
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby 

dňa  29.9.2021 o 17.00 hod. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Zasadnutie komisie prebehlo formou elektronických prostriedkov v súlade s  Čl. VIIa 
rokovacieho poriadku komisie. 
 
Prítomní:, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Igor Polakovič, Branislav Selčan, Valentín 
Magdolén, Marko  Polakovič, Štefan Harmanoš, Martin Bugáň, Peter Mikoláš 
 
Schválený program zasadnutia: 
 
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. Spomaľovač, chodník a rampa k zastávke Bakošova 
7. Riešenie tranzitu vo vnútorných častiach MČ Lamač a ukľudnenie dopravy - návrh 
konkrétnych riešení 
8. Informatívne správy o prebiehajúcich aktivitách: 

- Urbanistická štúdia záhradkárske osady, katastrálne územie Bratislava - Lamač 
- Kino Lamač 
- 3. etapa MKN 
- Zlatohorská ulica 
- Cyklomost do Dúbravky 
- Nadstavba ZŠ 

9. Rozpočtový harmonogram MČ BA-Lamač k zostaveniu rozpočtu na rok  roku 2022 – 2024 
a priority odborných komisií s dopadom na rozpočet 
10. Rôzne 

                                          
 

1. Otvorenie 
 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Matúš Harmaňoš, ktorý privítal prítomných 
a oboznámil ich so zmenou zloženia komisie. Pána poslanca Stanislava Babica nahradila pani 
poslankyňa Veronika Hagovská, ktorá bola Miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Lamač 
zvolená za podpredsedníčku komisie. 

Predseda komisie Matúš Harmaňoš poveril člena komisie Igora Polakoviča vedením 
zasadnutia komisie. 

 
Navrhnutý program zasadnutia bol schválený bez pripomienok 

Za:  9                                               (prítomných 9 členov komisie) 
  



 
2. Správa o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich komisií 

 
Predložený materiál so zadefinovaným štádiom rozpracovanosti jednotlivých bodov 

z predchádzajúceho zasadnutia komisia berie na vedomie a požaduje  
- doplniť do sledovania bod z komisie z 21.10.2021, týkajúci sa odstránenia 

nepoužívaných telekomunikačných stĺpov vo vlastníctve Slovak Telekom 
rozmiestnených na území MČ Lamač (napr. lokalita Zidiny a Segnáre)  

- doplniť do sledovania priebeh jednaní s NDS ohľadne zníženia rýchlosti na 80 km/hod. 
v časti diaľnice v katastrálnom území Bratislava Lamač 
 

Komisia berie na vedomie.   
Za: 9      (prítomných 9 členov komisie) 

 
 

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

1.  SPIE Elektrovod, a.s. (investor: Západoslovenská distribučná, a.s.) 
Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 8884, 8886 a Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 8213, 821 v 
k. ú. Lamač a Dúbravka 
 
 
Komisia odporúča vydať súhlasné  stanovisko 
 

Za: 9     (prítomných 9 členov komisie) 
 

 
2. SPS Koncept, s.r.o. 
Súbor 6 rodinných domov na pozemkoch parc. č. 2555/427, 2555/429, 3226/3, 3226/2 registra 
„C“ KN k. ú. Lamač 
 
Komisia odporúča vydať záporné stanovisko v súlade s vyjadrením magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy, zároveň upozorňuje MÚ Bratislava-Lamač a podáva podnet na stavebný úrad Bratislava-
Lamač na vykonanie  štátneho stavebného dohľadu na pozemkoch žiadateľa, nakoľko ide 
o odôvodnené podozrenie že realizuje stavbu bez právoplatného stavebného povolenia.  
 

Za:8     (prítomných 9 členov komisie) 
Zdržal sa : 1    (Valentín Magdolén,) 

      
 

4. Prehľad žiadostí doručených na Stavebný úrad Lamač - tabuľka  
 
Komisii bola predložená informatívna správa - Prehľad žiadostí na vydanie stavebného 
povolenia vo forma tabuľky vypracovanej Stavebným úradom Lamač . 
 

