
Občianske združenie Fontána pre Zuzanu 
Šumavská 36, 821 08 Bratislava 

 
 
 
konané v Bratislave, Šumavská 36, dňa 26. septembra 2014 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Činnosť výboru a vyhodnotenie 
3. Doplnenie člena správnej rady, hlasovanie 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
Prítomní – 23 
 
Add 1) 
Predseda Správnej rady p. Vlk poďakoval prítomným za upratovacie práce celého 
vnútrobloku. Vyhodnotil prezentáciu úprav vnútrobloku, ktorá sa konala za účasti 
starostu p. Pekára, TVR, členov grantovej komisie ako i niektorých poslancov, ako 
úspešnú. 
 
Add 2) 
Predseda Správnej rady vyhodnotil použitie finančných prostriedkov z grantu 
z Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Z grantu boli zakúpené lavičky, smetné koše, 
materiálu na maľovanie ihriska, preliezok ako i oplotenie ihriska. Z grantu bola 
dovezená zemina na vyrovnanie povrchu a výsadbu trávnika pri budove, v ktorej 
sídlila DAS.  
 
Add 3) 
Vzhľadom k tomu, že člen Správnej rady p. Klíma sa vzdal svojho členstva v Správnej 
rade, Správna rada navrhla doplniť Správnu radu p. Tomášom Mikušom. Hlasovaním 
bol schválený. 
 
Add 4) 
V diskusii odzneli príspevky týkajúce sa vykonaných prác, najviac sa diskutovalo 
o orezaní, resp. odstránení stromov (olív) pred domom Dohnányho 5. Tieto stromy 
neboli dlhodobo upravované, rozrástli sa a zasahujú do ihriska a aj parkovacích 
miest. O ďalšom postupe rozhodne komisia životného prostredia MsČ Ružinov. 
 
Ďalšie návrhy sa týkali blízkej budúcnosti pri zveľaďovaní vnútrobloku: 

- riešenie hracej plochy ihriska, náhrada asfaltu umelohmotným povrchom 
- osadenie tabúľ obmedzujúcich venčenie psov a vyzývajúcich na odpratanie 

výkalov po venčení 
- prekrytie pieskoviska 
- osvetlenie vnútrobloku a ihriska 
- vyznačenie parkovacích miest 
- dobrovoľná zbierka obyvateľov vnútrobloku na podporu údržby 
- získanie sponzorov na získanie finančných prostriedkov 
- organizovanie ďalších brigád 



- osadenie tabule na vstupe do vnútrobloku, ktorá bude upozorňovať, na 
možnosť parkovania iba rezidentom 

 
Predseda poďakoval na návrhy, budú sa realizovať podľa finančných možností 
Občianskeho združenia, prípadne v spolupráci s MsČ Ružinov. 
  
Add 5) 
Predseda poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
Zapísal: Ivan Vlk 
 
Overil:  Ing. Jozef Kováč 
 
 
 Ivan Vlk 
 predseda Správnej rady 
 


