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Dôvodová správa 

 

Útvaru pre styk s verejnosťou Miestneho úradu Bratislava-Ružinov vyplynula z uznesenia 

MZ MČ BA-Ružinov č. 422/XXIV/2017 zo dňa 07.02.2017 úloha vyhotoviť záznam z 

každého vystúpenia občanov v bode miestneho zastupiteľstva „Vystúpenie občanov“ tak, ako 

to býva v zápisniciach zo stretnutí starostu s obyvateľmi, a aby na konkrétne vznesené 

požiadavky bolo zodpovedané v informatívnom materiáli na nasledujúcom rokovaní 

miestneho zastupiteľstva. 

 

Dňa 26. 9. 2017 vystúpili na XXVIII. zasadnutí miestneho zastupiteľstva v bode „Vystúpenie 

občanov“ štyria obyvatelia so svojimi podnetmi. 

 

Podnet č.1: 

Obyvateľka kritizovala reklamné billboardy a plagáty TVR v Ružinovskom echu. Svoj podnet 

rozviedla v bode venovanom hospodáreniu TVR a RE v 1.polroku 2017. 

 

Podnet č.2: 

Obyvateľka kritizovala čistotu a poriadok v mestskej časti. Spomenula tiež hrdzavé zábradlia. 

Kritizovala činnosť mestskej polície, ako i činnosť jednotlivých oddelení miestneho úradu. 

Chýba jej koordinácia resp. výmena informácií medzi nemocnicou a sociálnym oddelením 

mestskej časti. Obyvateľka sa sťažovala aj na stav chodníkov a ciest na Štrkovci, najmä pri 

ministerstve vnútra smerom k trhovisku. Zároveň sa opýtala starostu prečo sa nezúčastňuje 

televíznych debát  v Bratislavskej televízii. 

 

Odpoveď: 

Podnet ohľadne čistoty a poriadku bol zodpovedaný na mieste. Cesty a chodníky, ktoré 

Ružinov v danom roku opraví vyberá komisia územného plánovania, životného prostredia a 

dopravy /KÚPŽPaD/ na základe stanovísk odborného referátu a podnetov občanov. Mestská 

časť v roku 2017 kompletne zrekonštruovala povrch časti cesty na Solivarskej ulici. Hlavné 

mesto v najbližších dňoch plánuje opravu komunikácie v smere od ministerstva vnútra 

k trhovisku na Herlianskej ulici na pozemkoch, ktoré sú v jeho vlastníctve. Starosta sa 

zúčastňuje debát, diskusií v rôznych médiách, aj v Bratislavskej televízii, keď ho pozvú 

a pracovný program mu to dovolí. 

 



   

 

Podnet č.3. 

Manžel obyvateľky zažiadal o vyhradené parkovacie miesto pre ZŤP, žiadosti bolo vyhovené. 

Parkovacie miesto bolo vydané na auto, ktorého je vlastníčkou obyvateľka. Po smrti jej 

manžela by chcela naďalej užívať toto parkovacie miesto. Podávala si žiadosť o zmenu 

údajov žiadateľa a vystavenie novej šekovej poukážky, na žiadosť dostala negatívnu 

odpoveď. Opätovne žiadala o prehodnotenie odpovede s tým, že už spĺňa podmienky na 

udelenie parkovacieho miesta. 

 

Odpoveď: 

Manželovi obyvateľky bolo udelené parkovacie miesto na základe výnimky vzhľadom na 

jeho zlý zdravotný stav, nakoľko manželka bola vlastníčkou garáže. Vyhradené parkovacie 

miesto bolo platné do 30.06.2017. Po smrti manžela obyvateľka prejavila záujem 

o spomínané parkovacie miesto a bola informovaná o podmienkach pridelenia parkovacieho 

miesta. V súčasnosti je v danej lokalite  zriadený poradovník čakateľov o vyhradené 

parkovanie. V poradí čakajú tri fyzické osoby, ktoré spĺňajú  podmienky pridelenia 

vyhradeného  parkovania. Podmienky pridelenia vyhradeného parkovacieho miesta upravujú 

zásady pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta, ktoré sú 

zverejnené na internetovej stránke mestskej časti. 

 

Podnet č.4. 

Obyvateľ upozornil na zlý technický stav chodníkov a cyklotrás v Ružinove. Žiadal, tak ako 

aj komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy /KÚPŽPaD/, ktorej je 

členom, navýšenie rozpočtu v roku 2018 práve na spomínané opravy. Navrhol tiež zaviazanie 

investorov, aby pri svojej výstavby realizovali aj cyklotrasy a chodníky v primeranej dĺžke. 

 

Odpoveď: 

Mestská časť v minulom roku obstarala štúdie realizovateľnosti vedľajších cyklotrás pre 

lokality Trávniky a Pošeň, na základe ktorých bude v tomto roku realizovať jednotlivé 

úseky cyklotrás. Ide konkrétne o trasu na Nevädzovej, Ďatelinovej a Bachovej ulici. Vďaka 

finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja Ružinov opravil jeden z havarijných 

úsekov cyklotrasy na Ružinovskej ulici, ktorý leží na pozemkoch hlavného mesta. Ružinov 

bude realizovať štúdiu vybudovania cyklotrás v Prievoze, s ktorou budú oboznámení a môžu 

na procese participovať aj členovia KÚPŽPaD. 

 


