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Milí moji Vrakunčania,
pomaly nám končí leto a čoskoro príde jeseň. Po dovolenkách 
deti nastúpili do materských a základných škôl, ktoré sme sa 
počas prázdnin snažili čo najlepšie pripraviť na začiatok škol-
ského roka.

 Na jeseň nás čaká jedna dôležitá udalosť, ktorá sa koná raz 
za štyri roky a sú to komunálne voľby. V komunálnych voľbách si 
vyberáte na ďalšie štvorročné volebné obdobie predstaviteľov, 
ktorí budú zastupovať Vaše záujmy v rámci mestskej časti. Všet-
ky Vaše požiadavky alebo podnety budú zastupovať zvolení, či 
už starosta alebo jednotliví miestni poslanci a preto pristupujte 
v týchto voľbách k ich výberu veľmi seriózne a zodpovedne. Ja 
pevne dúfam, že štyri roky, ktoré máme za sebou sme Vaše 
očakávania splnili a s veľkým rešpektom sa budeme snažiť bo-
jovať o Vašu priazeň aj počas nasledujúceho volebného obdo-
bia. Veľmi dôležitá je spolupráca medzi starostom a poslanca-
mi. Aj kolesá na bicykli sa musia krútiť spoločne a naraz, aby 
úspešne dorazili do cieľa. Ja musím poďakovať za doterajšiu spoluprácu našim poslancom, s ktorými 
sa mi veľmi dobre spolupracovalo a dúfam, že táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej. 

Spoluprácu budeme potrebovať, lebo stojíme pred vážnym problémom, ktorý zasiahol celú Európu. 
Energetická kríza a zdražovanie základných energií, ktoré už pomaly zasahujú do našich rozpočtov 
v podobe zvyšujúcich sa poplatkov za elektrinu a kúrenie v našich budovách. Či už sú to základné 
alebo materské školy, zdravotné stredisko, ale aj ostatné budovy ako knižnica, jedáleň pre seniorov 
a podobne. Musíme si úprimne povedať, kde a čo je naša priorita. Utiahnuť si opasky a zrevidovať 
rozpočet tak, aby niektoré základné funkcie mestskej časti neboli ohrozené. Nikdy nedovolím, aby bola 
ohrozená  výučba na našich školách a urobím všetko preto, aby ostali zachované v riadnej prevádzke. 
A tu si musíme povedať, či je priorita kúrenie na škole alebo mať vianočné osvetlenie, či potrebujeme 
každý týždeň kosiť v lesoparku alebo odhŕňať sneh na každej ulici. Či je potrebné udržiavať všetkých 
24 detských ihrísk alebo požiadať o spoluprácu jednotlivé spoločenstvá bytových domov. Všetko sú to 
náklady, ktoré zaťažujú náš rozpočet. Nie je to preto, že chceme tie peniaze prejesť, ale preto, že ich 
budeme potrebovať pre naše vrakunské deti, aby mohli bezproblémovo chodiť do škôl. Táto jeseň bude 
ťažká, budeme musieť šetriť, aby sme boli na zimu pripravení. 

Na záver dúfam, že sa Vám naše hody páčili. Bola to pekná kultúrna udalosť po dlhom zlom období. 
A ak niekto povie, že načo sme mali hody, keď potrebujeme šetriť, tak tým chcem len odkázať, že hody 
počas môjho pôsobenia boli vždy ziskové a práve vďaka hodom môžeme opraviť o jedno detské ihrisko 
naviac ako keby sme hody nemali. 

Príjemnú jeseň, všetko dobré a kedykoľvek sa na mňa môžete s akoukoľvek otázkou, či podnetom 
obrátiť. 

Som tu pre Vás 

„Hľadajme svoje životné ciele, pretože tak ako lukostrelci musia určiť svoje ciele pred výstre-
lom, aj my skôr dosiahneme čo chceme, ak sa na to zameriame." Aristoteles

Príhovor starostu 
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Aktuálne

ZÁKAZ POUŽÍVANIA STUDNÍ V ZÁHRADÁCH 
A V RODINNÝCH DOMOCH NAĎALEJ PLATÍ!

Upozorňujeme občanov, že zákaz s účinnosťou od 31.05.2002 nebol zru-

šený a je stále v platnosti. Požívanie vody zo studní na pitie, polievanie 

zeleniny a ovocných stromov určených na konzum je naďalej zakázané až 

do odvolania. Dôvodom je znečistenie horninového prostredia a podzem-

ných vôd z bývalej skládky CHZJD na Vrakunskej ceste. Bližšie informácie 

dostupné na: www.vrakuna.sk v sekcii Životné prostredie.

 MÚ Vrakuňa

Dôležité telefónne čísla
Kam volať v prípade potreby?

Obvodné oddelenie policajného zboru 
Vrakuňa

Adresa: Šíravská 3, 821 07 Vrakuňa
Telefón: 09610 32905

Starostlivosť o verejnú zeleň
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Telefón: 02/ 45 24 55 65, 0911 543 541
E-mail: jan.lalik@vrakuna.sk

Magistrát hlavného mesta SR – oddelenie 
referátu správy a údržby pozemných  

komunikácií: 
Telefón: 02/ 59 35 67 61

E-mail: dispecing@bratislava.sk

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
Telefón: 02/ 50 11 01 11

E-mail: zakazka@olo.sk

Poruchové linky:
Verejné osvetlenie Siemens
Telefón: +421 2 638 101 51.

Bratislavská vodárenská  
spoločnosť, a.s.

Telefón: 0850 121 333

Západoslovenská Energetika, a.s.
Telefón: 0800 111 567

Slovenský plynársky priemysel a.s.
Telefón: 0850 111 727
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V ý z v aV ý z v a
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyzýva vlastníkov bytov (pôvodne druž-

stevných), ktorí  si doteraz neodkúpili spoluvlastnícke podiely na pozem-

koch pod domom, majú si možnosť tieto podiely k bytu odkúpiť. Tlačivo 

je zverejnené na www.vrakuna.sk

Bytové domy:

Bučinová 2-4, 6-8

Poľnohospodárska 32-34, 34A-36

Rajecká 1-3,  2-4,  5-7, 6-8-10, 12-14,  22-24-26, 34-36-38, 38A-40,

Stavbárska 2-4

 MÚ Vrakuňa

aj v tomto vydaní Vrakunských novín opakovane pripomíname blížiace sa voľ-

by do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré 

sa konajú dňa 29.10.2022 v čase od 7,00 -20,00 hod.. 

