
 

PODNET 

 

NÁVRH RIEŠENIA 

 

STAV VYBAVENIA 

 

KOMPETENCIA 

Obyvateľka odovzdala podnety  

písomne: 

- nešlo poslať 

elektronicky žiadosť 

o grant 

- či sú zápisy zo stretnutí 

so starostom na webe,  

- biotop Šrkovecké 

jazero,bola vykosená 

vegetácia a vtáky 

nemajú kde hniezdiť,  

- vyjadrenie spokojnosti 

s vybavovaním odkazu 

pre starostu 

- výlety pre seniorov, 

podozrenie že stále 

chodia tí istí,  

- poradenstvo 

v Spotrebiteľskej 

poradni údajne 

poskytuje študent III. 

ročníka VŠ  

- sťažnosť na prístup / 

komunikáciu 

pracovníčky na prvom 

kontakte  (sociálne 

veci), uvedené ako bod 

5 v jej písomnom 

podaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áno 

 

starosta informoval že VPS 

použila nesprávny stroj, preto 

ich upozornil nech nabudúce 

takéto zásahy robia ručne 

 

 

 

zástupca starostu vysvetlil ako 

sa losuje a že prednostne idú 

tí, čo ešte nikdy na výlete 

neboli, 

 

starosta vykoná osobne 

neohlásenú kontrolu 

 

Odpovedané na mieste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta 

obyvatelia bytov v Retre: 

Sťažnosť na developera, ktorý 

podľa ich tvrdenia demontoval 

pôvodný (skolaudovaný) 

parkovací systém a nahradil ho 

novým, skomplikovala sa 

doprava v podzemných 

garážach aj boli obmedzení 

garážnici z Ďatelinovej ul, 

bolo dotknuté ich právo 

prejazdu a prechodu, ďalej 

vyjadrili sťažnosť na postup 

Stavebného úradu o.i. (údajne 

nie sú uvedení v spise); tvrdili,  

že nová parkovacia rampa je 

čierna stavba. Doposiaľ jednali 

s zástupcami objektu 

p.Lukačovičom a p. 

Ondrašovičovou. 

 

Starosta potvrdil, že spolu s 

dopravným inžinierom 

miestneho úradu príde na 

miesto posúdiť situáciu. 

Odpovedané na mieste Starosta 



Viacerí obyvatelia sa pýtajú či 

a kedy bude rezidenčné 

parkovanie, najmä v lokalite 

Nivy / 500 bytov (výstavba 

novej autobusovej stanice).  

Starosta vysvetlil že 

s obmedzeniami funguje 

rezidenčné parkovanie len 

starom meste, Karlova ves sa 

o to pokúsila a narazila na 

problémy. Doplnil že mestská 

časť Ružinov si dala 

vypracovať dopravno-

kapacitné posúdenie 

jednotlivých lokalít, chýba 

však dohoda primátora 

a starostov sedemnástich MČ. 

 

Odpovedané na mieste  

Obyvateľka z bytovky 

Ružomberská 16 a 18 - pred 

ich panelákom po 

rekonštrukcii priľahlej časti 

Ružomberskej ulice ostali 

rozbité obrubníky. Tvrdila, že 

pri rekonštrukcii 

Ružomberskej ulice v úseku 

rodinných domov bolo 

investované aj na súkromných 

pozemkoch. Pýtala sa prečo 

nebola zrekonštruovaná celá 

Ružomberská ul. 

 

Starosta i zástupca obyvateľke 

vysvetlili, že plán obnovy 

komunikácií zostavuje 

príslušná poslanecká komisia. 

 

Bolo preverené, že pri 

rekonštrukcii Ružomberskej - 

v úseku rodinných domov 

-  nebolo investované na 

žiadnych súkromných 

pozemkoch, teda do žiadneho 

súkromného majetku. Celá 

stavba (komunikácia) je 

vybudovaná na pozemku 

parc.č.758/1 katastrálne 

územie Ružinov, kde vlastník 

komunikácie Hlavné mesto 

SR Bratislavy vydalo súhlasné 

stanovisko s rekonštrukciou 

komunikácie pre vydanie 

stavebného povolenia. V časti 

komunikácie sú vybudované 

nové verejné parkovacie 

miesta.  Obyvateľka 

informovaná e-mailom. 

