
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby 

dňa  04.12.2019 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Prítomní: Matúš Harmaňoš, Stanislav Babic, Valentín Magdolen, Igor Polakovič, Marko 
Polakovič, Branislav Selčan. 
 
Ospravedlnení:  Eva Jíchová, Peter Mikoláš, Martin Bugáň, Štefan Harmaňoš 
 
 
Program zasadnutia: 
 
 
1. Otvorenie, úvodné slovo predsedu komisie, schválenie programu 
2. Prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
3. Stanoviská k investičnej činnosti 
4. Stanoviská k informačným, reklamným a propagačným zariadeniam 
5. Výstup zo stretnutia „Starostovia o rozvoji cyklodopravy“ z 19.11.2019 
6. Cyklomost do Dúbravky – aktuálne informácie 
7. Posun premietacieho plátna v Kine Lamač – možnosti realizácie 
8. Projektová dokumentácia k spomaľovaču na Bakošovej ulici 
9. Ubytovňa na Bakošovej 1 – aktuálne informácie 
10. Pravidlá posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného parkovacieho miesta – informácie 

a žiadosti 
11. Výsledky sčítania dopravy na ulici Pod Zečákom  
12. Informácia o pripravovanom projekte - za účelom merania emisií, na území MČ Lamač, 

s ťažiskovým zameraním na oblasť dynamickej dopravy 
13. Rozpočet mestskej časti Bratislava -Lamač na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 
14. Rôzne 
15. Záver 
 
 

1. Otvorenie, úvodné slovo predsedu komisie, schválenie programu 
 
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie, ktorý privítal prítomných a ospravedlnil 
neúčasť členov komisie - Evu Jíchovú, Petra Mikoláša, Štefana Harmaňoša a Martina Bugáňa. 
Predseda komisie predstavil členom novú tajomníčku Magdalénu Hammerovú. 
 
Navrhnutý program zasadnutia bol schválený s tým, že aj vzhľadom na účasť verejnosti bude 
prerokovaný najprv bod 8.  
 

2. Prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
 
Komisii bol predložený materiál – informatívna tabuľka o prehľade plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí komisie. 
 

- Komisia berie informáciu na vedomie a žiada doplňujúce informácie k elektro-
nabíjacím staniciam na Malokarpatskom námestí.  

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 



3. Stanoviská k investičnej činnosti 
 
Komisii bol predložený materiál – Dušan Salay:   Žiadosť o vydanie stanoviska 
k vsakovacím blokom k novostavbe rodinného domu, Zlatohorská ulica, číslo parcely 893, 
Katastrálne územie Lamač.  
 

- komisia súhlasí, odporúča vydať kladné stanovisko. Komisia vzhľadom na geologické 
pomery lokality odporúča retenčnú nádrž, nakoľko na výskyt spodnej vody by 
vsakovacie bloky nemuseli spĺňať funkčné využitie. 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

 
4. Stanoviská k informačným, reklamným a propagačným zariadeniam 

 
Komisii bola predložená žiadosť zo dňa 06.11.2019 bola mestskej časti Bratislava – Lamač 
(ďalej len „mestská časť“) doručená žiadosť spoločnosti NUBIUM, s. r.o. o predĺženie nájmu 
pozemku, konkrétne časti nehnuteľností, pozemkov k. ú. Lamač, parc. č. 572, 598/1, 598/3, 
568/1, 1826/8 o rozmere cca 5,1 m x 2,4 m, ktoré sú zapísané na LV č. 1 a 2468, vedených 
Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, sú vlastníctvom hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktoré ich na základe Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zverilo do správy 
mestskej časti Bratislava – Lamač.   
  
Nakoľko sa aktuálna doba nájmu podľa Nájomnej zmluvy zo dňa 28.12.2015 čoskoro (t.j. 
01.01.2020) končí, spoločnosť NUBIUM, s. r. o. žiada o predĺženie doby nájmu. 
 

- komisia odporúča vydať záporné stanovisko 
Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 

 
 
 
 

5. Výstup zo stretnutia „Starostovia o rozvoji cyklodopravy“ z 19.11.2019 
6. Cyklomost do Dúbravky – aktuálne informácie 

 
Komisii bol predložený zápis vyhotovený zo stretnutia „Starostovia o rozvoji cyklodopravy“ 
zo dňa 19.11.2019 ktorého súčasťou boli aj informácie týkajúce sa Cyklomostu do Dúbravky.  
 

