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Vec
Žiadosť o sprístupnenie informácií -Informácie ohľadne vybavenia podnetov z portálu
odkazprestarostu.sk, odpoveď
Dňa 02. marca 2020 bola Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Oddeleniu správy
komunikácií (ďalej ako „povinná osoba“) doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“), v ktorej žiadate o
informácie ohľadne vybavenia podnetov z portálu odkazprestarostu.sk v nasledovnom znení:

1, https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/4991/chodnik
a)či
daný
podnet evidujete -b)či je zadaný do plánu opráv -c)v akom cca horizonte sa plánuje jeho
oprava a prípadná realizácia spolu s cyklochodníkom.
2, https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/10828/asfaltove- prepadliskona-ul-parkova a) prečo nebola zrealizovaná oprava v roku 2019 ako ste informovali v liste
MAGS UES 42935-2019 b)dočkám e sa opravy konečne v roku 2020:
3, https://www.odkazprestarostu.sk/bratisiava/podnety/29318/vvtvorenie-novehopriechodu-pre-chodcov-na-mierovej-ulici a)bude na danom mieste realizovaný priechod
pre chodcov b)v akom časovom horizonte
4, https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/38576/neIegaIne-reklamy- nabajkalskej a)kedy plánujete odstrániť zbytky z nelegálnej reklamy?
5, https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podne ty/50296/znicen a-značka a)v
akom časovom horizonte plánujete znovu osadenie dopravného značenia na cykloceste na
ulici Mlynské nivy medzi budovami Metrostavu a areálu doprastavu b) prečo neboli do
teraz osadené
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6, https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/poclnety/54603/upchate-kanaly-iiaulici-mlynske-nivy a)čo bráni vyčisteniu vpustov v danom úseku keď boli zjavne
objednané u Vášho dodávateľa b) kedy aspoň cca budú naozaj vyčistené
7, https://www.odkazprestarostu.sk/bratisIava/podnety/55618/obnovenie-azvyraznenie-priechodu-pre-chodcov a)čo bráni k obnoveniu priechodu pre chodcov zo
strany Vášho dodávateľa napriek tomu, že vaše oddelenie by malo podnet evidovať
b)kedy bude aspoň cca priechod opätovne namaľovaný
8, https://www.odkazDrestarostu.sk/bratisIava/podnetv/57315/vyznaceniekoridoru- pre-chodcov-a-parkovacich-miest Chápem,že sa jedná o súkromný pozemok,
ale podľa mapového portálu hl. mesta v danom úseku máte v správe chodník na ktorý je
potrebné zrealizovať značenie pre chodcov a oddeliť ho od parkoviska a)prečo
nepomôžete najzraniteľnejším účastníkom premávky vyznačením koridoru pre chodcov
b) kedy aspoň cca to zrealizujete c)ak stým nesúhlasíte aké iné kroky plánujete na
vyriešenie danej situácie
9, https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/58963/chybajuce- vodorovneznacenie-prechod-pre-chodcov a)kedy aspoň cca bude vyznačený priechod pre chodcov na
danom úseku b)prečo tak nebolo urobené za skoro 1,5 roka?
10,
https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/61806/hranicnacesta- znecistena a)oprava cesty na Hraničnej ulici developerom nedopadla najlepšie a
mal opraviť jej vyspádovanie v jarných mesiach 2019 prečo sa tak neudialo do teraz a ako
plánujete vec riešiť.
11,
https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/66596/mierovachodnik- poskodena-dlazba a)prečo vaše kompetentné oddelenie tento podnet ignoruje už
takmer rok? b)kedy aspoň cca sa plánuje oprava daného úseku c) ako plánujete zabrániť
jeho prípadnému znova zničeniu, ktoré spôsobuje zásobovanie prevádzok
12,
https://www.odkazprestarostu.sk/bratisIava/podnety/68834/mIynske-nivy- osvetlenieposkodene-stlpy a)prečo Váš dodávateľ Siemens ignoruje opravy VO b)kedy aspoň cca sa
dočkáme opravy c)kedy bude vypísaný nový tender na prevádzkovateľa VO kedže
predošlá zmluva už vypršala a je len predlžovaná dodatkami.
13,
https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/69462/hranicnavertikalna-znacka-poskodena aj ako je možné, že za takmer rok nieje dodávateľov
schopný znova osadenie dopravného značenia b)kedy bude cca konečne zrealizovaná
oprava dopravného značenia
14,
https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/72081/mlynskenivy- rekíama-vizualny-smog a)ako riešite dlhodobo odstavené vozidlo s STK/EK ktoré
ako je vidieť slúži výlučne len ako r eidam a b) j e takáto forma reklami legálna
15,
https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/73008/mlynskenivy-cesta- vytlk a)kedy budú aspoň cca odstránené dlhodobé výtlky na parkovisku na
ulici Mlynské nivy b)prečo tak už nebolo zrealizované
16,
https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/83248/mierovazelen-a- zivotne-prostredie-ine a)súkromné osvetlenie vo verejnej zeleni kedy bude cca
odstránené b)ako ste doposiaľ podnet riešili

17, https://www.odkazprestarostu.sk/bratisIava/podiiety/84495/inIynske-nivyneporiadok-a-odpadky-cierne-skladky a) kedy bude cca konečne skládka odstránená už
tam je aspoň 3 mesiace
18, https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/80058/prievozska- reklamavizualny-smog a)už bol vlastník vyzvaný na odstránenie reklamy b)kedy bude aspoň cca
reklama odstránená
19, https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/84020/stachanovska-ces ty- achodniky-ine a)či daný podnet evidujete b)aké bude jeho riešenie c)kedy aspoň cca
predpokladáte realizáciu riešenia

