
PODNET NÁVRH 

RIEŠENIA 

STAV 

VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Obyvatelia chcú na 

Babuškovej ulici 

postaviť parkovisko , už 

to riešili aj na miestnom 

úrade 

 

Návrh by mala 

odsúhlasiť väčšina 

vlastníkov bytov 

v blízkom bytovom 

dome 

Odpovedané na 

mieste a dohodnutý 

ďalší postup 

MÚ BA-Ružinov, 

Oblasť Mokráň-záhon- 

chýba tam chodník pri 

odbočke 

z Pestovateľskej ulice 

na Mokráň-záhon. 

V tejto oblasti nie sú ani 

upratované verejné 

priestranstvá a chýbajú 

tam smetné koše 

a kanalizácia.  

Budovanie 

kanalizácie patrí do 

kompetencie BVS. 

Mokráň-záhon je 

účelová 

komunikácia, ktorá 

nie je zverená do 

správy mestskej 

časti Bratislava 

Ružinov. Z tohto 

dôvodu tu mestská 

časť nevykonáva 

žiadnu formu údržby 

ani investičné akcie.  

MČ BA-Ružinov je 

cestným správnym 

orgánom pre 

účelové 

komunikácie len čo 

sa týka dopravného 

značenia. 

 

V riešení MÚ BA-Ružinov, 

BVS 

Neďaleko odbočky 

z diaľnice na letisko je 

čierna skládka 

Preveríme či ide 

o pozemok mestskej 

časti a vykonáme 

nápravu. Ak ide 

o pozemok, ktorý 

mestská časť nemá 

v správe, vyzveme 

vlastníka pozemku, 

aby si ho dal do 

poriadku.  

V riešení MÚ BA-Ružinov 

Zastávka MHD (96) na 

Pestovateľskej je 

zrušená obyvatelia 

žiadajú jej obnovenie, 

poprípade predĺženie 

linky č. 69 až po 

zastávku Pestovateľská. 

Požiadame 

poslancov hl. mesta, 

aby oslovili DPB 

nech obnoví 

zastávku a nech 

predĺžia linku 69. 

 

V riešení DPB 



Chýba tam aj priechod 

pre chodcov.  

Osvetlenie na Starej 

Ivánskej neďaleko 

Pestovateľskej je 

nefunkčné. 

 

  Siemens, Magistrát 

hl. mesta BA 

Neďaleko OC Retro je 

parkovisko okolo, 

ktorého idú chodníky, 

ale predčasne sa končia. 

Obyvateľa zaujímalo či 

by MČ nemohla tie 

chodníky spojiť 

a vychodený kus 

bývalého trávnika 

v tejto lokalite vysadiť 

nanovo. 

Už sme 

komunikovali 

s vlastníkom 

pozemku, aby sme 

mohli vybudovať 

spojovací chodník 

medzi existujúcimi, 

ale nedal nám nato 

súhlas.  

 Sociálna poisťovňa 

Obyvateľa zaujímalo, či 

by mestská časť 

nemohla intervenovať 

magistrát, aby opravil aj 

druhú časť cesty na 

Gagarinovej ulici. 

 V riešení MÚ BA-Ružinov, 

Magistrát hl. mesta 

BA 

Oprava cesty a chodníka 

pri Kľukatej- obyvateľ 

navrhuje zrušiť chodník 

tesne pri cintoríne 

a cesta tak bude širšia  

 

 
 MÚ BA-Ružinov, 

Obyvateľ navrhoval 

jednosmerku na 

Kladnianskej ulici od 

Stachanovskej po 

Kľukatú 

Jednosmerky v tejto 

lokalite budú riešené 

spolu s o.z. Cesty 

ako v Kodani, 

nakoľko podnety od 

občanov sú úplne 

protichodné. Návrh 

riešenia bol 

zverejnený 

v Ružinovskom 

Echu 7-8/2016 

 

V riešení MÚ BA-Ružinov, 

Obyvateľa zaujímal 

projekt magistrátu  

Preveríme  V riešení MÚ BA-Ružinov, 



Ružinovská radiála 

konkrétne či má cez 

Astronomickú ulicu 

mala ísť električka 

 

Astronomická ulica- 

Chýba tam aj chodník, 

obyvatelia navrhujú 

zjednosmernenie ulice 

priamo na 

Astronomickej  

Ide o obojsmernú 

komunikáciu s 

nadštandardným 

šírkovým riešením 

(šírka 11m). Aj pri 

praktizovanom 

pozdĺžnom 

parkovaní ostáva 

obojsmerná. Krajský 

dopravný 

inšpektorát podľa 

ústnej informácie so 

zjednosmernením 

nesúhlasí. Ide však o 

komunikáciu v 

priamej správe 

magistrátu hl. mesta 

SR, žiadosť o 

zjednosmernenie je 

nutné adresovať 

správcovi 

komunikácie.  

