
OBNOVUJEME PORIADOK OBNOVUJEME PORIADOK 
V RUŽINOVE!

Lokalita: Nivy



PREHĽAD PREHĽAD 
INVESTIČNÝCH ZÁMEROV



1. Meinl Residence

STAVEBNÍK:
- R.M.A.G, s.r.o.

MIESTO:
- Kupeckého, Šumavská, Žellova ul.- Kupeckého, Šumavská, Žellova ul.



1. Meinl Residence

POPIS: 
- 7 poschodí
- 241 parkovacích státí v podzemných 

garážach a na teréne garážach a na teréne 
- 56 bytov a 16 apartmánov

STAV KONANIA:
- územné rozhodnutie vydané v 2009
- stavebné povolenie vydané v 2011
- momentálne vo výstavbe 



1. Meinl Residence



1. Meinl Residence

VYNÚTENÁ INVESTÍCIA: 
- úprava a revitalizácia parku (Šumavská, 

Kupeckého, Žellova)
- úprava priľahlých komunikácií- úprava priľahlých komunikácií
- celková hodnota: 50 000 EUR
- termín ukončenia: ku kolaudácii stavby



2. Polyfunk čný obytný                 
súbor Jarabiny

STAVEBNÍK:
- Jarabiny Invest, a.s.

MIESTO:
- Mlynské Nivy – Jarabinková ulica- Mlynské Nivy – Jarabinková ulica



2. Polyfunk čný obytný                 
súbor Jarabiny

POPIS: 
- 3 objekty: 15 poschodí a 6 poschodí 
- 372 bytových jednotiek a 9 ateliérov

STAV KONANIA:
- územné rozhodnutie vydané v 2005
- stavebné povolenie vydané v 2007
- začatá výstavba v 2009 
- zmena projektu –znížený počet bytov, viac 

zelene a priestorov pre občiansku 
vybavenosť



2. Polyfunk čný obytný               
súbor Jarabiny



3. Polyfunk čný dom SOFORA

STAVEBNÍK: 
- Enfer, a.s.

MIESTO:
- Kvačalova, Svätoplukova, Záhradnícka ul.- Kvačalova, Svätoplukova, Záhradnícka ul.



3. Polyfunk čný dom SOFORA

POPIS: 
- 2 vzájomné prepojené budovy, 
- objekt A: 4 poschodia, 3 podzemné podlažia
- objekt B: 7 poschodí, 3 podzemné podlažia- objekt B: 7 poschodí, 3 podzemné podlažia
- 64 parkovacích státí v podzemných garážach 
- 36 bytových jednotiek

STAV KONANIA:
- stavebné povolenie (SP) vydané v roku 2008
- SP predĺžené dňa 21.12.2010
- ohlásenie začatia stavebných prác v 1/2013 



3. Polyfunk čný dom SOFORA



4. Bytový dom KOCE ĽOVA

STAVEBNÍK:
- KOCELOVA, s.r.o.

MIESTO:
- roh Koceľova a Bazová ul.- roh Koceľova a Bazová ul.



4. Bytový dom KOCE ĽOVA

POPIS: 
- 8 poschodí
- 52 parkovacích státí v podzemných garážach 
- 27 bytových jednotiek- 27 bytových jednotiek

STAV KONANIA:
- územné rozhodnutie vydané v 7/2009 
- stavebné povolenie (SP) vydané v 2013
- stavebník zatiaľ neohlásil začatie stavebných 

prác



4. Bytový dom KOCE ĽOVA



4. Bytový dom KOCE ĽOVA

VYNÚTENÁ INVESTÍCIA (v štádiu rokovania):
- Rekonštrukcia vozovky - Koceľova ul. 
- oprava funkčne poškodenej uličnej vpuste na 

Koceľovej ul. Koceľovej ul. 
- celková hodnota 26 000 EUR
- ďalšou podmienkou v zmysle SP je úprava 

križovatky Koceľova-Bazová a rekonštrukcia 
chodníka 



5. Administratívno - obytný 
komplex SARA

STAVEBNÍK:
- NEOPROT, spol. s.r.o.

MIESTO:
- Záhradnícka, Kvačalova ul. - Záhradnícka, Kvačalova ul. 



