
STRETNUTIE S OBČANMI  07. 10. 2014 
ZŠ Mierová 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 
VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Na chodníku na 
Hraničnej sú vypuklé 
bubliny v betóne, je to 
nebezpečné,  obyvatelia 
tu evidujú viaceré úrazy. 

Cesta aj chodník je vo vlastníctve aj 
v priamej správe hlavného mesta. 
Investor Bergamon má opravu cesty 
v podmienkach stavby. 

Starosta bude 
interpelovať 
primátora. 

Hlavné mesto 

Návrh na umiestnenie 
veľkokapacitných 
kontajnerov počas 
jarného a jesenného 
upratovania aj na koniec 
Hraničnej – striedať 
lokality. 

Do budúcna budeme na toto myslieť, pre 
tento rok sú už termíny a lokality 
stanovené a zverejnené. 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

Prečo sa Kľukatá stala 
jednosmernou ulicou? 

Je to na základe požiadavky obyvateľov, 
realizácia bola schválená KDI a dopravnou 
komisiou na Magistráte. Je potrebné 
kontaktovať priamo dopravného inžiniera 
p. Illu na miestnom úrade. 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

Komu patria ulice 
v Prievoze – 
Kladnianska, Kĺukatá, 
Hríbová, Jablonová. 
Chýbajú tu chodníky. 

Tieto ulice sú v správe mestskej časti, na 
budovanie chodníka na Ružomberskej 
máme stavebné povolenie už niekoľko 
rokov. Zatiaľ sa nenašla vôľa poslancov 
v zastupiteľstve vyčleniť financie na 
realizáciu.  

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

Po Prievoze pred 
rodinnými domami chodí 
čistiace auto a kosačka – 
je to neefektívne 
vykonávanie práce. 

Podniku VPS krátime faktúry za 
nevykonanú alebo zle vykonanú prácu, 
tieto opatrenia žiaľ nemajú žiadaný efekt. 

 MČ 

Na Kladnianskej je nízke 
napätie, má MČ nejaký 
dosah na riešenie? 

Nemáme. Odpovedané na 
mieste. 

ZSE 

Na rohu – v Perle zrušili 
cukráreň. Čo má byť 
namiesto nej? Hovorí sa 
že herňa. 

Nemáme informáciu o zámere vlastníka/ 
nájomcu, na stavebnom úrade 
neevidujeme žiadosť o zmenu užívania. 
Herne povoľuje Magistrát, ani tam podľa 
ich vyjadrenia neevidujú žiadosť 
o zriadenie herne. 

Odpovedané na 
mieste. 

Magistrát 

Robíme pre jubilantov 
nejaké podujatia? 

Áno, v tomto roku mestská časť zaviedla 
spoločné slávnosti jubilantov spojené 
s gratuláciou a kultúrnym programom, na 
ktoré pozýva jubilantov listom. 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

Aký dôchodok musí mať 
obyvateľ, aby obyvateľ 
dostal príspevok na 
stravu? 

V zmysle VZN č. 30/2013 sú určené tieto 
príspevky na 1 obed:  
-dôchodok do 220 € : príspevok 1,50 € 
-dôchodok  220,01€ - 500 € : príspevok 
0,50 € 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 



-dôchodok nad 500,01€ : príspevok 0,30€ 

Požiadavka na nové 
lavičky v parčíku za 
Mierovou 40. Pekné 
vysoké ako sú na 
Starých záhradách. 

Ak je to náš pozemok, vieme zabezpečiť 
osadenie lavičky aj smetného koša. 

V riešení. MČ 

Požiadavka na opravu 
lavičiek na Starých 
záhradách 32-38. 

Zaradíme do harmonogramu prác. V riešení MČ 

Požiadavka na nový 
povrch chodníka 
v lokalite Staré záhrady 
30-38. 

Vykonáme obhliadku v teréne a preveríme 
možnosti. 

V riešení MČ 

Na parkovisku na 
Starých Záhradách nie je 
robené riadne značenie, 
parkuje sa divoko 
a kapacita nie je využitá. 

Preveríme možnosti. V riešení MČ 

Nie je vyznačený 
prechod pre chodcov zo 
zadnej strany ZŠ Mierová 
– Staré Záhrady ul. 

Preveríme možnosti. V riešení MČ 

Požiadavka na zriadenie 
prechodov pre chodcov 
v Prievoze – 
Stachanovská ul. 

Preveríme možnosti. V riešení MČ 

Poďakovanie za 
výstavbu cyklotrasy. Od 
Hraničnej po Mlynských 
nivách sa nedá ísť 
bicyklom v pracovný 
deň, je tu veľká 
premávka áut. 

Hraničná ulica aj Mlynské Nivy sú 
magistrátne komunikácie. 

Odpovedané na 
mieste. 

Magistrát 

Poďakovanie za ihrisko 
na Starých záhradách – 
ale na basketbalovom 
ihrisku je zlý betónový 
povrch, bez náteru a sú 
tam medzery. Asfalt bol 
lepší. 

Robil nám to sponzor, je tam záruka 5 
rokov. Pôjdeme pozrieť stav a keď zistíme 
nedostatky, budeme reklamovať. 

V riešení MČ 

Poďakovanie za bežeckú 
dráhu na Nevädzovej 
a návrh na osadenie 
cvičiacich prvkov pre 
dospelých. 

