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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 27. 6. 2017 vystúpilo na XXVII. zasadnutí miestneho zastupiteľstva v bode „Vystúpenie 

občanov“ päť obyvateľov so svojimi podnetmi. 

 

Podnet: 

Riaditeľka Paneurópskej súkromnej základnej školy oboznámila poslancov s fungovaním 

súkromnej základnej školy v Ružovej doline, ktorá sídli v budove Základnej školy v Ružovej 

doline v prenajatých priestoroch. Prenájom im končí 30.6.2018, trápi ich to.  Podali si žiadosť 

o predĺženie nájmu starostovi. a dostali list, že prenájom nebude pokračovať. Sú školou, ktorá 

je v experimente ministerstva školstva na 3 roky. Požadujú predĺženie nájmu aspoň o rok, aby 

nebol experiment ohrozený.  

 

Odpoveď: 

Materiál o predĺžení nájmu Súkromnej základnej škole v priestoroch Základnej školy Ružová 

dolina 29,bol predložený do komisií miestneho zastupiteľstva, ktoré predchádzali tomuto 

zastupiteľstvu. Podnet je v štádiu riešenia. 

 

Podnet: 

Otec žiaka zo ZŠ Ružová dolina upozornil na to, že školy majú mať podľa zákona 

vybudované učebne a ZŠ Ružová dolina má len informatiky a potrebovala by učebňu 

bioĺogie, chémie a knižnicu a tým, že je horné poschodie prenajaté nemajú priestory na 

rozširovanie. Škola ide dopredu, začali sa tam prihlasovať deti. Škola chce prijať viac žiakov 

a nemá ich kam umiestniť, chce sa posunúť vo vzdelávacom priocese ďalej, ale nie je to 

možné vzhľadom na súčasné priestory. Otec žiada odporučil nájsť súkromnej základnej škole 

náhradné priestory a vrchné priestory prenechať základnej škole. 

 

Odpoveď: 

Materiál o predĺžení nájmu Súkromnej základnej škole v priestoroch Základnej školy Ružová 

dolina 29,bol predložený do komisií miestneho zastupiteľstva, ktoré predchádzali tomuto 

zastupiteľstvu. Podnet je v štádiu riešenia. 

 

Podnet: 

Obyvateľ upozornil na  nezmyselný ostrovček na Tomášikovej ulici vedľa pošty. Navrhol 

osadenie betónových kopúl. Zároveň upozornil na nedostatol košov n aOstredkoch v smere od 

Kozmosu po OD budúcnosť a ich účelnejšie rozmiestnenie. Ďalej ho zaujímal postup výberu 

smetných košov na Ostredkoch. Navrhol osadenie antivandalových varianty, teda odolnejších 

košov.  

 

Odpoveď: 

Samospráva plánuje osadenie odolnejších a väčších smetných košov v okolí Štrkoveckého 

jazera. Na základe skúsenosti s nimi sa zváži ich osadenie aj v ďalších lokalitách. 

Podnet: Dvaja obyvatelia upozornili na situáciu ohľadne Základnej umeleckej školy na 



   

 

Exnárovej ulici. Najmä na prísľub Ružinova pri spolufinancovaní prerobenia budovy na 

Uránovej ulici na priestory vhodné pre potreby Základnej umeleckej školy, ktorá ich potrebuje 

pre svoj ďalší rast a zlepšenie štandardov vzdelávania.  

 

Odpoveď: 

Finančná spolupráca s hlavným mestom pri prerobení budovy bude riešená pri návrhu 

rozpočtu mestskej časti na rok 2018. 

 


