
 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV 

VYBAVENIA 

KOMPETENCIA 

Obyvateľku zaujímal 

projekt na Seberíniho 

ulici. Chcela by vidieť 

vizualizácie projektu  

Čakáme na vizualizácie 

od investora 

Odpovedané 

na mieste  

 

Obyvateľa zaujímala 

možnosť predĺženia 

odbočovacieho pruhu 

v blízkosti DK Ružinov 

na Ružinovskej ulici 

v smere do centra  

 

 Odpovedané 

na mieste 

Magistrát hl. 

mesta BA, GIB 

Obyvatelia sa sťažovali 

na zjednosmernenie 

Kupeckého ulice 

Na Kupeckého ulici, 

ktorú zjednosmernilo 

hlavné mesto, sa 

uskutočnilo stretnutie 

obyvateľov, starostu, 

pracovník Referátu 

územného plánovania 

a regionálneho rozvoja 

MiÚ Ružinov a bol 

dohodnutý ďalší postup  

Odpovedané 

na mieste 

a dohodnutý 

ďalší postup 

Magistrát hl. 

mesta BA, MiÚ 

BA-Ružinov  

Obyvateľku zaujímala 

parkovacia politika 

 Odpovedané 

na mieste 

Magistrát hl. 

mesta BA, MČ 

BA-Ružinov 

Obyvateľku sa sťažovala 

na prístup tajomníčky 

grantovej komisie  

  MiÚ BA-Ružinov 

Obyvateľ sa sťažoval na 

priecestie na Ivánskej 

ceste. Žiadal, aby MČ 

Ružinov apelovala na 

mesto, aby situáciu 

riešilo. Podľa neho by 

možno stačilo pridať 

jeden jazdný prúd 

smerom do Vrakune, na 

zlepšenie situácie 

automobilovej dopravy  

 

 Odpovedané 

na mieste 

Magistrát hl. 

mesta, BA MiÚ 

BA-Ružinov 

Obyvateľ sa sťažoval na 

rozširovanie resp. 

zužovanie parkovacích 

Na základe 

prerokovania 

s dopravným 

 MiÚ BA-Ružinov 



miest v Ružinove- 

Kapušianska, 

Komárnická a Sečovská 

a Trebišovská. Na 

Sečovskej ulici je 

osadená značka Zákaz 

zastavenie, kde mohlo 

byť 6 parkovacích miest. 

Obyvateľ žiada zrušiť 

túto značku. 

 

inšpektorátom 

a v dopravnej komisii 

magistrátu bola značka 

na Kapušianskej 

odstránená. 

Obyvatelia sa sťažovali 

na dopravu na 

Stachanovskej 

a Kladnianskej ulici, 

ktorú riešia už dlhšie.  

 

 Odpovedané 

na mieste 

a dohodnutý 

ďalší postup 

MiÚ BA-Ružinov 

Medzi Kladnianskou 

a Stachanovskou chodia 

aj po trávniku, mestská 

časť tam už osadila veľké 

kamene. Vraj tam jazdia 

aj nákladné autá. 

(dohodnuté stretnutie) 

 

   

Obyvatelia sa sťažovali 

na firmy, ktoré sídlia na  

Kladnianskej ulici a ich 

autá zaberajú parkovacie 

miesta pre obyvateľov  

 

Treba sa obrátiť na 

vedenie firiem 

a pokúsiť sa s nimi 

dohodnúť na 

optimálnom riešení 

situácie 

Odpovedané 

na mieste 

 

Obyvateľka sa sťažovala 

na hluk električiek na 

trati na konci 

Ružinovskej ulice  

 

 Odpovedané 

na mieste 

Magistrát hl. 

mesta 

Obyvatelia dali podnet na 

zvýšenie počtu 

príslušníkov mestskej 

polície, najmä doplnenie 

okrskára na Ostredkoch  

V Ružinove pribudli 

noví okrskári, 

konkrétne na 

Ostredkoch a na 

Trávnikoch 

 MsP Bratislava II 



Obyvateľ kritizoval 

činnosť mestskej  

a štátnej polície 

   

 

 

 

 

 