Voľby v mestskej časti budú prebiehať na Základnej škole Železničná a Zák-

ladnej škole Rajčianska. V termíne do 04.10.2022 dostanú domácnosti do 

svojich schránok oznámenie o čase a mieste konania volieb.

Dňa 06. septembra 2022 sa konalo prvé zasadnutie Miestnej volebnej ko-

misie pri mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorá vyhodnotila kandidátne 

listiny a všetci kandidáti boli zaregistrovaní. Na starostu mestskej časti bol 

zaregistrovaný jeden kandidát, na poslancov miestneho zastupiteľstva boli 

zaregistrovaní 55 kandidáti. 

Všetky informácie k voľbám a zoznam zaregistrovaných kandidátov sú zverej-

nené na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa www.vrakuna.sk 

v okne „Voľby 2022 do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samospráv-

nych krajov“ a na úradnej tabuli pred budovou Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská č. 7. 

        MÚ Vrakuňa

Vážení občania Vrakune,Vážení občania Vrakune,

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

OTVÁRACIE HODINY PLATNÉ
V ZIMNÝCH MESIACOCH,

OD 01.12. DO 28.02.

Pondelok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Utorok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Streda 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Štvrtok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Piatok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Sobota 08:00 – 13:00

Nedeľa ZATVORENÉ

Zmena otváracích hodín vyhradená počas sviatkov. 
Bližšie informácie na www.vrakuna.sk

zodpovedný pracovník:   Štefan Spevák, kontakt: 0948 062 429
vedúci strediska VPS:    Ing. Ján Lalík, kontakt: 0911 543 541

Žiadame rešpektovať pokyny pracovníka zberného dvora. 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 
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zodpovedný pracovník:   Štefan Spevák, kontakt: 0948 062 429
vedúci strediska VPS:    Ing. Ján Lalík, kontakt: 0911 543 541
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http://www.vrakuna.sk
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Horúca téma

Mesto Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (ďalej len “OLO”) zavádza zber kuchynského bioodpadu v našej 
mestskej časti od 31.10.2022. Od 15.10.2022 bude prebiehať distribúcia balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu.
Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť naj-
neskôr k 1. januáru 2023. Z údajov z roku 2020 vyplýva, že 
jeden obyvateľ Bratislavy vyprodukuje za rok v priemere až 
120 kilogramov bioodpadu z kuchyne. Aktuálne ide v Bratislave 
o takmer 60 tisíc ton kuchynského odpadu ročne. Cieľom opat-
renia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmeso-
vého komunálneho odpadu - ten tvorí 20-25 % objemu čiernych 
zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % 
komunálneho odpadu. Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, 
môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný 
kompost. Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu 
by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bio-
odpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára 
pôdy. Na takejto zelenej ploche môže vyrásť približne 40 - 70 
ton mrkvy alebo 30 ton melónov. Triedením kuchynského biood-
padu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a pod-
porujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používame ako 
zdroj.
Preto je dôležité, aby ste sa do zberu zapojili aj vy.
 
• Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kom-

postovateľných vreciek na zber kuchynského 
bioodpadu v našej mestskej časti? 

Všetky domácnosti dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací 
kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu 
označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), 
certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 
150 ks (2-3 vrecká na týždeň) a informačný leták. Ak dodané 
kompostovateľné vrecká spotrebujete, môžete si v maloobchod-
nej sieti zakúpiť ďalšie označené logom OK compost/OK home 
compost. Domácnostiam v rodinných domoch bude spoločnosť 
OLO distribuovať balíčky na zber kuchynského biologicky rozloži-
teľného odpadu od dverí k dverám a bude ich o čase distribúcie 
vopred informovať SMS-kou. Prevzatie balíčka je potrebné po-
tvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, 
prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete na 
www.olo.sk/kbro (nemusí byť potvrdené notárom). Distribúcia 
v bytových domoch prebehne v súčinnosti so správcovskými 
spoločnosťami. Obyvateľom bytových domov budú balíčky na 
zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu distribuo-
vané v okolí ich bytových domov prostredníctvom distribučných 
bodov podľa harmonogramu. Obyvatelia budú o čase a mieste 
distribúcie informovaní oznamom na vchodových dverách do 
bytového domu. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí, 
keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo 
bytu (prípadne poschodie). Nájomnú zmluvu ani splnomocnenie 
predkladať nemusí. Všetky potrebné informácie sa obyvatelia 
dozvedia od vyškoleného personálu spoločnosti OLO pri osob-
nom prevzatí. Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej 
distribúcie, môžete si ho vyzdvihnúť v distribučných centrách. 

Harmonogram distribúcie a všetky dôležité informácie nájdete 
na webových stránkach www.vrakuna.sk (sekcia Životné pros-
tredie) a na stránke www.olo.sk/kbro. 
 
• Ako na triedenie kuchynského bioodpadu? 
Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad triediť 
do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchyn-
skom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 
l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský bio-
logicky rozložiteľný odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu budú 
vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň 
odvozu do 7:00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slú-
ži na zber odpadu priamo v kuchyni. 
Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do 
kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom 
košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho do 240 l hne-
dej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) 
označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, 
ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom 
mieste kontajnerového stojiska. 
 
• Čo patrí a čo nepatrí do kompostovateľných vre-

ciek na kuchynský bioodpad? 

• Ako bude prebiehať zber kuchynského bioodpa-
du? 

Zber kuchynského bioodpadu u nás bude prebiehať v týždni 
v týždni od 31.10.2022 podľa harmonogramu. Harmonogram 
odvozu je k dispozícii v informačnom letáku a na stránke 
https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/. Zber kuchynské-
ho bioodpadu bude prebiehať počas celého roka. V období od 
začiatku marca do konca novembra je zber tohto druhu odpadu 
realizovaný 2x do týždňa a od začiatku decembra do konca feb-
ruára 1x do týždňa. 

Prosíme obyvateľov, aby kuchynský bioodpad začali doma 
triediť najskôr týždeň pred prvým zberom. Predídete tak 
zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka. 

