
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby 

dňa  19.1.2022 o 17.00 hod. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zasadnutie komisie prebehlo formou elektronických prostriedkov v súlade s  Čl. VIIa 

rokovacieho poriadku komisie. 

 

Prítomní: Matúš Harmaňoš, Igor Polakovič, Branislav Selčan, Štefan Harmanoš, Martin Bugáň, 

Marko Polakovič, Valentín Magdolén, Peter Mikoláš 

 

Ospravedlnený : Veronika Hagovská  

 

Schválený program zasadnutia: 

 

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     

d/ Rodinný dom -  novostavba, Vrančovičova 1, Bratislava - Oznámenie o začatí 

konania o povolení obnovy konania 

e/ Prezentácie Urbanistickej štúdie Bory 

 

 

1. Otvorenie 
 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Matúš Harmaňoš, ktorý privítal prítomných 

a ospravedlnil neprítomnosť pani Veroniky Hagovskej. 

 

Tajomník komisie Ing. arch. Eva Kutišová požiadala o úpravu časového harmonogramu, 

z dôvodu prísľubu účasti zástupcov investora a spracovateľa UŠ Bory na komisii za účelom 

prezentácie danej urbanistickej štúdie. 

 

Navrhnutý program zasadnutia bol komisiu schválený bez pripomienok 

Za:  8                                               (prítomných 8 členov komisie) 

 

 

2. Správa o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich komisií 
 

Komisia zobrala informatívnu správu na vedomie a žiada doplniť bližšie informácie 

k riešeniu Protihlukovej steny. 

 

a/ 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 bol termín 

odovzdania diela 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. 

 

December 2021 - zhotoviteľ diela stavebná firma FensterHaus a.s., z dôvodu nekvalitne 

odvedenej práce a nedodržania dohodnutých termínov na ukončenie diela, pristúpila k výmene 

zodpovedného stavbyvedúceho. V priebehu mesiaca prebral dielo a vykonal pasportizáciu 

vykonaných prác.  

 

Január 2022 -  Mestská časť obdržala nový harmonogram na realizáciu prác, ktorý predpokladá 

ukončenie zákazky 4.3.2022. FensterHaus a.s. sa zaviazal k realizácii bleskozvodu na budove 

kina nad rámec zadania – ako kompenzáciu za predlžovanie termínu odovzdania diela. 



Komisia berie na vedomie.   

Za: 8      (prítomných 8 členov komisie) 

 

b/ 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. 

V priebehu mesiaca september boli zrealizované búracie práce a následne sa v mesiaci október 

začali betónovať oporné múry.  Počas betonáže oporných múrov prišlo k posunutiu debnenia 

a odliate oporné múry bolo potrebné rozbiť a opätovne vyliať, čo spomalilo priebeh realizácie 

diela. Firma zabezpečujúca betonárske práce v subdodávke bola nahradená, napriek tomu 

kvalita realizovaných prác nebola vyhovujúca -  oporné múry nespĺňajú potrebné parametre 

pohľadového betónu. Z tohto dôvodu Mestská časť Bratislava Lamač poslala výzvu 

zhotoviteľovi na pozastavenie prebiehajúcich prác, pasportizáciu vykonaných prác a hľadá 

postup, ktorý by zabezpečila požadovanú kvalitu poslednej časti centrálnej zóny Malokarpatské 

námestie.  

1.12. 2021 na kontrolnom dni bolo za účasti zástupcov investora – mestskej časti Bratislava 

Lamač a zhotoviteľa stavby firmy FensterHaus a.s. rozhodnuté, že zhotoviteľ stavby na vlastné 

náklady odstráni betónovú konštrukciu rampy, kvetináčov a oporného múra pri budúcom 

schodisku. Zároveň stavebná firma, ktorá bude v subdodávke pre zhotoviteľa realizovať oporné 

múry musí byť odsúhlasená objednávateľom. Rovnako aj zábradlie osadené na terase pred 

budovou kina bude demontované a nahradené novým v súlade s projektom a spĺňajúcim 

kvalitatívne parametre. 