5. Administratívno - obytný 
komplex SARA

POPIS: 
- 2 objekty: 11 poschodí a 3 poschodia
- 248 parkovacích státí v podzemných 

garážachgarážach
- 44 bytových jednotiek, administratívne 

priestory a občianska vybavenosť

STAV KONANIA:
- územné rozhodnutie vydané v 6/2010 
- prerušené stavebné konanie v 1/2013



5. Administratívno - obytný 
komplex SARA



6. Revitalizácia budovy 
Doprastavu

STAVEBNÍK:
- Doprastav Development, a.s.

MIESTO:
- Košická ul. č. 52 - Košická ul. č. 52 



6. Revitalizácia budovy 
Doprastavu

POPIS: 
- zmena účelu využitia 
- rekonštrukcia budovy
- 40 bytov a 40 apartmánov- 40 bytov a 40 apartmánov
- parkovanie riešené v jestvujúcom susednom 

parkovacom dome

STAV KONANIA:
- stavebné povolenie vydané v 3/2013



6. Revitalizácia budovy 
Doprastavu



6. Revitalizácia budovy 
Doprastavu

VYNÚTENÁ INVESTÍCIA:
- rekonštrukcia krytu vozovky - Azovská ul. 
- celková hodnota: 15 000 EUR



7. Rekonštrukcia a nadstavba 
budovy Mileti čova

STAVEBNÍK:
- Profinex estate, s.r.o.

MIESTO:
- Miletičova ul. č. 60- Miletičova ul. č. 60



7. Rekonštrukcia a nadstavba 
budovy Mileti čova

POPIS: 
- zmena administratívnej budovy na 

polyfunkčný dom
- nadstavba o 2 poschodia- nadstavba o 2 poschodia
- 152 bytov a apartmánov
- 133 parkovacích miest v navrhovanom 

garážovom dome pred objektom

STAV KONANIA:
- žiadosť o územné rozhodnutie



7. Rekonštrukcia a nadstavba 
budovy Mileti čova



8. Vstavba Pári čkova -
Budovate ľská

STAVEBNÍK:
- DAS-ING, s.r.o.

MIESTO:
- Páričkova 3, Budovateľská 1, 3, 5, 7- Páričkova 3, Budovateľská 1, 3, 5, 7



8. Vstavba Pári čkova -
Budovate ľská

POPIS: 
- zmena dokončenej stavby – vstavba 2 

poschodí
- 12 bytových jednotiek- 12 bytových jednotiek

STAV KONANIA:
- stavebné povolenie vydané v 7/2008
- SÚ nariadil zastavenie prác v 10/2012
- stavebník sa odvolal
- obvodný úrad zrušil rozhodnutie o zastave-

ní prác v 3/2013 (SP je právoplatné)



8. Vstavba Pári čkova -
Budovate ľská



10. Cvernovka

STAVEBNÍK:
- SEG Residential I, s.r.o.

MIESTO:
- Páričkova ul.- Páričkova ul.



10. Cvernovka

POPIS: 
- vnútorné stavebné úpravy bez zmeny účelu 

stavby
- rekonštrukcia internátu- rekonštrukcia internátu

STAV KONANIA:
- platné stavebné povolenie na rekonštrukciu 

bývalého internátu na Páričkovej 22-24               
od 4/2013



10. Cvernovka



ZMENY A DOPLNKYZMENY A DOPLNKY
ÚZEMNÉHO PLÁNU 

HL.MESTA



lokalita: Svätoplukova ul.

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
medzi ul. Svätoplukova a Kvačalova ul.,                                                                    
v k. ú. Nivy 

Zmena na funk čnú plochu 1110 - parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy.

Na časti pozemku je už stavebná jama.



lokalita: Svätoplukova ul.



