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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 
EkoFond vyhlasuje súťaž na 
úsporu energie, témou je 
Energia v našom meste. Škola 
ZŠ Kulíšková sa zapojila. 

Informatívna správa.  
 
- 

 
          
          - 

V akom štádiu je rekonštrukcia 
školského areálu ZŠ Kulíškova?
 

Budeme komunikovať 
s developerom (HB Reavis), ktorý 
prisľúbil realizáciu rekonštrukcie 
areálu. 
 

V riešení. MČ 

Park – Kukorelliho fontána 
(Kvačalova a Svätoplukova) 
potrebuje revitalizáciu. 
Nachádzajú sa v ňom rozbité 
lavičky. 
 

MČ zaradila opravu lavičiek v parku 
do plánu opráv na rok 2013. 

Lavičky boli 
opravené v júli 2013. 

MČ 

Vnútroblok  - dvor Šumavská, 
Dohnányho 7 (nachádza sa 
tam Fontána pre Zuzanu) 
Obyvatelia si chcú skrášliť 
okolie a postaviť nové 
kontajnerové stojisko. 
 
 

Vnútroblok je vo vlastníctve 
Magistrátu, treba požiadať 
o prenájom Magistrát (resp. 
vlastníka pozemku) a splniť si 
ohlasovaciu povinnosť na MÚ MČ 
Bratislava-Ružinov. 
 
Revitalizácia zelene 
v predzáhradkách – MČ dostala 
grant vo výške 20 000 EUR, na jar 
sa revitalizoval aj priestor na 
Kupeckého.  

Na jar 2013 MČ 
v spolupráci s 
obyvateľmi 
revitalizovala plochu 
pred bytovým 
domom Kupeckého 
11-13 z prostriedkov 
grantu SPP. 
Vnútroblok 
Šumavská- 
Dohnányho sa 
revitalizoval v roku 
2008. Vykonali sa 
rezy drevín a obnova 
detského ihriska. 
Obyvateľom 
odporúčame využiť 
možnosť grantových 
programov MČ. 

Obyvatelia, 
Magistrát, MČ 

Roh Šumavskej ul. 
a Dohnányho ul. – autá 
parkujú na miestach, kde to 
nie je povolené; nedá sa 
bezpečne prejsť cez cestu. 

MČ preverí možnosť vyznačenia 
nového priechodu pre chodcov. 

Ak vodiči parkujú 
v oblúku križovatky, 
dopúšťajú sa 
priestupku. 
V uvedenej lokalite 
sa už jeden priechod 
pre chodcov 
nachádza, lokalita 
nespĺňa podmienky 
na vyznačenie 
ďalšieho priechodu. 
Ak vodiči parkujú 

MP 



v oblúku križovatky, 
dopúšťajú sa 
priestupku. 

Rodičia zvyknú zastať na 
priechode pre chodcov pred 
ZŠ Kulíškova a vysadiť deti 
z auta. 
 

Príslušná hliadka MP bude 
upozorňovať vodičov áut – rodičov 
detí, nech dodržiavajú vyhlášku. 
 

MP posiela hliadky 
na priechody pre 
chodcov na ulice 
Svätoplukova, 
Kulíškova.   

MP 

Kedy bude stretnutie  
s obyvateľmi v okolí Šalviovej 
ulice? 

Termíny stretnutia starostu 
s obyvateľmi sú pravidelne 
zverejňované v Ružinovskej televízii 
a ECHU, na webe www.ruzinov.sk 
Stretnutia sú organizované vždy 
v inej lokalite Ružinova. 

 
 
Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

Na Tomášikovej ulici chýbajú 
policajné pešie hliadky.  

Na Pošni a Trávnikoch je okrskár, 
ktorý vykonáva pravidelné 
obchôdzky, hliadky kontrolujú 
okolie. 

Odpovedané na 
mieste. 

MP 

Detské ihrisko vo vnútrobloku 
Miletičova, Prievozská, Ružová 
dolina - hracie prvky  a lavičky 
sú staré a v zlom stave, zišlo 
by sa rekonštruovať 
a inštalovať pieskovisko 
s možnosťou prekrytia. 

