
STRETNUTIE S OBČANMI  8.9. 2015  ZŠ Ostredková 14  

 

PODNET  NÁVRH RIEŠENIA  STAV VYBAVENIA  KOMPETENCIA 

Nadstavba herne 
Bachova – bude sa 
realizovať? Na 
parkovisku pri fontáne 
bola oddychová zóna, 
teraz veľký pohyb 
a rizikové 
osoby/narkomani 
a pod../ . Nechcú tam 
ani herňu.  

Informácia na mieste - 
je to starý projekt- nie 
je aktívny . 
Starosta v plnej miere 
podporuje petíciu proti 
hazardu v Bratislave- 
boli rozdané aj ďalšie 
petičné hárky na 
mieste. 

Odpovedané na mieste   MČ, mesto, zákon 
o hazardných hrách   

Obyvatelia Exnárovej –
dali si obytný dom 
zatepliť-  stavebná 
firma im chce 
vybudovať stojisko -  
chcú vedieť či plocha 
patrí magistrátu alebo 
MČ  

Odpovedané predtým 
emailom, že pozemok 
má nezaložený list 
vlastníctva   

Odpovedané predtým 
emailom 

MČ 

Územný plán zóny 
Ostredky – aký je stav 
riešenia? 

Príprava územného 
plánu zóny Ostredky 
začala v r. 2014, tento 
rok sa na žiadosť 
obyvateľov rozširovali 
hranice riešeného 
územia.  MČ Ružinov 
musela obstarávať 
architekta 
(spracovateľa)  tohto 
územného plánu zóny, 
zmluva  s ním má byť 
podľa predpokladov 
podpísaná do konca 
septembra.  Architekt 
následne vypracuje 
dokumentáciu pre 
stavebnú uzáveru. 

Informácia na mieste  
 

MČ 

Lidl na Ružinovskej 
zrealizoval dostavbu, 
čo podľa obyvateľa  
znížilo bonitu bytov 
v okolí. Kamióny tam 
vykladajú tovar 
o 23.00h pravidelne .  

Informáciu si poznačil 
príslušník MsP a OO PZ 
SR.  

Odpovedané na mieste  MsP 

Na Ružinovskej 44 bola 
postavená novostavba, 
strata veľkého 
množstva zelene. Je 

Výrub stromov na 

stavbe Ružinovská  44  

sa vykonal na základe 

právoplatného 

 MČ 



možné len tak 
realizovať výrub 
zelene?  

rozhodnutia – súhlasu 

na vyrub drevín. Za 

vyrub stromov bola 

uložená náhradna 

výsadba na pozemku 

žiadateľa a v lokalitách 

medzi blokmi Exnárova 

43 – 45 a Exnárova 47 

– 49, popri Ružinovskej 

a na trávnatej ploche 

medzi Exnárovou 24 – 

28 a ul. Ivana 

Horvátha. 

Ružinovský športový 
klub – v akom 
ekonomickom je stave 
organizácia   

Hospodárenie 
pravidelne sleduje MZ,  
polícia vyšetruje 
podnet  podaný 
starostom MČ  

V riešení  RŠK, MČ, polícia  

Nasadené stromy 
vysychajú i staršie nie 
len nová výsadba 
najmä borovice 
v parku na Ostredkoch  

 Mlade stromy z 

vysadieb, ktore 

realizovala mestska 

cast, uhynuli na 

Pavlovovej a  na 

Svidnickej, dosadenie 

nahrady budeme riesit 

s dodavatelom, mlade 

stromy uschli na 

Komarnickej a v parku 

na Ostredkovej, kde 

mali zvysenu 

starostlivost 

zabezpecit spolocnosti, 

ktorym bola tato 

nahradna vysadba 

ulozena a oni si ju 

nesplnili. Stromy 

momentalne 

nemozeme odstranit, 

pretoze sme vec 

odstupili na Okresny 

urad, ktory je zo 

zakona opravneny na 

riesenie spravnych 

deliktov (nesplnenie 

podmienok 

V riešení  MÚ, Okresný úrad  



rozhodnutia).   

