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PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 

Kedy bude spracovaný 
územný plán zóny pre 
lokalitu Ostredky? 

 Poslanci na rokovaní MZ 
10.12.2013 schválili 
prípravu  územného  
plánu  zóny  v 
katastrálnom  území 
Ružinov, vymedzenom 
ulicami  
Drieňová - Max. Hella - 
Trnavská cesta - 
Mesačná pod názvom 
„ÚPN-Z Ostredky“. 

MČ 

Čo vie MČ o revitalizácii 
Ostredkov?  Obyvatelia 
dostali na brány oznámenie, 
v ktorom sa dočítali 
o zámere „Revitalizácia 
Ostredkov“ podanom na 
MŽP SR zisťovacie konanie 
pre posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie. 

 Starosta viackrát vyzýval 
investora, aby 
prezentoval svoj 
stavebný zámer 
mestskej časti Ružinov, 
poslancom a obyvateľom 
Ostredkov. Namiesto 
toho sme si projekt našli 
na internete na 
enviroportáli. 

 

Je známy vlastník pozemkov 
na Ostredkoch? 

Áno. Starosta viac krát 
sprostredkoval stretnutie 
majiteľa a obyvateľov 
Ostredkov, ktorí majú 
záujem o odkúpenie 
pozemkov pod domami. 

Odpovedané na mieste  

Kto dá pozemok BD Sputnik 
do pôvodného stavu? 

Občania sa súdili. 
najvyšší súd zrušil 
rozhodnutie krajského 
súdu a tým zrušil aj 
územné rozhodnutie. SÚ 
preveruje ďalšie konanie. 
 
 

SÚ okamžite zastavil 
stavebné práce na 
stavbe.  SÚ prerušil 
konanie a žiada od 
stavebníka novú hlukovú 
štúdiu ako aj nové 
stanovisko Regionálneho 
úradu verejného 
zdravotníctva. 

SÚ 

Kde nájdu ľudia informácie 
o návrhoch Zmien a 
doplnkov 03 za Ružinov a za 
Ostredky? 

Na webovej stránke 
www.ruzinov.sk v sekcii 
územné plány zón.  

Kancelária starostu 
zaslala obyvateľke 
mailom návrh zmien 
a doplnkov pre lokalitu 
Ostredky. 

MČ 

Kritika za neopravovanie 
ciest v Ružinove.  

MČ v tomto roku opravila 
17 povrchov ciest. Do 
rekonštrukcie investovala 
viac ako 550 000 EUR. 

Odpovedané na mieste. MČ, Magistrát  

Obyvateľ poďakoval za 
odstránenie neoprávneného 

 
                   - 

 
                    - 

MČ 

http://www.ruzinov.sk/


dopravného značenia na 
Babuškovej ulici.  
Kedy bude vybudovaný 
prechod z Ostredkov k OC 
Hornbach? 

Železnice vyhlásili súťaž 
na dodávateľa projektovej 
dokumentácie projektu 
TIOP (zahustenie siete 
železničných zastávok, 
v rámci toho by mal byť 
vybudovaný podchod)  

Odpovedané na mieste  

Podnet na obnovenie 
odbočovacieho pruhu  - 
z Ivanskej doľava na 
Vrakunskú. 

 Generálny investor 
Bratislavy (GiB) má 
pripravený projekt.  
K jeho realizácii mestské 
zastupiteľstvo vyčlenilo 
financie v rozpočte pre 
rok 2014. 

GiB, Magistrát 

Návrh na riešenie 
bezpečnostnej situácie pri 
Kozmose (pri cintoríne) 
osadením svetelného 
oranžového výstražného  
značenia k prechodu pre 
chodcov. 

Preveríme možnosti 
a budeme konať. 

Podnet sme zaslali na 
riešenie Magistrátu hl. 
mesta Bratislavy. 

Magistrát 

Podnet na osadenie 
smerovacích tabúľ na ulice 
Uránová a Poludníková. 

Preveríme situáciu 
a zvážime osadenie. 

Mestská časť Bratislava 
– Ružinov neumiestňuje 
orientačné smerové 
tabule s názvami ulíc na 
komunikáciách III. triedy. 
Predmetné smerové 
tabule vydáva Magistrát 
hl. m. SR Bratislavy, odd. 
vnútornej správy.  
Podnet na riešenie bol 
zaslaný na Magistrát hl. 
mesta Bratislavy 

Magistrát 

Návrh na riešenie príliš 
strmého nájazdu z Uránovej 
ulice, ktoré najmä v zimných 
mesiacov spôsobuje 
problémy vodičom.  

Preveríme možnosti.  Napojenie Uránovej na 
Vrakunskú v stykovej 
križovatke je, čo sa týka 
pozdĺžnych sklonov 
v súlade s požiadavkami 
normy STN 73 6110 
„Projektovanie miestnych 
komunikácií“ ako aj 
normy STN 73 6102 
„Projektovanie 
križovatiek na 
pozemných 
komunikáciách“. 

MČ 

Návrh na osvetlenie/ 
zvýraznenie dopravnej 
značky zákaz odbočenia 
doprava na Ivanskej ceste 
v smere od letiska na 
Vrakunskú. 

