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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 

Odovzdaný list starostovi 
s otázkami ohľadom 
kontrolóra MČ, činnosti SÚ 
a odboru životného 
prostredia. 

Obyvateľka dostane na 
list odpovede písomnou 
formou. 

 Odpovedané listom. MČ 

Vedľa rodinného domu na 
Wattovej ul č. 8 je už tretí 
rok rozostavaná stavba, na 
ktorej neprebiehajú žiadne 
práce, má poškodené 
oplotenie.  

Pozrieme podmienky 
stavebného povolenia 
a budeme konať 
(oplotenie staveniska). 

Ak cudzí ľudia chodia po 
súkromnom pozemku, 
treba volať políciu.  

Stavebný úrad vykonal ŠSD, 
s výsledkom boli 
oboznámení dotknutí 
obyvatelia. 

 

MČ + MsP 

Požiadavka na lepšie 
zametanie ulíc. Momentálne 
autá parkujú na krajoch 
a znemožňujú čistenie. 

Čistenie ulíc zabezpečuje 
RP-VPS, požadujeme od 
nich ručné zametanie ulíc. 
Momentálne neexistuje 
predpis podľa ktorého 
môžeme dať odtiahnuť 
autá, ktoré bránia 
upratovaniu.  

Odpovedané na mieste. RP-VPS, MČ 

Na Trnávke si majitelia RD  
sadia pred ploty brečtany, 
o ktoré sa nestarajú.(Pri 
zvonici a na Bulharskej ulici).  

Preveríme situáciu, ak je 
možné, zabezpečíme 
orezy. 

Mestská časť vykonala 
ohliadku lokality, pri ktorej 
sa zistilo, že brečtany sú 
odstránené. 

MČ, majitelia 
domov 

Prečo deti v ružinovských ZŠ 
musia platiť navýšený 
poplatok za stravu 0,35 €? 

Miestne zastupiteľstvo 
schválilo VZN 21/2012 
podľa ktorého  Zákonný 
zástupca dieťaťa a žiaka 
uhrádza príspevok na 
réžiu vo výške 30 % z 
príspevku na poskytovanie 
stravy. Tieto financie  
v plnej výške ostávajú 
školám pre ich ďalšie 

Odpovedané na mieste. MČ 



hospodárenie. 

Pochvala mestskej polícii za 
vytesnenie neprispôsobivých 
obyvateľov z Rapošovho 
parku.  

 

               - 

        

                - 

MsP 

Chodník pred domom Na 
Križovatkách 60 je 
v dezolátnom stave, 
požiadavka na opravu. 

Oprava chodníkov a ciest 
je prioritou v  rozpočte. 
Poslanci schválili na rok 
2014 250 000 EUR na 
budovanie a rekonštrukciu 
chodníkov a ciest. 

 

Mestská časť zaradí do 
plánu opráv predmetný 
chodník z bežných výdavkov 
schváleného rozpočtu na 
rok 2014. 

 

MČ 

Na Ivánskej ceste sa stavia 
nová komunikácia k Pharosu. 
Trativod z tejto komunikácie 
ide mimo kanalizáciu a môže 
tak ohroziť pôdu, kde majú 
okolité RD narazené studne. 

Preveríme situáciu, 
v prípade zistenia 
pochybení stavebníka 
budeme konať. 

Stavebné konanie v riešení, 
nie je nie je ukončené. 
Stavbu budeme sledovať. 

Stavebník, MČ 

Ako chce MČ riešiť 
nedokončenú časť cesty Na 
Križovatkách smerom 
k Lidlu? Požiadavka na 
sfunkčnenie cesty 
a odstránenie zábran. 

Dobudovanie cesty malo 
byť súčasťou II. etapy 
realizácie Avidolu, ktorú 
doteraz investor 
nepostavil. Preveríme 
podmienky stavebného 
povolenia. 

 Stavebník, MČ 

Požiadavka na opravu 
povrchu komunikácie 
(chodníkov a spevnenej 
plochy) vo vnútrobloku 
Doležalova 1-13  a 
medzigarážového priestoru. 

