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PODNET  NÁVRH RIEŠENIA  STAV VYBAVENIA  KOMPETENCIA 

Chodník Bachova  
zábrany proti 
parkovaniu chýbajú, 
autá jazdia po 
chodníku,  je to aj pri 
zastávke 
 

Na Bachovej sa uvažuje 
so zmenou 
dopravného režimu  

 MÚ  

Neuvažuje sa o nejakej 
oddychovej zóne na 
Pošni ?   Napríklad 
pozemok po vyhorenej 
telocvični?  
 

Pozemok po telocvični 
je vo vlastníctve 
magistrátu.  Na Pošni 
MČ rekonštruovala 
detské ihrisko Bachova 
v roku 2014. Privítame 
nápady, kde by si 
obyvatelia 
predstavovali 
oddychovú zónu.  

Odpovedané na mieste  MÚ 

23 rokov máme 
problém – strieľanie 
delobuchov pred 
Vianocami a na nový 
rok.  

Samospráva to 
nemôže regulovať  
- NR SR zákonom 
o výbušninách vzali 
obciam právomoc 
obmedzovať zábavnú 
pyrotechniku  
 

Odpovedané na mieste  

Čo sa bude stavať tu, 
kde vyhorela 
telocvičňa na 
Borodáčovej?  
 

Pozemok je vo 
vlastníctve magistrátu. 
Nemáme info o tom, 
že by sa tu niečo malo 
stavať.  

Odpovedané na mieste  

Starosta podal trestné 
oznámenie na niekoho 
z Cultusu Ružinov.  Ako 
ste na to prišli? Čo sa 
s tým bude robiť? Ja 
som spokojný s DK 
Ružinov. Ako je toto 
možné? Je dozorná 
rada, kontrolór 
mestskej časti.  
 

Starosta - neznáma 
osoba nám dala 
podnet, že pri platení 
nájmov unikajú 
peniaze. Trestné 
oznámenie je na 
neznámeho páchateľa 
a vyšetrovanie bude 
prebiehať. Nebudem 
tolerovať krádež. 
Úmyselnú chybu treba 
potrestať.  
 

Odpovedané na mieste Policajný zbor SR 

Priestor okolo fontány 

za  4in keby sa dal 

nejako skultúrniť 

a mohli by tam byť 

Overíme majetkové 
pomery pozemku. 
Kedysi tu chcel majiteľ 
4in vybudovať 
podzemné garáže. 

Odpovedané na 
mieste.  

 



lavičky?  

 

Aktuálne sa tu parkuje.  

Ulica Ivana Horvátha – 

treba predĺžiť chodník 

asfaltový ktorý je 

opravený – pri 

potravinách Samoška 

je zničený chodník 

a nech sa to urobí až 

k električkám  

 

V roku 2014 MČ 
menila povrch na časti 
ulice I. Horvátha, 
overíme vzťah 
k pozemkom v druhej 
časti chodníka  

  

Výjazd z garáží 

z nového domu 

Ružinovská – ako tam 

budú autá vychádzať?  

 

V územnom 
rozhodnutí 
a stavebnom povolení 
je to definované 

  

Za ZŠ Borodáčova sú 

deravé chodníky 

a pekný park  - je tam 

vyšliapaný chodníček 

smerom na 

Chlumeckého – nedali 

by sa tam dať kocky 

lebo tade aj tak ľudia 

budú chodiť ? 

 

Overíme Odpovedané na mieste  MÚ 

Fajn že sú nové smetné 

koše, pri gymnáziu 

Horvátha treba doplniť 

aj pri ZŠ Borodáčova  

 

Tento rok MČ osádzala 
50 košov, postupne 
ďalšie dopĺňa do 
zoznamu požiadaviek  

 MÚ  

Nie sú verejné záchody 

– na Pošni nie je žiadne 

WC, ani nefunkčné – 

ľudia nie sú zdraví 

a potrebujú chodiť na 

WC  

 

 

Aktuálne nepripravuje 
mč vybudovanie 
verejného wc  

  

Nedá sa rozvíjať 

myšlienka krytej 

plaváreň za štadiónom 

Dzurillu?  

 

Pozemky sú 

v súčasnosti v súdnom 

spore medzi mestom 

a ministerstvom 

zdravotníctva, logiku 

ale takýto objekt má 

Odpovedané na mieste  



pri zimnom štadióne  

 

Čo bude s OD 
Ružinov?   
 