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke www.
vrakuna.sk, v sekcii Životné prostredie a www.olo.sk/kbro, kde 
nájdete aj najčastejšie otázky a odpovede. V prípade ďalších 
otázok môžete kontaktovať Zákaznícke centrum spoločnosti 
OLO na 02/50 110 550 alebo na zakazka@olo.sk. 

Z b e r  k u c h y n s k é h o  b i o o d p a d u  Z b e r  k u c h y n s k é h o  b i o o d p a d u  
a j  v  n a š e j  m e s t s k e j  č a s t ia j  v  n a š e j  m e s t s k e j  č a s t i

Zber kuchynského bioodpadu aj v našej mestskej časti  
 
Mesto Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (ďalej len “OLO”) zavádza 
zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti od 31.10.2022. Od 15.10.2022 bude 

prebiehať distribúcia balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu. 
 
Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023. 

Z údajov z roku 2020 vyplýva, že jeden obyvateľ Bratislavy vyprodukuje za rok v priemere 
až 120 kilogramov bioodpadu z kuchyne. Aktuálne ide v Bratislave o takmer 60 tisíc ton 
kuchynského odpadu ročne. Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský 
bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu - ten tvorí 20-25 % objemu čiernych 
zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu.  Ak 
zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako 
hodnotný kompost. Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok 
vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného 
hektára pôdy. Na takejto zelenej ploche môže vyrásť približne 40 - 70 ton mrkvy alebo 30 ton 
melónov. Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich 
poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používame ako zdroj.                             
Preto je dôležité, aby ste sa do zberu zapojili aj vy. 

  
• Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kompostovateľných vreciek na zber 

kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti?   
 

Všetky domácnosti dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy 
aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), 
certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks (2-3 vrecká na týždeň)                  
a informačný leták. Ak dodané kompostovateľné vrecká spotrebujete, môžete si                                                                              
v maloobchodnej sieti zakúpiť ďalšie označené logom OK compost/OK home compost. 
Domácnostiam v rodinných domoch bude spoločnosť OLO distribuovať balíčky na zber 
kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od dverí k dverám a bude ich o čase distribúcie 
vopred informovať SMS-kou. Prevzatie balíčka je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže 
dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré 
nájdete         na  www.olo.sk/kbro (nemusí byť potvrdené notárom). Distribúcia v bytových 
domoch prebehne v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami. Obyvateľom bytových 
domov budú  balíčky  na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu distribuované               
v okolí ich bytových domov prostredníctvom distribučných bodov podľa harmonogramu. 
Obyvatelia budú o čase a mieste distribúcie informovaní oznamom na vchodových dverách               
do bytového domu. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí, keď pri preberaní nájomca 
bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (prípadne poschodie). Nájomnú zmluvu ani 
splnomocnenie predkladať nemusí. Všetky potrebné informácie  sa obyvatelia dozvedia                     
od vyškoleného personálu spoločnosti OLO pri osobnom prevzatí. Ak si nemôžete prevziať 
balíček počas adresnej distribúcie, môžete si ho vyzdvihnúť v distribučných centrách.   
 

22.10.2022 29.10.2022 

od 10.00 do 13.00 h. od 14.00 do 17.00 h. od 10.00 do 13.00 h. od 14.00 do 17.00 h. 

Rajecká 7-9                 
(malý trh) 

Roh Čiližská/Vážska ul. 
(pri reštaurácií Na rohu)  

pri TESCO Expres 
Žitavská ul. 

 Pentagon – Hradská 
ul.(priestor pred schodmi) 

http://www.olo.sk/kbro
http://www.vrakuna.sk
http://www.olo.sk/kbro
https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/
mailto:zakazka%40olo.sk?subject=
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Aktuálne

V priebehu leta sa mestská časť potýka-
la s mnohými problémami, ani nám sa nevy-
hli mnohé havárie. 

Tento rok sa vyskytli problémy na mater-
skej škole Bodvianska, ktorá z dôvodu po-
treby výmeny a opravy podlahy a plynového 
potrubia musela prerušiť naplánovanú pre-
vádzku a presunúť detičky do ich elokované-
ho pracoviska na MŠ Šíravská. 

Vymieňali sme nevhodne vyspádovanú 
podlahu so zle osadenými podlahovými 
vpustami a plynové potrubie, ktoré z dôvodu 
vlhkosti v tejto podlahe korodovalo. Využili 

sme prázdninový čas a kuchynská podlaha 
a potrubia sú už v poriadku.

Nanešťastie na materskej škole Bod-
vianska prišlo aj k ďalšej havárií a z dôvodu 
prasknutej hadičky umývadielka nám vytopi-
lo polovicu škôlky. Pani učiteľky a personál, 
ktorý mal prázdninový režim sa urýchlene 
zmobilizoval a pustili sa do sušenia, triedenia 
poškodeného nábytku a školských pomôcok. 
Väčšina prác sa stihla do začiatku školské-
ho roka, ale poškodený nábytok sa bude vy-
mieňať postupne a to aj na základe verdiktu 
poisťovne. 

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo tak roz-
siahle práce ukončiť do začiatku školského 
roka a prevádzka škôlky nie je ohrozená. 

Samozrejme nás sprevádzali aj drobné 
opravy ako prasknuté a tečúce radiátory 
v škôlkach, ktoré sme našťastie rýchlo od-
stránili. 

Veľký problém s kanalizáciou nás prekva-
pil v areáli ŠK Vrakuňa, kde spodné šatne 
boli opakovane vytopené z dôvodu upchatej 
a zlomenej kanalizácie. Vnútorné priestory 
šatní boli v katastrofálnom stave, našťastie 
sa podarilo vodu odčerpať a potrubie prečis-
tiť. To však nepostačovalo, bolo nutné vyme-
niť časť odpadového potrubia. Športový klub 
prejavil aktivitu a snahu pomôcť a do výmeny 

potrubia sa pustil sám. Sme im za to vďační. 
Začiatkom leta nás zaskočil takisto prob-

lém s upchatou kanalizáciou na materskej 
škole Kríková. Tu našťastie stačilo odčerpať 
plné kanalizačné šachty v areáli škôlky . 
Potrubia sa prefrézovali, prečistili a samo-
zrejme aj skamerovali, aby sme si boli istý, 
že potrubie nie je zlomené alebo prerastené 
koreňmi stromov, ako býva zvykom. 