December 2021 - zhotoviteľ diela stavebná firma FensterHaus a.s., z dôvodu nekvalitne 

odvedenej práce a nedodržania dohodnutých termínov na ukončenie diela, pristúpila k výmene 

zodpovedného stavbyvedúceho. V priebehu mesiaca prebral dielo a vykonal pasportizáciu 

vykonaných prác. Oporné múry a zábradlie boli odstránené na náklady zhotoviteľa. 

Január 2022 -  Mestská časť obdržala nový harmonogram na realizáciu prác, ktorý predpokladá 

ukončenie zákazky do 4.3.2022.  

 

Komisia berie na vedomie.   

Za: 8      (prítomných 8 členov komisie) 

 

c/ Zlatohorská ulica 

 
Informatívna správa: 

 

Výmena osvetlenia na Zlatohorskej a Borinskej ulici. 

-  ukončené práce na osadení a pripojení stĺpov verejného osvetlenia 20.12.2021, 

- momentálne nedodané všetky lampy osvetlenia, magistrát prisľúbil v priebehu mesiaca január 

dodávku a montáž zvyšných lámp, 



- spracovaný výkaz výmer na podklady pre cenové ponuky spätných úprav miestnej cesty / 

1840.5 m2 vozovky, 1202 m2 chodníkov/,  

- prekládka dopravného značenia, podľa poveternostných podmienok / zabezpečuje mestská 

časť/. 

 

 

Komisia berie na vedomie.   

Za: 8      (prítomných 8 členov komisie) 

 

 

 

d/ Cyklomost a cyklotrasy spájajúce mestské časť Bratislava  Lamač - Dúbravka 

 
Informatívna správa: 

 
Proces uzatvárania majetkových vzťahov pozemkov dotknutých stavbou cyklomostu medzi 

BSK, NDS a ŽSR je uzavretý a BSK prebral stavenisko od ŽSR. 

 

Stavebný úrad Bratislava Lamač obdržal všetky potrebné substanoviská dotknutých subjektov 

a inštitúcií a prebieha proces  prípravy vydania stavebného povolenia. 

 

Mestská časť Bratislava Lamač paralelne rokuje s magistrátom Hl. mesta SR Bratislavy 

o vybudovaní cyklotrás a s vlastníkmi pozemkov dotknutých výstavbou cyklotrás . 
 

Komisia berie na vedomie.   

Za: 8      (prítomných 8 členov komisie) 

 

e/ 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. Následne bola vymenovaná na 

komisia na vyhodnotenie ponúk: 

Člen komisie bez práva vyhodnocovať s právom otvárať ponuky – Mgr. Šedová, UpHill s.r.o. 

Členovia komisie bez práva vyhodnocovať - Ing Lukáš Baňacký – starosta MČ Lamač, Mgr. 

Petronela Klačanská, PhD. – vicestarosta, Mgr. Michaela Kovári Mrázová -prednosta, ing arch 

Eva Kutišová – poverená vedením RUR 

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky – ing arch Jan Kunec – autor projektu, Ing. 

Marian Školník – výherca VO na stavebný dozor, Vladimír Chvostík – rozpočtár 

 

V priebehu mesiaca októbra a novembre prebehlo niekoľko zasadnutí komisie, víťazný 

uchádzač firma Adifex a.s. bol požiadaný o doplnenie rozpočtu v tabuľkovom  formáte .xlsx 

a preukázanie splnenia podmienok v súĺade s vyhlásenou výzvou. Nakoľko firma Adifex a.s. 

doplnila potrebné informácie, bola jej cenová ponuka akceptovaná vo výške 3 721 678,45 Eur 

s DPH a 15.11.2021 bola rozposlaná informácia s výsledkom vyhodnotenia ponúk a  prebieha 

10-dňová lehota na podanie námietky.  V prípade, že nebude vznesená námietka, bude verejné 

obstarávanie na zhotoviteľa stavby uzavreté a následne bude môcť Mestská časť Bratislava 

Lamač podpísať Zmluvu o dielo do 3 mesiacov. 