 

Na jar a cez leto bola 
vysoká tráva , kosenie 
prebiehalo pomaly  

Na jar prebehla zmena 
manažmentu RP VPS,  
vypovedali zmluvy 
s externými 
dodávateľmi a kosenie 
robia vo svojej réžii, 
naberajú nových 
zamestnancov, 
oznamujú cez 
facebook kde práve 
kosia a robia úpravu 
zelene 

V riešení  RP VPS 

Nevyčistená Bajzova 
ulica napriek 
prítomnosti RP VPS 
a čisteniu ulice  

 Na podnet vykonaná 
na druhý deň kontrola, 
nájdené závady, ktoré 
budú riešené podľa 
zmluvných podmienok 

RP VPS  

Je potrebné inštalovať 
nové smetné koše 
okolo Martinského 
cintorína a opraviť 
chodníky 

MČ má v správe iba 

chodník na ul. Max. 

Hella, ostatné plochy 

sú v priamej správe 

Hlavného mesta.  Čo sa 

týka osadenia košov, 

vykonáme obhliadku a 

zistime, či tam 

môžeme nejaké koše 

umiestniť. 

  

 

V riešení  MČ, mesto  

Zelenou farbou 
označené stromy na 
Trnavskej ceste  

 Súvisí to s plánovaným 
projektom rozširovania 
železničných zastávok, 
nevyhnutný bude aj 
výrub.   

 ŽSR  

Bude utečenecký tábor 
v Ružinove  - Teslova? 

Investor prezentoval 
v médiách svoj zámer 
postaviť integračné 
centrum, nemá žiadne 
povolenia, MČ tu 
obstaráva územný plán 
zóny  

  

Chýbajú materské 
školy na Ostredkoch 

7.9. 2015 MČ otvorila 
novú MŠ Vietnamská 
na Trnávke, rozšíriť 
chce kapacitu MŠ 

V riešení  MČ  



Šťastná v Prievoze, 
postaviť  modulovú MŠ 
na Ružomberskej 
v Prievoze  

Pizzeria Planétka po 
otváracej dobe robia 
ľudia hluk a často sa 
tam vola polícia  

Po 22:00 treba 
dodržiavať nočný 
pokoj, treba volať MsP  

V riešení MsP  

Je málo mestských 
policajtov 

V súčasnosti mestská 
polícia bojuje 
s nedostatkom 
zamestnancov, 
dôvodom sú nízke 
platy  

Vyjadril sa zástupca 
MsP na mieste  

Mesto  

Psíčkari nepoužívajú 
kose na psie 
exkrementy, ale na 
bežný komunál odpad 
a smrdí to pri lavičkách  

Pokiaľ nie sú 
k dispozícii koše na 
psie exkrementy, je 
možné vyhodiť ich aj 
do smetných košov  

  

Prima Park kolaudácia 
Žiadosť o info.  

Predčasné užívanie 
stavby, investor musí 
vybudovať odbočovací 
pruh z Ružinovskej na 
Jašíkovu ako 
podmienku od mesta, 
mesto mu však 
neprenajalo na tento 
účel pozemok  

Odpovedané na mieste  Mesto, MČ  

Čo bude s budovou na 
Uránovej?  

Patrí mestu, v budove 
je ubytovňa, 
v budúcnosti sa sem 
má presťahovať ZUŠ 
Exnárova  

V riešení  Mesto  

Aký okrskár MsP  je na 
Bachovej?  

MsP nemá okrskára na 

Pošni  ?  Je nedostatok 

policajtov – teraz je 39 

pre Ružinov, Vrakuňu, 

Podunajské Biskupice. 

Jeden okrskár je na 

Trnávke, jeden na 

Štrkovci, jeden v 500 

bytoch.  Za 440 eur 

čistého to nikto nechce 

robiť.   

 

Odpovedané na mieste MsP  

 