Výdajňa stravy, sociálna výdajňa a knižnica 
na Toplianskej 5

Koncom prázdnin nás zaskočil problém 
s teplou vodou v objekte na Toplianskej 5, 
kde má mestská časť v chode viaceré pre-
vádzky. Problém so zásobovaním objektu 
teplou vodou odhalil poškodené rozvody tep-
lej a studenej vody. Objekt sa musel na istý 
čas odstaviť od prevádzky, aby sa rozhodlo za 
akých podmienok budú prevádzky fungovať. 
S ohľadom na finančnú náročnosť opravy sa 
pristúpilo k dočasnému riešeniu, prevádzky 
fungujú bez vplyvu na čitateľov, obyvateľov. 
O prípadnom ďalšom obmedzení prevádzok 
z dôvodu prípadných opráv budú obyvatelia 
včas informovaní.

Toto leto bolo pre mestskú časť naozaj 
krušné ...

Krušné letoKrušné leto

ŠIROK Á KOMUNIK ÁCIA
Janko: Hrušovská ulica je zbytočne široká. 
Aktuálne ma cca 6 metrov, takže aj pri zapar-
kovanom aute sa protiidúce vozidla vyhnú. 
Široká vozovka podnecuje k zbytočne rýchlej 
jazde (to, že je to obytná zóna, kde je max 
20, vodičov nezaujíma). Priľahlé ulice ako 
Strojnícka, Mlynské Luhy, ... sú oveľa užšie. 
Preto navrhujem Hrušovskú zúžiť o cca me-
ter a priestor využiť ako chodník, prípadne 
ako zeleň. 
Odpoveď: Komunikácia na Hrušovskej ul. 
má šírkové parametre v zmysle platnej STN 
736110. Je zaradená do funkčnej skupiny C 
- obslužná komunikácia. V zmysle § 23 z. č. 
8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov: „Vodič smie 
zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jed-
nom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo 
najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej 
ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bez-
pečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič 
smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne 
šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom 
rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden 
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý 
smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný 
aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 
m pre oba smery jazdy.“ Ako uvádzate, na 
Hrušovskej ul. sa parkuje na komunikácii, 
z tohto dôvodu nie je možné uvedenú ko-
munikáciu zúžiť. Chodník musí mať v zmysle 
vyššie uvedenej normy 1,5m. Ak by sa vybu-
doval iba na jednej strane, obojsmerná ko-

munikácia by mala jeden jazdný pruh 2,25m, 
čo nespĺňa stanovenú normu.

BE Z KOMENTÁR A

Peťko: „Nerozumiem, tomu, prečo na chod-
níku pred lekárňou nie je koberec, ten staros-
ta sa o nič nestará!“. 
Odpoveď starostu: bez komentára . 

NÁ ZOR OBČANA

Martina: Dobrý deň, vo Vrakuni sa konali 
takzvané Vrakunské hody pričom bol nad-
merný hluk v piatok po 21:00 hod. Aj kilo-
meter pri zatvorených oknách mali moje deti 
problém zaspať. Ďalším problémom bola 
doprava, ktorá bola uzavretá a nedalo sa 
tadiaľ prejsť. Obchádzka bola zle značená. 
Človek sa musel predierať ulicami Železnič-
ná a Žitavská až na Dvojkrížnu. Keby bola 
Podunajská uzatvorená len popoludní a nie 
aj dopoludnia, tak by som to vedela pocho-
piť. Rovnaká situácia bola aj v sobotu ráno, 
pričom kolotoče a stánky fungovali až od 
obeda. Tak prečo bola dopoludnia zavretá? 
Na webe nebola žiadna informácia, len pro-
mo, že tieto hody budú. Tento hluk, zmätok 
a doprava nás odradila od návštevy Vrakun-
ských hodov a s radosťou som svoje peniaze 
utratila niekde inde, kde to bolo lepšie zor-
ganizované. 
Odpoveď starostu: Dobrý deň vážená pani. 
Ďakujeme za Váš podnet, ale chcel by som 
uviesť veci na pravú mieru. O všetkých 
informá ciách sme pravidelne informovali 
na webe, aplikácii Vrakuňa aj na Facebook 
stránke-MČ Vrakuňa oficiál. Obchádzkové 
trasy schvaľoval dopravný inšpektorát, čiže 

dopravný policajt, ktorý má na to spôsobilosť. 
Nie niekto, kto na to nemá oprávnenie. Do-
pravný podnik schvaľoval kadiaľ bude viezť 
obchádzka MHD, nakoľko v súčasnosti auto-
busy ešte nevedia lietať a nemohli cez hody 
preletieť. Cesty nebolo možné mať otvorené 
dopoludnia. Dopoludnia prebiehalo čistenie 
ciest z predošlého dňa, keďže od dvanás-
tej fungovali už kolotoče a predajné stánky. 
Dopoludnia mali prístup na tieto cesty záso-
bovacie vozidlá, ktoré zásobovali jednotlivé 
stánky. Neviem si predstaviť, že by tá cesta 
sa v noci vyčistila a ráno otvorila na dve ho-
diny, aby ste tadiaľ Vy mohli prejsť. U nás to 
takto funguje už ôsmy rok, že počas hodov 
od piatku 17:00 hod. do nedele 24:00 hod. 
je cesta uzavretá. Robí sa to preto, aby sa 
predišlo zraneniam alebo nebodaj nejakému 
nešťastiu, kedy by mohlo prísť k zrazeniu člo-
veka. Čo sa týka hluku,  dva roky boli všetky 
kultúrne akcie uzavreté a som rád, že aspoň 
raz do roka sa na dva dni vrakunčania môžu 
aj takýmto spôsobom rozveseliť. Nočný kľud 
je až po 22:00 hod., nie po 21:00 hod, ako 
uvádzate, ale v piatok a sobotu naša hodo-
vá slávnosť bola povolená do 24:00 hod. 
V prípade, že sa Vám naša hodová slávnosť 
nepáčila a radšej ste išla niekde inde, je to 
Vaše slobodné rozhodnutie. Dúfam, že sa 
Vám inde páčilo, lebo tu sa to páčilo väčšine 
vrakunčanom, ktorým som videl úsmev na 
tvárach a píšu mi poďakovania za to, ako to 
bolo dobre zorganizované. A myslím si, že ten 
kto o tom nevie skoro nič, tak takýmito lista-
mi len dehonestuje našu prácu.