- Komisia berie na vedomie. Komisia dôrazne žiada výkonnú časť obce, aby na 
stretnutia tykajúce sa cyklodopravy pozývala aj predsedu alebo podpredsedu Komisie  
dopravy, územného rozvoja a výstavby. 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 
 
 

7. Posun premietacieho plátna v Kine Lamač – možnosti realizácie 
 
Komisii bola predložená informatívna správa o možnostiach realizácie Posunu premietacieho 
plátna v Kine Lamač z obhliadky premietacieho plátna s prizvaním Pána Garaya – ktorý 
zabezpečuje premietanie v kine.  
 



- komisia odporúča presunúť bod na nasledovné zasadnutie komisie nakoľko sa komisie 
nezúčastnila ospravedlnená Eva Jíchová. Komisia žiada o cenový odhad posunu plátna 
v kine a odporúča bod odprezentovať aj na Komisii školstva, kultúry a športu. 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 
 

 
8. Projektová dokumentácia k spomaľovaču na Bakošovej ulici 

 
Komisii bol predložený projekt organizácie dopravy k dlhému priečnemu spomaľovaciemu 
prahu. Členovia komisie sa stretli s občanmi ktorí sú zásadne proti budovaniu 
spomaľovaciemu prahu na ulici Bakošová 6.  
 

- na základe sťažnosti sa členovia komisie dohodli s občanmi na osobnom stretnutí na 
mieste, kde by sa v budúcnosti mal realizovať spomaľovací prah. 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

 
9. Ubytovňa na Bakošovej 1 – aktuálne informácie 

 
Komisia bola informovaná o stave riešenia Ubytovne na Bakošovej 1, ktorá je v odvolacom 
konaní a čaká sa na rozhodnutie odvolacieho orgánu.  
 

- komisia berie informáciu na vedomie a žiada o informovanie o stave na budúcom 
zasadnutí komisie. 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 
 

10. Pravidlá posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného parkovacieho miesta – 
informácie a žiadosti 

 
Na zasadnutí Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby dňa 23.10.2019 boli schválené 
Pravidlá posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného  parkovacieho miesta spracované v 
zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Lamač  
č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti 
Bratislava – Lamač v znení neskorších zmien a doplnkov podľa ktorých sa Komisia dopravy, 
územného rozvoja a výstavby riadi pri schvaľovaní nových vyhradených miest na parkovanie. 
Komisii boli predložené žiadosti o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta. 
 
 

a) Abrahámfy Michal – žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta  
- komisia odporúča vydať záporne stanovisko z dôvodu prekročenia 30% prenajatých 

parkovacích miest v danej lokalite 
Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 

 
b) Bratovič Marek - žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta  
- komisia odporúča vydať kladné stanovisko 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 



c) Beníkova Helena – informatívna správa o vyhradení parkovacieho miesta pre občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím  

- komisia berie na vedomie  
Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 

 
d) Brekuš Juraj - žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta 
- komisia odporúča vydať kladné stanovisko 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

e) Hudec Michal - žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta 
- komisia odporúča vydať kladné stanovisko 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

f) Andrej Javorský - žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta  
- komisia odporúča vydať záporne stanovisko z dôvodu prekročenia 30% prenajatých 

parkovacích miest v danej lokalite 
Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

g) Kovár František - žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta  
- komisia odporúča vydať kladné stanovisko 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

h) Pavlík Pavol - žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta  
komisia odporúča vydať kladné stanovisko 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

i) Rajecký František – informatívna správa o vyhradení parkovacieho miesta pre občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím  

- komisia berie na vedomie  
Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 

 
j) Rybárska Zuzana – žiadosť o prehodnotenie vyrubeného poplatku 70 eur za úpravu 

existujúceho vyhradeného parkovacieho miesta v zmysle § 4 ods. 2 VZN mestskej 
časti Bratislava – Lamač č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014. 

