Mestská časť Bratislava - Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
_______________________________________________________________________
Bratislava 02.04.2019

POZVÁNKA
na zasadnutie Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby,
ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadacej miestnosti na 1. poschodí kina Lamač

dňa 10.04.2019 (streda) o 17.00 hod.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, úvodné slovo predsedu komisie, schválenie programu.
2. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie.
3. Žiadosti o záväzné stanovisko k stavbám:
a. SPS Koncept, s.r.o. – „Vjazd a prípojky na pozemku 3226/3 reg. C k. ú. Lamač“, a betónové
oplotenie (za účasti zástupcu investora a súčasne spracovateľa PD).
b. SPS Koncept, s.r.o. – „Oporný múr s betónovým oplotením na pozemku parc. č. 2555/429 k. ú.
Lamač“ (za účasti zástupcu investora a súčasne spracovateľa PD).
c. Hušek – rodinný dom na pozemkoch parc. č. 2555/798 a 2555/803 k. ú. Lamač
d. PATÁK, s.r.o. – „BA_Lamač, Na barine, TS0545-00, VNK, TS, NNK
e. PKT, s.r.o. – „Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál“ – lokalita Bory v k. ú. Lamač
4. Dokumentácia k projektu "Mestské vily Lamač" na Rajtákovej ulici - Ing. Andrej Ochotnický.
Petícia občanov proti výstavbe.
5. Výstavba 4 rodinných domov – Cesta na Klanec _spol. BSS, s.r.o.
6. Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii Malokarpatského námestia - stavebný dozor Ing.
Rehák:
a. aktuálny časový harmonogram stavby
b. aktuálne čerpanie úveru (zoznam všetkých tranží od začiatku prác)
c. zoznam prác a materiálu navyše (zdôvodnenie)
d. stavebný denník
e. záznamy z kontrolných dní
7. „Rekonštrukcia centrálnej zóny - Malokarpatské námestie, 2. etapa – výmena a oprava
fasádnych prvkov priestoru kina“ - žiadosť o dotáciu zo štátneho Envirofondu - činnosť L5Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
8. SETING Bratislava, s.r.o. – žiadosť o prenájom č. pozemku parc. č. 588/4 k. ú. Lamač
9. Priechody - návrh na vybudovanie zvýšených priechodov na základe výsledkov dopravnourbanistickej štúdie – súbor opatrení pre zlepšenie dopravy.
10. NDS - zníženie rýchlosti na diaľničnom obchvate v úseku od tunela Sitina po križovatku Bory.
11. Obmedzenie tranzitnej dopravy cez "starý Lamač" - Pod Zečákom, Segnáre, Pod násypom,
Rajtákova, Lediny, Borinská, Zlatohorská, Vrančovičova.
12. Rôzne
- ponuka na spracovanie PD pre odkanalizovanie Furmanskej ul.
Ing. Matúš Harmaňoš
predseda komisie

Vybavuje: Ing. Mária Brennerová

tel.: 02/64 78 00 65

e-mail: brennerova@lamac.sk