PROJEKTY  PROJEKTY  
REVITALIZÁCIE



1. Revitalizácia:                                    
zeleň na Kupeckého ul.

MČ získala z Nadácie SPP financie na projekt 
revitalizácie zelene predzáhradok na Kupeckého 
ulici č. 11 a 13.
V piatok 25. 5. 2013 v spolupráci s aktívnymi V piatok 25. 5. 2013 v spolupráci s aktívnymi 
obyvateľmi vykonáme
- orez stromov, 
- výsadba a doplnenie živého plota, 
- celková úprava existujúcej zelene,
- poupratovanie okolia



2. Revitalizácia:                                   
ihrisko Oravská -Tekovská

- akcia Naše mesto s Nadáciou Pontis 
- v sobotu 15.6.2013 o 9:00-12:00 hod. v 

spolupráci s aktívnymi obyvateľmi vykonáme: 
- maľovanie preliezok, hojdačiek, unimobunky- maľovanie preliezok, hojdačiek, unimobunky
- maľovanie hracích prvkov na betónovú 

plochu na ihrisku (škôlka, bludisko),
- zametanie a dočistenie detského ihriska



3. Revitalizácia:                                     
areál ZŠ Kulíškova

Zámer MČ je zrevitalizovať areál a premeniť ho 
na plnohodnotnú športovo-rekreačnú plochu, 
ktorú budú využívať žiaci ZŠ a obyvatelia 
Ružinova.Ružinova.
- vybudovanie 2 tenisových kurtov
- rekonštrukcia celého areálu vrátane 

športových ihrísk a bežeckého okruhu
- revitalizácia zelene a oplotenia



PARKOVANIEPARKOVANIE



Štúdia riešenia parkovania   1/3

Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením č.
281/XVI/2013 zo dňa 05. 02. 2013 štúdiu 
parkovania, ktorá určuje:
a. Návrh výstavby hromadných garážía. Návrh výstavby hromadných garáží

• na miestach radových garáží :
- Záhradnícka ul.,
- Jelačičova ul., 
- Kulíškova – Budovateľská ul., 

• na parkoviskách:
- Záhradnícka ul.



Štúdia riešenia parkovania   2/3

b. Návrh výstavby podzemných garáží
• na existujúcich parkoviskách

- Dulovo námestie 
c. Návrh nezaobera ť sa výstavbou c. Návrh nezaobera ť sa výstavbou 
hromadných garáží v lokalitách:

- Trenčianska - Oravská ul.,
- Miletičova - Prievozská ul.,
- Valchárska ul.,
- Miletičova - Trenčianska ul., 
- Miletičova ul., 



Štúdia riešenia parkovania   3/3

- Čipkárska ul.,
- Kupeckého-Záhradnícka ul.,
- Prievozská ul.,
- Spišská – Trenčianska ul., - Spišská – Trenčianska ul., 
- Novohradská – Tekovská ul., 
- Kulíškova ul., 

Žiadosti o predaj pozemkov pod garážami 
posudzovať individuálne na základe stanoviska 
odborných referátov MÚ a stanoviska komisie                  
ÚP, ŽP a dopravy. 



Parkovacie domy

Návrh riešenia nepriaznivej parkovacej situácie 
formou výstavby malých lokálnych parkovacích 
domov (PD).
Pilotný projekt navrhuje PD vo vnútroblokuPilotný projekt navrhuje PD vo vnútrobloku
obytného súboru na konci Súťažnej ulice.
• Fasáda: kov a drevo
• Pôdorys: 13,2 x 7,8 m
• Počet parkovacích miest: 28



Parkovacie domy



Parkovacie domy

Automatický parkovací systém:
Vjazd a výjazd je situovaný na prízemí, 
privolanie vozidla alebo jeho zaparkovanie sa 
deje plne automaticky. Prízemie slúži len na deje plne automaticky. Prízemie slúži len na 
vystupovanie a nastupovanie do pristaveného 
vozidla.



Parkovacie domy



Parkovacie domy

Architektonické riešenie:
Veľká variabilita stavby umožňuje maximálne 
prispôsobenie potrieb danej lokality.
- zeleň je riešená veľkoformátovými kvetináčmi- zeleň je riešená veľkoformátovými kvetináčmi
- zadná fasáda je navrhnutá ako horolezecká 

stena
- pri vstupe sú umiestnené stojany na bicykle



Parkovacie domy



Parkovacie domy
Beluša Žilina



Parkovacie domy

Chicago



www.poriadokvruzinove.skwww.poriadokvruzinove.sk


