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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETE
NCIA 

Narcisová 10-12, 
kontajnery na smeti sú 
na rohu Papraďovej- pri 
veľkom parkovisku 
Nechcú im povoliť klietky 
na smeti. Správca je 
ITAM. 

Správca musí vybaviť nájom 
s vlastníkom pozemkov, následne mu 
ružinovský stavebný úrad vydá ohlášku 
na umiestnenie stavby a je možné 
umiestniť klietku na kontajnery. 
Po doručení žiadosti pracovníci MÚ 
vykonajú obhliadku s obyvateľmi 
a dohodnú riešenie.

Správca nepožiadal 
referát ŽP o oplotenie 
kontajnerového 
stojiska.  O prenájom 
pozemku správca musí 
požiadať Magistrát. 

Správca + 
Magistrát  

Šalviová 44 - chcú 
doniesť hlinu do 
predzáhradky. Pri kosení 
dodávateľ nemá skosiť 
kvety. 

Dodáme hlinu do predzáhradiek.
Upozorníme dodávateľa na kosenie. 

Na základe ohliadky 
nebolo možné 
identifikovať miesto kde 
je potrebná navážka 
zeminy, žiadateľ musí 
kontaktovať priamo 
oddelenie životného 
prostredia. 

Obyvatelia + 
MČ 

Umiestniť retardéry na 
Metodovej ul. pred školu. 

Pripravíme projekt zmeny organizácie 
dopravy, ktorý je nevyhnutný na 
schválenie osadenia dopravného 
značenia a následne predložíme 
dopravným policajtom na schválenie.  
Ide o jednosmernú komunikáciu, preto 
bude realizovaný jeden spomaľovač.  
 

Retardér bol osadený 
v júli. 

MČ

Od Karadžičovej popri  
múre okolo vojakov a DI 
Cyrilová  vychádzajúc na 
Metodovú  nie je 
vyznačený prechod.  

Pripravíme projekt zmeny organizácie 
dopravy, ktorý je nevyhnutný na 
schválenie osadenia dopravného 
značenia a následne predložíme 
dopravným policajtom na schválenie. 

Po obhliadke s KDI 
bolo konštatované, že 
by išlo o nebezpečný 
priechod v smerovom 
oblúku. Posunutie do 
priamej roviny by si 
vyžiadalo zrušenie 
parkovacieho stojiska. 

MČ

Ostrihať kríky na 
Cyrilovej- zhora aj zboku 

Zaradíme do harmonogramu prác Rez kríkov  bol 
vykonaný v júni.  

MČ 

Metodova- parkovisko, 
ľudia hádžu smeti na 
zem, potrebné osadiť 
koše 

V roku 2013 sme osadili 100 košov, 
v roku 2014 plánujeme minimálne 
ďalších 100, zaradíme ho do zoznamu 

Osadenie odpadkového 
koša je zaradené do 
harmonogramu, 
realizácia prebehne 
v letných mesiacoch. 

MČ

DI na Cyrilovej- 
pieskovisko nie je dobre 
ohradené. 

Preveríme, či je možné pieskovisko 
ohradiť a ak áno, zabezpečíme 

Detské ihrisko sa 
nachádza na 
súkromnom pozemku 
z uvedeného dôvodu 
nie je možné vykonávať 
rozsiahlejšie 
rekonštrukčné práce. 

MČ



Ohradenie vybudujeme. 
V rámci projektu Naše 
mesto natrieme 
s dobrovoľníkmi hracie 
prvky.

Garáže na Cyrilovej sú 
nelegálne. 

Stavebný úrad vec preverí.  MČ

Doplniť antuku na 
Štrkoveckom jazere 

Práve prebieha výberové konanie na 
obstaranie antuky a jej uvalcovanie.  

V máji bola antuka 
doplnená. 

MČ

Rododendrony neboli 
dlhé obdobie strihané -
Ružová dolina 
(vyústenie na 
Trenčiansku, 
Prievozská, Miletičova)  

Preveriť, či sa jedná o pozemok MČ, 
o ktorý sa stará alebo o súkromné 
pozemky. 

 
 

Pri revitalizácii Ružovej 
doliny v roku 2011 boli 
vyrúbané stromy 

Vyrúbali sa staré, choré a 
neperspektívne stromy na základe 
súhlasu orgánu ochrany prírody. 
Vysadilo sa 48 nových stromov.

Odpovedané na mieste MČ

V parku pri Nevädzovej 
sa po večeroch, niekedy 
aj cez deň schádza 
mládež a bezdomovci, 
ktorý tam pijú a často aj  
ničia okolie. 

Požiadame políciu o zvýšenie hliadok 
a kontrol v tejto lokalite. 

Polícia informovaná MsP

Ružová dolina 
(vyústenie na 
Trenčiansku, 
Prievozská, Miletičova)- 
chcú zasadiť stromy  

V revitalizovanej časti vnútrobloku 
Ružová dolina sa dreviny vysadili 
a ošetrili v zmysle projektu, niektoré 
stromy sú mladé a obyvateľom sa môže 
zdať, že by ešte nejaké stromy mali 
dosadiť. 

Vzhľadom cieľovú 
veľkosť drevín v danej 
lokalite, je počet 
stromov dostačujúci. Ak 
sa jedná o inú lokalitu, 
prosíme kontaktovať 
oddelenie životného 
prostredia. 