Komisia berie na vedomie informatívnu správu a konštatuje, že požiadavka na 
doplnenie   parcelných čísiel pozemkov, na ktorých je výstavba plánovaná, nebola splnená 
a žiada o doplnenie parcelných čísiel a opätovné zaslanie tabuľky komisii na vedomie do 10 
pracovných dní. 



Zároveň žiada o doplnenie informácií k žiadosti o zmenu doby trvania reklamnej stavby od 
firmy Akzent BigBoard a.s. (3893/2021) 

 
Za: 9      (prítomných 9 členov komisie) 
 
 

5. Prehľad  rozhodnutí vydaných Stavebným úradom Lamač - tabuľka 
 
Komisii bola predložená informatívna správa - Prehľad rozhodnutí vydaných Stavebným 
úradom Lamač vo forma tabuľky vypracovanej Stavebným úradom Lamač . 
 

Komisia berie na vedomie informatívnu správu a konštatuje, že požiadavka na 
doplnenie   parcelných čísiel pozemkov, na ktorých je výstavba plánovaná, nebola splnená 
a žiada o doplnenie parcelných čísiel a opätovné zaslanie tabuľky komisii na vedomie do 10 
pracovných dní. 

 
Za: 9      (prítomných 9 členov komisie) 

 
 

6.  Spomaľovač, chodník a rampa k zastávke Bakošova 
 

 
Na zasadnutí  Ing. Miroslav Širgel, osobne informoval o momentálnom stave projektu 
a o potrebe kumulovať finančné prostriedky mestskej časti na pripravovanú investíciu – 
Rozšírenie kapacít Základnej školy na Malokarpatskom námestí v objeme 4,3 mil. eur. 
 

Komisia berie informatívnu správu na vedomie a trvá na vybudovaní spomaľovača na 
zastávke Bakošova, ako bol prerokovaný s občanmi a odsúhlasený ešte v roku 2019 a žiada 
členov komisie z radov poslancov o predloženie tejto požiadavky na miestnom zastupiteľstve. 
 

Za: 9      (prítomných 9 členov komisie) 
 
 

7. Riešenie tranzitu vo vnútorných častiach MČ Lamač a ukľudnenie 
dopravy - návrh konkrétnych riešení 
 

Informatívna správa:  
 

- návrh mestskej časti na ukľudnenie dopravy na uliciach Zlatohorská, Borinská, Lediny: 
úsek Borinskej od Vrančovičovej po Zlatohorskú obojsmerný, Zlatohorská v smere od 
Hodonínskej po Borinskú jednosmerná s pravým pripojením, Borinská v úseku od 
Zlatohorskej po Lediny alternatívne : A. jednosmerná od Zlatohorskej po Lediny 
s umiestnením K + R pre rodičov žiakov  ZŠ resp. B. obojsmerná Borinská bez K+R 
parkovania, po celej dĺžke Borinskej obojsmerný cyklopiktokoridor, komunikácia 
Lediny obojsmerná od Hodonínskej po Borinskú s pravo – ľavým pripojením na 
Hodonínsku, komunikácia Lediny od Rajtákovej po Borinskú alternatívne A. uzavrieť 
resp. B. zjednosmerniť v smere Rajtáková – Lediny, 

- uzly Lediny – Hodonínska a Zlatohorská – Hodonínska bezpečne stavebno-technicky 
vyriešiť vzhľadom na križovanie s chodcami a cyklistami, 



- na ulici Borinská v dĺžke od Zlatohorskej po Lediny umiestniť dopravné značenie 
Školská zóna, 

- spracovanie spolu s legislatívnym procesom pripravuje Hlavné mesto z dôvodu 
majetkovej príslušnosti miestnych komunikácií Borinská, Vrančovičová, Lediny a cesty 
I. triedy Hodonínska, 

- termín ukončenia september 2021. 
 