 

December 2021 – január 2022  

 

Mestská časť Bratislava Lamač úspešne pripomienkovala vyjadrenie Riadiaceho orgánu 

ohľadne nesplnenia podmienok na udelenie NFP v prvej vlne a následne bola vyzvaná na 

doplnenie podkladov potrebných na ich udelenie.  

Kladné stanovisko zaslané z Ministerstva informácií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

o pridelení NFP bolo doručené na miestny úrad  21.1.2022, získaný príspevok je vo výške 

2 849 999,- eur.  

 

Výherca verejného obstarávania na zhotoviteľa, firma Adifex s.r.o.,  bol oboznámený so 

situáciou a pripravuje dokumenty potrebné na podpis Zmluvy o dielo vrátane harmonogramu 

prác. Obhliadka skutkového stavu -  areálu a budovy školy bola 19.1.2022 a zástupcovia firmy 

sa stretli aj s vedením  ZŠ, aby dohodli predbežné rámce a možné obmedzenia prevádzky  školy, 

ktoré bude potrebné zapracovať do harmonogramu prác 

 

Komisia berie na vedomie.   

Za: 8      (prítomných 8 členov komisie) 

 

 

3. Stanoviská k investičným činnostiam a informačným, reklamným a 

propagačným zariadeniam 
 

 

Informatívna správa: 

 

Referát územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti v súčasnosti eviduje 0 

žiadostí o stanovisko k investičným činnostiam a 0 žiadostí k informačným, reklamným 

a propagačným zariadeniam.  



 

Informácia o aktuálnom postupe pri odstraňovaní reklamných stavieb na pozemkoch v 

správe MČ Lamač 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“ a „mestská 

časť“) uznesením č. 82/2020/VIII zo dňa 01.10.2020 v časti C. požiadalo o bezodkladné vypovedanie 

všetkých nájomných zmlúv pre reklamné stavby na pozemkoch mestskej časti a pozemkoch zverených 

do jej správy.  V nadväznosti na uvedené mestská časť okrem vypovedania zmlúv pristúpila k podaniu 

žaloby na vypratanie nehnuteľnosti, nakoľko v opačnom prípade by v súlade s ust. § 676 ods. 2 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník došlo k automatickej prolongácii nájmu na obdobie jedného roka (v 

prípade nájmov dohodnutých na kratšiu dobu na toto obdobie) vo všetkých prípadoch dotknutých 

predmetným uznesením.  

 

Je nutné uviesť, že riešenie situácie súdnou cestou na základe podania žaloby o vypratanie nehnuteľnosti 

je z dôvodu zdĺhavosti krajným riešením, čoho dôsledkom je nevytýčenie pojednávaní v uvedenej veci 

ku dňu spracovania tohto materiálu. Mestská časť všetkými spôsobmi (najmä však telefonicky) aktívne 

komunikuje so subjektami užívajúcimi pozemky vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti bez 

platného právneho titulu, a vyvíja sústredené úsilie na odstránenie zariadení mimosúdnou cestou. Ako 

príklad výsledku spomínaného úsilia je nedávne odstránenie 4 reklamných plôch spol. Nubium 

situovaných na ulici Podháj (zároveň bolo pristúpené k čiastočnému späťvzatiu podanej žaloby) 

a prísľub odstránenia ďalšieho reklamného zariadenia v najbližšom období.  

