
 

Podnet Návrh riešenia Stav vybavenia Kompetencia 

Vznikajúca herňa na 

križovatke Trnavskej 

cesty a Bajkalskej 

ulice- obyvatelia sa 

obávajú, že táto 

prevádzka nebude 

dodržiavať otváracie 

hodiny tak ako tá 

predošlá. 

Preveríme , či môžu 

byť aj herne 

zaregulované platným 

VZN o čase predaja 

v obchodoch a čase 

prevádzky služieb. 

Odpovedané na mieste 

a dohodnutý ďalší 

postup 

MČ, Mestská polícia 

Prerábka bytu na 

Muškátovej ulici- má 

sused na takúto činnosť 

stavebné povolenie, ak 

nezískal nadpolovičný 

súhlas vlastníkov 

bytov? Svojimi 

aktivitami zasiahol aj 

do spoločných 

priestorov. 

Overíme  Odpovedané na mieste Stavebný úrad 

Parkovanie na 

zjazdoch z chodníkov 

na Jadrovej ulici 

a v 500 bytoch 

Návrh mestskej 

polície: Vyšrafovanie 

zjazdov- MČ preverí 

túto možnosť 

Odpovedané na mieste 

 V riešení 

MČ, Magistrát 

hlavného mesta 

Liptovská ulica- zlé 

parkovanie 

v jednosmerke-autá 

parkujú na ľavej strane, 

čistenie ulice je potom 

komplikovanejšie 

 Preveríme možnosti 

osadenia náležitej 

dopravnej značky 

V riešení MČ, Magistrát 

hlavného mesta 

Obyvateľ sa poďakoval 

za podporu MČ formou 

grantu pri realizácii 

kontajnerového 

stojiska na 

Martinčekovej. 

Zároveň sa opýtal na 

možnosti zistenia 

vlastníkov pozemkov. 

Vlastník pozemku sa 

dá zistiť cez 

katasterportal alebo si 

treba požiadať 

o územnoplánovaciu 

informáciu na Referáte 

územného plánu 

a regionálneho rozvoja 

na MÚ Ružinov, ktorá 

je podrobnejšia.  

Odpovedané na mieste  

Miletičova 72 

nadstavba 3 poschodí- 

obyvateľ žiadal overiť 

či je táto stavba 

skolaudovaná, či má 

stavba zabezpečený 

dostatočný počet 

parkovacích miest. 

Preveríme  Stavebný úrad 



Klingerova kolónia- 

zanedbaný parčík 

medzi mostom Apollo 

a spoločnosťou SPP. 

Vyzveme vlastníkov, 

aby si na pozemku 

zabezpečili poriadok 

  

Klingerova kolónia- 

parkujúce autá na 

obojsmerných uliciach 

napríklad Alešova 

ulica sťažujú chodcom 

situáciu  

Preveríme možnosť 

osadenia príslušnej 

dopravnej značky 

 MČ, Magistrát 

hlavného mesta 

Plátenícka ulica- 

v jednom z rodinných 

domov sa realizuje 

rekonštrukcia 

a kontajner na odpad 

zasahuje do polky 

cesty 

Preveríme zaujatie 

verejného priestranstva 

 MČ 

Martinčekova ulica- 

zlý terén pred 

obchodom  

Vlastníkom je hlavné 

mesto, požiadame 

magistrát, aby vykonal 

nápravu 

 Magistrát hlavného 

mesta 

Trenčianska 30- 

obyvatelia z nadstavby 

nemajú pivnice a majú 

záujem odkúpiť 

spoločné priestory, 

ktoré vlastní MČ 

Treba si podať žiadosť 

o odkúpenie 

Odpovedané na mieste  MČ, obyvatelia 

Trnavská cesta-

Bajkalská ulica – zle 

vyspádovaný chodník 

Vlastníkom 

komunikácie je hlavné 

mesto, požiadame 

magistrát, aby vykonal 

nápravu 

 Magistrát hlavného 

mesta 

Kaviareň na Trnavskej 

ceste- nedodržiavanie 

zatváracích hodín 

 Odpovedané na mieste 

a dohodnutý aj ďalší 

postup v súčinnosti s 

MsP 

MČ, MsP 

 