Ing Miroslav Širgel informoval o pripravovanom stretnutí pracovnej skupiny Dopravnej 
komisie 6.10.2021 o 16.30, ktoré bude zamerané na predstavenie monitoringu dopravy a návrh 
riešenia tranzitnej dopravy cez Lamač. 
 
Komisia upozornila na aktivitu občanov, akou bol list rodičov zo ZŠ a MŠ na Borinskej ulici 
a o aktuálnej petícii týkajúcej sa dlhodobého neriešenia dopravnej situácie na ulici Pod 
Zečákom. 

 
Komisia berie informatívnu správu na vedomie  
 

Za: 9      (prítomných 9 členov komisie) 
 

 
8. Informatívne správy o prebiehajúcich aktivitách: 

 
 
a/ Urbanistická štúdia záhradkárske osady, katastrálne územie Bratislava - Lamač 
 
Informatívna správa:   
 
Komisii bola predložená Urbanistická štúdia záhradkárske osady v štádiu rozpracovanosti na 
spripomienkovanie. 
 
Prílohy  materiálu: 

1. Širšie vzťahy 
2. Analýza územia katastra Lamač 

2b. Tabuľka, štrukturálna analýza 
3. Situácia- záhradkárska osada Podlesná, Podháj 
4. Situácia- záhradkárska osada Zlatá hora 
5. Situácia- záhradkárska osada Zelená hora 
6. Situácia- záhradkárska osada Vysokohorská, Zhorínska, Rajtáková 
7. Situácia- záhradkárska osada Lamačská 
8. Situácia- záhradkárska osada Furmanská 
9. Textová časť 

 
 

Komisia berie informatívnu správu na vedomie a jej členovia sa dohodli, že sa jej budú po 
podrobnom preštudovaní materiálov venovať na nasledujúcom zasadnutí komisie v rámci 
samostatného bodu. 
 

Za: 9      (prítomných 9 členov komisie) 
 
 



b/ Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 2.etapa – zateplenie a úprava 
fasády a únikový východ z kinosály  Kina Lamač 
 
Informatívna správa:     
 
Mestská časť Bratislava Lamač vyhlásila v mesiaci júl 2021 výzvu na verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 2.etapa – 
zateplenie a úprava fasády a únikový východ z kinosály  Kina Lamač“, ktorú vyhrala firma 
FENSTRER HAUS a.s. s cenovou ponukou vo výške 88 620,00 Eur s DPH. Zmluva o dielo 
bola podpísaná 20.7. 2021 a  stavebné práce boli naplánované od 26.7.2021 do 30.9.2021.  
Vzhľadom na nedostupnosť stavebných materiálov na trhu – minerálnej vlny na zateplenie 
objektu,  nebolo možné práce realizovať podľa plánovaného harmonogramu a termín 
odovzdania diela bol presunutý na 31.10.2021. Na spolufinancovaní zateplenia objektu sa budú 
podieľať aj  vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Malokarpatskom 
námestí 1125 peňažnými prostriedkami vo výške 15 585,12 Eur. 
 
Momentálne pripravuje dodávateľ Dodatok k zmluve o dielo, kde budú dané skutočnosti 
zohľadnené. 
 
V priebehu októbra budú ukončené aj prerušené práce na výmene a oprave  fasádnych prvkov, 
zahájené minulý rok, čím sa uzavrie obnova exteriéru budovy. 
 
Komisia berie informatívnu správu na vedomie 
 

Za: 9      (prítomných 9 členov komisie) 
 
c/ Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 3.etapa 
 
Informatívna správa: 
 
Mestská časť Bratislava Lamač vyhlásila v mesiaci jún 2021 výzvu na verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 3.etapa“, ktorú 
vyhrala firma FENSTRER HAUS a.s. s cenovou ponukou vo výške 126 034,12 Eur s DPH. 
Zmluva o dielo bola podpísaná 22.6. 2021 a stavebné práce boli naplánované od 5.7.2021, 
termín odovzdania diela bol naplánovaný do 30.9.2021.   
 