V súčasnosti sa 
spracováva 
overovacia štúdia 
územia 
spoločnosťami Cigler 
Marani architects  
a A1 Respect. 
Investorov 
(zahraničný 
investičný fond)  
zastupuje právnická 
kancelária Havel, 
Holásek & Partners.  
Štúdia overuje rozvoj 
a rozšírenie 
Papánkovho 
námestia a jeho 
revitalizáciu, 
prípadné prepojenie  
s Parkom Andreja 
Hlinku a samotné 
využitie funkcií 
budúceho objektu, 
možných v danom 
území, keďže 
koncept projektu 
Yosaria Plaza 
investor vyhodnotil 
ako nevhodný.  Po 
spracovaní uvedenej 
štúdie začne 
oficiálna 
komunikácia 
investorov voči 
verejnosti. 

 

  

Chaotický stav 

označenia cyklistických 

trás – piktogram na 

chodníku síce je, ale 

nenadväzuje to na 

mestské cyklotrasy  

 

 

   



Chodník od 

električkovej zastávky 

Herlianska rozbitý až 

k Drieňovej  

 

Tieto chodníky 
nepatria mestskej 
časti, preto ich 
neopravuje, časť má 
magistrát, časť 
ministerstvo 
hospodárstva   

Odpovedané na mieste  

Bezpečnosť na uliciach 

po zotmení – chýba 

okrskár na Pošni  

 

Štátny policajt – aj 

štátna polícia má 

okrskárov ktorí 

hliadkujú, sú aj 

policajti v civile, 

ktorých nemôžete 

vidieť .  

Mestská polícia má 

málo okrskárov, je to 

dlhodobejší problém 

v mestskej  polícii.  

 

Odpovedané na mieste Mesto, mestská polícia  

Ako sa MČ stavia 

k zvýšeniu dane 

z nehnuteľností (70% 

zvýšenie)  

Starosta sa zdržal 

hlasovania aj pri 70% 

navýšení dane – 

požaduje od mesta  

rekonštrukciu ciest 

Bulharská a celá 

Tomášikova – teda 

cesty v Ružinove (ak 

má mesto navyšovať 

dane)  

 

  

Jašíkova ulica – je tam 

vyznačená  rýchlosť 

30ka – Jašíkova 1-15 – 

autá nedodržiavajú 

rýchlosť – nedajú sa 

dať dopravné značky 

alebo ďalší 

spomaľovač? Cesta je 

kvalitná a jazdia rýchlo 

vodiči. Neuvažuje sa 

nad jednosmerkou na 

Jašíkovej? Lebo si tade 

vodiči skracujú cestu. 

Overíme pridanie 
ďalšej dopravnej 
značky upozorňujúcej 
na 30ku.  

 MÚ  

Bývalá radnica na 

Radničnom námestí – 

chátra – 

Probios sa súdi a tvrdí 

že byt, ktorý tam je, 

ani neexistuje. Fond 

  



národného majetku, 

ktorý budovu predal 

Probiosu, sa vyjadril, 

že nemá o čom 

rokovať, lebo beží 

súdne konanie.  

 

Uvažuje sa o prerobení 

ďalšej časti chodníka 

Bachova? 

 

Závisí aj od rozpočtu 

na ďalší rok a ktoré 

rekonštrukcie poslanci 

odsúhlasia v komisii.  

  

Na Bachovej kde sú 

osadené kamene – 

vodiči to posúvajú -  

kamene treba posunúť 

nazad, parkuje sa na 

chodníku Bachova – 

Kamene tu MČ osadila, 

aby ochránila zeleň, 

vodiči to nerešpektujú. 

Môže ich posunúť 

nazad. Uvažuje sa 

o zmene dopravného 

režimu na Bachovej.  

  

Je pravda, že sa bude 

ďalej stavať ako  je 

Kerametal?  

 

Objekt fakulty tu 

chcela vybudovať 

Paneurópska vysoká 

škola, predstavila ho aj 

verejnosti, aktuálne je 

okolo zámeru ticho.  

  

Budú sa vysporiadavať 

pozemky neznámych 

vlastníkov pod 

bytovými domami?  

 

Kataster zapisuje na LV 

údaje z Registra 

obnovy a evidencie 

pozemkov, ktoré 

nemali založený LV.  

  

Mierová 167 A,B,C  - 

dvor patrí miestnemu 

úradu – už sa nestará 

o to miestny úrad.  

Overíme   MÚ  

Prečo sa ceny 

cestovného v MHD 

zvyšovali keď v Prahe 

sa znižovali?  

 

Nevyjadrovala sa 

k tomu mestská časť, 

ani mestské 

zastupiteľstvo.  

  

Hrachová – nemáme 

verejné osvetlenie – sú 

tam stĺpy, ale nie sú 

tam lampy.    

Na Hrachovej sa robí 

zástavba radová – nie 

je kde stáť – dá sa 

Overíme v siemense, 

aké sú možnosti, keďže 

ide o účelové 

komunikácie a nie 

komunikácie v správe 

MČ.  Na Hrachovej sa 

nedá odkúpiť 

  



odkúpiť parkovacie 

miesto na ulici 

Hrachová?   

parkovacie miesto od 

MČ.  

 


