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Dôvodová správa 

 

Útvaru pre styk s verejnosťou Miestneho úradu Bratislava-Ružinov vyplynula z uznesenia 

MZ MČ BA-Ružinov č. 422/XXIV/2017 zo dňa 07.02.2017 úloha vyhotoviť záznam z 

každého vystúpenia občanov v bode miestneho zastupiteľstva „Vystúpenie občanov“ tak, ako 

to býva v zápisniciach zo stretnutí starostu s obyvateľmi, a aby na konkrétne vznesené 

požiadavky bolo zodpovedané v informatívnom materiáli na nasledujúcom rokovaní 

miestneho zastupiteľstva. 

 

Dňa 25. 04. 2017 vystúpili na XXVI. zasadnutí miestneho zastupiteľstva v bode „Vystúpenie 

občanov“ traja obyvatelia so svojimi podnetmi.  

 

Podnet č.1: 

Obyvateľ opísal situáciu ohľadne spracovania územného plánu zóny v lokalite Líščie Nivy. 

Zároveň vyjadril nespokojnosť obyvateľov so spracovateľom najmä z hľadiska 

nedodržiavania termínov. Občania by sa od kompetentných radi dozvedeli, ako chce mestská 

časť postupovať, v tomto prípade porušenia zmluvy a kedy môže zmluvy vypovedať resp. aké 

sú ďalšie možnosti miestneho úradu pre zabezpečenie ÚPN-Z v tejto lokalite. Občania 

Ružinova by sa veľmi potešili, keby starosta prejavil záujem riešiť kritickú situáciu 

v prospech verejnosti. 

Odpoveď: 

Spracovateľovi Územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova bola zaslaná výzva na 

zaplatenie zmluvnej pokuty.  

 

Podnet č.2: 

Obyvateľka poďakovala za spracovanie materiálu z  diskusných príspevkoch obyvateľov 

v bode vystúpenie občanov na miestnom zastupiteľstve a za ustálenie hodiny vystúpenia 

obyvateľov v programe miestneho zastupiteľstva. Zároveň podotkla, že by v materiáloch 

mohlo byť aj to, kto bude konštruktívne podnety obyvateľov riešiť.  

 

Podnet č.3.: 

Obyvateľka upozornila na „vykášanie rákosia“ na zimu pri Štrkoveckom jazere. Ide 

o zničenie prirodzeného biotopu vodného vtáctva, ktoré je zákonom chránené. Zásah doňho sa 

môže robiť len na výnimku. Obyvatelia si overovali podanie výnimky a tá nebola podaná.  

Odpoveď: 

Orezávanie trstiny je vykonávané v zimných mesiacoch z dôvodu, že jazero nedisponuje 

dostatočným samočistením a takýmto orezávaním sa predchádza jeho znečisteniu. Miestny 

úrad ale požiadal Štátnu ochranu prírody o názor, usmernenie k tomu to orezávaniu trstiny na 

výšku 50-70 cm v zimnom období z ohľadu jeho vplyvu na prirodzený biotop vodného 

vtáctva. Na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody bude stanovený ďalší postup. 

 

Podnet č.4.: 

Obyvateľka upozornil na navýšenie príspevkov pre sociálne slabších seniorov na stravné 

lístky - stravovanie, naposledy v roku 2011. Dôchodky sa valorizovali, cena za stravovanie sa 

zvýšila, ale výška príspevkov zostala rovnaká a pre niektorých seniorov je to veľa. Bolo by 

podľa nej dobré stanoviť nejaké hranice a  navýšenie príspevkov. 

Odpoveď: 

Výška príspevku je stanovená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-

Ružinov č. 13/2016 zo dňa 21. 06. 2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov 



   

 

obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na 

zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných 

príspevkov (ďalej len VZN). Konkrétne finančný príspevok na zabezpečenie spoločného 

stravovania dôchodcov je upravuje článok 4 predmetného VZN. Vzhľadom na valorizáciu 

dôchodkov sú príjmové pásma nastavené nasledovne (viď tabuľka č.1) 

 

Tabuľka č.1. 

Dôchodok do 255,30 €  Príspevok 1,50 €/1 odobratý obed  

Dôchodok od 255,31 € do 535,30 €  Príspevok 0,50 €/1 odobratý obed  

Dôchodok nad 535,31 €  Príspevok 0,30 €/1 odobratý obed 

V súčasnosti poberá príspevok na stravovanie 1277 seniorov. Z celkového počtu 19 

zazmluvnených jedální sa cena obedu zvýšila v 7 z nich. Spriemerované navýšenie je na 

úrovni je 6,5 %,  táto zmena sa dotkla 36 % stravníkov v seniorskom veku, ktorý poberajú 

príspevok na stravovanie. Aktuálne sociálny odbor miestneho úradu pripravuje finančnú 

analýzu v prípade navýšenia príspevku na stravovanie pre seniorov v jednotlivých pásmach 

a zároveň sa rieši sumu navýšenia v konkrétnych pásmach. Na príspevok na stravovanie pre 

seniorov je na rok 2017 rozpočtovo schválená suma 85 000 €. 

 

Podnet č.5.: 

Obyvatelia poďakovali za uznesenie miestneho zastupiteľstva k projektu revitalizácie 

námestia a garážam na ulici I. Horvátha a za stretnutie so starostom k tejto téme. Zároveň  

pripomínajú sa dohodnutie stretnutia s investorom, na ktorom mu prednesú svoje požiadavky. 

Zároveň apelujú na starostu a stavebný úrad, aby sa rozbehlo konanie o stavebnej uzávere 

v tejto lokalite. 

Odpoveď: 

Investor bude oslovený s požiadavkou na stretnutie s obyvateľmi ohľadne daného projektu. 

V tejto lokalite mestská časť Ružinov obstaráva územný plán zóny. Aktuálne sú práce v 

štádiu spracovania projektovej dokumentácie pre stavebnú uzáveru spracovanie. Termín je 

odovzdania dokumentácie je máj 2017 až jún 2017. Ďalším krokom pri  obstarávaní 

územného plánu tejto zóny bude fáza spracovania prieskumov a rozborov.  

 

 