 

Odpovedané na mieste  

Obyvateľ sa pýtal na stav 

žiadosti o vyhradené 

parkovacie miesto. 

 

Bolo preverené, že žiadateľ 

má žiadosť riadne podanú. V 

súčasnosti sa pripravuje 

rekonštrukcia krytu vozovky 

(povrchu) na Trenčianskej 

ulici. Pred rekonštrukciou 

bude vypracovaný aj projekt 

dopravy, ktorý určí presný 

počet  parkovacích miest 

v lokalite. Obyvateľ bol 

informovaný e-mailom. 

 

Odpovedané na mieste  

 

 

 

 

 

 

 



Obyvateľka sumarizuje: 

- narkomani a asociáli na 

lavičkách, pán Tuleja 

vysvetlil postup 

mestskej polície 

- vchod Budovateľská 

14, žiadala vylúčiť zo 

zmluvy jesenné 

hrabanie 

 

Bolo zistené, že takáto zmluva 

nebola uzatvorená a Mestská 

časť BA-Ružinov vo veci 

úpravy zelene za bytovým 

domom Budovateľská 14 

vydala v roku 2012 len súhlas 

s revitalizáciou predmetnej 

plochy, s podmienkami 

údržby lomového kameňa pri 

smreku.  

MČ BA-Ružinov zabezpečí 

pravidelnú údržbu celého 

vnútrobloku Budovateľská do 

ktorej je  zahrnutá aj časť za 

bytovým domom 

Budovateľská 12 vo výmere 

38 m2 na pozemku parc.č. 

9866/8 v k.ú. Nivy. 

Obyvateľka informovaná e-

mailom. 

 

- pozdĺžne parkovanie 

na Budovateľskej ul, 

navrhla, či by nebolo 

lepšie šikmé 

parkovanie, miestny 

úrad vyšle na miesto 

Ing. Illu na posúdenie 

situácie. 

- čistenie komunikácií . 

VPS údajne 

nedočistila časť 

Budovateľskej ulice, 

pričom zástupca VPS 

pán Hudec sa mal 

vyjadriť, že VPS nemá 

zametací stroj  

 

Bolo zistené, že zamestnanci 

miestneho úradu už majú 

vedomosť, že Ružinovský 

podnik verejnoprospešných 

prác (R-PVPS, a.s.) v čase 

čistenia Budovateľskej ulice 

nevyčistil celý úsek. 

Dôvodom boli autá, ktoré 

ostali zaparkované na ulici 

a boli prekážkou celkového 

vyčistenia. Objednávka za 

toto čistenie v čase 

príslušného stretnutia starostu 

s obyvateľmi nebola 

fakturovaná, pričom 

Odpovedané na mieste 



v takýchto fakturované sú 

fakturované len skutočne 

vyčistené dĺžky komunikácií.  

 

 

Obyvaeteľ z Martinčekovej 16 

sa pýta na street-balové ihrisko 

bližšie informácie má 

hovorkyňa mestskej časti, 

ktorá po návrate z PN bude 

obyvateľa informovať 

o aktuálnom stave 

 Hovorkyňa M. 

Šebová 

obyvateľka – požiadavka na 

zverejňovanie oznamov 

o stretnutí so starostom vo 

vývesných skrinkách 

starosta prisľúbil zabezpečiť 

 

Odpovedané, 

realizované 

Starosta  

Obyvateľ komentuje opravu 

asfaltu vo vnútrobloku 

a dopravné značenie. 

Starosta potvrdil že v lokalite 

bola vykonaná obhliadka, 

miestny úrad preverí, či je 

pozemok v správe MČ, VPS 

už údajne má stroj na opravu 

výtlkov 

 

Odpovedané na mieste  

 

 

 