 

Aktuálne je v riešení vydanie reklamných zariadení spol. euroAWK, ktoré sú toho času v 

úschove mestskej časti, ako už bola komisia informovaná v minulosti, spoločnosť bola 

vyzvaná  na ich prevzatie a súčasne na vydanie bezdôvodného obohatenia a úhradu nákladov 

spojených s vyprataním nehnuteľnosti, spolu s nákladmi za skladné  (zároveň bolo pristúpené 

k čiastočnému späťvzatiu podanej žaloby). Mestská časť v uvedenej veci konala v postavení 

vecne a miestne príslušného stavebného úradu v konaní o predĺžení doby trvania reklamnej 

stavby podľa § 60 ods. 2 písm. b), písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“), kedy právoplatne rozhodla o jeho zastavení. Následne mestská časť v postavení vecne 

a miestne príslušného stavebného úradu podľa § 117 ods. 1 v spojení s § 88 ods. 7 písm. a) 

stavebného zákona vydala súhlas s odstránením stavieb. Spoločnosť po odstránení zariadení 

dlhodobo nejavila záujem o ich prevzatie, ku zmene postoja došlo začiatkom roku 2022, kedy 

si nárokuje ich prevzatie avšak bez uhradenia časti nákladov. V prípade ak nedôjde 

k vysporiadaniu všetkých evidovaných pohľadávok, mestská časť pristúpi k podaniu ďalšieho 

žalobného návrhu. Mestská časť zároveň naďalej poskytuje plnú súčinnosť v rámci trestného 

konania podaného vo veci zo strany spoločnosti euroAWK, spol. s r. o. poskytovaním potrebnej 

dokumentácie OČTK a účasťou poverených zamestnancov na realizovaných výsluchoch. 
 

Komisia berie na vedomie. 
 

Za: 8     (prítomných 8 členov komisie) 

      

 

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 

 



Za: 8      (prítomných 8 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  

 

Za: 8      (prítomných 8 členov komisie) 

 

  

6. Riešenie tranzitu vo vnútorných častiach MČ Lamač a upokojenie 

dopravy - stav riešenia 

 
 

 
Informatívna správa: 

 

- projekčne spracovaná prvá časť organizácie dopravy na uliciach Cesta na Klanec, 

Vrančovičova, Borinská , Lediny, 

- odsúhlasené správcami miestnych ciest  

- momentálne na posúdení KDI, 

- v decembri 2022 zakúpené dopravné značenie a zariadenie  

 

Komisia berie informatívnu správu na vedomie  

 

Za: 8      (prítomných 8 členov komisie) 

 

 

 

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

značenia 

 

 
Informatívna správa: 

 

Prvá časť organizácie dopravy na ulici Studenohorská je projekčne spracovaná, pracovný 

názov SH1  

Návrh je predbežne odkonzultovaný s KDI. 

 
Komisia berie informatívnu správu na vedomie  

 

Za: 8      (prítomných 8 členov komisie) 

 

 



 

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

na chodníku, problematické miesta v Lamači 
 

 

Informatívna správa: 

 

Mestská časť Bratislava-Lamač nemá neregulované súvislé parkovanie na chodníkoch, 

iba parkovanie na vyznačených parkovacích miestach na chodníkoch na troch lokalitách: 

- ul. Heyrovského / 1x / a ulica Na Barine / 2x /  

Heyrovského 8 kolmých státí s dostatočnou šírkou pre peších, Na barine /prvý úsek/ 17 

čiastočne parkujúcich na chodníku a Na barine /druhý úsek/ 9 park. státí na chodníku. 

Uvedená novela zákona sa netýka zmeny parkovania na vyznačených parkovacích miestach na 

chodníkoch. 

 

Predseda komisie upozornil na ďalších 6 parkovacích miest s čiastočným státím na chodníku 

pred Heyrovského 1, ktoré nie sú označené zvislou dopravnou značkou, iba vodorovným 

dopravným značením. 

