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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní 

 

 

 

A .                           s ch v a ľ u j e 

návrh na výsadbu zelene na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe mestskej časti 

Bratislava-Ružinov so zameraním sa na pozemky s rizikom umiestnenia nelegálnych 

billboardov použitím finančných prostriedkov z fondu výsadby a starostlivosti o zeleň. 

 

 

 

 

B .                            o d p o r ú č a 

starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov Ing. Martinovi Chrenovi 

 

zabezpečiť realizáciu návrhu. 
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Dôvodová správa 

 

Výsadba zelene je veľmi dôležitá nielen v týchto časoch, keď si takmer celý svet uvedomuje 

a zaujíma sa o svoje životné prostredie, ktoré sa neustále zhoršuje. Podstata tohto návrhu 

spočíva vo výsadbe zelene na ružinovských pozemkoch, kde je to možné (nie sú tam 

inžinierske siete, dodrží sa platná legislatíva a pod.). Zeleň nielen prospieva ľuďom žijúcim 

v mestách, ale mestá aj skrášľuje. Tento návrh má však aj ďalší zmysel. Mnohí vlastníci 

pozemkov bojujú „vďaka bezzubým“ zákonom Slovenskej republiky s billboardmi, ktoré im 

tam umiestnia rôzne spoločnosti. Sami sa nestačia diviť, ako je možné, že nejaká spoločnosť 

sa rozhodne umiestniť billboard na cudzom pozemku bez súhlasu jeho majiteľa. Boj s takouto 

spoločnosťou je na dlhší čas, tiež nie je jednouché tento billboard len tak odstrániť, pretože 

hrozí, že spoločnosť toho, kto tak učiní, zažaluje za odcudzenie, prípadne poškodenie jej 

majetku. S rovnakým problémom sa stretáva mestská časť Bratislava-Ružinov, o čom svedčí 

aj medializovaný prípad pozemkov pri Zlatých pieskoch a na Bajkalskej ulici 

(https://domov.sme.sk/c/22193277/pochybne-bilbordy-pri-zlatych-pieskoch-zarabaju-uz-

sedem-rokov.html). Nejednoznačnú možnosť riešiť situáciu jednoduchým odstránením 

billboardu preto navrhujeme riešiť sadením zelene práve na miestach, kde sa nelegálne 

billboardy nachádzajú alebo môžu v budúcnosti nelegálne umiestniť a to tak, že zeleň bude 

priamo pred billboardom a v takej hustote, že umiestnenie billboardu stratí svoj význam, 

pretože bude aspoň čiastočne prekrytý a umiestnenie ďalších billboardov nebude bez 

poškodenia zelene možné. 
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