Vzhľadom na nedostupnosť stavebných materiálov na trhu, predovšetkým ocele potrebnej na 
výstuž oporných múrov,  nebolo možné práce realizovať podľa plánovaného harmonogramu. 
Prišlo k časovému sklzu cca 1 mesiac, t.j. do konca septembra budú ukončené búracie práce, 
rekonštrukcia inžinierskych sietí  a stavebné práce spojené s vymurovaním oporných múrov, 
schodiska, rampy. V októbri 2021 je plánovaná pokládka novej dlažby, inštalácia technológií 
a osadenie prvkov mestského mobiliáru. 
Momentálne pripravuje dodávateľ Dodatok k zmluve o dielo, kde budú dané skutočnosti 
zohľadnené. 
 
Následne, po ukončení stavebných úprav podľa jednotnej koncepcie navrhnutej Mgr. arch. 
Martinom Hraškom a Mgr. Arch. Vladimírom Badiarom - Rekonštrukcia centrálnej zóny 
Malokarpatské námestie Bratislava Lamač , Mestská časť bude môcť prejsť na poslednú fázu – 
sadovnícke úpravy Pod lipami.  
 



Komisia berie informatívnu správu na vedomie 
 

Za: 9      (prítomných 9 členov komisie) 
 

d/ Prebiehajúce práce - rekonštrukcia na ulici Zlatohorská 
 
Informatívna správa: 
 

- práce na výmene kanalizačného zberača ukončené v 38. týždni, spoločnosť BVS, 
- momentálne pripravuje Hlavné mesto výmenu stĺpov verejného osvetlenia, majú 

právoplatnú zmluvu so zhotoviteľom, v 40. týždni zašlú harmonogram prác, ktorý bude 
závislý od jednotlivých subdodávok – potvrdená informácia z Hlavného mesta, 

- 20.9.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti MČ Bratislava – Lamač, Hlavné 
mesto, zhotoviteľ diela f. Siemens – na stretnutí sa dohodla výmena stĺpov verejného 
osvetlenia na celej dĺžke ulice Zlatohorská, na ulici Borinská od Vrančovičovej po 
Zlatohorskú s doplnením 1 ks pri vjazde do základnej školy, umiestnenie stĺpov je 
koncepčne navrhnuté 0,5 m od obrubníka komunikácie s pôvodnou niveletou chodníka. 

 
Komisia berie informatívnu správu na vedomie 
 

Za: 9      (prítomných 9 členov komisie) 
 
e/ Cyklomost Lamač - Dúbravka 
 
Informatívna správa: 
 
Zmluva o zriadení vecného bremena a nájomná zmluva so ŽSR je uzavretá, BSK prebralo 
všetky záväzky týkajúce sa vzťahu k pozemkom dotknutým stavbou. 
Rovnako BSK prebralo zodpovednosť za doplnenie potrebnej dokumentácie a získanie 
chýbajúcich kladných stanovísk na vydanie stavebného povolenia. 
 
Mestská časť Bratislava Lamač momentálne rokuje s magistrátom Hl. mesta SR Bratislavy 
o vybudovaní pridružených cyklotrás. 
 
Komisia berie informatívnu správu na vedomie 
 

Za: 9      (prítomných 9 členov komisie) 
 
f/ Rozšírenie kapacít Základnej školy na Malokarpatskom námestí č. 1 Bratislava – 
Lamač – zmena dokončenej stavby 
 
 
Informatívna správa: 
 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
 
Mestská časť Bratislava – Lamač v súlade s výzvou IROP-P07-SC74-2021-73 – Zvýšenie 
kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji vyhlásenou Riadiacim orgánom OP 
Integrovaným ROP (MIRRI) podala 29.7.2021 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na  Rozšírenie kapacít Základnej školy na Malokarpatskom námestí č. 1 Bratislava – 



Lamač. Príprava žiadosti bola zabezpečená spoluprácou s externými odborníkmi – Ing. 
Alexandrou Demetrovičovou Jakabovou a Mgr. Petronelou Klačanskou, PhD. vicestarostkou 
Mestskej časti Bratislava – Lamač. 
Predpokladaná hodnota investície do celého projektu je vo výške 4 375 868,- Eur s DPH, z toho 
čiastka 3 000 000,- Eur je hodnota oprávnených výdavkov, z toho 2 850 000,- Eur je hodnota 
nenávratného finančného príspevku. 
 