MČ

Požiadavka, aby si 
obyvatelia mohli 
vnútroblok zahradiť 
rampou 

Obyvatelia si musia zistiť koho je 
pozemok a získať nájom alebo súhlas 
vlastníka. Potom je možné po súhlase 
KDI umiestniť rampu. Pokiaľ pozemok 
nie je v súkromnom vlastníctve majiteľov 
bytov, ide o verejný priestor a nie je 
možné obmedziť vjazd iných ako 
obyvateľov. 

 MČ

Budeme revitalizovať DI 
Rumančeková 
a Sedmokrásková čo je 
pozitívne. Budeme 
revitalizovať aj Rohlík? 

V rozpočte máme vyčlenené peniaze na 
revitalizáciu. Rokujeme s majiteľom 
o udelenie súhlasu. 

  

Parkovisko pred 
nemocnicou je 
v katastrofálnom stave. 
Je možné nariadiť 
nápravu? 

Preveríme, či je možné z hľadiska SÚ 
dať takúto výzvu. 

  

DI Astrová- Šalviová - 
Narcisová nie je dobre 
vyčistené 

Pravidelne robíme „námatkové“ kontroly. 
Skontrolujeme toto ihrisko a neuhradíme 
faktúru 

Na základe zistení z 
kontrolných obhliadok 
bola faktúra za čistenie 

 



DI v mesiaci apríl 
krátená.

Potrebné zmeniť 
parkovacie miesta na 
šalviovej, ak by sa 
vyrúbali náletové 
dreviny, dalo by sa 
vytvoriť viac miest. 

Dopravný inžinier pôjde na miestnu 
obhliadku a spolu s obyvateľmi navrhne 
riešenie.  

Uskutoční sa spoločná 
obhliadka, kde budú 
posúdené dreviny, či 
ide o náletové alebo si 
vyžadujú podľa zákona 
výrubové konanie.  
Následne MČ určí ďalší 
postup riešenia 
statickej dopravy.  

MČ

Prenájom „búdy“ na 
Šalviovej od RP-VPS.  

Nájom preverujeme.  Má termín na 
odstránenie stavby. 

Po dohovore s MČ 
majiteľ stavbu odstráni 
do 28.08.2014. 

MČ + 
vlastník 

Komárnícka 28 -
novostavba,  pri 
zavádzaní elek.prúdu 
zostali nepoužité 
drevené stožiare, ktoré 
je potrebné odstrániť 

Preveríme, komu stožiare patria a ako je 
možné ich odstrániť. 

Obyvateľka dostala 
informáciu mailom. 

 

Tomášiková smerom na 
Ružinovskú nenakreslili 
jazdné pruhy, prosí 
vyzvať magistrát 

Starosta bude interpelovať primátora, 
aby vyznačili jazdné pruhy 

 Magistrát

Návrh vytvoriť zoznam 
terás. 

Na novom webe umiestníme zoznam 
povolených terás, pokiaľ to bude možné.

 MČ

Anonymizácia podpisu 
starostu na zmluvách 

Na niektorých zmluvách bol 
nedopatrením anonymizovaný podpis 
starostu, ktorý ochrane osobných údajov 
nepodlieha.  

Všetci zamestnanci boli 
poučení, že podpis 
starostu sa 
neanonymizuje. 

MČ

Návrh na umiestnenie 
tabuliek „zákaz chodiť“  
na trávnaté plochy 

Spravidla nám takéto tabuľky veľmi 
rýchlo ukradnú a ľudia ich aj tak 
nerešpektujú. V tomto smere je dôležitá 
hlavne výchova. 

  

Lavičky medzi Šalviová  
54-56 je potrebné 
doplniť dosky na lavičky 

Zaradíme do harmonogramu prác Oprava lavičiek je 
zaradená do 
harmonogramu prác. 
 

MČ 

Podľa mapky- komu 
patrí trojuholník 
pozemku za Hrachovou. 

Preveríme o koho pozemok ide 
a budeme informovať. 

 MČ

Ako je možné odkúpiť 
pozemok, keď 
vlastníkom je Magistrát- 
pod domom Narcisová 
10-12 

Žiadosť musia spracovať na Magistráte 
a v MsZ poslanci schváliť predaj. 

Odpovedané na mieste Magistrát

Okolo školy na 
Jelačičovej už nie je 
vyznačená žltá čiara 

Zriadime nápravu Na základe miestneho 
šetrenia a zistení 
skutkového stavu 
mestská časť zváži 
vyznačenie žltej čiary 
na predmetnej 
komunikácii. Nejedná 
sa obnovu značenia ale 

MČ



 
Vysvetlivky: 
MP mestská polícia 
DI detské ihrisko 
BD bytový dom 
MČ Mestská časť Bratislava- Ružinov 
RP- VPS- Ružinovský podnik Verejno-prospešných služieb 
SD- Spoločenský dom 
SP- stavebné povolenie 
ŠSD- štátny stavebný dohľad 
UŠ- urbanistická štúdia (územnoplánovací dokument) 
DPB, a.s.- dopravný podnik mesta Bratislava 
RP- VPS- Ružinovský podnik verejnoprospešných prác 
KDI- Krajský dopravný inšpektorát (dopravný policajti) 
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 
TVRaRE a.s.- Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO 

o nové značenie. 


