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Podnet  Návrh riešenia  Stav vybavenia  Kompetencia  
Martinčekova – detské 
ihrisko – bolo by 
potrebné natrieť 
lavičky na ihrisku. Nad 
troma vchodmi na DI 
a sú tam hanlivé 
nápisy, treba ich 
zatrieť  

Natrieť lavičky a nápisy V rámci bežnej údržby 
RP VPS natrie  

MČ  

Obecný 1-izbový byt na 
Sklenárovej 26-32 (byt 
25, 6. Posch.) myslím 
si, že nájomca byt 
neužíva. Môže ísť do 
dražby alebo je možné 
mu ho predať? On 
riadne platí nájomné. 
V byte vraj nikto 
nebýva.  

MČ eviduje problém 
a podniká príslušné 
kroky  

V riešení  MČ  

V Parku A. Hlinku sú 
grafity. Blíži sa 
predsedanie Rade EÚ. 
Každý poslanec by mal 
rozprávať s vedením 
školy o prevencii. Mali 
by sa zverejňovať 
prichytení pri čine. 
Keby sa mohlo čo 
najviac grafity 
odstrániť.  

Graffity zlikvidujeme 
v najbližších týždňoch  

 MČ  

Rozvíja sa drogová 
aktivita v Ružovej 
doline. Je tu jeden 
človek, ktorý 
obchoduje s drogami, 
pri ňom sa pristavujú 
autá.  

Prekonzultované 
s políciou na mieste 

V riešení.  Policajný zbor SR  

Chaotické dopravné 
značenie vo 
vnútrobloku 
Mraziarenská-
Zelinárska a Klincová – 
je tam zákaz vjazdu ale 
vstup s povolením, 
ktoré však nikto 
nevydáva. Podľa 
obyvateľky Ing. Timár 
si to takto riešil. Ďalej 

Polícia informovaná 
priamo na mieste  

 MČ 



je tam informatívna 
značka Zákaz 
zastavenia (nie 
zákazová). Po 
informatívnej značke 
má prísť značka 
zákazová.  
Občianski aktivisti – sú 
vyvesené zápisnice 
z komisií, kde sa hlásila 
verejnosť. Grantová 
komisia vyvesila, že 
nemala záujem zo 
strany verejnosti, čo 
ale nie je pravda.  

V grantovej komisii nie 
sú členmi neposlanci, 
lebo podľa príslušného 
VZN sú členmi 
grantovej komisie 
poslanci  

 MČ, miestne 
zastupiteľstvo  

Na komisii dopravy 
nechceli pustiť občana, 
samospráva asi nie je 
otvorená 

 V riešení  Komisia územného 
plánovania, ŽP a 
dopravy 

Komisie nemajú 
rokovací poriadok, 
poslanec Guldan ich 
nechcel dať 
k dispozícii, všetky 
komisie by mali mať  
rovnaký rokovací 
poriadok  

 V riešení  MČ, komisie  

Nie je zverejnený plán  
zastupiteľstiev na 
webe a občania sa 
potrebujú pripraviť.  

7 dní pred MZ má byť 
zverejnený program, 
čo je.  

 MČ  

Na garážach sú staré 
a nové súpisné čísla, na 
Cyrilovej je garáž na 
súkromnom pozemku 
a nie je tam súpisné 
číslo. Za to nikto 
neplatí?  

   

Gymnazisti 
z Metodovej 
posprejovali garáže, aj 
vysoký dom na 
Karadžičovej  

Štátna polícia – pokiaľ 
nechytí páchateľa na 
mieste, je problém s so 
svedkami, ktorí nechcú 
ísť svedčiť, veľakrát sú 
to maloletí páchatelia. 
Odpovedané na 
mieste. Verejnosť, ak 
vidí trestnú činnosť,  
musí zavolať políciu.  

