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PODNETY OBČANOV - ZÁPIS 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva Bratislava – Ružinov 

12. november 2019 
 

 

dátum 

 

 

navrhovateľ 

 

podnet 

 

riešenie 

 

12.11.2019 

 

p. Jana 

Miklovičová 

 

témy: hlasovanie za občianske podnety, 

poďakovanie za predstavenie pre seniorov 

v RND a informácia o novom páre labutí na 

Štrkovci 

Pani Miklovičová informovala, že je do 14. 11. 

2019 možnosť hlasovať za občianske podnety 

a to konkrétne za reguláciu premnožených 

uličných mačiek, reedíciu titulu Osobnosti ulíc 

Bratislavy a náter pilónov premostenia 

Bajkalskej ulice nad ružinovskou ulicou. 

Požiadala poslancov aby zapojili do hlasovania 

aj svojich známych. 

 

Kancelária starostu 

distribuovala 

poslancom e-mail p. 

Miklovičovej týkajúci sa 

hlasovania. 

 

 

12.11.2019 

 

p. Viola Carol 

 

témy: čistá Bratislava, parkovacie búdy, 

Billboardy, hazard, na Slovensku po slovensky, 

Rómovia, recyklácia 

Pani Carol predostrela, že Bratislava je plná 

odpadkov, ohorkov od cigariet, starých fasád 

a grafitov. Navrhla aby sa zabezpečili smetné 

koše ako v Paríži a kampaň proti fajčeniu. Ďalej 

upozornila na pošliapané lúky. Navrhuje 

vybudovať nové parkovacie miesta a likvidáciu 

starých parkovacích búd. Žiada o zákaz 

billboardov v celej Bratislave, o hazard 

kontrolovaný a vlastnený štátom, o názvy dedín 

po slovensky a rovnako aj jazyk používaný na 

území SR iba v slovenčine. Ďalej upozornila na 

rómskych spoluobčanov. Navrhuje poskytovať 

im bezplatnú antikoncepciu a znížiť príplatky len 

na jedného rodinného príslušníka a to len vo 

forme stravy, nie financií. Upozorňuje aj na 

problém ako neznalosť Slovákov o recyklácii. 

Posledný návrh sa týkal pomocných prác ako 

čistenie parkov, ulíc, maľovanie atď., ktoré 

mohli vykonávať dlhodobo nezamestnaní. 

 

MČ a RP VPS na základe 

pravidelného 

vyhodnocovania 

situácie nastavujú 

pracovné rozpisy tak, 

aby čistenie lokalít, 

ktoré má MČ v správe, 

prebiehalo čo 

najefektívnejšie. MČ 

zároveň podporuje aj 

aktivity občanov, napr. 

v akciách ako jarné 

a jesenné upratovanie, 

kde bezplatne 

poskytuje kontajnery. 

 

V ostatných prípadoch 

narážame na problém 

kompetencií, kedy 

agenda nespadá do 

právomocí MČ, resp. vo 

veľkej časti vystúpenia 

až na problém 

ústavnosti. 

    

 


