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PODNET  NAVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENI A KOMPETENCIA 
Obyvateľka má 
záujem organizovať 
cvičenie pre seniorov 
v DK Ružinov, 
z grantu od MČ sa 
však nedajú 
financovať tréneri  

MČ preverí možnosti 
realizácie 

V riešení  MČ  

Nespokojnosť 
s postupom 
stavebného úradu 
v konaní BD 
Koceľova  

MČ preverí postup V riešení  MČ  

Špina na Štrkovci  Dočistiť musí RP 
VPS  

MČ zadá na 
dočistenie 

RP VPS  

Aký je aktuálny stav 
s jamou na rohu 
Solivarskej-
Komárnickej?  

Stavebný úrad 
nariadil dať 
stavebníkovi jamu do 
pôvodného stavu 

 MČ, Okresný úrad 
Bratislava, stavebník 
Inforama   

Návrh na zrušenie 
pieskoviska 
a lavičiek medzi 
domami Komárnická 
18-20, 22-24 – 
chodia tam 
bezdomovci  

V roku 2014 MČ 
takto upravila na 
parkovanie podobnú 
plochu na 
Komárnickej, MČ 
preverí názor aj 
iných obyvateľov  

 MČ  

Pri Heliose, pri MV 
SR sú rozbité 
chodníky  

Legislatívne 
nedotiahnutý 
problém, ide 
o účelové 
komunikácie, ktoré 
mesto nezverilo 
mestskej časti do 
správy a nespravuje 
ich ani mesto   

MČ už žiadala 
magistrát 
usporiadanie 
pozemkov, aby bola 
zabezpečená ich 
technická údržba 

Magistrát   

Dá sa na Štrkovci 
vysádzať viac 
stromov  

MČ stromy vysádza 
postupne v rôznych 
častiach Ružinova, 
nová výsadba nesmie 
zasahovať do 
inžinierskych sietí 

 MČ, magistrát  

Električky na 
Ružinovskej sú 
hlučné  

Výmena koľají, 
vysadenie trávnika 
do koľajiska ako na 
Záhradníckej  

Podľa info z 
Dopravného podniku 
momentálne 
pripravujú projektové 
dokumentácie na 
modernizáciu 

Magistrát, DPB  



Karloveskej, 
Vajnorskej a 
Ružinovskej radiály. 

Nefunkčné verejné 
WC na Štrkovci treba 
zrušiť  

Treba zmeniť 
zverovací protokol, 
ktorý mesto zverilo 
objekty len za 
účelom 
prevádzkovania 
verejného WC 
mestskej časti a ktoré 
spravuje RP VPS  

 Magistrát  

Návrh na osadenie 
spomaľovača na 
Haburskej smerom 
k stojisku 
kontajnerovému 
(vnútroblok pred 
reštauráciou U deda)  

Preveríme 
opodstatnenie 
požiadavky, treba 
počítať aj o zvýšenou 
hlučnosťou prejazdu 
cez spomaľovač   

 MČ  

Na Martinskom 
cintoríne nie je 
dostatok smetných 
košov  

Oslovíme Marianum   Marianum  

Neporiadok na 
zastávkach MHD  

  Dopravný podnik 
mesta Bratislavy  

Zrušiť, aby boli 
zastávky na 
znamenie  

DPB ich zaviedol 
z dôvodu úspor  

 Dopravný podnik 
mesta Bratislavy 

Herňa na 
Komárnickej má 
blikajúcu reklamu  

Reklama bola 
v marci 2015 
odstránená na 
základe konania 
stavebného úradu  

Vyriešené  MČ 

Návrh na zníženie 
rýchlosti na 
Kaštieľskej 
a Parkovej, na 
Kaštieľskej chýba 
prechod pre chodcov  

  Magistrát hlavného 
mesta  

Zastávka MHD na 
Závodnej nemá 
prístrešok  

  Dopravný podnik 
mesta Bratislavy 

Neporiadok 
a prostitútky na 
Slovnaftskej  

Dlhodobý problém, 
pozemky nie sú 
mestskej časti, MČ 
priebežne upozorňuje 
vlastníka Slovenský 
pozemkový fond na 
znečistenie a žiada 
o upratanie, magistrát 