- komisia odporúča upustenie poplatku za úpravu existujúceho vyhradeného 
parkovacieho miesta z dôvodu, že k úprave parkovacieho miesta došlo zo strany 
nájomcu a nie je potrebná ďalšia úprava zo strany prenajímateľa. 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

k) Sokolovská Tatiana - žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta  
- komisia odporúča vydať kladné stanovisko 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

l) Tumová Marta - žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta  
- komisia odporúča vydať kladné stanovisko 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

m) Tužinská Eva - prosba o zatretie úzkeho parkovacieho miesta 
- komisia odporúča Miestnemu úradu zosúladiť veľkosť parkovacích miest s normou 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 



 
n) Tyšlerová Eva - žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta  
- komisia odporúča vydať kladné stanovisko 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

o) Vacula Ľudovít - žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta  
- komisia odporúča vydať kladné stanovisko 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

p) Vrábelová Rozália - žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta  
- komisia odporúča vydať záporne stanovisko z dôvodu prekročenia 30% prenajatých 

parkovacích miest v danej lokalite 
Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

q) Zelezník Juraj - žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta  
- komisia odporúča vydať kladné stanovisko 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 
 

 
11. Výsledky sčítania dopravy na ulici Pod Zečákom  

Komisia bola informovaná, že výsledky sčítania dopravy na ulici Pod Zečákom zatiaľ nie sú 
vypracované. 
 

- komisia berie informáciu na vedomie a žiada o predloženie výsledkov sčítania 
dopravy na ulici Pod Zečákom. 

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 
 

 
12. Informácia o pripravovanom projekte - za účelom merania emisií, na území MČ 

Lamač, s ťažiskovým zameraním na oblasť dynamickej dopravy 
 
Komisia bola informovaná o podanej žiadosti pripravovaného projektu environmentálneho 
fondu.  Dotácia je zameraná na prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie 
stavu životného prostredia kde podpora je určená konkrétne na mapovanie, prieskum a 
určenie podielu zdrojov znečisťovania ovzdušia na znečistení ovzdušia. 
 

- komisia berie informáciu na vedomie a žiada informáciu o výsledku žiadosti. 
Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

 
 

13. Rozpočet mestskej časti Bratislava -Lamač na rok 2020 s výhľadom na roky 
2021-2022 

 
 

- členovia komisia bod prejedali – rozpočet je neúplný 
Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 



14. Rôzne 
 

a.) Kotolňa na Studenohorskej ulici 
 
Komisia bola informovaná o podpísaní Zmluvy o nájme pozemku pod kotolňou, súčasťou 
ktorej bola dohoda o vyplatení finančnej náhrady.  
 

- komisia berie informáciu na vedomie, žiada stavebný úrad o vyzvanie vlastníka 
kotolne na Studenohorskej ulici kvôli zabezpečeniu objektu budovy z dôvodu 
nebezpečenstva úrazu.   

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

b.) Povolenie vjazdu vozidiel na komunikáciu/chodník pri budove Heyrovského 2 
Na žiadosť členov komisie bola predložená žiadosť o povolenie vjazdu vozidiel na 
komunikáciu/chodník pri budove Heyrovského 2 podaná Občianskym združením 
Rybička.  
- komisia odporúča vydať kladné stanovisko, s určením pravidiel povolenia vjazdu  

Za:  6                                              (prítomných 6 členov komisie) 
 

c.) Podnet – Pani Šáriová   
V bode rôzne sa Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby sa zúčastnila aj pani 
Šáriová, ktorá podrobne odprezentovala problematiku svojej sťažnosti tykajúcej sa stavby 
v mestskej časti Bratislava - Lamač, konkrétne v lokalite Zečák. 
-          komisia berie podnet na vedomie  

Za: 6                                               (prítomných 6 členov komisie) 
 

15. Záver 
Následne p. predseda ukončil zasadnutie komisie a uviedol, že ďalšie zasadnutie komisie sa 
uskutoční po dohode s miestnym úradom. 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 04.12.2019   
 
 
 
Zapísala: Mgr. Magdaléna Hammerová, tajomník komisie 
 
Overil:    Ing. Matúš Harmaňoš, predseda komisie 
 
 

 


