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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 
VYBAVENIA 

KOMPETENCIA

Systém umiestňovania 
detí do MŠ nie je dobrý, 
do škôlok nedostanú sa 
všetky prihlásené deti. 
 

Vnímame nedostatok miest v materských 
školách. Hľadáme možnosti navyšovania 
kapacity MŠ, uvažujeme aj nad 
kontajnerovou MŠ. Za posledné 3 roky 
sme navýšili kapacity MŠ o 130 miest.  

 
 
         
           - 

MŠ (riaditeľ) 

Obyvateľka informovala 
o podaní odvolania voči 
rozhodnutiu SÚ. 

SÚ sa bude odvolaním zaoberať a pani 
bude vyrozumená. 

 MČ 

Obyvateľ sa informoval 
o výsledku štátneho 
stavebného dohľadu – 
garáž na Bajkalskej ul, 
ktorá je využívaná 
doručovateľskou 
spoločnosťou. 

Dostal informácie ústne, list s výsledkom 
bol expedovaný nedávno, ešte zrejme 
nebol doručený. 

          
          - 

MČ 

Pri bývalom detskom 
ihrisku na Babuškovej ul. 
je kus trávy, pán by tam 
rád vybudoval 
parkovacie miesto. 

Budovanie nových státí musí  byť 
koncepčné, máme vytipované lokality, 
kde sa dajú budovať parkovacie miesta. 
Nedávno sme od Magistrátu dostali 
zverený pozemok na Medzilaboreckej 
ulici, kde ideme budovať 22 parkovacích 
miest. 

 MČ 

Ak je na ceste značka 
zákaz zastavenia, platí 
pre cestu alebo aj pre 
chodník? 

Takáto značka platí pre vozovku. Pri 
parkovaní na chodníku musí ostať voľný 
priechod o šírke 1,5 m. 

 
          - 

MsP 

V akom stave je II. 
Etapa Primaparku? 

Zatiaľ neevidujeme podanie žiadosti 
o územné rozhodnutie. Od stavebníka 
žiadame verejnú prezentáciu projektu, 
informáciu zverejníme v Echu aj na 
webe. 

 
          - 

stavebník a MČ 

Ako dopadol štátny 
stavebný dohľad na 
Teslovej ul. – elektrická 
prípojka. 
 

Štátny stavebný dohľad bol vykonaný 
a pánovi opätovne doručíme výsledok 
emailom aj poštou. 

 MČ 

Herlianska 2-4 (oproti 
pumpe)  pod oknami 
bytových domov majú 
ihličnany – treba orezať, 
lebo sa tam zdržiavajú 
bezdomovci. 
 

Vykonáme obhliadku a orez zaradíme do 
harmonogramu prác. 

Mestská časť 
vykonala ohliadku 
okolia bytového 
domu Herlianska 
2 – 4 a v čase 
ohliadky sa 
nezistil 
neprispôsobivých 

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 

obyvateľov, ani 
znečistenie okoli 
domu.  

Pred vchodom 
Herlianska 2  je 
preliačený chodník, bolo 
by treba opraviť/ zaliať. 

Preveríme vlastníctvo a zistíme kto by 
mal vykonať opravu. 

MČ nemá tento 
chodník uverený 
do správy. Ide o 
prístupový 
chodník ku  
vchodu a jeho 
opravu 
zabezpečuje 
príslušný správca 
bytového domu. 
 

Správca BD 

Chodník smerom od 
pumpy na Herlianskej 
smerom k Ružinovskej je 
rozbitý. 

Preveríme vlastníctvo a ak patrí nám, 
zaradíme do harmonogramu opráv. 

Predmetný 
chodník pozdĺž 
Ružinovskej ul. je 
v priamej správe 
Magistrátu hl. 
mesta SR 
Bratislavy. 
Z uvedeného 
dôvodu sme im 
podnet  dňa 
29.7.2014 
postúpili na ďalšie 
riešenie. 

Magistrát 

Herlianska 8-16 –
zabetónovali kanál 
a umiestnili tam 
kontajnerové stojisko. 
Teraz kanál smrdí a ide 
z neho vlhkosť do domu. 

Kontajnerové stojisko bolo určené pre 
novostavbu bytového domu Čaklovská 6. 
Bolo povolené v rámci stavebného 
povolenia. Z dôvodu sťažnosti obyvateľa 
stojisko nie je využívané uvedeným BD. 
 

V minulosti 
Regionálny úrad 
VZ vykonal 
obhliadku bytu 
sťažovateľa bez 
zistených závad. 

 

Chodník na Herlianskej a 
Ružinovskej, či by sa 
nedal rozdeliť na 
polovicu – pre peších 
a pre cyklistov.  

Dávnejšie bol chodník rozdelený, je 
zodraté vodorovné značenie. Je to 
mestská komunikácia, budeme 
kontrolovať ako a kde bude Magistrát 
obnovovať cyklo značenie.  

 Magistrát 

Pred škôlkami je 
problém s parkovaním 
pri odvoze detí.   

Pred niektorými škôlkami sme vyhradili 
pár parkovacích miest pre rodičov. 
Mestská polícia kontroluje a postihuje 
vodičov za nesprávne parkovanie.  

 MČ a MsP 



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 