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby 
 
 Mestská časť Bratislava-Lamač vyhlásila výzvu na verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby 
12.7.2021, ktorá bola ukončená 17.9.2021. Verejné  obstarávanie bolo zabezpečené cez externú 
firmu Uphill s.r.o. Mestská časť obdržala 7 cenových ponúk, ktoré budú v priebehu septembra 
– októbra vyhodnotené a so stavebnou firmou, ktorá podala najnižšiu cenovú ponuku a zároveň 
splnila odborné požiadavky zadefinované vo výzve bude podpísaná Zmluva o dielo. Komisia 
určená na vyhodnotenie cenových ponúk pozostáva zo zástupcov úradu mestskej časti, ktorí sa 
podieľali na príprave projektu a externých odborníkov, napr. projektanta ing arch. Jana Kuneca 
a stavebný dozor Ing. Mariána Školníka. 
 
Verejné obstarávanie na stavebný dozor 
 
Mestská časť Bratislava-Lamač vyhlásila 6.9.2021 výzvu na verejné obstarávanie na verejné 
obstarávanie odborne spôsobilej osoby na stavebný dozor pre realizáciu projektu Rozšírenia 
kapacít základnej školy, ktorá bola uzavretá 16.9.2021. Výhercom sa stala firma Juno s.r.o. 
s najnižšou cenovou ponukou cena spolu s DPH 29 323,-  EUR, stavebný dozor zastrešuje Ing. 
Marián Školník. Mandátna zmluva s firmou Juno s.r.o. bude podpísaná v priebehu budúceho 
týždňa. 
 
Komisia berie informatívnu správu na vedomie 
 

Za: 9      (prítomných 9 členov komisie) 
 
 

9. Rozpočtový harmonogram MČ BA - Lamač k zostaveniu rozpočtu na 
rok  2022 – 2024 a priority odborných komisií s dopadom na rozpočet   

 
Dôvodová/informatívna správa prípadne vymenovanie príloh materiálu: 
 
V súlade s vydaným Rozpočtovým harmonogramom mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 
2021-2022, ktorým starosta mestskej časti stanovil pracovný proces finančného plánu mestskej 
časti v roku 2021 a 2022 ako aj zodpovednosť a termíny jednotlivých úkonov bol prednostkou 
miestneho úradu, dňa 17.09.2021, spracovaný konkrétny Harmonogram tvorby rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Lamač pre roky 2022-2024.   
 
Zostavenie rozpočtu je rozdelené do 12 fáz, pričom 1. fáza tvorby rozpočtu Výzva na 
vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek bola zaslaná dňa 20.09.2021 
prednostkou miestneho úradu a pozostávala z požiadavky smerom na:  
 
•  volených zástupcov mestskej časti Bratislava-Lamač, ktorí boli vyzvaní aj ako 

predsedovia odborných komisií na oslovenie svojich členov a zadefinovanie priorít za 



jednotlivé oblasti, ktorými sa odborné komisie zaoberajú a aby zadefinovali vo svojich 
výstupoch zo zasadnutia svoje priority v štruktúre uvedenej nižšie   

•  štatutárov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač 
(základná škola, materská škola)  

•  vedúcich organizačných útvarov miestneho úradu zodpovedných za oblasti, ktoré sú im 
zverené viesť v súvislosti s výkonom samosprávy  

•  iných inštitúcií ovplyvňujúcich rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač (napr. 
spoločné úradovne a pod.)  