 

V riešení Magistrát hl. mesta 

BA , MÚ BA-

Ružinov 

Neprišla odpoveď na 

podnet na zápis 3 psov 

do evidencie psov 

 

Zoznam 

evidovaných psov je 

aktualizovaný na 

internete  

V riešení MÚ BA-Ružinov 

Na Cyrilovej ulici kládli 

optický kábel až na 

Metodovu a nevrátili 

pozemok do pôvodného 

stavu 

 

Rozkopávka bola 

realizovaná bez 

súhlasu mestskej 

časti. Zatiaľ sa nám 

nepodarilo zistiť 

spoločnosť, ktorá 

rozkopávku robila.  

 

 MÚ BA-Ružinov 

Na Metodovej, 

Cyrilovej a Jelačičovej 

chýbajú malé smetné 

koše 

Už máme 

naplánované 

osadenie smetného 

koša pri gymnáziu 

V riešení MÚ BA-Ružinov 



na Metodovej a vo 

vnútrobloku na 

Cyrilovej  

 

Sťažnosť na neskorý 

príchod mestskej polície 

pri prepade neďaleko 

detského ihriska na 

Nivách  

 

  MsP Bratislava II 

Chýbajúci priechod pre 

chodcov z Metodovej na 

Cyrilovu a ďalej 

k trolejbusom 

a autobusom, priechod 

chýba aj na Cyrilovej 

a Jelačičovej. Zlomená 

dopravná značka v okolí 

Jelačičovej a Cyrilovej, 

žiadajú osadiť novú, 

keďže tam bola. návrh 

na rozšírenie chodníka 

formou zámkovej 

dlažby pri škole 

Metodova na úkor kusu 

trávnika 

Priechod na rozhraní 

ulíc Metodova a 

Cyrilova bol už raz 

zamietnutý 

Krajským 

dopravným 

inšpektorátom z 

dôvodu jeho 

lokalizácii v 

smerovom oblúku. 

 MÚ BA-Ružinov, 

Mierová –sused si dal 

osadiť hranoly pred 

dom a sťažil tak 

obyvateľke prístup 

s autom k domu 

 

Zorganizujeme 

spoločné stretnutie 

Odpovedané na 

mieste 

 

Sťažnosť na 

neprispôsobivých 

obyvateľov, ktorí im 

behajú a robia 

neporiadok v okolí 

fontány pre Zuzanu– 

 Odpovedané na 

mieste 

Štátna  polícia, Msp 

Bratislava II 

 



Chodníky chýbajú vo 

vnútrobloku fontána pre 

Zuzanu 

 

Ide o vnútroblok so 

slepou účelovou 

komunikáciou a 

jedným 

prepojovacím 

chodníkom, 

s upokojenou 

dopravou. Uvedená 

situácia si 

nevyžaduje 

dobudovanie 

chodníkov. 

 

 MÚ BA-Ružinov 

Areál hier radosť- 

podnet na opravu 

hracích prvkov 

a otvorenie záchodov  

 

 V riešení  MÚ BA-Ružinov 

Chýbajúci priechod pre 

chodcov v lokalite Staré 

záhrady smerom do 

školy  a ďalší súbežne 

so školou na konci 

garáží 

 

Na rekonštrukciu 

krytu vozovky ulice 

Staré záhrady je 

vypracovaná 

projektová 

dokumentácia 

vrátane nových 

priechodov. 

Pôvodne mala byť 

rekonštrukcia 

vykonaná na základe 

zmluvy o spolupráci 

k podpisu zmluvy 

neprišlo, uvedená 

investičná akcia je v 

pláne na nasledovné 

roky.  

  

 

 Magistrát hl. mesta 

BA , MÚ BA-

Ružinov 

 


