
 

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

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                         

Bratislava  1.6.2022 

 

P O  Z V Á N K A 
na zasadnutie Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby v konferenčnej miestnosti 

Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava Lamač  

dňa 15.6. 2022 (streda) o 17.30 hod. 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Správa o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich komisií a informatívne správy o 

prebiehajúcich aktivitách 

a/ Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 2. etapa – budova kina Lamač 

b/ Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 3. etapa 

c/ Zlatohorská ulica 

d/ Cyklomost a cyklotrasy Lamač - Dúbravka 

e/ Rozšírenie kapacít Základnej školy na Malokarpatskom námestí + aktuálny 

harmonogram prác 

f/ Projekt budovania kontajnerových stojísk - aktuálne informácie. 

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

zariadeniam. 

4. Prehľad žiadostí doručených na Stavebný úrad Lamač 

5. Prehľad rozhodnutí vydaných Stavebným úradom Lamač. 

6. POD - riešenie tranzitu vo vnútorných častiach MČ Lamač a upokojenie dopravy 

7. POD - rozšírenie kapacít parkoviska Malokarpatské námestie 

8. POD - PP - potrebné úpravy pre parkovanie na sídlisku 

9. Revitalizácia Vrančovičovej ulice (informatívnu správu pripraví mestský poslanec Igor 

Polakovič) 

10. Výmena rozvodu ÚK, TÚV a cirkulácie tepelného hospodárstva 

11. Stav projektov na základe schváleného rozpočtu na rok 2022: 

- chodník Na Barine k futbalovému štadiónu 

- spomaľovač na Bakošovej 

- opravy ciest a chodníkov 

- stará pošta a požiarna zbrojnica 

- skatepark 

12. Rôzne 

a/ Návrh prepojenia Malokarpatského námestia a Vrančovičovej ulice 

b/Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach 

prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-Lamač v znení VZN č. 2/2019 zo 

dňa 07.02.2019, VZN č. 4/2019 zo dňa 03.10.2019, VZN č. 2/2020 zo dňa 01.10.2020, 

VZN č. 5/2021 zo dňa 05.10.2021 
 

                                                                                            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

