
 
 
STRETNUTIE S OBČANMI 11.11. 2014 
ZŠ Ostredková 
 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 
VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Riaditeľka školy Poďakovala za spoluprácu s mestskou 
časťou a ocenila záujem starostu o školu 

  

Požiadavka na opravu 
vykoteného smetného 
koša v areáli školy 

Zadáme RP-VPS opravu koša  MČ 

Garážnici 
z Astronomickej- 
Zo zberných surovín im 
chodia nákladnými 
autami pred garážami. 
 
Informovali, že MP tam 
na kontrole už bola. 

Dopravný inžinier navrhne opatrenia- 
umiestnenie zákazových značiek. Starosta 
požiadal tiež políciu, aby zvýšila kontroly 

 MČ 

Poďakovanie  za 
odvedenú prácu- seniori, 
park, cesty, chodníky 
 
Exnárova 17- potreba 
vyčistiť kanalizačné 
vpuste, resp. iné 
opatrenia, lebo vždy pri 
dažďoch zatečú garáže. 
V danej veci existuje aj 
komunikácia medzi 
hl.mestom a MČ. Mail 
z 19.9. 2014 od starostu 

 
 
 
 
Preveríme, koho sú vpuste a navrhneme 
riešenia 

  

Herňa na Bachovej ulici- 
kvôli nej je veľká 
premávka , žiadosť 
o dopravné opatrenia. 
Problém je aj 
s neprispôsobivými 
občanmi 

Navrhneme opatrenia, aby sa zabránilo 
pohybu áut. Projekt je pripravený, ale 
niekoľko dôsledkom bude úbytok 
parkovacích miest, hľadáme momentálne 
možnosť vytvoriť nové parkovacie miesta, 
ktoré budú kompenzovať zaniknuté. 

 MČ  

Ružinovský bulvár- páči 
sa táto myšlienka 

Starosta podporuje vytvorenie tohto 
zeleného bulváru, komunikuje 
s architektom. Je to v pláne v súvislosti 
s pripravovanými UPN-Z Štrkovecké jazero. 

  

Poďakovanie za 
ústretovosť pri riešení 
problémov na 
Ostredkoch. Otázka -  
kedy bude vyhlásená 
stavebná uzávere 
 

Proces stavebnej uzávery sme začali 14.7., 
momentálne prebieha príprava prieskumov 
a rozborov, po schválení zadania je možné 
schváliť stavebnú uzáveru. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



Môže developer na 
Ostredkoch zneužiť 
situáciu a podať žiadosť 
o stavebné povolenie? 

Nie, najprv by muselo byť územné  
rozhodnutie a k tomu potrebuje záväzné 
stanovisko hlavného mesta.  Mestská časť 
informuje o plánovaných  investičných 
zámeroch obyvateľov prostredníctvom 
svojej webstránky a na stretnutiach.  
 
 
 

MČ a dotknuté 
orgán 

Aký bude ďalší postup 
v stavebnej uzávere 
Ostredkov?  

Potrebujeme schváliť zadanie a získať  28 
stanovísk dotknutých orgánov, následne 
môže byť vyhlásená stavebná uzávera. 

 MČ 

Zástupcovia petičného 
výboru chcú, aby sa 
územie hraníc UPN-Z 
Ostredky rozšírilo na celé 
územie Ostredkov.  

Je potrebné, aby obyvatelia dali tento 
podnet- momentálne beží pripomienkovacie 
konanie do 15.12.2014.  Následne v zadaní 
môžu byť hranice upravené. 

 MČ 

Nákupné centrá- Kocka, 
Budúcnosť, koho sú 
priľahlé pozemky? 

Pozemky sú Magistrátne, ten sa musí o ne 
starať. MČ už viackrát vyzvala Magistrát, 
aby sa o tieto pozemky postaral. 

 Magistrát 

Polyfunkčný objekt na 
Seberíniho ulici 

Investor zvažuje zníženie celého projektu, 
zatiaľ je konanie prerušené.  

  

Stav železničnej 
križovatky Ivánska- 
Vrakunská. Môže v tom 
mestská časť niečo 
urobiť? 

GIB má tento projekt na starosti. Mestská 
časť žiadala vrátiť možnosť ľavého 
odbočenia, zatiaľ KDI to neodsúhlasí. 

 Magistrát 

Projekt Pharos- aká bola 
vynútená investícia? 

Investor prvých dvoch prevádzok opravil 
cestu na Kašmírskej v hodnote cca 50 000 
eur 

 MČ 

Vo vjazde na sídlisko 
Mesačná je veľký výtlk 

Opravíme ho  MČ 

V akom stave je objekt 
Sputnik? Občania 
upozornili, že podľa 
„starousadlíkov“ je tam 
starý muničný sklad.  

Vďaka spolupráci s občanmi, ktorý vyhrali 
súd o neplatnosti stavebného povolenia  
sme teraz začali aj konanie o obnove 
územného rozhodnutia. 

 Investor projektu 

Informácia o tom, že 
mesto prijalo adaptačnú 
stratégiu, ktorá sa 
zameriava na ochranu 
zelených plôch, tak aby 
mesto bolo schopné 
absorbovať aj veľké 
teploty. Návrh, aby MČ 
spracovala niečo 
podobné. 

   

Prepad na strete ulíc 
Vl.Clementisa a Zimnej 
ulice 

Preveríme, koho je cesta a ako je možné ju 
opraviť.  

  

Problém psíčkarov Požiadame mestskú políciu o častejšie  MP 



 
 
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 (dopravný policajti) 
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 
TVRaRE a.s.- Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO 
GIB- Generálny investor mesta Bratislava- mestská fimra, ktorá zabezečuje investičné akcie 
hlavného mesta. 

pohybujúcich sa po 
parku a detských 
ihriskách. Oceňujú, že 
tam polícia bola na 
kontrole. 

kontroly. 
 
Aby sme dali psíčkarom priestor na 
venčenie psov, urobili sme nový výbeh na 
Astronomickej ulici, ďalší sme otvorili na 
Syslej.  

V parku bývajú 
vyschnuté stromy. Kto 
zabezpečuje starostlivosť 
o ne? 

Sú to stromy, ktoré mali investori uložené 
vysadiť v rámci náhradnej výsadby, 
o takéto stromy sa musí tri roky starať 
investor. Nakoľko mestská časť pri kontrole 
zistila, že stromy vyschli, uložila vysadiť 
opätovne nové.   

 MČ 


