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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

 
informáciu o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača zo dňa 05.02.2019.
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2. Materiál  

Informácia o vybavení interpelácie poslanca zo dňa 05.02.2018 

 

p. Vulgan – žiada orez stromov na sídlisku Cigeľská na parkovisku medzi  

                     bytovými domami. 

Odpoveď: Vážený pán poslanec,  

ďakujeme za podnet týkajúci sa orezu stromov v okolí Cígeľskej ulice a ďalších 

ulíc. Podnet sme si zapísali do plánu prác pre budúceho dodávateľa, ktorého na 

prelome marca a apríla vyberieme v rámci verejného obstarávania. Zmluva s 

predchádzajúcim totiž skončila k 31.12.2018 a preto by sme Vás chceli poprosiť o 

trpezlivosť do času, keby bude obstaraný nový dodávateľ. 

 V rámci prác orežeme stromy tak, aby nezacláňali verejnému osvetleniu a 

nezasahovali do elektrických zariadení. Na základe preskúmania v teréne zbavíme 

stromy konárov, ktoré môžu byť hrozbou pre pod nimi zaparkované motorové vozidlá. 

Pokiaľ ide o podnety týkajúce sa zelene na ulici Pri vinohradoch, tak táto ulica je v 

správe Magistrátu, ktorému budeme túto požiadavku tlmočiť, aby stromy orezal cez 

svojho dodávateľa. 

V roku 2019 pripravujeme naštartovanie komplexnej passportizácie zelene na 

území Mestskej časti Bratislava – Rača, ktorej cieľom bude, okrem iného, aj 

identifikácia nepôvodných či invazívnych drevín, ktoré nahradíme pre Raču typickými 

druhmi s dobrou perspektívou do budúcnosti. 

 Prioritu pri passportizácií budú mať areály škôlok, škôl a zdravotníckych 

zariadení. Preto by sme vás chceli opäť poprosiť o trpezlivosť kým sa pri 

passportizácií prepracujeme aj na sídlisko Záhumenice. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka dňa 20.02.2019 

 

p. Dobrotková – žiada pridať zastávku autobusu č.52 medzi zastávkami Tbiliská 2  

                            a Zvončekova a vybudovanie prístrešku na zastávke „pri NKD“  

                            v oboch smeroch.  

Odpoveď: Vážená pani poslankyňa,  

ďakujeme za podnet týkajúci sa zlepšenia MHD v centrálnej Rači. Počas tohto 

roka chceme iniciovať pracovné stretnutie na Magistráte, ohľadom zlepšenia obsluhy 

Rače zo strany Dopravného podniku. Súčasťou tejto diskusie bude aj návrh rýchlych 

zlepšení, za ktoré považujeme napríklad doplnenie prístreškov najmä na električkové 

zastávky, či doplnenie nových jednoduchých zastávok napríklad na spomínanej linke č. 

52.  

Od týchto opatrení si sľubujeme väčší počet obyvateľov, ktorí budú využívať 

MHD namiesto auta, čím sa zmenší ranná a večerná zápcha na Račianskej ulici. Tá je 

pre komfort presúvajúcich sa obyvateľov kľúčová. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka dňa 20.02.2019 

 

p. Dobrotková – žiada orez stromov na Závadskej a obnova výsadby uschnutých  

        borovíc na RNR 

Odpoveď: Vážená pani poslankyňa,  

ďakujeme za podnety týkajúce sa stavu zelene. Pokiaľ ide o orezy stromov na 

Závadskej ulici, tak Vás bude kontaktovať naša referentka p. Gulyášová s cieľom 

identifikovať úsek spomínanej ulice, kde je potrebné vykonať orezy. Po obstaraní 
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nového dodávateľa na ošetrovanie zelene, niekedy na prelome marca a apríla by sme 

vykonali orez podľa Vašej špecifikácie. 

Pokiaľ ide o investora RNR, tak s ním nepravidelne komunikujeme ohľadom 

stavu sadových úprav či náhradnej výsadby. Opäť ho preto upozorníme, aby si dal 

sadové úpravy do poriadku a nahradil vyschnuté stromy novými. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka dňa 20.02.2019 

 

p. Dobrotková – žiada reguláciu pohybu psov podľa VZN 

Odpoveď: Vážená pani poslankyňa,  

ďakujeme za podnet týkajúci sa problematiky exkrementov a vedenia psov bez 

vôdzky. V mesiaci január sme sa s zúčastnili stretnutia s Mestskou políciou, ktorá nám 

prisľúbila nepravidelnú kontrolu psíčkarov v okolí štvrte Kopanice. Túto spoluprácu sa 

chystáme prehĺbiť počas jarných mesiacov. 

Zároveň pripravujeme optimalizáciu siete košov na psie exkrementy. V 

súčasnosti očakávame dodanie tridsiatich kaziet na sáčky na exkrementy. Zároveň nám 

boli v rozpočte schválené prostriedky na nakúpenie ďalších košov na psie exkrementy. 

Od 1.3. nastupujú na oddelenie životného prostredia dvaja noví inšpektori 

verejného poriadku, ktorí budú mať v popise práce aj kontrolu psíčkarov z pohľadu 

zberu exkrementov a využívania vôdzky. 

Od všetkých týchto opatrení si sľubujeme citeľné zlepšenie čistoty verejných 

priestranstiev. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka dňa 20.02.2019 

 

p. Gelingerová – žiada osadenie výsuvného stĺpa na sídlisku Šajby 

Odpoveď: Vážená pani poslankyňa,  

ďakujeme za podnet týkajúci sa výsuvného stĺpiku na sídlisku Šajby. Vyšleme 

na miesto nášho referenta pre cestné hospodárstvo, ktorý situáciu posúdi priamo v 

teréne. V prípade kladného posudku na miesto nainštalujeme stĺpik, alebo inú fyzickú 

zábranu, ktorá bude slúžiť len pre potreby zásobovania škôlky. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka dňa 20.02.2019 

 

p. Andráš – žiada odstránenie lavičiek pri zastávke Pekná cesta (pri kostole) 
Odpoveď: Vážený pán poslanec, 

ďakujeme za podnet týkajúci sa stavu verejných priestorov v okolí kostola na Peknej 

ceste. Lavičky neodstránime nakoľko tento čin nepovažujeme za koncepčné či systematické 

riešenie, ktoré by obmedzilo negatívny vplyv ľudí bez domova na cestujúcich či návštevníkov 

bohoslužieb. Odstránením týchto lavičiek by sme dosiahli iba to, že by sa dotyční presunuli na 

inú lavičku, alebo by si počas jarných, letných či jesenných mesiacov jednoducho sadli na 

trávu na mieste, kde sú teraz lavičky. 

Tento rok chceme ako Miestny úrad rozbehnúť užšiu spoluprácu s občianskymi 

združeniami, ktoré sa aktívne venujú problematike ľudí bez domova s cieľom hľadať spôsoby 

ako dostať ľudí z ulíc späť do života. V tejto problematike samozrejme neexistujú instantné 

rýchle riešenia, ale už v tomto roku môžeme položiť základy nového prístupu k tejto zložitej 

problematike. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka dňa 20.02.2019 

 