MÚ Vrakuňa

PodnetyPodnety
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Životné prostredie

Na základe občanom nahláseného 
podnetu - ohrozenie sršňami v le-
soparku, bola bezodkladne vykonaná 
kontrola priamo na mieste, pri ktorej 
sa zistilo, že sršne vylietavali z hor-
ných otvorov stromu a v dolnej časti 
kmeňa sa nachádzala veľká otvore-
ná dutina. Zároveň boli voľným okom 
zistené ďalšie otvorené dutiny. 

Vzhľadom na bezpečnosť občanov 
pohybujúcich sa v lesoparku, orgán 
ochrany krajiny a prírody vyhodnotil 

opodstatnenosť rýchleho zásahu - 
aby sa predišlo nešťastným udalos-
tiam. Z tohto dôvodu sme požiadali 
o súčinnosť dobrovoľných hasičov 
z Rovinky, ktorý dňa 23.08.2022 
sršne zlikvidovali a agát vyrúbali. Na 
základe vykonaného bezpečnostné-
ho výrubu a následného prerezania 
kmeňa na niekoľkých miestach, boli 

zadokumentova-
né defekty drevi-
ny, dutiny v dolnej 
časti kmeňa boli 
nielen otvorené, 
ale aj skryté, kde 
pod zdanlivo zdra-
vým drevom rých-
lo postupoval roz-
klad. Drevo bolo 
napadnuté spóra-
mi drevokazných 
húb, rozkladajúci-
mi celulózu a lig-
nín. V tomto prípa-

de sa jednoznačne jednalo o zníženie 
biomechanických vlastností stromu. 
Oznam o výrube pri bezprostrednom 

ohrození bol následne v zmysle záko-
na zaslaný na Okresný úrad Bratisla-
va. Aj keď ide o dobrovoľníkov, každý 
má na výkon činností pri zásahu po-
trebné školenia a oprávnenia.
Touto cestou by sme sa radi veľmi 
pekne poďakovali hasičskej jed-
notke dobrovoľného hasičského 
zboru z Rovinky za rýchlu pomoc 
pri riešení. 

ĎAKUJEME! 

Rastislava Mihóková  
Referát ŽP, VPS a OH

Srdečne by sme sa týmto chceli po-
ďakovať pani Zdenke Jendřejkovej za 
ostrihanie ruží na pešej zóne a páno-
vi Pavlovi Hromádkovi za pomoc pri 

oprave poškodeného detského prv-
ku v lesoparku. Každá pomoc sa ráta 
a možno motivuje aj ostatných, aby 
boli všímavejší voči svojmu okoliu. 

ĎAKUJEME! 
Rastislava Mihóková  
Referát ŽP, VPS a OH

Poďakovanie dobrovoľným hasičomPoďakovanie dobrovoľným hasičom

Poďakovanie občanom, ktorým záleží na svojom okolíPoďakovanie občanom, ktorým záleží na svojom okolí
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Vrakuňa po dvoch rokoch prestávky Vrakuňa po dvoch rokoch prestávky 
opäť hodovala  opäť hodovala  

Konečne sme sa dočkali 
hodovej slávnosti ako sa 
patrí. Od piatku do nedele, 
čiže tri dni zábavy, dobrej 
hudby, jedla a smiechu. Vy-
vrcholením leta vo Vrakuni 
je každoročne Vrakunská 
hodová slávnosť na nábreží 
Malého Dunaja.
Počasie nás tento rok potrá-
pilo. A aj napriek rôznym pred-
povediam, počasie vydržalo do 
nedeľňajšieho poobedia. Potom 
prišla búrka, po ktorej nakoniec 
vystúpili speváci z Fragile a svo-
jim mimoriadnym predstavením 

zakončili vrakun-
ské hody. Sku-
pina Funkiez už 
nestihla vystúpiť, 
ale Vrakunčania 
si ich koncert uži-
jú v októbri na 
podujatí Súťaž vo 
varení kapustnice. 
Piatok patril mlad-
ším ročníkom 
a vrakunčanov pri-
šli vytancovať Ma-
fia Corner a známi 
chlapci z Gipsy Čáve 
a tentokrát aj so svo-
jou kapelou. 
Sobotným dňom všet-
kých sprevádzal mo-

derátor Michal Domon-
koš, ktorý si pripravil 
rôzne súťaže a všet-
kých dobre zabával. 
Do Vrakune zavítali 
aj primátor Bratislavy 
Matúš Vallo a predse-
da bratislavského sa-
mosprávneho kraja 
Juraj Droba. 
Po oficiálnom sláv-
nostnom otvorení 
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mohla začať zábava. Detičky prišla 
pozrieť Mia a Bojko, po nich Zmrzlin-
ka. Po detských vystúpeniach všet-
kých roztancoval Igor Kmeťo starší 
a na pódiu vystúpil aj so svojim naj-
mladším synom Deniskom, z kto-
rého vyrastá ďalší skvelý hudob-
ník. Ďalej zábavu rozpumpoval 
raper Majself a návštevníci si za-

spievali spolu s Beat kou Dubasovou. 
Umelecký zážitok v podobe ohňovej 
show predviedli dievčatá z formácie 
Cirkus-kus. Sobotňajší večer zakončil 
skvelý spevák Lukáš Adamec so svo-
jou kapelou.
Tretí deň slávnosti odštartovali bube-
níci z Campana Batucada. Nad Vra-
kuňou ešte svietilo slniečko a všetci 
prítomní si užili domácu Gizku Oňovú. 
Pripravený bol Števko Skrúcaný, ale 
to už sa nad Vrakuňou rozpútal silný 
dážď. Útočiskom pred dažďom sa stal 
autodróm, ktorý bol hneď vedľa pó-
dia. Netrvalo dlho a program po búrke 

pokračoval a záver patril sku-
pine Fragile. Skupina nepo-
užíva hudobné nástroje a hi-
tom dávajú svojou kreativitou 
a hravosťou novú tvár. Svojim 
vystúpením spravili krásnu 
umeleckú bodku za Vrakun-
skými hodmi roku 2022.
Toto všetko by nebolo možné 
bez pomoci sponzorov poduja-
tia. Všetkým, ktorí nám pomohli 
by sme chceli aj touto cestou 
poďakovať. Ďalej naše ďaku-
jem patrí všetkým organizačným 

a pomocným zložkám. 
Veľké ďakujem patrí hlavne Vám – 
ľuďom, ktorí ste nás prišli podporiť 
a užiť si najväčšiu kultúrnu udalosť vo 
Vrakuni.