Areály budeme postupne vylepšovať, 
ďakujeme za každý jeden návrh. 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

Žiadosť na orez/ výrub  
stromov na Starých 
záhradách. Stromy tienia 
bytom. 

Správca musí podať žiadosť o orez/ výrub 
na oddelenie životného prostredia. 
V prípade že ide o pozemok vo vlastníctve 
hlavného mesta, treba žiadosť adresovať 
tam. 

Odpovedané na 
mieste 

Správca  

V okolí Metodovej, 
Cyrilovej treba lepšie 

Aktuálne osádzame podľa požiadaviek 
obyvateľov smetné koše v celom Ružinove, 

V riešení MČ 



rozmiestniť smetné 
koše.  

preveríme túto lokalitu. 

OD Central je prínosom 
pre lokalitu, ale vytvára 
problém s parkovaním.  
Potreba peších policajtov 
– pochôdzkárov, aby 
lepšie sledovali 
priestupky. 

Počet a rozmiestnenie okrskárov je 
v kompetencii mestskej polície. Starosta 
opakovane požadoval navýšiť počet 
pochôdzkárov v Ružinove. 

Odpovedané na 
mieste. 

MsP 

Poďakovanie za 
osadenie retardérov na 
Jelačičovej a Metodovej. 

 
                             - 

        
            - 

MČ 

Parkovisko pri 
Martinskom cintoríne je 
v katastrofálnom stave. 

   

Na rohu Jelačičovej 
a Cyrilovej v kríkoch 
spávajú bezdomovci. 

Upovedomíme mestskú políciu a požiadame 
o častejšie kontroly. V prípade znečistenia, 
dáme neporiadok odstrániť. 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ + MsP 

Ako sa zabezpečí 
zametanie lístia pod 
parkujúcimi autami na 
Metodovej?  

   

Výjazd zo Stachanovskej 
na Kaštieľsku ulicu – 
popri cintoríne parkujú 
autá. Či je možné tu 
zakázať parkovanie? 

Zvážime namaľovanie žltej čiary alebo 
osadenie biskupských klobúkov. 

V riešení MČ 

Na Kaštieľskej pri troch 
bytovkách autá parkujú 
čiastočne na chodníku 
a na ceste. Pri strete 
autobusu a smetiarskeho 
auta je problém. 

Ak pri parkovaní nezostáva dostatočný 
priestor na ceste a chodníkoch, treba volať 
mestskú políciu na čísle 159. 

 MsP 

Školský areál ZŠ Mierová 
je zanedbaný, mláky, 
blato, je tu zlá 
kanalizácia. 

Pozemky nie sú vysporiadané. Asfaltové 
povrchy môžeme realizovať, zaradíme ich 
do plánu. 

V riešení. MČ 

Na ulici Mlynské nivy  
treba dať do poriadku   
prechod cez cestu. Je 
tam železničná vlečka, 
ktorá prekáža aj 
cyklistom.  

Železničná vlečka je súkromná, vedie tadiaľ 
cyklocesta. Oslovíme vlastníka  a pokúsime 
sa nájsť riešenie. 

V riešení MČ + vlastník 
vlečky 

Staré záhrady 20-22 – 
orezávali stromy. 
Požiadavka na výrub 
stromov, ktoré rastú 
tesne vedľa múrov 
bytoviek a garáží.  

Požiadavku na výrub treba dať písomne na 
odbor životného prostredia miestneho 
úradu. 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ a obyvatelia 

Medzi Karadžičovou 
a Cyrilovou sú 4 garáže 
ktoré sú postavené vyše 

Ide o nevysporiadané pozemky, treba 
počkať kým skončí  Register obnovy 
evidencie pozemkov (ROEP). 

Odpovedané na 
mieste. 

 



 
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 
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 (dopravní policajti) 
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 
TVR a RE a.s.- Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO 
 
 

40 rokov nelegálne (2 
panelové, 1 tehlová, 1 
železná) bez popisného 
čísla.  

Čistota na Starých 
záhradách, obyvatelia 
často dostávajú výzvu na 
dočistenie 
kontajnerového stojiska. 
Aj by si postavili 
uzamknuté stojisko, ale 
nemajú vzťah 
k pozemku. 

Treba si podať žiadosť o prenájom 
pozemku na vybudovanie kontajnerového 
stojiska od vlastníka pozemku.  

Odpovedané na 
mieste. 

Obyvatelia + 
vlastník pozemku 

Aký je všeobecný postup 
ak si obyvatelia chcú 
zriadiť uzamykateľné 
kontajnerové stojisko? 

  MČ 

Kedy sa bude 
pokračovať 
v rekonštrukcii 
Kladnianskej? 

Prvá časť komunikácie bola rekonštruovaná 
z peňazí súkromného investora, druhú časť 
bude zafinancuje mestská časť alebo opäť 
sa nám podarí nájsť sponzora. 

Odpovedané na 
mieste. 

MČ 

Podnet na rozšírenie 
cesty na Kladnianskej 
a Kľukatej o pás popri 
ceste. 

Pri rekonštrukcii a príprave projektu 
budeme myslieť na túto možnosť.  

 MČ 

V akom stave je 
výstavba na Kľukatej? 

  Stavebník + SÚ 


