
 

PODNET 

 

NÁVRH RIEŠENIA 

 

STAV VYBAVENIA 

 

KOMPETENCIA 

Obyvateľka má viacero dotazov 

k bývalému komunálnemu 

podniku „Zares“, konárom na 

Prešovskej ul., autám 

pribúdajúcim v dôsledku 

výstavby, úplnému zastaveniu 

výstavby a nedostatku 

príslušníkov polície v súvislosti 

s výtržnosťami cudzincov. 

 

 Odpovedané na mieste  

 

obyvateľka (bez predstavenia 

sa) 

- výhrady k meškaniu 

kosenia,  

- dotazy k starostlivosti 

o predzáhradky  

- požiadavka na 

rekonštrukciu 

Štefunkovej ulice 

a chodníku vedúceho 

k obchodnému centru 

„Kocka“ 

- upozornenie na 

bezdomovcov na 

lavičkách pri 

Martinskom cintoríne 

- dotaz k verejným WC 

- dotaz k vrakom áut 

 

Harmonogram práce /kosenia) 

Ružinovského podniku 

verejnoprospešných prác, a.s. 

je možné sledovať na 

internetovej stránke podniku. 

Rekonštrukcie komunikácií, 

ktoré nie sú zaradené do plánu 

na rok 2018 (na ktoré už 

prebehla súťaž dodávateľa), je 

možné zrealizovať v prípad 

ušetrenia prostriedkov v tomto 

roku. 

Postup pri odstraňovaní 

vrakov vysvetlil veliteľ 

expozitúry Mestskej polície 

Bratislava II JUDr. J. Tuleja. 

 

Dopravný inžinier miestneho 

úradu vykoná obhliadku a 

navrhne riešenie. Prípadný 

projekt zmeny dopravného 

značenia podlieha schváleniu 

na úrovni hlavného mesta. 

 

Vykonaná obhliadka. 

Pravdepodobne nešlo 

o stĺpiky, skôr spomaľovače. 

Osadenie spomaľovačov je 

možné, mestská časť však k 

ich osadeniu požaduje od 

žiadateľa presnú polohu miesta 

osadenia a písomný súhlas 

vlastníkov bytov v 

bezprostrednom okolí z 

dôvodu ich hlučnosti a 

následných sťažností. 

 

 

Odpovedané na mieste  

Obyvateľka  MČ BA-Ružinov na základe 

podnetu občanov  vykoná 

Odpovedané na mieste  

http://mestskapolicia.bratislava.sk/mestska-policia-expozitura-bratislava-ii/os-1001
http://mestskapolicia.bratislava.sk/mestska-policia-expozitura-bratislava-ii/os-1001


- Podnet k živému plotu 

pri budovateľskej ul. 17, 

kríky narástli do 

veľkých rozmerov, 

zdržujú sa v nich 

asociáli, vykonávajú tam 

potrebu a pod. 

- Požiadavka na obnovu 

stĺpikov na 

Budovateľskej 17-19. 

Podnet bol odovzdaný aj 

písomne  

Upozornenie na uvoľnenie 

vodiaceho drôtu na 

basketbalovom ihrisku 

v uvedenej lokalite. 

ohliadku a zabezpečí rez 

živého plota na Budovateľskej 

17 v Bratislave. 

Miestny úrad preverí možnosť 

opravy. 

 

Stĺpiky boli pravdepodobne 

odstránené zhotoviteľom pri 

rekonštrukcii kanalizácie – 

miestny úrad vyzve 

zhotoviteľa ich na vrátenie do 

pôvodného stavu 

 

 

obyvateľka (bez predstavenia 

sa) zo Stropkovskej ul. má 

dotaz k zverejneniu rozhodnutia 

o pozastavení stavebnej uzávery 

(Okresným úradom) zo dňa 

4.apríla 2018. 

 Odpovedané na mieste  

obyvateľka (bez predstavenia 

sa) 

- Návrh/požiadavka na 

osadenie stĺpikov na 

Gregorovej ul., kde 

motoristi rýchlo 

a hlučne jazdia, 

podozrenie na súkromné 

preteky na verejnej 

komunikácii. 

- Upozornenie na 

bezdomovcov v okolí 

ZŠ Borodáčova. 

- Nedisciplinovanosť 

majiteľov psov v okolí 

nákupného centra 

„Kocka“.  

 

Dopravný inžinier miestneho 

úradu vykoná obhliadku 

a navrhne riešenie. Prípadný 

projekt zmeny dopravného 

značenia podlieha schváleniu 

na úrovni hlavného mesta. 

 

Zamestnanci úradu vykonali 

obhliadku, pričom bolo 

zistené, že osadenie stĺpikov 

nepredstavuje vhodné 

technické riešenie. Riešením 

môžu byť spomaľovače, na ich 

osadenie je však potrebná 

presná požiadavka s určením 

polohy a písomný súhlas 

vlastníkov bytov v 

bezprostrednom okolí z 

dôvodu hlučnosti áut 

prechádzajúcich cez 

spomaľovače. 

 

Odpovedané na mieste 

 

 

 

Obyvateľ odovzdal na mieste 

dva písomné podnety.  

 Odpovedané na mieste  

 


