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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 12. 12. 2017 vystúpili na XXXI. zasadnutí miestneho zastupiteľstva v bode „Vystúpenie
občanov“ štyria obyvatelia so svojimi podnetmi.
Podnet č.1: Obyvateľ odprezentoval projekt mapujúci históriu sídliska Ostredky, ktorého
realizáciu podporila aj mestská časť formou grantu, začo sa poďakoval. Zároveň ho
zaujímalo, či je časť Bioparku na Ostredkoch vo vlastníctve súkromných osôb, pretože má
záujem realizovať aj ďalšie verejnosti prospešné projekty v tejto oblasti.
Odpoveď:
Časť pozemkov pod Bioparkom je vo vlastníctve súkromných osôb, konkrétne parcela č.
1230/12 a č. 1230/25 k.ú.Ružinov. O zeleň v parku sa stará mestská časť. Komunikácie
v parku - chodníky má mestská časť zverené do správy.
Podnet č.2: Obyvateľ objasnil jeden z materiálov na zastupiteľstve- zvolanie verejného
zhromaždenia obyvateľov obce. Zároveň apeloval na starostu a poslancov o urýchlenie
stavebných uzáver na Pošni a aj v iných častiach a urýchlenie tvorby ÚPN-Z.
Podnet č..3: Obyvateľka objasnila projekt nadstavba 4in a revitalizácia námestia a podzemné
garáže. Poďakovala za nesúhlas poslancov s týmito garážami, poďakovala starostovi za
žiadosť o prehodnotenie záväzného stanoviska a zmenu stanoviska v EIA. Požiadali
o nepodpisovanie územných rozhodnutí starostom.
Podnet č.4.: Obyvateľ priblížil činnosť Združenia bratislavských spotrebiteľov, ako i viaceré
problémy mestskej časti Ružinov.

