
 

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

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                         

Bratislava  12.1.2022 

 

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

 

dňa 19.1. 2022 (streda) o 17.00 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  

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

zariadeniam 

+ informácia o aktuálnom postupe pri odstraňovaní reklamných stavieb na pozemkoch v 

správe MČ Lamač 

+ informácia o žiadostiach o umiestnenie reklamnej stavby na území MČ Lamač v roku 

2021 

4.  Prehľad žiadostí doručených na Stavebný úrad Lamač 

5. Prehľad rozhodnutí vydaných Stavebným úradom Lamač 

6. Riešenie tranzitu vo vnútorných častiach MČ Lamač a upokojenie dopravy - stav riešenia 

7. Príprava na zavedenie parkovacej politiky - stav riešenia; POD, plán značenia 

8. Príprava na schválenú novelu zákona o cestnej premávke - parkovanie na chodníku, 

problematické miesta v Lamači 

9. Projekt budovania kontajnerových stojísk - aktuálne informácie 

10. 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 

11.  Rôzne 

a/ Schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 v oblasti dopravy, 

územného rozvoja a výstavby (závery zo zasadnutia MZ MČ BA dňa 21.12.2021) 

b/ Výzva starostu smerom k odborným komisiám na predkladanie návrhov k téme možných 

úspor resp. navýšenia príjmov Mestskej časti Bratislava-Lamač 

c/ Stanovisko Mestskej časti Bratislava – Lamač k územnému generelu vodných tokov      

 

 

                                                                                            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

