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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 18.06.2019.
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2. Materiál  

 

Informácia o vybavení interpelácie poslanca zo dňa 18.06.2019 

 

p. Andráš – žiada pokosiť trávu a orez kríkov pred obytným domom na Kadnárovej 

37 a žiada opraviť výtlky na Cyprichovej ulici.  

Odpoveď: Váţený pán poslanec,  

 Spomínaná trávnatá plocha pred Kadnárovou 37 bola pokosená pracovníkmi oddelenia 

ţivotného prostredia a dopravy pričom jej vzhľad zodpovedá stavu okolitých trávnikov. 

Pokosenie kríkov momentálne nie je moţné zrealizovať z kapacitných dôvodov. Všetky voľné 

kapacity Strediska čistoty sú totiţ venované koseniu. Kríky preto budeme strihať v prípade 

uvoľnenia kapacít. 

Situácia s výtlkmi na Cyprichovej je nám dôverne známa, nakoľko nás na ňu 

upozorňujú vodiči od marca. Tieto poţiadavky pravidelne preposielame na Magistrát. 

K náprave však do dnešného dňa nedošlo. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka dňa 01.07.2019 

 

 

p. Gelingerová – žiada pokosiť okolie MŠ Šajby a výjazd zo sídliska Šajby.  

Odpoveď: Váţená pani poslankyňa,  

 Okolie MŠ Pri Šajbách bolo v bezprostrednom okolí pokosené prostredníctvom 

interného dodávateľa samotnej škôlky. Pokosenie širšieho okolia škôlky predpokladáme počas 

dní 26.6. – 28.6. 

Pokiaľ ide o výjazd zo samotného sídliska, tak ten bol pokosený miestnym obyvateľom 

a pokosená plocha bola ďalej rozšírená pracovníkmi oddelenia ţivotného prostredia a dopravy. 

Výhľad do kriţovatky je preto zabezpečený. K pokoseniu zvyšku pozemku vyzveme oboch 

súkromných majiteľov a to Villa Vino Rača a Factor Asset Management Group. Interne 

nevieme pokosiť takéto rozsiahle plochy. 

Moţnosť osadenia stĺpika sme preskúmali ešte v rámci predchádzajúcej interpelácie. 

Ţiaľ komplikované vlastnícke pomery nám znemoţňujú osadenie spomínaného stĺpika. 

Naďalej však budeme hľadať riešenie, ktoré by zabezpečilo efektívne zásobovanie škôlky. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka dňa 01.07.2019 
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p. Gelingerová – žiada opravu detských WC v MŠ Šajby a riešiť situáciu s parkovaním 

pred škôlkou.  

Odpoveď Váţená pani poslankyňa,  

 dňa 26.06.2019 bola zaslaná reklamácia neodtekajúcej kanalizácie v detských WC MŠ 

Pri Šajbách zhotoviteľovi firme DAG Slovakia. 

 Čo sa týka parkovania pred MŠ, ide o nerešpektovanie dopravného značenia. Preto je 

potrebné, ak je niekto svedkom takéhoto parkovania, zavolať na mestskú políciu, ktorá má 

v kompetencií riešenie parkovanie na miestach, kde je to zakázané. 

Odpoveď vypracoval: Ing. Borovský a Mgr. Marko dňa 01.07.2019. 

 

 


