
PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 

Obyvateľka sa 

informovala o stave 

vybudovania škôlky na 

Borodáčovej 

 Odpovedané na mieste MiÚ BA-Ružinov, 

súkromný vlastník časti 

pozemkov 

Obyvateľ sa sťažoval 

na dopravné značenie 

na Kapušianskej a 

Sečovskej ulici a na 

dávanie imobilizérov 

mestskej polície iba na 

Kapušianskej 

 

Dohodnuté osobné 

stretnutie medzi 

obyvateľom, 

dopravným inžinierom 

z miestneho úradu a 

veliteľom MsP 

Bratislava II 

 Odpovedané na mieste 

MiÚ BA-Ružinov, 

MsP Bratislava II 

Obyvateľ navrhol 

odstránenie 

dopravného značenia 

pri škôlke na Haburskej 

ulici, lebo tak ako 

určuje parkovať, je 

podľa neho nereálne 

Treba presne 

identifikovať ulicu 

a značku. 

Prednedávnom bola 

odstránená jedna 

zmätočná značka na 

Kapušianskej 

 

 MiÚ BA-Ružinov 

Obyvateľ upozornil na 

parkovanie na detskom 

ihrisku na Komárnickej 

ulici 

Mestská polícia preverí 

situáciu 

 MsP Bratislava II 

Obyvateľ sa 

informoval o vybavení 

oznámenia na 

stavebnom úrade 

 Odpovedané na mieste Stavebný úrad 

Obyvateľ upozornil na 

nezodpovedných 

majiteľov psov, ktorí 

neupratujú po svojich 

domácich miláčikoch 

Dodržiavanie VZN o 

držaní psov na území 

mestskej časti 

vykonáva MsP 

Bratislava II 

 MsP Bratislava II 

Obyvateľ upovedomil 

o vysokej cene, ktorú 

navrhol magistrát hl. 

mesta ako odpredajnú 

cenu za meter 

štvorcový pozemku 

pod garážami na 

Borodáčovej ulici 

Určenie minimálnej 

ceny je v kompetencii 

hlavného mesta, nie 

mestskej časti. 

Obyvateľovi bolo 

odporučené, aby sa 

obrátil so žiadosťou o 

zníženie ceny priamo 

na hl. mesto 

Odpovedané na mieste Magistrát hl. mesta SR 

Bratislavy 

Obyvateľ upozornil na 

nedodávanie 

Ružinovského echa na 

uliciach Krajná, 

Stredná, Bočná na 

Trnávke 

Podnet sme postúpili 

spoločnosti TVR a RE  

 TVR a RE 

Obyvateľ upozornil na 

hrdzavú rozvodnú 

skriňu na Strednej ulici 

Nejde o ojedinelý 

prípad, problém je 

v neznámom 

vlastníkovi danej 

rozvodnej skrine  

  



 

Obyvateľ sa sťažoval 

na parkujúce autá 

vedľa cesty pri 

pobočke banky na 

Galvaniho ulici 

   

Obyvateľ sa sťažoval 

na činnosť stavebného 

úradu 

  Stavebný úrad 

Obyvateľ navrhol 

vybudovať parkovacie 

miesta v priestore 

bývalého detského 

ihriska na Babuškovej 

ulici 

Realizáciu zahrnieme 

do harmonogramu prác 

na rok 2018 

  

Obyvateľ upozornil na 

strom na rohu 

Záhradníckej a 

Dohnányho ulice  

  MiÚ BA-Ružinov 

Obyvateľ pochválil 

opravu výtlku na 

Stachanovskej ulici 

   

Obyvateľ upozornil na 

výtlk, diera na ceste na 

Trenčianskej ulici 

Preveríme situáciu   

Obyvateľa zaujímalo 

situácia ohľadne 

Areálu hier Radosť 

 Odpovedané na mieste  

Obyvateľ pripomenul 

nepriaznivú dopravnú 

situáciu v blízkosti 

vnútrobloku na 

Šumavskej ulici a žiada 

zrušenie 

zjednosmernenie 

Kupeckého ulice. 

Zároveň ho zaujímalo 

osadenie zábran proti 

parkovaniu pri 

garážach a upozornil na 

chýbajúce dopravné 

zrkladlo. 

Zrkadlo chýba na 

magistrátnej 

komunikácii na 

Záhradníckej ulici, 

požiadavka na osadenie 

bola zaslaná 

magistrátu. Stĺpiky boli 

zrealizované, na 

základe stanoviska 

magistrátu musí byť 

dopravné značenie 

zachované 

 

 Dopravná komisia 

magistrátu hl. mesta, 

MiÚ BA-Ružinov  

 

Obyvateľku zaujímal 

systém vydávania 

povolení pre antény 

GSM 

 

   

 