  

Ľudia nemajú kde 
zaparkovať, lebo do 
telocvične na 

Je pravda, že je 
nedostatok 
parkovacích miest 

 MČ 



Metodovej chodia 
ľudia cvičiť  

v celej Bratislave. 
Aktuálne tento rok MČ 
chystá úpravu 
parkovacích miest na 
Medzilaboreckej 
a Oravskej.  

Je veľa bezdomovcov, 
chodia s nákupnými 
vozíkmi   

Štátna polícia 
v Ružinove zaistila 
okolo 30 nákupných 
vozíkov, ktoré vzali 
bezdomovcom, 
obchodné reťazce 
vozíky už naspäť 
nechceli.  

  

Ľudia parkujú na 
trávniku, policajti 
dávajú papuču. Potom 
tam zaparkuje ale 
ďalší.  

Mestská polícia rieši 
celý deň nesprávne 
parkovanie a pokutuje 
vodičov.  

 MsP 

Na Levickej stojí denne 
auto na prechode pre 
chodcov a nikomu to 
nevadí  

Štátna polícia 
odpovedala na mieste  
– treba zavolať 158, 
159.  Nie je v kapacite 
polície vysielať všade 
hliadky, rieši neustále 
priestupky proti 
parkovaniu.  

 Mestská polícia  

Na rohu Jelačičovej 
a Kupeckého stále stojí 
auto tak, že mamička 
s kočíkom neprejde.  

Treba volať mestskú 
políciu na číslo 159  

 Mestská polícia  

Na Metodovej je jedna  
čerešňa, je vyschnutá, 
treba ju vyrúbať.  

Treba podať žiadosť na 
výrub stromu, musí to 
prejsť výrubovým 
konaním.  

 Správca zelene  

Tabule s názvami ulíc 
na budovách zmizli 
alebo sú špinavé.  

   

Smerová tabuľa so 
stĺpikom na rohu 
Cyrilovej a Metodovej 
zmizla, odviezli ju 
bezdomovci 

MČ má v pláne 
kontrolu smerových 
tabúľ, keďže mnohé sú 
už neaktuálne  

 MČ  

Chýba prechod pre 

chodcov ku škole 

Metodova smerom 

z Karadžičovej  

Návrh zriadenia 

prechodu musí schváliť 

Krajský dopravný 

inšpektorát   

 MČ, KDI  

Jedna strana na 

Metodovej sa dá 

VPSku sme žiadali, aby 

v aute zametacom bol 

 RP VPS 



pozametať, na druhej 

strane sa to nedá, len 

v sobotu-nedeľu. Je 

tam kopec starého 

lístia.  

aj jeden ručný zametač 

Pred školou na 

Metodovej parkujú 

tesne pred školou 

v úzkom priestore, 

bráni to úniku zo školy  

Ak autá porušujú 

zákon o cestnej 

premávke, treba 

zavolať mestskú políciu 

na linku 159  

  

Kupeckého – na 

detskom ihrisku – 

vandali ničia sieťky na 

ihrisku. Prídu dvaja 

policajti a povedia, že 

mladí sa hrajú... 

 

Prekonzultované na 

mieste so štátnou 

políciou 

 Štátna, mestská polícia 

Prečo nevyužíva MČ 

nezamestnaných na 

verejnoprospešné 

práce?  V parku na 

Záhradníckej upratuje 

nejaká firma – prečo 

firma?  Prečo to 

nerobia 

nezamestnaní?  

Nezamestnaných 

využíva Ružinovský 

podnik 

verejnoprospešných 

služieb aj MÚ 

prostredníctvom 

Úradu práce. RP VPS 

plánuje spoluprácu 

s bezdomovcami z 

Útulku Depaul.  

  

Pani by rada 

zorganizovala odchyt 

túlavých mačiek 

z Líščích nív, aj 

z Martinského 

cintorína.  Jedna 

mačka má 6 mačiatok. 

Chce, aby boli 

sterilizované.  

Odchyt zvierat v BA 

realizuje Sloboda 

zvierat.  

  

Obyvateľka má dobrý 

nápad na parkovanie, 

ale to inokedy. 