Komunikácia je v správe 
Magistrátu, budeme 
žiadať realizáciu tohto 
podnetu. 

Podnet sme zaslali na 
riešenie Magistrátu 
hl.mesta Bratislavy 

Magistrát 

Podnet na rekonštrukciu V rozpočte na rok je Odpovedané na mieste. MČ 



chodníkov v parku 
Ostredkova – okolo Planétky. 

vyčlenených 245 000 eur 
na opravu ciest 
a chodníkov. Budeme 
opravovať najurgentnejšie 
lokality. 

Podnet na potrebu riešenia 
dopravnej situácie na 
parkovisku pri Kozmose. 
Vozidlá smerujúce 
z Mesačnej sa tu otáčajú 
a znemožňujú využívanie 
tejto plochy na parkovanie. 
Navyše povrch parkoviska  je 
treba opraviť. 

Parkovisko je v 
súkromnom vlastníctve.  
Riešením dopravnej 
situácie by bolo 
obnovenie možnosti 
odbočenia vľavo pri 
výjazde z Ivanskej na 
Vrakunskú ul. 

Otáčanie vozidiel na 
parkovisku rieši 
Magistrát hl. mesta BA  
novým výjazdom 
z parkoviska na 
Vrakúnsku cestu. 
Riešenie je v štádiu 
projektovej prípravy. 
 

Magistrát, vlastník 
parkoviska 

Budú sa rušiť vyhradené 
parkovacie miesta? 

Nie, MČ nesúhlasí 
s navrhovanou 
parkovacou politikou hl. 
mesta. Jedným 
z hlavných dôvodov je 
neriešenie plôch vo 
vnútroblokoch.  
 
Plánujeme zmenu VZN 
aby ZŤP nemuseli plniť 
normu 50% pri prideľovaní 
vyhradeného parkovania. 

 MČ 

Ihrisko na Mesačnej ulici je 
v zlom stave.  

Je súkromným majetkom, 
do ktorého MČ nemôže 
investovať. V rámci 
možností však budeme 
vykonávať údržbu. 

Odpovedané na mieste. Vlastník ihriska 

Na Radarovej ulici obyvatelia 
BD majú záujem 
o odkúpenie pozemku bod 
domom.  

Treba sa obrátiť na 
majiteľa pozemku. 
Starosta hostil pár 
stretnutí obyvateľov 
s majiteľom s cieľom 
dohodnúť sa na 
predaji/kúpe. Ďalšie kroky 
idú mimo MČ. 

Odpovedané na mieste Vlastník pozemku + 
obyvatelia BD 

Na križovatke Tomášikovej 
ul. na ul. Max Hella bývajú 
obrovské zápchy. 

MČ plánuje vybudovanie 
odbočovacieho pruhu pri 
výjazde na Tomášikovú, 
potrebujeme ale súhlas 
majiteľa. 

 MČ, majiteľ 
pozemkov 

Jesenná ulica nemá chodník 
a autá tu jazdia rýchlo. 
Potreba riešenia komplexnej 
dopravnej situácie okolo 
Kozmosu. 

Preveríme možnosti. Chodník nie je možné 
riešiť v rámci existujúcej 
komunikácie. Je ho 
možné riešiť v rámci 
zelene pred obytným 
domom, ktorá je však na 
pozemkoch 
v súkromnom 
vlastníctve. Riešenie 
dopravnej situácie 
v okolí, bude MČ riešiť 

MČ 



 

vypracovaním projektu 
organizácie dopravy. 

Na vyhradenom parkovacom 
mieste stávajú cudzie autá 
a mestská polícia po 
upozornení nekonala.   

MsP preverí sťažnosť.  MsP 

Vodorovné značenie 
vyhradeného parkovania je 
vyblednuté a polícia odmieta 
konať, keď na mieste 
zaparkujú neoprávnené 
vozidlá.   

Prvé vyznačenie 
vyhradeného miesta 
vykonáva MČ, ďalšie 
premaľovanie a údržba je 
povinnosťou nájomcu.  

Odpovedané na mieste MsP, držiteľ 
vyhradeného 
parkovania 

Po skončení platnosti 
vyhradeného parkovania by 
si mal občan odstrániť 
značku aj vodorovné 
značenie. Kontroluje toto MČ 
(konkrétne Meteorova ul.)?  

Áno, MČ kontroluje 
odstraňovanie. Preveríme 
Meteorovu ulicu, či sú 
boxy zaplatené 
a obsadené.  

Na základe vykonanej 
obhliadky  na Meteorovej 
ul. bolo zistené, že je 
tam vyhradených 8 
parkovacích. Z toho 2 
ZTP predlžené do 30. 6. 
2014, 5 žiadosti je už 
podaných na tento rok o 
predĺženie, 1 par. miesto 
zatiaľ nepredĺžené.  Ak 
do 15 dní od výzvy 
nepožiada o predĺženie, 
miesto sa zruší, resp. 
posunieme ho ďalšiemu 
žiadateľovi v poradí. 
Celkový počet 
vyhradených 
parkovacích miest 
korešponduje so 
skutkovým stavom. 

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 
 
 