MČ má v správe 
komunikácie III. a IV. 
triedy. Uvedená 
komunikácia nie je 
zaradená do siete 
miestnych komunikácii, je 
to účelová komunikácia, 
ktorá slúži ako prístup do 
dvorovej časti bytového 
domu a ku garážam. 

Mestská časť postúpi 
predmetnú požiadavku na  
Magistrát. 

 

Magistrát 

Čo bude s drevárskou 
priemyslovkou na 
Pavlovičovej? 

Škola mala málo 
prihlásených žiakov. 
Zriaďovateľ, ktorým je 
BSK, presunul školu na 
Tokajícku, riadne sa 
vyučuje. Do budúcna je 

Odpovedané na mieste. BSK 



zámer zámeny pozemku 
s možnosťou vybudovania 
športoviska. 

Pri škôlke Pavlovičova je 
zarastený a neudržiavaný 
pozemok, dochádza ku 
krádežiam. 

Ide o súkromné pozemky 
vo vlastníctve BSK 
a spoločnosti TT REAL 
s.r.o. 

Dňa 5.2.2014 sme 
upozornili listom vlastníkov, 
aby odstránili znečistenie 
a pozemky následne 
pravidelne čistili 
a udržiavali. 

Vlastník pozemku 

Pavlovičova 10 – požiadavka 
na orezanie/ vypílenie stromu 
oproti RD. 

MČ urobí posudok a podľa 
možností vyhovie žiadosti.  

Rez uvedeného stromu sa 
zaradil do harmonogramu 
rezov stromov. 

MČ 

Obyvateľom na Trnávke 
chýba separovaný zber 
odpadu. 

Starosta žiadal riaditeľa 
OLO o obnovu 
separovaného zberu. 
Svoju požiadavku bude 
opakovať a interpelovať 
kompetentných na 
mestskom zastupiteľstve. 

Odpovedané na mieste. OLO, hl. mesto 

Ako sa postupuje ďalej so 
stavbou Na Križovatkách? 
Komu treba nahlasovať 
stavebnú činnosť na stavbe?  

Kontrolovať dodržiavanie 
poriadku má MsP. Aktivitu 
na stavbe môžu obyvatelia 
nahlásiť aj na SÚ, ktorý 
následne vykonáva štátny 
stavebný dohľad. 

  

Na Kupeckého 2,4,6 pred 
garážami sa prepadáva 
chodník a dlažba.  

Zrejme to je následok 
povodní. MČ preverí 
situáciu.  

MČ požiadala  listom BVS, 
a.s. o opravu kanalizačnej 
prípojky a spevnenej 
plochy. BVS, a.s. oznámila, 
že kanal. prípojka nie je 
v ich majetku, ale patrí 
bytovému domu Kupeckého 
č. 2, 4, 6 a z toho dôvodu 
má opravu vykonať majiteľ 
prípojky.  

 

MČ 

Požiadavka na radikálnejší 
orez stromu (olivy) vo 
vnútrobloku Šumavská-
Dohnányho. 

MČ preverí situáciu. Rez uvedených stromov je 
zaradený do harmonogramu 
rezov. 

 

MČ 



Požiadavka na opravu 
povrchu spevnenej plochy 
v okolí Fontány pre Zuzanu. 

Uvedená plocha je 
majetkom hl. mesta.  

Budeme apelovať na 
Magistrát, aby opravil 
uvedený povrch. 

Hl. mesto 

Výstavba BD Peterská – 
obyvatelia kritizujú hl. mesto 
za vydanie súhlasného 
záväzného stanoviska pre 
stavbu. 

Starosta požiadal  
primátora, aby nebolo 
vydané kladné záväzné 
stanovisko. Magistrát 
nerešpektoval ani 
uznesenie Miestneho 
zastupiteľstva, ktoré 
nesúhlasilo s výstavbou. 

Obyvatelia sú pozvaní na 
rokovanie Mestského 
zastupiteľstva, kde môžu 
vystúpiť. 