Nemôže byť kancelária 

pre občana kam, by 

mohli zavolať?   

MÚ má kanceláriu 

prvého kontaktu.  

  



Mohla by byť právna 

poradňa aj 

spotrebiteľská poradňa 

napríklad pre potreby 

vlastníkov bytov.  

Aktuálne nemá MČ 

takúto poradňu, MÚ 

poskytoval priestor na 

spotrebiteľské 

prednášky. Existuje 

centrum právnej 

pomoci v Bratislave.  

  

Návrh zbúrať 

jednotlivé garáže 

a postaviť  hromadné 

garáže.  

Je to jedno z riešení 

statickej dopravy, 

vyžaduje si súhlas 

vlastníkov garáží a ich 

finančné odškodnenie 

a investora stavby.   

  

Pri fontáne pre Zuzanu 

prespávajú 

bezdomovci, pritom je 

tam detské ihrisko. 

Jedno z riešení je, aby 

boli kontajnery 

uzavreté. Mladí chodia 

na lavičky sedieť na 

operadle a fajčia.  Vo 

dvore by sa nedalo 

obmedziť parkovanie 

len pre obyvateľov cez 

značku? Na Kupeckého 

dávajú policajti 

papuče. Otáča sa tam 

trolejbus, ktorý sa tam 

nemohol otočiť. Treba 

obnoviť žlté čiary 

a dobrá by bola tabuľa 

zákaz zastavenia.   

Správcovia bytových 

domov si môžu 

uzavrieť kontajnery.  

Občianske združenie 

obyvateľov by mohlo 

skúsiť požiadať mesto 

o prenájom pozemku. 

Žlté čiary sa obnovali 

v ten deň.  

 MČ, správcovia 

bytových domov  

Na ZŠ Nevädzová je 

problém v 3. Ročníku 

s triednou učiteľkou. 

Keď rodičia jednotkára 

dá podnet triednemu, 

zrazu dieťa dostáva zlé 

známky. Niektorí 

rodičia už deti vzali zo 

školy. Učiteľ posiela 

dieťa k špeciálnemu 

 V riešení  Riaditeľka školy  



pedagógovi bez 

vedomia rodičom. Syn 

má stresy z výtvarnej 

výchovy. Učiteľ si 

nemôže dovoliť súdiť 

žiaka, že jeho otec je 

Arab. Deti sa nemôžu 

prihlásiť ,  keď si chcú 

zlepšiť známku.  

Rumančeková – 

zoschnutý agát oproti 

vchodu 52. Nedal by sa 

vyrúbať? Je to  

predseda SVB 44 -  

veľa ľudí je 

v podnájmoch – 

v jednom byte sú 4 

autá plus firemné – 

nedala by sa ulica 

uzavrieť pre vlastníkov 

bytov a aby cezpoľní 

parkovali niekde mimo 

na vybudovanom 

parkovisku za euro 

a vo vnútrobloku by 

platili veľa? Nedajú sa 

odstrániť betónové 

ostrovčeky na 

Rumančekovej 

niektoré, aby sa rozšíril 

priestor na 

parkovanie? 

Overíme stav stromu.  

Opäť sa v meste 

rozbieha diskusia 

o parkovacom 

systéme.  

 MÚ, mesto  

Ružinovská ulica – 

oranžová novostavba 

na zastávke Herlianska 

– nedá sa pred ňou 

urobiť nejaká úprava 

zelene na trávniku pri 

ceste?   

Preveríme 

majetkoprávny stav 

pozemku 

  

Trnávka Kultúrna 3– 

jedná sa o susednú 

stavbu – má stavebné 

povolenie – ide 

Vykonanie štátneho 

stavebného dohľadu  

 Stavebný úrad  



o novostavbu 

rodinného domu, 

Postavili dom vyšší 

o 0,5 metra, nedodržali 

uličnú čiaru- mal to byť 

jednopodlažný RD 

s jedným podkrovím, 

postavil dve podlažia 

s podkrovím 

 

 

 


