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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 
Čierny topoľ na ulici 
Prešovská 32 by obyvatelia 
chceli zachovať. Je potreba 
jeho orezu. 

Úprava zelene nebola 
v MČ riešená niekoľko 
rokov. Obdobie orezu je 
po olistení 

Ak strom je majetkom MČ, 
vykonáme orez vo vegetačne 
vhodnom období. 

MČ 

Aký je stav žiadosti 
o odkúpenie pozemkov pod 
garážami v lokalite kina Zora 
podané na MÚ?  
 

Miestne zastupiteľstvo 
prijalo uznesenie v marci 
2013, v ktorom schválilo 
Koncepciu parkovania. 
Tento dokument hovorí 
o možnosti predaja garáží 
v jednotlivých lokalitách 
Ružinova. Každá žiadosť 
o odkúpenie pozemku pod 
garážou bude 
posudzovaná individuálne. 

Odpovedané na mieste. MČ 

Dopravná situácia na 
Babuškovej ulici – Seberíniho 
ulici pri výjazde na Jašíkovú 
ulicu. Umiestnený dopravný 
výbežok chcú obyvatelia 
zrušiť.  

Tento výbežok je dôležitý 
z hľadiska dopravy, 
dopravní policajti 
nesúhlasili so zrušením, 
resp. so skrátením tohto 
výbežku. 

Odpovedané na mieste. MČ 

Vedľa Zdravotného strediska 
na Babuškovej ulici by 
obyvatelia uvítali vytvorenie 
niekoľkých parkovacích 
miest. 

Dopravný inžinier MČ 
vykoná obhliadku lokality 
a vyhodnotí parkovaciu 
situáciu. 

Vodorovné dopravné 
značenie na chodníku vedľa 
ZS Babuškova bolo schválené 
v Operatívnej komisii. 
Zábrany voči parkovaniu na 
spevnenej ploche boli 
neoprávnené osadené. 
Mestská časť vyzvala 
dodávateľa, ktorý predmetné 
zábrany osadil, aby ich 
odstránil. 

MČ 

V záhrade bývalej MŠ 
(terajšej SŠ) na Exnárovej 20 
je  neporiadok, ktorý treba 
odstrániť. 

MČ vykoná kontrolu 
a vyzve vlastníka na 
upratanie predmetného 
pozemku. Ak sa tak 
nestane v stanovenej 
lehote, majiteľ pozemku 
bude sankcionovaný. 

Mestská časť vyzvala 
vlastníka pozemku, aby 
odstránila neporiadok 
v termíne do 31. 8. 2013 
a udržiavala pozemok 
v čistote a v poriadku. 

MČ 

Pri vstupe do areálu ZŠ 
Borodáčova je veľký 
neporiadok, ktorý je 
potrebné odstrániť. 

MČ vykoná kontrolu a  
dočistenie priestoru.  

Predmetný pozemok je 
v priamej správe magistrátu 
hl. mesta SR Bratislavy. 
Mestská časť vyzvala 
vlastníka pozemku, aby 
zabezpečil vyčistenie 
predmetného pozemku 

MČ 



v termíne do 31. 8. 2013 
Chodník medzi školským 
plotom G. I. Horvátha 
a Borodáčovou (koniec 
Borodáčovej 19, chodník 
vyúsťuje na Čmelíkovú ul.) je 
znečistený a zanedbaný. 

MČ vykoná kontrolu 
vrátane overenia 
vlastníctva pozemku 
a podľa zistení bude 
konať. 
 

Chodník bol vyčistený 
a odburinený v rámci akcie 
„Zber smetí na deň detí“ dňa 
1.6.2013, ide o účelový 
chodník, kt. nie je zverený do 
správy MČ a z uvedeného 
dôvodu nie je zaradený 
v rámci bežnej údržby. 

MČ 

Kritika voči výkonu práce VPS 
– nedostatočné čistenie, 
vyhrabávanie a upratovanie 
verejných priestorov. Potreba 
vyhrabávania lístia aj medzi 
autami. 

MČ zvýši kontrolu pri 
preberaní prác 
vykonaných VPS. 

 
Odpovedané na mieste 

MČ 
VPS 

Ako môžu obyvatelia 
nahlasovať podnety na 
vykonanie zimnej údržby 
počas zimnej pohotovosti? 

Obyvatelia môžu podnety 
nahlasovať na dispečing 
VPS. 

Odpovedané na mieste. MČ  
VPS 

Haburská ulica 5 - Tokajícka 
ulica –  5 lavičiek bolo 
opravených a 5 
demontovaných. Obyvatelia 
by privítali väčší počet. 

Mestská časť 
rekonštruovala lavičky 
v počte, ktorý považovala 
pre danú lokalitu 
postačujúci.  

V prípade, že vznikne potreba 
väčšieho počtu, MČ bude 
konať. 

MČ 

V akom štádiu je výstavba 
BD Peterská? 

Starosta dal nesúhlasné 
stanovisko. Primátor si 
vyžiadal uznesenie zo 
zastupiteľstva.  

Momentálne sa nič na stavbe 
nedeje. 

MČ 

Aká je budúcnosť pozemku 
s betónovým povrchom pred 
ZŠ Borodáčova? 

Pozemok pri škole kúpila 
talianská spoločnosť.  

Bude vyvinutá snaha 
o zámenu pozemkov. 

 

Prechod cez Vrakunskú 
smerom k Avionu –Ivánska– 
chýba chodník. 

Rieši to Generálny 
investor Bratislava (GIB), 
sú problémy s majetko-
právnymi vzťahmi.  
Veľa pozemkov 
má nezaložený list 
vlastníctva.  

Hlavné mesto musí najprv 
získať vlastnícky vzťah 
k pozemkom, až potom môže 
byť realizovaný projekt. 

Hl. mesto 

Trnávka Bočná ulica (pri 
konci Studenej ulice) – slepý 
výbežok. Obyvatelia nemajú 
žiadnu spevnenú 
komunikáciu, ani verejné 
osvetlenie, zhruba 200-
300m. (konečná MHD č. 56) 

Osvetlenie hlavného 
mesta zabezpečuje 
spoločnosť Siemens.  

Nakoľko spoločnosť eviduje 
neuhradené pohľadávky zo 
strany hlavného mesta, 
nemáme informácie 
o budovaní ďalšieho 
osvetlenia. 

Hl. mesto 

Prečo bol osadený retardér 
na Kľukatej ulici?  

Podobné riešenia 
realizujeme najmä na 
základe podnetov od 
obyvateľov, ktorí v lokalite 
žijú.  

Spomaľovač bol osadený na 
základe žiadosti obyvateľov 
na nimi stanovenom mieste. 
Osadenie spomaľovača bolo 
odsúhlasené v Operatívnej 
komisii na Magistráte hl. 
mesta SR Bratislavy. 

 



 

Ako nakladať so záhradným 
odpadom a odrezkami 
suchých konárov?  

Je potrebné obrátiť sa na 
odbor životného 
prostredia MÚ MČ, kde sa 
dohodnú na odvoze 
záhradného odpadu. 

 
Odpovedané na mieste 

 

Má MP hliadku na bicykloch? Áno, dvojčlenná bicyklová 
hliadka funguje už tretí 
rok.  

 
Odpovedané na mieste 

 

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 
 