Hl. mesto 

Požiadavka na opravu 
prepadajúceho sa chodníka 
na Železnej 3.  

MČ má zámer 
rekonštruovať chodník 
v spolupráci s investorom 
blízkej výstavby. 

Opravu prepadnutého 
chodníka sme zaradili do 
harmonogramu opráv. 

 

MČ 

Ako sa vyvíja stavba Yosaria 
Plaza? 

MČ udelila stavebníkovi 
pokutu vo výške 60 000 €. 
Po viacnásobných 
odvolaniach sa stavebníka 
túto pokutu potvrdil 
Najvyšší súd, momentálne 
sme začali exekúciu. 
Udeľujeme aj viacnásobné 
pokuty za životné 
prostredie, voči ktorým sa 
stavebník odvoláva.  

Odpovedané na mieste. stavebník 

Kritika mestskej polície - pri 
predajni Lidl na Gagarinovej 
ľudia nevídajú hliadky MsP. 

MsP vykonáva kontroly aj 
v tejto lokalite. 

MsP zintenzívni hliadky 
v tejto oblasti. 

MsP 

Požiadavka na revitalizáciu 
ihriska Albrechtova 
a zabezpečenie poriadku. 
Často sa tu vyskytujú 
bezdomovci a asociáli. 

MsP zvýši kontroly v tejto 
lokalite.  

MČ preverí možnosti 
revitalizácie ihriska. 

 

Ihrisko sa nachádza na 
pozemku bez založeného 
LV. Z uvedeného dôvodu až 
do vyriešenia majetkových 
pomerov nie je revitalizácia 
možná. Ihrisko je zaradené 
do harmonogramu bežnej 
údržby, ktorú vykonáva RP 
VPS a.s.   

MČ + MsP 

Požiadavka na zabezpečenie 
zimnej údržby počas sezóny 
pred OD „Kocka“ na 

Preveríme vlastnícke 
vzťahy a budeme konať. 

V zmysle VZN č. 1/2003 
o dodržiavaní čistoty 
a poriadku pás o šírke 2 m 

RP-VPS + MČ 



Seberíniho ul. priliehajúci k nehnuteľnosti 
je povinný čistiť vlastník, 
správca alebo užívateľ 
nehnuteľnosti. Mestská časť 
zabezpečuje zimnú údržbu 
okolitých komunikácií  
a chodníkov ( zo strany 
Seberínho ul., Babuškovej, 
V.F. Bystrého). 

Požiadavka na vyčistenie 
areálu Vietnamská 
a zabezpečenie opustenej 
budovy v tomto areáli.  

Areál je majetkom hl. 
mesta. O budovy prejavila 
záujem súkromná 
spoločnosť, predaj sa 
však nezrealizoval.  

 

 

                    - 

Hl. mesto 

Informovanie o podaní 
trestného oznámenia vo veci 
výrubového konania pri 
výstavbe Na Križovatkách 
a jeho rozšírení o sfalšovanie 
verejnej listiny. 

 

 

                  - 

 

 

                  - 

 

Obyvatelia zo Súmračnej 8 
sa sťažujú na prevádzku 
reštaurácie (Súmračná 3), 
ktorá vynáša smeti do ich 
kontajnera. 

V tomto prípade je 
potrebné obrátiť sa na 
správcu, ktorý má 
problém riešiť priamo 
s danou prevádzkou. 

 Obyvatelia, 
správca domu 

Požiadavka na zveľadenie 
športovísk na Trnávke. 

OD októbra je otvorený Fit 
Park Zora – cvičenie pre 
seniorov. Na Trnávke 
pôsobí futbalový klub 
Domino, ktorý sústreďuje 
kvalitných hráčov. MČ 
rekonštruuje  školský 
športový areál na 
Vrútockej a sprístupniť ho 
aj verejnosti. 

 MČ 

Požiadavka na úpravu zelene 
(vytrhanie buriny) medzi 
Slowackého a bytovkami na 
Vietnamskej (okolo zastávky 
Slowackého). 

