
PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 

VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Obyvateľku 

zaujímala 

technická údržba 

chodníkov. 

Konkrétne išlo o 

spojovací chodník 

medzi 

Ondrejovovou a 

 Bancíkovou 

ulicou, na ktorom 

sa nachádzajú 

v okolí 

kanalizačných 

vpúst prepadliny   

Mestská časť Bratislava 

Ružinov vykonáva správu na 

komunikáciách zaradených 

do siete miestnych 

komunikácií III. a IV. triedy, 

ktoré jej boli protokolom z 

roku 1992 zverené do správy. 

Predmetný vpust je na 

prístupovom chodníku k 

bytovému domu, ktorý nie je 

v správe Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov. Je 

potrebné obrátiť sa na 

správcu bytového domu.  

 Správca bytového 

domu 

Obyvateľku 

zaujímalo, kedy 

bude pokračovať 

rekonštrukcia 

Ondrejovovej 

cesty  

Vozovku zaradíme 

výhľadovo do plánu opráv 

ciest na nasledovné roky, 

prioritne sa riešia 

komunikácie v horšom 

technickom stave.  

V riešení MÚ MČ BA-

Ružinov 

Obyvateľa žiadal 

pokosenie trávy 

na Borodáčovej  

 Vyriešené MÚ MČ BA-

Ružinov, RP-VPS 

Obyvateľ sa 

sťažoval sa na 

neporiadnych 

majiteľov psov 

 

Ak majiteľ po svojom psovi 

neupratuje, porušuje 

Všeobecne záväzné 

nariadenie o niektorých 

podmienkach držania psov na 

území mestskej časti 

Bratislava – Ružinov. 

 

Odpovedané 

na mieste 

MsP Bratislava II 

Obyvateľa 

zaujímalo či má 

stavebník 

v prevádzke 

maloobchodu na 

Komárnickej ulici 

splnenú 

ohlasovaciu 

povinnosť kvôli 

stavebným 

úpravám vo vnútri 

objektu  

 

Na mieste bude vykonaný 

Štátny stavebný dohľad 

Odpovedané 

na mieste  

Stavebný úrad  

 

Obyvateľ navrhol 

obnovenie detského 

Návrhy na rekonštrukciu 

ihrísk pripravuje Odbor 
 MÚ MČ BA-

Ružinov 



ihriska na 

Chlumeckého ulici 

 

regionálneho rozvoja a 

životného prostredia, ktorý 

vykonáva správu verejných 

detských ihrísk. Mestská časť 

neuvažuje v najbližšej dobe s 

obnovou ihriska na 

Chlumeckého ulici, nakoľko 

v dostupnej vzdialenosti bolo 

v roku 2014 revitalizované 

detské ihrisko na Bachovej 

ulici. 

Chodník vedľa  

cesty na 

Ružinovskej ulici 

je v hroznom stave. 

Obyvateľ navrhol 

pourgovať 

vlastníka, aby ho 

dal opraviť  

 

 

Podnet bol postúpený na 

Magistrát hlavného mesta SR 

Bratislavy dňa 20.9.2016 

Odpovedané 

na mieste 

Magistrát hl. 

mesta SR 

Bratislavy 

Obyvateľa 

zaujímalo, načo 

slúži skúšanie sirén  

 Odpovedané 

na mieste 

 

Obyvateľ pochválil 

organizovanie 

osláv jubilantov 

 

  MÚ MČ BA-

Ružinov 

Obyvateľ upozornil 

prepadnutú cestu 

po oprave 

kanalizácie na 

Mierovej ulici 

 

Podnet bol postúpený na 

magistrát a BVS, a.s., ktorá 

vykonávala predmetnú 

rekonštrukciu kanalizácie. Na 

mieste vykonala spoločnosť 

BVS, a.s. obhliadku 

a informovala o vykonaní 

opravy cesty najneskôr do 

15.11.2016.  

 Magistrát hl. 

mesta SR 

Bratislavy, BVS 

a.s. 

Majitelia psov 

chodia so psami aj 

k brehom 

Štrkoveckého 

jazera 

 

Štrkovec má prideleného 

svojho okrskára z mestskej 

polície, treba sa v takýchto 

prípadoch obrátiť na ňho 

 

 MsP Bratislava II 

Obyvateľka 

navrhla, aby na pri 

Požiadame nášho dodávateľa, 

aby tieto koše pravidelnejšie 

V riešení Ružinovský 

podnik verejno-



Štrkoveckom boli 

osadené  väčšie 

smetné koše. Tie čo 

tam sú sa vraj 

rýchlo plnia  

 

vysýpal prospešných 

služieb 

Obyvateľku 

zaujímalo, či by sa 

nedalo urobiť 

chodníkmi 

a priestormi 

v rámci 

obchodného domu 

„Kocka“, ktorý je 

v súkromnom 

vlastníctve 

  V riešení Súkromný majiteľ, 

MÚ MČ BA-

Ružinov 

Obyvatelia žiadajú 

vybudovať 

chodníky vo 

vnútrobloku pri 

Fontáne pre 

Zuzanu 

 

 

Vo vnútrobloku pri Fontáne 

pre Zuzanu mestská časť 

nemožné vybudovať 

chodníky, nakoľko  pozemky  

sú vo 

vlastníctve Hl.m.SR Bratislavy 

a neboli mestskej časti 

zverené. Podnet postúpime na 

Magistrát hl.mesta SR 

Bratislavy. 