V riešení  Slovenský 
pozemkový fond, 
Magistrát  



sme žiadali o zákaz 
státia  

Pizzeria Roberto na 
Rádiovej – veľký 
hluk z prevádzky, 
terasa otvorená 
dlhšie ako do 22:00, 
sklené fľaše 
porozbíjané okolo  

  MsP, MČ, vlastník 
prevádzky  

Obyvatelia chcú 
opraviť  hokejbalové 
ihrisko na Páričkovej  

MČ ide v roku 2015 
rekonštruovať ihrisko 
Páričkova, 
skoordinuje 
s obyvateľmi, ktorý 
by prípadne mohli 
žiadať o grant   

V riešení  MČ  

Dieťa obyvateľky 
nevzali do 1. ročníka 
ZŠ Drieňová (býva 
na Trnávke)  

Škola musí brať 
najprv deti zo 
školského obvodu  

 ZŠ, MČ  

Kultúrna ulica je 
v zlom stave  

MČ od roku 2011 
vymenila povrch na 
27 cestách, na 
Trnávke napríklad 
Spoločenská, 
Železná, Wattova, 
Kašmírska, 
pokračovať bude aj 
v roku 2015 na 
základe schváleného 
rozpočtu MČ, 
priority ciest stanovia 
poslanci v komisii 
výstavby a ŽP  

 MČ  

Nízka vyvolávacia 
cena garsónky, ktorá 
bola v dražbe vo 
februári 2015 

Vyvolávacia cena 
bola stanovená 
znaleckým 
posudkom dodaným 
na základe verejného 
obstarávania znalcom 
v odbore 
stavebníctva , 
garsónka sa vydražila 
na verejnej dražbe, 
kde dražilo 43 
záujemcov  

 MČ 

Aká je možnosť 
kontroly v oblasti 
predaja majetku 
mestskej časti? 

Zámery nájmov, 
predajov, dražieb 
MČ zverejňuje na 
webe MČ, všetko ide 

 MČ  



 cez miestne 
zastupiteľstvo, ktoré 
je verejné, 
zverejnené sú aj 
materiály do MZ  

Nie každý senior sa 
dostane na zájazd 
organizovaný 
mestskou časťou za 5 
eur, resp. môže ísť na 
zájazd len ako 
samoplatca, lebo má 
vysoký dôchodok  

Podľa aktuálneho 
VZN je hranica 
dôchodku, po ktorú 
MČ zájazd dotuje, 
stanovená na sumu 
525,20 eur, hranica 
sa pravidelne zvyšuje 
podľa valorizácie 
dôchodkov  

 MČ  

Pri prihlasovaní na 
zájazd organizovaný 
MČ, musia seniori 
vypĺňať veľa 
osobných údajov  

Údaje sú požadované 
kvôli poisteniu 
účastníkov zájazdu  

Vyriešené  MČ  

Na zastávke MHD na 
Hraničnej oproti 
CLDZ je len malý 
smetný kôš  

Preveríme vzhľadom 
na to, že zastávky 
MHD nie sú v správe 
MČ 

 MČ, DPB 

Na zastávke MHD 
Trnavská-
Tomášikova nie je 
smetný kôš 

Preveríme vzhľadom 
na to, že zastávky 
MHD nie sú v správe 
MČ 

  

Kanál na Haburskej 
19 je poškodený, 
vykrivený  

Preveríme stav    MČ  

Nový chodníček so 
štrkom na 
Komárnickej nie je 
dobrý, ťažko sa po 
ňom chodí  

Preveríme stav   MČ  

Na zastávke 
električky pri 
nemocnici Ružinov 
nie je bezbariérový 
prístup, je tam schod 

  Magistrát hlavného 
mesta, DPB  

 
 
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 Bratislavy 
KDI - Krajský dopravný inšpektorát (dopravní policajti) 
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť 
TVR a RE s.r.o. - Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO 
GIB - Generálny investor mesta Bratislavy- mestská firma, ktorá zabezpečuje investičné 
akcie hlavného mesta 
 


