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Občianske združenie 

Fontána pre Zuzanu 

 

 

 

 

ZÁPISNICA 

Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 

konanej v Bratislave, Šumavská 36, dňa 29. novembra 2018 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prenájom vnútrobloku 

3. Činnosť Správnej rady a vyhodnotenie 

4. Životné prostredie vo vnútrobloku 

5. Informácia o ďalších úlohách 

6. Diskusia 

7. Prijatie uznesení, záver 

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu 1/ 

Prítomných privítal predseda Správnej rady p. I. Vlk a navrhol program schôdze. K programu schôdze 

neboli žiadne pripomienky ani návrhy. 
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K bodu 2/ 

P. Vlk oboznámil valné zhromaždenie o predchádzajúcich rokovaniach s Magistrátom 

hlavného mesta SR Bratislavy ako i poslancov o prenájme vnútrobloku za symbolickú cenu 1€/ rok za 

podmienok výsadby trávnatých plôch, starostlivosti o zeleň, realizácia florbalového ihriska, osadenie 

lavičiek, smetných košov, udržiavanie čistoty v okolí Fontány pre Zuzanu a umiestnenie informačnej 

tabule vo vnútrobloku ohraničeného obytnými domami na Šumavskej, Dohnányho, Záhradníckej a 

Kupeckého ulici. Tým pádom preberá OZ práce, ktoré doteraz vykonával RP-VPS (Ružinovský 

podnik - Verejnoprospešných služieb). Na poslednom Mestskom zastupiteľstve po prezentácii 

oboznámil predseda p. Vlk primátora, ako i poslancov o zámere prenájmu s najlepším vedomím a 

svedomím plnej zodpovednosti za činnosť súvisiacu s prenájmom. 

 

K bodu 3/ 

 V prvom rade zabezpečujeme aj agendu po právnej stránke. Každým rokom zabezpečujeme 

notárske osvedčenie vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnickým osôb. 

Každým mesiacom sa zúčastňujeme stretnutí zo starostom MČ Ružinov ako i poslancov, mestskej 

polície, štátnej polície ako aj na jednaniach s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy – životné 

prostredie, ako i dopravnej komisie za osobnej účasti primátora. Žiadali sme aj o podporu firiem: 

TRANSPETROL, a.s., SLOVNAFT, a.s., HAPPY-TIME, 2% dane. Nakúpili sme prostriedky na 

údržbu ihriska a úpravu zelene. 

 

K bodu 4/ 

 Najväčší problémom v oblasti životného prostredia vnútrobloku bola identifikovaná 

nebezpečná situácia spôsobená najmä: 

- najmä chaotickej situácie a dezorientácie vodičov vjazdu do vnútrobloku, (zapríčinenie 

rozbitia asfaltu vo vnútrobloku, výtlky a jamy), zvýšenie frekvencie dopravy, blokovanie 

pohybu vozidiel vo vnútrobloku a časté poškodzovanie parkujúcich vozidiel obyvateľov 

a zelene. 

 

K bodu 5/ 

 Správna rada navrhla na základe diskusie nasledovné úlohy: 

- požiadať Magistrát hl. mesta SR Bratislavy o návrh na spôsob riešenia zničenej komunikácie 

vo vnútrobloku, 
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- pokračovať v starostlivosti o zeleň vo vnútrobloku a údržbe ihriska,  

- naďalej organizovať brigády, 

- vyznačenie parkovacích miest, 

- dopravná značka/ rampa na vjazd do vnútrobloku,  

- dbať o čistotu a poriadok, 

- zakrytie pieskoviska, 

- nahradiť terajšie kontajnery polozápustými kontajnermi pred bytovým domom Záhradnícka, 

 

K bodu 6/ 

 Členovia OZ Fontány pre Zuzanu sa v rámci diskusie vyjadrovali najmä k dopravnej situácii 

vo vnútrobloku a organizácie dopravy. Hlavné body diskusie boli premietnuté do ďalších úloh 

správnej rady OZ Fontány pre Zuzanu. 

1) p. Saga položil otázku či príde zákazová značka do vjazdu do vnútrobloku? 

Pokiaľ sa nedopracujeme k nášmu cieľu uzavretia vnútrobloku pre dopravu rampou, sme za 

dopravnú značku. 

2) p. Dugovič položil otázku ako plánujeme riešiť dopravu vo vnútrobloku?  

Ako sme už spomenuli plánujeme riešiť parkovanie vyznačením parkovacích státí 

s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy odborom dopravy. 

3) p. Dugovič navrhuje zmenu Kupeckého ulice zase späť ako bola pôvodne. 

Táto zmena je v kompetencii dopravnej komisie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

4) P. Dugovič položil otázku ako si predstavujeme údržbu vnútrobloku, kto to bude platiť a kto to 

bude organizovať? 

OZ je v prvom rade nezisková organizácia, ktorá je odkázaná na príspevky členov a firiem 

a grantov. Organizácia údržby vnútrobloku sa bude realizovať 4x do roka brigádne z už 

uvedených prostriedkov a iniciatívou obyvateľov. 

5) P. Lupták požiadal Správnu radu, aby nedávala strihať stromy v okolí pieskoviska. 

OZ sa musí starať o všetku zeleň z vyplývajúcej nájomnej zmluvy a VZN. 
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K bodu 7/ 

 Záverom predseda Správnej rady poďakoval obyvateľom vnútrobloku a vyzdvihol záujem 

o činnosť OZ Fontány pre Zuzanu. 

 

 

Bratislava 31. decembra 2018 

 

 

 Ivan VLK v. r. 

 predseda Správnej rady 

Zapísal: 

Michal ZÚBEK v. r. 