 
Programovú štruktúru rozpočtu tvorí 12 programov rozdelených na podprogramy, z ktorých 
väčšina sa ďalej vnútorne člení na prvky prípadne ďalšiu analytickú evidenciu. V prílohe 
materiálu prikladáme najdôležitejšie časti rozpočtu, ktoré je potrebné vnímať z pohľadu 
napĺňania zámerov, cieľov a merateľný ukazovateľov.  
 
Spôsob spracovania podkladov pre rozpočet uvádzame nižšie:  
•  zadanie príjmov v štruktúre podľa priloženej tabuľky pre položky, ktoré vnímate ako 

prioritu  
•  zadanie výdajov v štruktúre podľa priloženej tabuľky pre položky, ktoré vnímate ako 

prioritu a to v rovine rozdelenia  
600 - bežné výdaje 
700 - kapitálové výdaje (investícia od 1 700€)  
800 - finančné operácie (úver, leasing a pod.)  

•  krátky komentár k navrhovaným položkám tz. čo obsahujú, ako ste navrhovanú sumu 
vypočítali (napr. prieskum trhu, predchádzajúce obdobie, existujúce zmluvné vzťahy, 
odhad)  

•  formu spracovania podkladov striktne nedefinujeme dôležité je, aby materiál obsahoval 
– názov a číslo položky, sumu, zloženie sumy, komentár, príp. môžete využiť i tabuľky 
v prílohe  

  
Prílohy:   
Príloha č. 1 Aktualizovaný rozpočtový harmonogram, harmonogram tvorby rozpočtu 
Príloha č. 2 Štruktúra rozpočtu: rozpočet rok 2021/pomôcka pre tvorbu rozpočtu rok 2022 
Príloha č. 3 Plnenie a čerpanie rozpočtu k 20.09.2021  
  
 
Komisia berie na vedomie a v rámci pripomienok navrhuje vyčleniť finančné prostriedky na 

- realizáciu spomaľovača, chodníka  a rampy na Bakošovej ulici  v súlade s bodom č.6, 
pričom prostriedky na tento účel boli vyčlenené už v rozpočte na rok 2021 

- realizácia chodníka z ulice Na Barine situovaného medzi cestnú komunikáciu a plot 
futbalového ihriska, a bezpečného vstupu do areálu FK Lamač 

- spolufinancovanie s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy pripravovanej 
rekonštrukcie ulice Lediny  

- opravy chodníkov a ciest v potrebnom rozsahu 
- vypracovanie generelu cyklodopravy v rámci mestskej časti Lamač 

Ďalšie návrhy bude komisia komunikovať cez predsedu do stanoveného termínu 5.10.2021 
 

Za: 9     (prítomných 9 členov komisie) 
 
  



10. Rôzne  
 
a/ 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 a VZN č. 2/2020 zo dňa 01.10.2020 
 
Dôvodová/informatívna správa vrátane vymenovania príloh materiálu: 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač (ďalej len „mestská časť“) 
uznesením č. 71/2020/VIII zo dňa 01.10.2020 schválilo VZN č. 2/2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 
o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti (ďalej len „VZN č. 2/2020“).  

 
Predmetom VZN č. 2/2020 bolo okrem iného najmä umožniť mestskej časti uzatvárať 

s nájomcami parkovacích miest nájomné zmluvy s dobou platnosti do 31.12.2021. 
 

Vzhľadom na aktuálny stav implementácie celomestskej parkovacej politiky na území 
hlavného mesta SR Bratislavy a s rizikom možného legislatívneho vákua považuje miestny 
úrad z dôvodu opatrnosti za nevyhnutné predložiť návrh VZN v zmysle prílohy, ktorého 
predmetom je umožniť mestskej časti uzatvárať nájomné zmluvy s dobou platnosti až do 
31.12.2022 za súčasných podmienok. Aktuálne znenie VZN č. 6/2014 účinné ku dňu 
spracovania materiálov umožňuje mestskej časti uzatvárať nájomné zmluvy s dobou platnosti 
len do 31.12.2021. 