HNovotná 



1010

Knižnica a recepty

V našej knižnici to žilo aj počas najhorúcejších dní tohto 
leta. Miestna knižnica Vrakuňa pripravila pre svojich či-
tateľov bohatý program. Na „Batoláriu“ pre najmenších 
sme sa venovali dôležitým témam, ako sú priateľstvo, 
odvaha, či ciele a sny. A deti, ktoré sa k nám prišli za-
baviť, majú sníčkov veru neúrekom! Spolu s Romankou 
Jurigovou, ktorá stretnutie viedla, sa preniesli do pútavého 
príbehu malého vtáčaťa Čvirika, vyskúšali si chodník odva-

hy a zabavili sa s knižkou o malej líške. Ak sa chcete aj vy 
dozvedieť, či Čvirik prekonal svoj strach, alebo či si líška 
našla priateľov, môžete si tieto knižky požičať v našom det-
skom oddelení. Potešilo nás, že naše Batolárium absolvoval 
aj nevidiaci Juraj, ktorý sprevádzal svoju neter a aktívne sa 
zapájal do všetkých aktivít. Našim cieľom totiž je, aby bola 
knižnica bezpečným a vhodným miestom pre všetkých. A to 
sa nám darí, s výdatnou podporou MČ Bratislava – Vraku-
ňa, vďaka ktorej si u nás môžu naši čitatelia, napríklad od-
dýchnuť na úplne nových tulivakoch, bezplatne posurfovať 
na internete, či pochutnať na dobrej káve.
Veríme, že ste mali leto bohaté na zážitky. Aj v našej knižni-
ci bolo veru z čoho vyberať! Za všetky aktivity spomeniem 
knižné kluby, hádačky, burzu kníh, facebookové súťaže a in-
teraktívnu výstavu, ktorú nám zapožičala BIBIANA, medzi-
národný dom umenia pre deti. Vážime si, že sme v prvý au-
gustový týždeň mohli byť hostiteľom detí z letného tábora, 
ktorý zorganizovala MČ Vrakuňa. Vďaka tomu naša knižnica 
ožila smiechom šesťdesiatich spokojných detí. 
Leto sa už síce končí, ale v našej knižnici TO žije aj na jeseň. 
Už teraz pre Vás plánujeme bohatý program komunitných 
aktivít a vďaka Fondu na podporu umenia k nám už čoskoro 
pribudnú nové knižky. Tešíme sa na Vás na Toplianskej 5. 

Mgr. Tatiana Čechová 
vedúca knižnice

Prečítané leto  Prečítané leto  
v knižniciv knižnici

Príprava trvá 40 min..
Potrebujeme:
• 500 g tvarohu
• 3 PL cukru
• 1 celé vajce
• 3 PL strúhanky
• 8 PL detskej krupice
• Štipku soli

na posýpku:
• 70 g masla
• 3 PL oleja
• 6 PL strúhanky

Postup: Tvaroh, cukor, vajce, strúhanku 
a krupicu so štipkou soli vypracujeme 
na elastické cesto a dáme do chladnič-

ky na 20 min odpočinúť. 
Potom z cesta ušúľame 
valček, z ktorého odkra-
jujeme rovnaké kúsky. 
Z nich vytvarujeme guľa-
té, asi 3-4 centimetrové 
knedlíky.
Doprostred každého 
knedlíka vtlačíme kúsok 
čerstvej alebo mrazenej 
marhule. Vo vriacej vode 
varíme 5-7 min.
Zatiaľ pripravíme 
posýpku: Na panvici 
roztopíme maslo, pridá-

me olej a strúhanku, ktorú opražíme do 
zlatožlta.
Uvarené a precedené knedlíky pováľa-
me v posýpke a poprášime práškovým 
cukrom.
Dobrá rada: Tvarohové knedlíky môže-
me plniť aj iným ovocím, alebo ich ne-
naplníme ničím, ale v tom prípade ako 
prílohu podávame džem alebo kompót.

Vaša Gizka

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Tvarohové knedlíky s marhuľamiTvarohové knedlíky s marhuľami
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Šport vo Vrakuni

HBK Vrakuňa spustila od septembra 
nábor nových detí. Radi privítame 
deti a mládež vo veku 5 – 17 rokov 

u nás na tréningoch. Tréning prebieha každý štvrtok od 
17:00 hod na multifunkčnom ihrisku na Hnileckej ulici. 
Hokejbal patrí k menej náročným športom, na prvý tré-
ning stačí prísť športovo oblečený a s pitným režimom. 
Hokejku zapožičiame. Ak sa dieťa rozhodne pokračovať, 
bude potrebné zabezpečiť prilbu s mriežkou, rukavice a 
futbalové chrániče, tieto veci bude treba najmä pre ochra-
nu zdravia detí a je nutná najmä na zápasový proces.
Hokejbal je najúspešnejší kolektívny šport, je obľúbenou 
zábavou od detí cez mládež až po dospelých. Sloven-

ská extraliga je považovaná za jednu z najkvalitnejších 
súťaží na svete. Bratislava má tiež niekoľko súťaží, pri 
štandardnej Bratislavskej lige sú i regionálne súťaže tzv. 
Petržalská liga a Vrakuňa má tiež svoju Vrakunskú ligu. 
Vo Vrakunskej súťaži môžu hrať iba amatéri, ktorí sa ne-
zúčastňujú inej súťaže. Výnimku majú iba deti a mládež 
do 18 rokov a tzv. „seniori“ nad 50 rokov. Klub HBK Vra-
kuňa pripravuje v tejto chvíli 4. ročník tejto súťaže. Kto 
má chuť si zahrať, môže sa pridať. Zápasy Vrakunskej ligy 
sú z pravidla v nedeľu v dopoludňajších hodinách.
Takže deti a mládež neváhajte prísť na tréning vo štvrtok 
o 17:00 a príďte si vyskúšať hokejbal.
Kontakt: 0903 259 087, hbkvrakuna@gmail.com,  
www.hbkvrakuna.sk

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa srdečne ďakuje Bratislavské-

mu samosprávnemu kraju, ktorý nám prispel na nákup športových 

potrieb a náčinia pre ŠK Vrakuňa dotáciou vo výške 3 500 €. Veľmi 

si ceníme podporu športu detí a mládeže v mestskej časti Brati-

slava-Vrakuňa. Vďaka dotácií sa podarilo zaobstarať lopty, dresy, 

slalomové tyče, rozlišovacie vesty, kužele, prekážky a mnoho ďal-

šieho tréningového náčinia. 