 Magistrát hl. 

mesta SR 

Bratislavy 

Bezbariérový zjazd 

pri priechode na 

chodníku v mieste 

križovania 

Záhradníckej 

a Kupeckého ulice 

Chodník v mieste križovania 

Záhradníckej a Kupeckého 

ulice je v priamej správe 

magistrátu hl. mesta SR 

Bratislavy 

  

 Magistrát hl. 

mesta SR 

Bratislavy 

Obyvatelia žiadajú 

ohliadku 

bezpečnosti prvkov 

na detskom ihrisku 

vo vnútrobloku pri 

Fontáne pre 

Zuzanu  

Bola vykonaná vizuálna 

kontrola, kde bolo zistené 

poškodenie dreveného mostíka 

na jednom hracom prvku. 

Požiadavka na opravu bola 

zadaná Ružinovskému 

podniku VPS a.s. V mesiaci 

október bude vykonaná na 

ihrisku hlavná ročná kontrola, 

ktorú vykoná externý 

špecialista v oblasti 

V riešení MÚ MČ BA-

Ružinov, RP VPS, 

a.s. 

http://hl.m.sr/


bezpečnosti detských ihrísk. 

Obyvateľka 

navrhla, aby sa pri 

jarnom a jesennom 

upratovaní 

obmieňali adresy 

v rámci 

jednotlivých 

sídlisk, kde zvyknú 

byť pristavené 

veľkokapacitné 

kontajnery   

Miesta, ktoré sú v rámci 

jesenného a jarného 

upratovania využívané, boli 

vyhodnotené ako 

najvhodnejšie z dôvodu 

dostupnosti pre zvozovú 

techniku. Autá tam nemajú 

problém zložiť a následne aj 

vyložiť kontajner. Na túto 

činnosť je potrebne mat voľnú 

plochu min. 12m.  

 MÚ MČ BA-

Ružinov 

Obyvateľov 

zaujímalo, či by 

kosačky 

Ružinovského 

podniku verejno-

prospešných 

služieb nemohli 

mať celoplošný 

kryt  

 Odpovedané 

na mieste 

Ružinovský 

podnik verejno-

prospešných 

služieb 

Obyvateľ upozornil 

na parkovanie áut 

RP VPS na tráve, 

keď kosia 

v blízkosti 

trhoviska 

Miletičova  

Upozornili sme dodávateľa, 

aby využíval parkovisko 

v tejto lokalite 

 Ružinovský 

podnik verejno-

prospešných 

služieb 

Obyvateľ upozornil 

na odstavovanie áut 

na trávniku na 

Jégeho ulici. 

Obyvatelia by si 

chceli trávnik 

zrevitalizovať  

 

Väčšina zelene na Jégeho ul. 

je v priamej správe hlavného 

mesta. V prípade presnej 

špecifikácie lokality, 

upresníme informáciu.  

 MÚ MČ BA-

Ružinov, 

Magistrát hl. 

mesta SR 

Bratislavy 

Obyvateľka sa 

sťažovala na 

parkovanie áut na 

bezbariérovom 

zjazde z chodníka 

na Jadrovej ulici 

a navrhla aj 

Spomínaný zjazd z chodníka 

nie je bezbariérovou úpravou 

priechodu z chodníka na 

vozovku, ale len nábehom 

umiestneným v oblúku 

križovatky. V zmysle 

ustanovení zákona č. 8/2009 

 MÚ MČ BA-

Ružinov, MsP 

Bratislava II 

a štátna polícia 



riešenia  Z.z. o cestnej premávke je 

státie vozidla v tomto priestore 

zakázané. Rovnako je 

zakázané státie vozidla na 

chodníku, ak neostane voľná 

šírka chodníka min. 1,50m. 

Dodržovanie ustanovení tohto 

zákona  a aj prípadné 

represívne opatrenia má v 

kompetencii mestská a štátna 

polícia. Čo sa týka návrhu žltej 

čiary išlo o by duplicitu 

dopravného značenia s 

ustanoveniami zákon č.8/2009 

Z.z. o cestnej premávke.  

Obyvateľka sa 

sťažovala na BVS, 

že im vysekali kus 

kríkov a pýtala sa 

na možnú náhradu 

poprípade náhradnú 

výsadbu  

 

Za vyrub drevín v ochrannom 

pásme inžinierskej siete sa 

náhradná výsadba neukladá. 

V prípade vyšpecifikovania 

lokalít pre výsadbu drevín, 

preveríme možnosti ich 

vysadenia vzhľadom na 

vlastnícke vzťahy a trasy 

inžinierskych sietí a zvážime 

ich výsadbu. 

V riešení BVS, MÚ MČ 

BA-Ružinov 

Obyvateľ 

navrhoval 

rekonštrukciu 

parkoviska pred 

Vrakunským 

cintorínom  

 

Parkovisko patrí Magistrátu 

hlavného mesta a nachádza sa 

v lokalite mestskej časti 

Vrakuňa 

Odpovedané 

na mieste 

Magistrát hl. 

mesta BA 

Riaditeľ Základnej 

školy Borodáčova 

požiadal veliteľa 

MsP Bratislava II, 

či sa by hliadky 

mestskej polície 

mohli vyskytovať 

v areáli školy 

častejšie  

 

 Odpovedané 

na mieste 

 MsP Bratislava II 

Riaditeľa  Odpovedané MÚ MČ BA-



Základnej školy 

Borodáčova 

zaujímalo, kedy by 

sa mohla škola 

zatepľovať  

 

na mieste Ružinov 

Obyvateľku 

zaujímalo, kedy sa 

budú stavať na 

Bazovej byty ulici 

 Na výstavbu náhradných 

nájomných bytov v tejto 

lokalite je potrebné zmeniť 

Územný plán hlavného mesta 

SR Bratislavy 

Odpovedané 

na mieste 

Magistrátu hl. 

mesta BA 

 


