
 

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

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                         

Bratislava  26.05.2021 

 

P O Z V Á N K A 
 

na online zasadnutie Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby, 

 

dňa 02.06. 2021 (streda) o 17.30 hod. 
Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Správa o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich komisií 

3. Stanoviská k investičným činnostiam a informačným, reklamným a propagačným 

zariadeniam 

4. Prehľad žiadostí doručených na Stavebný úrad Lamač - tabuľka doplnená o čísla parciel 

5. Prehľad rozhodnutí vydaných Stavebným úradom Lamač - tabuľka doplnená o čísla parciel 

6. Akčný plán PHSR MČ Bratislava Lamač na rok 2021  

7. Stanovisko MČ k návrhu VZN o parkovaní na území hl. mesta + zonácia v rámci Lamača 

8. Verejné obstarávanie na 3. etapu rekonštrukcie MKN 

9. Zmluva s hlavným mestom o odťahovaní vozidiel 

10. Spomaľovač, chodník a rampa k zastávke Bakošova 

11.  Revitalizácia verejného priestoru - Vrančovičova ulica 

12. Výsledky monitoringu dopravy a ovzdušia za obdobie od inštalácie zariadenia až do konca 

mája 2021 

13.  Riešenie tranzitu vo vnútorných častiach MČ Lamač a ukľudnenie dopravy - návrh  

konkrétnych riešení 

14.  Prehľadné informácie o vypovedaní a likvidácii reklamných plôch v Lamači 

15.  Informatívne správy o prebiehajúcich aktivitách: 

- Kino Lamač 

- Zlatohorská ulica 

- Ihrisko na MKN nad úradom 

- Cyklomost do Dúbravky 

- Rekonštrukcia plynovodu (Pod Zečákom a Povoznícka) - ďalšie úseky 

- Nadstavba ZŠ 

16.  Rekonštrukcia osvetlenia - Zlatohorská, Borinská, okolie Rozálky 

17.  Vyjadrenie mestskej časti k výzve na zaslanie podkladov vo verejnom a komunálnom 

záujme pre prípravu návrhu zmien a doplnkov ÚP hlavného mesta SR Bratislavy 

18.  Občiansky podnet - Dopravná situácia na Borinskej ulici 

19.  Rôzne 

a/ Záchranné a udržiavacie práce na objekte morovej kaplnky sv. Rozálie 

b/ Kontajnerové stojiská na Bakošovej ulici 

 

                                                                                                   Ing. Matúš Harmaňoš, v.r.  

                                                                                                          predseda komisie 

 

 

 
Vybavuje: Ing. arch. Eva Kutišová  tel.: 02/64 78 00 65                         e-mail: kutisova@lamac.sk  

mailto:kutisova@lamac.sk

