
PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 

VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Obyvateľka sa zaujímala 

o možnosti riešenia 

statickej dopravy na 

Budovateľskej ulici. 

Zároveň zmienila, že počas 

pripomienkovania konceptu 

riešenia ÚPN-Z Cvernovky 

apelovali na spracovateľa, 

aby navrhol aj parkovacie 

miesta pre verejnosť   

Hlavné mesto pripravuje 

VZN, ale to nerieši napr. 

naše účelové komunikácie 

a v princípe, ale ani 

prijatie takéhoto VZN 

nezaručuje, že ľudia 

zaparkujú, na druhej 

strane ale zaplatia 

poplatok za vydanie 

rezidenčnej karty. Starosta 

navrhuje, aby sa vyberali 

poplatky od ľudí 

vstupujúcich do 

Bratislavy.  

Odpovedané 

na mieste  

Magistrát hl. mesta 

BA 

Podľa obyvateľky nie je 

dostatočná starostlivosť 

o zeleň a parky, nie sú 

podľa nej pravidelne 

čistené 

 

Čistotu a starostlivosť 

o verejnú zeleň má na 

starosti RP-VPS. Aktuálne 

vykonávané práce sú 

každý deň aktualizované 

na ich stránke. 

 RP-VPS 

Obyvateľka sa informovala 

o trhovisku RP-VPS- vraj 

sa po inovácii trhoviska 

Miletičova zvýšili ceny 

nájmu pre predajcov, a tým 

pádom aj ceny pre 

konečných spotrebiteľov, aj 

keď nemajú stánky 

v blízkosti inovovaných 

miest na trhovisku.   

Preveríme, prečo a ako sa 

zvyšovali ceny za 

predajné miesta a tiež či 

bola táto informácia 

zverejnená- aj niekde 

zverejnené?  

 

V riešení RP-VPS 

Problém s premnoženými 

mačkami v Ružinove 

Sloboda zvierat má 

s hlavným mestom 

uzatvorenú zmluvu 

o odchyte zvierat. 

V prípade túlavých 

zvierat, treba kontaktovať 

mestskú políciu a tí 

následne oznámia podnet 

SZ. V princípe, ale platí, 

že túlavé mačky netreba 

prikrmovať, inak sa budú 

neustále vracať na dané 

miesto 

 

V riešení Sloboda zvierat, 

magistrát hl. mesta 

BA 

Na Bajkalskej ulici sa 

otvorila v apríli herňa 

a otváracie hodiny sú podľa 

obyvateľky v rozpore 

s VZN mestskej časti   

Preveríme, či sa príslušné 

VZN vzťahuje aj na herne. 

Ďalší postup bol 

hohodnutý na mieste 

Odpovedané 

na mieste 

a dohodnutý 

ďalší postup 

MsP Bratislava II, 

MÚ BA-Ružinov 

 

Nefunkčné schody 

v podchode na Trnavskom 

mýte  

Pravdepodobne to spadá 

pod magistrát hlavného 

mesta, preveríme 

a posunieme podnet 

V riešení Magistrát hl. mesta, 

BA MÚ BA-

Ružinov 



Zavretá pošta v Slovnafte  

 

Pošta je zavretá 

z prevádzkových 

dôvodov. Kontaktujeme 

Slovenskú poštu a zistíme, 

ako dlho by mala byť 

prevádzka uzatvorená 

V riešení Slovenská pošta 

Obyvateľku zaujímal 

termín štátneho stavebného 

dohľadu na Mraziarenskej 

ulici 

 

 Odpovedané 

na mieste 

Stavebný úrad 

Obyvateľ pochválil aktívny 

prístup príslušníkov štátnej 

polície zo stanice na 

Mojmírovej ulici  

 

   

Chýbajúce verejné 

osvetlenie na Kupeckého 2 

a 6, na Pivoňkovej ulici 

Verejné osvetlenie spadá 

pod kompetenciu 

magistrátu hlavného 

mesta, starostlivosť oň 

vykonáva spoločnosť 

Siemens. Požiadame 

magistrát o vybudovanie 

osvetlenia na príslušných 

miestach 

V riešení Magistrát hl. mesta, 

Siemens 

Obyvateľka navrhla 

vyznačiť parkovacie boxy 

na Kulíškovej ulici za 

Svätoplukovou ulici 

smerom na SD Nivy   

Preveríme možnosti, 

vyznačením boxov by sa 

znížil počet parkovacích 

miest 

V riešení MÚ BA-Ružinov 

Chýbajúce smetné koše na 

Cyrilovej ulici, ako aj 

v oblasti 500 bytov popri 

ceste 

Mestská časť pravidelne 

dopĺňa chýbajúce smetné 

koše a nahrádza 

poškodené. Komunikácie 

popri cestách I a II. Triedy 

(kade jazdí MHD) sú 

v správe magistrátu 

hl.mesta 

V riešení MÚ BA-Ružinov, 

magistrát hl.mesta 

Zo zadnej časti budovy SD 

Nivy je vytvorené 

provizórne parkovacie 

miesto v zeleni  

 

Preveríme   MÚ BA-Ružinov 

Návrh na vybudovanie 

bezbariérových zjazdov na 

priechode pre chodcov 

medzi ulicami Kupeckého 

a Záhradnícka  

 

 V riešení MÚ BA-Ružinov 

 

 