Na ihrisku bude vykonaná 
pravidelná údržba. 

MČ v roku 2013 
kompletne 
rekonštruuje detské 
ihriská Líščie Nivy, 
Rezedova, Svidnícka. 

MČ 

Vjazd do „účka“, Miletičova, 
Prievozská, Ružová dolina – 
veľké diery na ceste pri 
vjazde. Ulica Miletičova 67 
a 69, Prievozská 31. 
Žiadajú osadiť dopravnú 
značku zákaz vjazdu 
zásobovacích vozidiel.  

Komunikácie, resp. vnútroblok je 
vo vlastníctve Magistrátu. Treba sa 
obrátiť na Magistrát. 

Odpovedané na 
mieste. 

Magistrát 

Na Trenčianskej ulici v strede 
medzi Prievozskou 
a Trenčianskou chýba priechod 
pre chodcov, ľudia tam 
prebiehajú cez cestu.  

Trenčianska je v správe magistrátu, 
preveriť možnosť na Dopravnej 
komisii na Magistráte. 

Mestská časť 
predniesla túto 
požiadavku na 
dopravnej komisii 
Hlavného mesta SR. 

MČ v spolupráci 
s Magistrátom 

Biela farba, ktorou sú natreté 
priechody pre chodcov je 
veľmi šmykľavá.  

MČ podala projekt ohľadom 
priechodov pre chodcov na 
Obvodný úrad, zatiaľ nemáme 
výsledok z vyhodnotenia 
grantového kola. 
Všeobecne pre priechody pre 
chodcov platí, že farby 
s nešmykľavým povrchom sú 
drahšie.  

MČ v žiadosti o grant 
na Obvodnom úrade 
nebola úspešná. 
Opätovne sa MČ 
pokúsi získať 
peniaze na 
priechody pre 
chodcov z grantu 
BSK. 

 

VZN 20/2012 otváracie hodiny 
– zmena VZN týkajúca sa 
bytov, ktoré sú priamo nad 
takýmito zariadeniami. Bývajú 
priamo nad kuchyňou 

VZN bolo upravované na jeseň 
2012.  
 
Po doručení žiadosti od 
sťažovateľov na MÚ vyzveme RÚVZ 

Na RŽPAVPS nebola 
doručená žiadosť 
o opätovné meranie 
hluku. 

MČ a Regionálny 
úrad verejného 
zdravotníctva 



 

reštaurácie, ktorá funguje od 
skorých ranných hodín do 
neskorého večera. 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) vykonal 
merania a reštaurácia si 
zabezpečila zvukovú izoláciu 
(sklenú vatu alebo polystyrén) 
– podľa odporučení RÚVZ. 

na opätovné meranie a zaujatie 
stanoviska. 

Obyvatelia vnútrobloku Niťová 
Páričkova, Velehradská (pri 
Hoteli Apollo) žiadajú 
o vyznačenie zákazu vjazdu 
motorovým vozidlám. 
Prevádzka Tipkafé je 
zásobovaná autom 
vchádzajúcim do dvora cez 
trávnik. 

MÚ MČ prešetrí situáciu a preverí 
možné riešenie. 

Nakoľko ide 
o verejné 
priestranstvo, nie je 
dôvod umiestňovať 
do tejto lokality 
zákaz vjazdu. 

 

Neorezaná zeleň na 
Magistrátnom pozemku. 
Pod bytmi nemajú 
vysporiadané pozemky - 
Kvačalova ulica. 

Starosta bude interpelovať 
primátora a urgovať Magistrát 
v konaní. 

 Magistrát, MČ 

Hotel Apollo má veľmi hlučnú 
klimatizáciu, vzduchotechniku. 

Budeme komunikovať 
s prevádzkovateľom hotela 
a žiadať o riešenie. 

Upovedomili sme 
prevádzkovateľa 
hotela. 

MČ 

 
Vysvetlivky: 
MP mestská polícia 
ŠP štátna 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 
 