    Ešte raz  ĎAKUJEME!

HBK Vrakuňa – nábor detí a mládežeHBK Vrakuňa – nábor detí a mládeže

Poďakovanie Bratislavskému Poďakovanie Bratislavskému 
samosprávnemu krajusamosprávnemu kraju

mailto:hbkvrakuna@gmail.com
http://www.hbkvrakuna.sk
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Po troch rokoch mestská časť Bratislava-Vrakuňa znova zor-
ganizovala detský letný denný tábor pre malých Vrakunčanov. 
Tábor bol určený deťom od 5 – 11 rokov, bol plný zábavy, pl-
nohodnotných aktivít a bohatého programu. V priebehu tohto 
táborového týždňa deti spoznávali históriu Bratislavy aj jazdou 
vláčikom Prešporáčikom a prechádzkou pod názvom Rande 
s mestom so sprievodom profesionálnej sprievodkyne. V spo-
lupráci s BKIS si deti vyskúšali prácu reštaurátora v Pállfyho 
paláci, zatiaľ čo staršie deti si vyskúšali v Mirbachovom paláci 
skonštruovať vlastnú kovovú sochu. Okresm histórie si deti 

mohli vychutnať prírodu návštevou ZOO a prešli si dobrodruž-
ným Tichým putovaním v miestnej knižnici Vrakuňa, v ktorej si 
vyskúšali v tímoch rôzne hry, zručnosti a vedomosti. Nechýba-
lo ani športové vyžitie na štadióne Športového klubu Vrakuňa. 
Nezabudnuteľným zážitkom bol aj výlet na Červený kameň 
a tiež športový deň vo vrakunskom lesoparku, kde si deti užili 
jazdu na poníkoch a skvelú opekačku. Deti boli nadšené z no-
vých zážitkov a nadviazania nových priateľstiev. O ich zábavu, 
bezpečnosť a neopakovateľné zážitky sa staral jedinečný tím 
vedúcich.

MÚ Vrakuňa

Vstupný balíček pre našich vrakunských prváčikovVstupný balíček pre našich vrakunských prváčikov

Detský tábor -  VrakuňaDetský tábor -  Vrakuňa

Detský tábor -  Vrakuňa 

       Po troch rokoch mestská časť Bratislava-Vrakuňa znova zorganizovala detský letný denný tábor pre 
malých Vrakunčanov. Tábor bol určený deťom od 5 – 11 rokov, bol plný zábavy, plnohodnotných aktivít 
a bohatého programu. V priebehu tohto táborového týždňa deti  spoznávali históriu Bratislavy aj 
jazdou vláčikom Prešporáčikom a prechádzkou pod názvom Rande s mestom so sprievodom 
profesionálnej sprievodkyne. V spolupráci s BKIS si deti vyskúšali prácu reštaurátora v Pállfyho paláci, 
zatiaľ čo staršie deti si vyskúšali v Mirbachovom paláci skonštruovať vlastnú kovovú sochu. Okresm 
histórie si deti mohli vychutnať prírodu návštevou  ZOO a prešli si dobrodružným Tichým 
putovaním  v miestnej knižnici Vrakuňa, v ktorej si vyskúšali v tímoch rôzne hry, zručnosti a vedomosti. 
Nechýbalo ani športové vyžitie na štadióne Športového klubu Vrakuňa. Nezabudnuteľným zážitkom bol 
aj výlet na Červený kameň a tiež športový deň vo vrakunskom lesoparku, kde si deti užili jazdu na 
poníkoch a skvelú opekačku. Deti boli nadšené z nových zážitkov a nadviazania nových priateľstiev. 
O ich zábavu, bezpečnosť a neopakovateľné zážitky sa staral jedinečný tím vedúcich. 

 

 

 

Vstup do školy je významným medzníkom v živote 
dieťaťa a vlastne celej rodiny.  Zvládnuť začiatok škol-
ského roka môže byť  pre mnohé rodiny finančne ná-
ročné, zvlášť keď majú doma prváčika. V našej mest-
skej časti žiačikovia dostávajú v prvý deň školského 
roka prvácky balíček, ktorý obsahuje školské dosky, 
výkresy, zošity, vodovky, 
pero, farebné papiere, 
farbičky a ďalšie škol-
ské pomôcky, ktoré 
okrem radosti čerstvých 
prvákov z nádielky po-
môžu rodičom aspoň z 
časti prispieť na zvýše-
né finančné nároky pri 
štarte prvého školského 
roka. Súčasťou balíčka 
je aj rozprávková knižka, 
ktorú deti zvládnu prečí-
tať po skončení prvého 
ročníka. 

Milým žiačikom prajeme usilovnosť, vytrvalosť a pevnú 
ruku pri prvých písmenkách. Skúsené pani učiteľky im v tom-
to úsilí budú pomáhať.

MÚ Vrakuňa
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Vážení Vrakunčania, milí priatelia,

doteraz nám primátor hovoril, čo sa bude robiť. Vysvetlil nám, čo je správne. Aj to, 
čo si máme myslieť. O parkovaní, električke pred Slovenským národným divadlom, 
električke do Petržalky. O tom, že je správne znepríjemňovať bratislavským vodičom 
život...

Nebojím sa bojovať za záujmy Bratislavčanov. Občas idem aj na hranu rizika a niekto, 
ako oligarcha Široký, sa mi za to odmení špeciálne znečistenou celou iba pre mňa.  

Primátor musí rešpektovať všetkých Bratislavčanov. Starých, aj mladých, liberálov, aj 
veriacich, vodičov, aj chodcov či cyklistov. Bratislava patrí všetkým. A primátor by tu 
mal byť pre všetkých. Aj pre Vás.

