
 

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

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                         

Bratislava  16.10.2019 

 

P O Z V Á N K A 
 

na zasadnutie Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby, 

ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadacej miestnosti na 1. poschodí kina Lamač 

 

dňa 23.10.2019 (streda) o 17.00 hod. 

 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, úvodné slovo predsedu komisie, schválenie programu 

2. Žiadosti o záväzné stanovisko k stavbám: 

a. Ing. Dagmar Vázalová s.r.o. – „Zmena funkčného využitia časti rodinného domu, 

Rajtáková ulica č. 23, Bratislava“. 

b. Soňa Frolkovičová  – „Rodinný dom, Kunerádska 23, Bratislava - Lamač na pozemkoch 

parc. č. 1673, 1674, 1675, 1676 k. ú. Lamač“. 

c. PKT s.r.o. – „Obytný súbor Devínska Nová Ves, lokalita Bory“ na pozemkoch KN-C parc. 

č. 2810/2, 2810/52, 2810/53, 2810/54, 2810/357, 2810/369, 2810/393, 2810/398, 

2810/470, 2810/474, 2810/559, 2810/560, 2810/561, 2810/563, 2810/565, 2810/607, 

2810/609, 2810/614 a KN-E parc. č. 3227, 3228/1 a 3235/3, k. ú. Devínska Nová Ves a 

KN-C parc. č. 642/67, 643/35 a KN-E parc. č. 3081, 3227 a 3088, k. ú. Lamač. 

d. Jozef Raninec – „Návrh spolupráce v oblasti urbanizácie územia Zečák- Žiadosť 

o spolufinancovanie“. 

3. Malokarpatské námestie 

a. Projekt výsadby zelene v spodnej časti námestia, výsledok VO, realizácia výsadby 

b. Úprava terénu a prevzdušnenie zhutnenej zeminy pri koreňoch stromov v strednej 

časti námestia (pod lipami) 

c. Projekt výsadby zelene pred kinom 

d. Dobudovanie závlahového systému zo studne 

4. Pravidlá posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného parkovacieho miesta (grafická časť + 

interaktívny výstup GIS); návrh zmluvy o nájme parkovacieho miesta na rok 2020 

a. Pravidlá posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného parkovacieho miesta 

b. Posúdenie žiadosti o zmenu vyhradeného parkovacieho miesta – p. Elena Syed 

5. Opravy ciest 2019 - plán a realizácia 

6. Informácia o stave riešenia zvýšeného priechodu pre chodcov na Bakošovej ulici 

7. Koncepcia upokojenia dopravy vo vnútorných častiach Lamača 

8. Informatívna správa o vybraných stavebných zámeroch: 

a. Vrančovičova 1 

b. Kotolňa na Studenohorskej ulici 2108 - stav, dodržanie podmienky predaja 

c. Ubytovňa na Bakošovej 1 - aktuálny stav 

9. Pravidlá pre subjekty vykonávajúce rozkopávky na miestnych komunikáciách; návrh VZN 

10. Rôzne  

11. Záver 

                                     

 

                                                                                                         Ing. Matúš Harmaňoš, v.r.  

                                                                                                                  predseda komisie 

 

Vybavuje: Ing. et Ing. Miroslava Pokorná   tel.: 02/64 78 00 65            e-mail: pokorna@lamac.sk  