MČ vyzvala vlastníka časti 
pozemku (hl.mesto), aby 
vykonali nápravu. MČ 
vykoná úpravu zelene na 
svojej časti pozemku. 

Mestská časť zabezpečila 
odburinenie a vyčistenie 
pozemku. 

MČ + hl. mesto 

Požiadavka na vytvorenie MČ vyčlenila 30 000 € na 
budovanie bezbariérových 

Aktuálne prebieha verejná 
obchodná súťaž na 

MČ 



bezbariérových chodníkov. peších trás. bezbariérové zjazdy. 

Požiadavka na vytvorenie 
parkovacieho miesta pre 
invalidov pred prevádzkou 
Jednota na Trnávke. 

MČ preverí možnosti. Na základe obhliadky 
Mestská časť Bratislava – 
Ružinov zaberzpečí 
osúhlasenie všeobecného 
parkovacieho boxu pre 
invalidnú osoby po termíne 
15.3.2014 a zabezpečí jeho 
realizáciu. 

Majiteľ pozemku/ 
MČ 

Čo bude s pozemkom na 
konci Seberíniho –vedľa 
budovy ZŠ Borodáčova? 

Je majetkom hlavného 
mesta.  

Odpovedané na mieste. Majiteľ pozemku, 
MČ, hl. mesto 

V akom stave je revitalizácia 
školského areálu Vrútocká? 

Areál bol odovzdaný 
realizátorovi, odhadujeme, 
že práce budú ukončené 
do 2 mesiacov. 

Odpovedané na mieste. MČ 

Požiadavka na opravu 
kanalizačných vpustí na ul. 
M. Hella, tieto vpuste sú 
umiestnené nízko, pod 
úrovňou vozovky. 

Pri výmene povrchu cesty 
neboli riešené tieto 
vpuste. MČ zabezpečí 
výmenu zodratých krytov 
vpustí, čím sa zdvihnú na 
úroveň vozovky. 

Odpovedané na mieste. MČ 

Požiadavka na opravu 
kanalizačnej vpuste pri 
výjazde z prevádzky Lidl na 
Galvaniho ul.  

MČ preverí situáciu. Mestská časť vyzvala dňa 
5.2.2014 vlastníka pozemku 
a správcu účelovej 
komunikácie spol. Lidl 
Slovensko, aby zabezpečil 
opravu kanalizačnej vpuste. 

 

Informácia o stavbe Sputnik 
– obyvateľka dostala ústnu 
informáciu z Najvyššieho 
súdu, že v správnom konaní 
potvrdil rozhodnutie 
Krajského súdu, ktorým ruší 
rozhodnutie MČ (stavebné 
povolenie). 

Po oficiálnom doručení 
právoplatného rozsudku 
Najvyššieho súdu bude SÚ 
konať v zmysle zákona. 

Odpovedané na mieste. MČ 

Pochvala  za vybudovanie 
Bioparku na Ostredkoch. 
Požiadavka na výsadbu 
zelene (stromov), ktoré by 
v lete vytvárali tieň na 

V areáli boli vysadené 
stromy, časť vyschla.  
Realizátor ich v rámci 
reklamácie nahradí novou 

Odpovedané na mieste. Realizátor + MČ 



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

detskom ihrisku. výsadbou. 

V akom štádiu je konanie vo 
veci stavba Na Križovatkách? 

Toho času je stavebné 
konanie prerušené z 
dôvodu predbežnej otázky 
až do rozhodnutia súdu. 

  

Seberíniho ulica - registruje 
stavebný úrad investičný 
zámer? 

Je vydané právoplatné 
rozhodnutie o umiestnení 
stavby (potvrdené 
odvolacím orgánom), 
podaná bola žiadosť o 
stavebné povolenie.  

  

Informovanie o liste 
zaslanom na Miestny úrad, 
v ktorom obyvatelia ako 
účastníci konania podávajú 
námietky k stavbe Na 
Križovatkách. 

Námietkami sa bude 
zaoberať stavebný úrad. 

 

 MČ 


