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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 13. 2. 2018 vystúpilo na XXXIV. zasadnutí miestneho zastupiteľstva v bode „Vystúpenie 

občanov“ šesť obyvateľov so svojimi podnetmi. 

 

Podnet č.1: Obyvateľ z OZ Náš Prievoz poďakoval zo podporu poslancov formou 

schváleného uznesenia týkajúceho sa lokality Prievozu. Vyjadril výhrady združenia k projektu 

Konopná residence a žiadal pozdržanie projektu do doby spracovania územného plánu zóny. 

Odpoveď: Marcové miestne zastupiteľstvo schválilo obstarávanie územných plánov zón 

v lokalite Prievoz. Cieľom je stanovenie jasných pravidiel pre rozvoj a prípadnú výstavbu 

v tomto území. 

 

Podnet č.2: Obyvateľ z OZ Naša Trnávka žiada uzatvorenie prejazdu od bývalého Baumaxu 

do Trnávky. Zároveň poprosil o pomoc s riešením tohto problému. 

Odpoveď: Mestská časť súhlasí s týmto riešením, ale musí byť doriešený prenájom pozemku 

parkoviska, aby bol umožnený prejazd vozidiel cez toto parkovisko kvôli blízkych 

podnikateľských subjektov. 

 

Podnet č.3: Obyvateľka kritizovala list od starostu, ktorý dostala ako odpoveď na svoje 

podnety z miestneho zastupiteľstva. 

 

Podnet č.4: Obyvateľ poďakoval za schválenie uznesenia, ktoré sa týkalo majekto-právneho 

usporiadania pozemkov na Štedrej ulici. Obyvateľa zaujíma, či mestská časť dáva stanovisko 

k súhlasnému stanovisku hlavného mesta k projektom. 

Odpoveď: Mestská časť nedáva stanoviská k súhlasným stanoviskám hl. mesta. Hlavné mesto 

zvykne mestskej časti zasielať zoznam žiadostí o takéto stanoviská. Mestská časť v prípade, 

že o tomto projekte nemá vedomosť zvykne požiadať hl. mesto, aby nevydalo súhlasné 



   

 

stanovisko do doby oboznámenia sa mestskej časti s projektom. Nanešťastie sa stáva, že hl. 

mesto vydá súhlasné stanovisko, aj napriek žiadosti mestskej časti o jeho nevydanie. Mestská 

časť následne žiada o prehodnotenie stanoviska. 

 

Podnet č.5: Obyvateľka reagovala na odpoveď od 1. zástupcu starostu ohľadne vyhradeného 

parkovacieho miesta. 

 

Podnet č.6: Obyvateľ, župný poslanec, priblížil rozpočet bratislavskej župy. Zároveň 

upozornil na rozhodnutie Okresného úradu ohľadne zrušenia rozhodnutia o vyhlásení 

stavebnej uzávery v lokalite Štrkovecké jazero a na záležitosti, ktoré Okresný úrad vytkol 

tomuto rozhodnutiu stavebného úradu.  

 

 


