
PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 

VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Obyvateľka žiadala 

vybudovať priechod pre 

chodcov pri prevádzke 

mäsiarstva na Mierovej 

ulici č. 754 

Ide o komunikáciu v 

správe hl. mesta, 

obrátime sa na 

magistrát hl.mesta, aby 

tam vybudovali 

priechod.  Musí to ale 

schváliť dopravná 

komisia na meste. 

V riešení Magistrát hl. 

mesta, BA MÚ 

BA-Ružinov 

Obyvateľka  požiadala 

o opravu chodníka, 

ktorý podmýva múr 

rodinného domu na 

Kľukatej ulici č.38 

zároveň žiada aj 

o opravu parku, čo je 

blízko na Kľukatej 

 V riešení BA MÚ BA-

Ružinov 

Obyvatelia sa pýtali na 

rekonštrukciu 

križovatky Hraničná-

Mierová, rekonštrukciu 

Hraničnej a Kaštieľskej 

a na normu určujúcu 

počet parkovacích miest 

pri výstavbe  

 Odpovedané 

na mieste 

 

Obyvateľa zaujímala 

aktuálna situácia 

s projektom Yosaria 

Plaza 

 Odpovedané 

na mieste 

 

 Obyvateľ sa sťažoval na 

vykonávanie orezov na 

Hraničnej ulici 

Upozorníme 

dodávateľa 

V riešení RP-VPS, MÚ BA-

Ružinov 

 

Obyvateľov zaujímala 

situácia ohľadne 

bezpečnosti v Prievoze  

 Odpovedané 

na mieste 

Štátna polícia, 

MsP II, MÚ BA-

Ružinov 

 

Obyvateľ poukázal na 

pekne namaľované 

graffity na niektorých 

bytových domoch 

a poukázal na možnosť 

zapojiť sprejerov do 

výzdoby betónových 

panelov v PAH  

 Odpovedané 

na mieste, v 

riešení 

Slovenská pošta 

Obyvateľ sa sťažoval na 

činnosť RP-VPV vo 

vnútrobloku Šumavská-

Kupeckého-Záhradnícka 

ulica   

Upozorníme 

dodávateľa 

V riešení RP-VPS, MÚ BA-

Ružinov 

 



Obyvateľ sa pýtal, či je 

možné stavať projekt 

Nový Ružinov na  

úrodnej pôde  

 Odpovedané 

na mieste 

 

Podnet na opravu 

chodníkov na 

Sedmokráskovej ulici  

. 

 

V riešení MÚ BA-Ružinov 

 

Podnet na 

prekontrolovanie 

vyhradených 

parkovacích miest na 

Sedmokráskovej ulici   

 V riešení MÚ BA-Ružinov 

Výjazd zo 

Stachanovskej v smere 

na Kaštieľsku- 

permanentne tam 

parkujú autá. 

Obyvateľku zaujímalo, 

či by tam mohla 

častejšie pokutovať 

mestská polícia 

 Odpovedané 

na mieste 

a dohodnutý 

ďalší postup 

MsP BA II 

Obyvateľku zaujíma 

výstavba projektu 

Klingerka 

 

 Odpovedané 

na mieste 

 

Obyvateľ upozornil na  

parkovanie taxikárov na 

Plátenníckej ulici 

 Odpovedané 

na mieste 

Štátna polícia, 

MsP II 

Obyvateľa zaujímalo, či 

sa opraví okolie 

železničného priecestia 

na ulici Mlynské Nivy, 

pretože sa tade už zle 

jazdí  sú tam železničné 

priecestia či by sa tam 

nedalo to opraviť tie 

úseky pri koľajach, lebo 

sa tam už zle jazdí- v  

V minulosti sa tento 

úsek opravoval v 

spolupráci s jeho 

vlastníkom, pri 

budovaní cyklotrasy. 

Starosta opäť osloví 

vlastníka, či bude 

súhlasiť s opravou  

V riešení MÚ BA-Ružinov 

Obyvateľka sa sťažovala 

na neporiadok v parčíku 

pri budove Apollo v 

Klingerovej kolónii.  

 V riešení RP-VPS, MÚ BA-

Ružinov 

 

Situácia ohľadne  Odpovedané 

na mieste 

 



parkoviska Palkovičova  

 