Na základe Vašej žiadosti Vám týmto sprístupňujeme požadované informácie.
1) Chodník zo strany Hraničnej sa opravoval, ako aj časť zo strany Prievozská. Pokračovanie
chodníka navrhneme do plánu opráv.
2) Oprava Parkovej ulice je naplánovaná v prvom polroku 2020.
3) Z dôvodu zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky a najmä
chodcov nie je možné priechod umiestniť podľa náčrtu. Preto navrhnutý priechod bol
zrealizovaný ďalej od uvedenej križovatky, v priestore, kde je priechod dostatočne viditeľný a
osvetlený verejným osvetlením. Naviac prechod je urobený ako bezbariérový.
4) Reklama a zvyšky kovovej konštrukcie boli odstránené.
5) Nakoľko správcom uvedenej časti komunikácie je MČ Ružinov, uvedený podnet bol
preposlaný na doriešenie mestskej časti.
6) Vyčistenie vpustov na ulici Mlynské nivy bolo objednané u nášho zmluvného
dodávateľa, avšak kvôli personálno-technickým podmienkam na strane dodávateľa došlo k
omeškaniu prác. Vpusty budú vyčistené čo v najkratšom možnom čase.
7) V uvedenej lokalite máme 4 prechody pre chodcov. Momentálne 3 prechody sú
nefunkčné z dôvodu uzavretia chodníka od Prístavného mosta z dôvodu stavby D4R7. Preto sa
momentálne ani nebudú obnovovať.
8) Vzhľadom k tomu, že ide o súkromný majetok, povinná osoba nemôže zriadiť,
respektíve vyznačiť koridor pre chodcov. Chodník je opticky oddelený od ostatnej voľnej
plochy a je vecou kontrolovania vodičov, ktorí vedome nedodržujú zákon o cestnej premávke,
ktorý hovorí o dodržiavaní 1,5m voľnej časti chodníka.
9) V uvedenej lokalite máme 4 prechody pre chodcov. Momentálne 3 prechody sú
nefunkčné z dôvodu uzavretia chodníka od Prístavného Mostu z dôvodu stavby D4R7. Preto sa
momentálne ani nebudú obnovovať.
10) Oprava chodníka na Hraničnej ulici sa bude realizovať v najbližších mesiacoch.
Riešiť sa bude takisto aj odvodnenie predmetného miesta.
11) Predmetný podnet zaradíme do plánu opráv a práce zadáme nášmu zmluvnému
dodávateľovi.
12) Prevádzkovateľa verejného osvetlenia sme požiadali o odstránenie poškodeného
stĺpu. Nahradený bude v čo možno najkratšom čase. Správca verejného osvetlenia nemá
vedomosť, že by prevádzkovateľ VO spol. Siemens Mobility vedome ignorovala opravy VO.
Všetky nahlásené poruchy v spomínanej lokalite boli riadne odstránené a VO je riadne funkčné.

Správca VO požiadal prevádzkovateľa verejného osvetlenia o odstránenie poškodeného stĺpu.
Nahradený bude v čo možno najkratšom čase. K dnešnému dňu nie je známy termín vyhlásenia
nového verejného obstarávania na prevádzkovateľa verejného osvetlenia.
13) Uvedené dopravné značenie je zadané na realizáciu a bude usadené do konca marca
2020.

14)
Nakoľko uvedené vozidlo má platné kontroly STK/EK a parkuje na
verejnom priestranstve, nie je toto konanie žiadnym priestupkom a ani nie je zakázané. Zákon
nám neumožňuje riešiť takéto vozidlá postupom podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
V roku 2019 parkovalo na tomto mieste vozidlo bez platných kontrol STK, EK a povinná osoba
toto vozidlo riešila postupom podľa § 67 zákona o odpadoch, t.j. majiteľovi bola na vozidlo
vylepená zákonná výzva na odstránenie do 60 dní. Majiteľ vozidla však pred uplynutím 60
dňovej lehoty písomnej výzvy vozidlo vymenil za iné vozidlo, ktoré už malo platné kontroly
STK, EIC.
15)
Výtlky sa opravujú priebežne, ako tomu bolo aj na predmetnej
komunikácii. Podnet sme zadali zmluvnému dodávateľovi na riešenie.
16)
Počas obhliadky v teréne bolo zistené, že z okna na 5. poschodí vedie už
len špagát na strom, rastúci zeleni na Mierovej ulici pred bytovým domom. Reťaz už nesvieti z
dôvodu jej nefunkčnosti. Obyvatelia na predmetnom poschodí boli písomne vyzvaní k
odstráneniu súkromného osvetlenia v prípade, ak ich inštaloval jeden z majiteľov bytu.
17)
Uvedený podnet bol zaevidovaný dňa 16.01.2020 a 26.02.2020
vykonalo Oddelenie životného prostredia obhliadku uvedenej lokality s nezákonne
umiestneným odpadom. Následne na deň 5.3.2020 bola naplánovaná obhliadka lokality s
dodávateľom, ktorý pre hlavné mesto nezákonne umiestnený odpad odstraňuje. Medzitým však
podľa záznamu na Odkaze pre starostu bol odpad z miesta odstránený dobrovoľníkmi z
Ružinova dňa 2.3.2020.
18)
Uvedená reklama nie je pravdepodobne povolená ani OUB ,kde so
telefonoval. Osobne som kontaktoval majiteľku čerpacej stanice ,zatiaľ neúspešne. Budem ešte
kontaktovať.
19)
Chodníky na Stachanovskej evidujeme. Sú zahrnuté do plánu opráv na
rok 2020 a budú realizované v najbližších mesiacoch.
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
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