 
Prílohy: 
 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 a VZN č. 2/2020 zo dňa 01.10.2020 

 
Komisia súhlasí s predĺžením daného VZN o 1 rok a zároveň žiada o predloženie spracovaného 
Projektu organizácie dopravy v rámci prípravy na parkovaciu politiku. Člen komisie, pán 
Branislav Selčan nesúhlasí s pokračovaním penájmu vyhradených parkovacích miest z dôvodu 
neefektívneho využitia verejného priestoru a z tohto dôvodu sa pri hlasovaní o návrhu VZN 
zdrží. 

Za: 8     (prítomných 8 členov komisie) 
Zdržal sa :1    (Branislav Selčan) 

 
b/ Verejné prerokovanie Správy o hodnotení ˇUPN-Z Zečák konaného dňa 9.9.2021 
v športovej hale Na Barine 
 
Komisia vyjadrila nesúhlas so spôsobom vedenia verejného prerokovania správy o hodnotení, 
kedy účastníčky a účastníci mohli predkladať otázky iba písomnou formou. Tento spôsob 
prerokovania vyvolal na verejnom stretnutí zbytočné napätie, pričom komisia by uprednostnila 
ústnu formu podávania otázok na mikrofón. 
 

Za: 6     (prítomných 6 členov komisie) 
 

c/ Rozkopávky na ulici Pod Zečákom a oprava výtlkov na komunikáciách v MČ BA 
Lamač 
 



Komisia upozornila na asfaltovanie chodníka po rozkopávke na ulici Pod Zečakom počas 
intenzívneho dažďa, čo je v rozpore s príslušnou STN. 
 
Ing. Miroslav Širgel zabezpečí kontrolu realizovanej opravy a oboznámil komisiu 
s podmienkami rozkopávkového povolenia – prisľúbil zaslanie scanu povolenia členom 
komisie. 
 
Členovia komisie ďalej upozornila na akútnu potrebu opravy porúch vozoviek a chodníkov a na 
potrebu zabezpečovania zálievok prasklín tak, aby sa predlžovala životnosť asfaltových 
povrchov. 
 

Za: 6     (prítomných 6 členov komisie) 
 
d/ Ochrana drevín  pri investičných činnostiach Mestskej časti BA-Lamač 
 
Komisia upozornila na dlhodobé nedodržiavanie Arboristických štandardov – ochrany drevín 
pri stavebnej činnosti, naposledy pri Rekonštrukcii centrálnej zóny – Malokarpatského 
námestia a žiada stavebný dozor o dohľad nad dodržiavaním týchto štandardov tak, ako to má 
určené v zmluve. Zároveň požaduje zanesenie daných štandradov do Zmlúv o dielo so 
zhotoviteľmi stavieb aj s príslušnými sankciami. Konkrétne upozornila na navezenú zeminu v 
chránenom koreňovom priestore drevín medzi kinon a zdravotným strediskom. 
 
Ing arch Eva Kutišová oboznámila komisiu, že navezená zemina bude odsunutá z koreňového 
priestoru a požiada stavebný dozor o dôslednejšiu kontrolu počas realizovaných stavebných 
úprav. 
 
Komisia zobrala informáciu na vedomie  
 

Za: 6     (prítomných 6 členov komisie) 
 
d/ Zníženie povolenej rýchlosti na časti diaľnice prechádzajúcej cez katastrálne územie 
MČ BA-Lamač 
 
Komisia žiada MČ BA – Lamač opakovane vyvinúť všetky potrebné aktivity smerujúce 
k zníženiu povolenej rýchlosti, ktorá ma dopad na hluk z diaľnice. 
 

Za: 6     (prítomných 6 členov komisie) 
 
 

11. Záver 
 

 
Igor Polakovič, poverený predsedom vedením dnešnej komisie poďakoval všetkým za účasť a 
ukončil zasadnutie komisie. 
 
 
V Bratislave, 29.9.2021 
 
Zapísala: Ing. arch. Eva Kutišová,  tajomníčka komisie 
 
Overil:    Ing. Matúš Harmaňoš v. r. -  predseda komisie 