Takým primátorom chcem byť.
Lebo pre mňa sú mojím tímom všetci Bratislavčania.

           
Váš Rudolf Kusý

Chcete Bratislavu pre všetkých? Máte skúsenosť, o ktorú sa chcete so mnou podeliť alebo sa stať  

Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 820 09 Bratislava

Rudolf Kusý 

na primátora

BratislavyRudolf
Bratislava

pre všetkých

Po
lit
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Inzercia

PREDÁVATE
NEHNUTEĽNOSŤ? 

Využite kupón
nacenenia nehnuteľnosti  

ZADARMO

Vo svete realít sme doma
0917 499 021

info@dapper.sk
dapper.sk

100 % zľava
na nacenenie nehnuteľnosti

Nová ambulancia všeobecného lekára v Ružinove.
Ordinujúci lekár: MUDr. Miroslava Bočková
Adresa: Bratislava -Ružinov, Babuškova 2

Ambulancia začala svoju činnosť od 1.8.2022.  
Prijímame nových pacientov všetkých zdravotných poisťovní.

Tel. číslo do ambulancie: 0947 915 550
Email: ambulancia-babuskova@merci-no.com

Ordinačné hodiny: 
PO 07:00 - 11:30 12:00 - 14:00
UT 07:00 - 11:30 12:00 - 16:00
STR 07:00 - 11:30 12:00 - 16:00
ŠTV 07:00 - 11:30 12:00 - 14:00
PIA 07:00 - 11:30 12:00 - 14:00

 

Vchod do čakárne je zboku budovy od chodníka z ulice Babuškova.

Politická inzercia

mailto:ambulancia-babuskova@merci-no.com
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Čo a kedy

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 

V zmysle § 6 VZN č.2/2017 MČ Bratislava–Vrakuňa o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery

na jesenné upratovanie umiestnené 24 hodín na týchto uliciach:                                        

Jesenné upratovanie 2022Jesenné upratovanie  2022 
Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov  

V zmysle § 6 VZN č.2/2017 MČ Bratislava-Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku                                          
na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jesenné upratovanie umiestnené 

v ranných hodinách po dobu 24 hodín na týchto uliciach: 
   

Dňa 10.10. 
nová ul. – Priehradná ul. + zeleň

Arménska ul. – Podunajská ul.  + zeleň
Malodunajská ul. + zeleň

Dňa 11.10. 
Vŕbová                                                                       
Jedľová                                                                                                       
Jedľová –

Dňa 12.10. 
Píniová 14                                                                                                   
Brezová 5/A                         + zeleň
Hradská ul. – Estónska parkovisko   + zeleň

Dňa 13.10. 
Priehradná ul. – Hradská ul.   + zeleň
Šípová ul.                   + zeleň
Železničná ul. + zeleň

Dňa 17.10. 
Rajčianska ul.

Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri ŠI                       

Dňa 18.10.
Toryská ul. –
Rajčianska ul.
Toryská ul.

Dňa 19.10. 
Hrušovská ul. – Marhuľová ul.         + zeleň
Stavbárska ul.

Dňa 20.10. 
Čiližská ul.
Čiližská ul.

dská ul. – roh Stavbárska ul. + zeleň

Dňa 24.10.
Kríková ul.
Rajecká ul.
Stavbárska ul.

Dňa 25.10.
Anízová ul.                              + zeleň
Podpriehradná ul.                                     + zeleň
Majerská za koľajnicami – záhrady             + zeleň

Dňa 26.10.
Rajecká ul.
Bučinová ul.
Poľnohospodárska ul.

Dňa 27.10. 
Slatinská ul.
Žitavská ul. boku pri garážach                                             
Vážska ul. za Žitavou                                                                         

Dňa 31.10. 
Rebarborová ul. + zeleň
Železničná ul. parkovisko pri zber. surovinách + zeleň
Priehradná ul. – Tymianová ul.   + zeleň
Ráztočná – Ihličnatá + zeleň

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad, elektroodpad, pneumatiky, 
recyklovateľný odpad (papier, sklo, plasty), chemické látky, lieky, farby, riedidlá, 

žieraviny, oleje, batérie a akumulátory a iné odpady s nebezpečnými vlastnosťami. 

Kontajner slúži pre  objemný odpad z domácností (čalúnený nábytok, koberce a pod.). 
Nadrozmerný odpad je potrebné rozmontovať na menšie diely. 

 
Kontajnery na zeleň budú pristavené na ulice, kde sa nachádzajú rodinné domy. 

Ku kontajnerom na zeleň bude určený pracovník verejnoprospešných služieb.
Dôrazne žiadame občanov, aby nemiešali objemný a zelený odpad. 

esenné upratovanie na objemný odpad zabezpečuje  MČ BA Vrakuňa prostredníctvom 
spoločnosti OLO, a. s., odvoz zelene zabezpečujú VPS MČ BA Vrakuňa.

prípade potr je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. 
Zmena termínov je možná amy budú zverejnené vo vývesných tabuliach Miestneho úradu, 

na web stránke www.vrakuna.sk, na appke vo Vrakunskych novinách. 
Info: Ing. Lalík – –

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad, elektroodpad, pneumatiky, recyklovateľný odpad 
(papier, sklo, plasty), chemické látky, lieky, farby, riedidlá, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory  

a iné odpady s nebezpečnými vlastnosťami. 

Kontajner slúži pre  objemný odpad z domácností (čalúnený nábytok, koberce a pod.).  
Nadrozmerný odpad je potrebné rozmontovať na menšie diely.                                                                               

Kontajnery na zeleň budú pristavené na ulice, kde sa nachádzajú rodinné domy.

Ku kontajnerom na zeleň bude určený pracovník verejnoprospešných služieb 

 Žiadame občanov, aby nemiešali objemný a zelený odpad.

Jesenné upratovanie na objemný odpad zabezpečuje  MČ BA-Vrakuňa prostredníctvom spoločnosti OLO, a. s., odvoz zelene zabezpečujú VPS MČ BA-Vrakuňa.

V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú zverejnené vo vývesných tabuliach  
Miestneho úradu, na web stránke www.vrakuna.sk, na appke, a vo Vrakunskych novinách. Info: Ing. Lalík – VPS – 0911 543 541
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