prenájmu, ale cenotvorba je 
individuálna. Zverejnený 
inzerát na prenájom 
priestorov, pri stretnutí dostal 

Podnety bude riešiť 
dozorná rada spoločnosti 
Cultus.  

Odpovedané na mieste. MČ 



informáciu že nič nie je na 
prenájom.  Obyvateľ 
odovzdal starostovi list. 

Pri výjazde z dvora  Fontány 
pre Zuzanu na Kupeckého 
ul. (pri Tirolskej izbe) parkujú 
autá v obojsmernej 
komunikácii tak, že ostáva 
málo priestoru na prejazd 
vozidiel naraz v oboch 
smeroch. 

MsP bude vykonávať 
kontrolu. 

Odpovedané na mieste. MsP 

Na Muškátovej ulici je veľmi 
veľa špakov na ceste aj na 
chodníku.  

Toto je problém disciplíny 
a výchovy ľudí. MČ 
nemôže dočisťovať 
verejné priestory od 
špakov, bolo by to 
finančne veľmi náročné. 
MČ preferuje prevenciu, 
napríklad sme spustili 
projekt na osvetu detí 
v materských 
a základných školách, aby 
si upratovali po svojich 
psíkoch exkrementy.  

Odpovedané na mieste. MČ 

Požiadavka na skrátenie 
jazdných intervalov linky 
MHD č. 66. 

Mestskú hromadnú 
dopravu má vo svojej 
kompetencii Dopravný 
podnik  mesta Bratislava, 
a.s. 

Podnet sme zaslali na 
riešenie Dopravnému 
podniku Bratislava. 

DPB 

Na zastávke linky č. 66 pri 
Tatrabanke chýba prístrešok 
pre cestujúcich, čo v 
nadväznosti na 
predchádzajúci bod 
znamená dlhé čakania na 
autobus. Nie je si kde 
sadnúť, chrániť sa pred 
nepriazňou počasia.  

Mestskú hromadnú 
dopravu má vo svojej 
kompetencii Dopravný 
podnik  mesta Bratislava, 
a.s. 

Podnet sme zaslali na 
riešenie Dopravnému 
podniku Bratislava. 

DPB 

Sťažnosť na rozostavaný 
objekt  nachádzajúci sa pri 
zastávke linky č. 66 pri 
Tatrabanke, žiadosť o jeho 
odstránenie. 

 Stavebný úrad nariadil 
odstránenie stavby. 
Stavebník sa odvolal  a 
odvolací orgán potvrdil 
rozhodnutie 
o odstránení. 
Momentálne sa prípad 
nachádza na krajskom 
súde.  

MČ 

Žiadosť o  doplnenie 
štandardného prístrešoku s 
lavičkou na existujúcu 
zastávku MHD  "Radničné 

Mestskú hromadnú 
dopravu má vo svojej 
kompetencii Dopravný 
podnik  mesta Bratislava, 

Podnet sme zaslali na 
riešenie Dopravnému 
podniku Bratislava. 

DPB 



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 
NDS  Národná diaľničná spoločnosť 
RP- VPS  Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb 
TVR a RE s.r.o.  Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO 
 
 

námestie" pri Večierke v 
smere do centra mesta. 

a.s. 

Žiadosť o obmedzenie 
parkovania pred Večierkou 
na Radničnom nám. Nakoľko 
kvôli parkujúcim autám sa 
častokrát nedá prejsť pešo 
po chodníku.  

Mestská polícia kontroluje 
statickú dopravu a je 
oprávnená riešiť 
priestupky na mieste 
v blokovom konaní. 

Častejšie kontroly MsP. MsP 

Podnet na vykonanie 
sociálneho šetrenia v 
Prievoze. 

 MČ v tomto prípade 
koná od konca  roka 
2013. Vydali sme 
rozhodnutie 
o odkázanosti na 
sociálnu službu 
a občanovi ideme 
sprostredkovať 
umiestnenie 
v zariadení za 
predpokladu, že bude 
súhlasiť, lebo nie je 
zbavený spôsobilosti. 
Zároveň aktivizujeme 
jeho rodinných 
príslušníkov. 

 

MČ 