 

Komisia berie informatívnu správu na vedomie  

 

Za: 8      (prítomných 8 členov komisie) 

 

 

9. Projekt budovania kontajnerových stojísk - aktuálne informácie 

 
 

Informatívna správa: 

 

- Mestská časť koncepčne pripravila 4 lokality budovania kontajnerových stojísk: 

Malokarpatské námestie 9 /za budovou miestneho úradu / 

Malokarpatské námestie 6 / budova materskej škôlky / 

Malokarpatské námestie 11 / parkovisko za domom služieb / 

Heyrovského 4 / budova materskej škôlky / 

 

- v decembri 2021 mestská časť podpísala zmluvu o dielo s f. Gerhardt Braun Slovakia 

k.s. na realizáciu prvého kontajnerového stojiska na Malokarpatskom námestí 9 

s termínom realizácie do 31.3.2022, umiestnenie stojiska v prílohe  

- do konca roka 2021 požiadal mestskú časť jeden právny subjekt o majetkovo – právne 

vysporiadanie pozemku pod kontajnerovým stojiskom / bytový dom na 

Malokarpatskom námestí 8 /. 

 
Komisia berie informatívnu správu na vedomie  

 

Za: 8      (prítomných 8 členov komisie) 

 

 



10.   Stav projektov na základe schváleného rozpočtu na rok 2022 

 
Peter Mikoláš, Martin Bugáň a Marko Polakovič sa ospravedlnili z účasti na komisii. 

 

a/ Chodník Na Barine k futbalovému štadiónu, chodník na Podlesnej ulici 

a pokračovanie chodníka na Malokarpatskom námestí č. 8   

 
Informatívna správa: 

Momentálne prebieha koncepčná príprava podkladov pre zadanie na vypracovanie projektovej 

dokumentácie. 

 

b/ Spomaľovač na Bakošovej 

 
Informatívna správa: 

Mestská časť Bratislava Lamač oslovila realizačné firmy na vypracovanie cenovej ponuky 

zhotovenia diela. 

 

c/ Opravy ciest a chodníkov 

 
Informatívna správa: 

 

Mestská časť v závislosti na rozpočte na rok 2022 plánuje opraviť sieťové celoplošné defekty 

na vozovkách  miestnych ciest III. a IV. triedy v lokalitách: 

Cesta na Klanec 71 

Parkovisko za miestnym úradom 

Cesta na Klanec v celej dĺžke jedného jazdného pruhu 

Lediny /od Borinskej po Rajtákovu/ 

Zlatohorská 

Vysokohorská 

Pod Zečákom /úsek od Segnárov po horizont ulice/ 

Chodníky Na barine : 

- v úseku ŠH a futbalového ihriska 

- v úseku Domu seniorov a komunitnej záhrady 

d/ Stará pošta a požiarna zbrojnica 

 
Informatívna správa: 

 

Mestská časť Bratislava Lamač na základe dobrých skúseností s realizáciou stavebných prác 

v minulosti, oslovila firmu Hydros s.r.o. na vypracovanie cenovej ponuky na opravu 

a rekonštrukciu strechy.  

Zahájenie prác je plánované na prelome mesiacov január-február 2022 - v závislosti od 

poveternostných podmienok. Vyčistenie objektov a prípravné práce boli realizované 

v decembri.  

 

e/ skatepark 

 
Informatívna správa: 



 

Navrhovaný skatepark bude pozostávať z betónových prekážok,  (samotný projekt je rozdelený 

na dve časti, časť skatepark a časť basketbalové ihrisko), vhodne doplnený zeleňou, lavičkami 

a priestorom pre verejnosť 

V novembri 2021, Mestská časť podala žiadosť o sumu 140 000 eur o dotáciu z grantu na 

magistrát hl. mesta SR Bratislavy, jeho vyhodnotenie je plánované v januári 2022.  

Na základe výšky získaného NFP a vyhodnotení celkovej finančnej situácie, bude vypísané VO 

na zhotoviteľa. 

 

 

Komisia berie informatívne správy na vedomie. 

 

Za: 5      (prítomných 5 členov komisie) 

 

 

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) 

 

Informatívna správa: 

 

Komisia obdržala podklady k schválenému rozpočtu s podrobným rozpisom jednotlivých 

výdavkov a programov. 

 

Komisia berie informatívnu správu na vedomie. 

 

Za: 5      (prítomných 5 členov komisie) 

 

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

možných úspor resp. navýšenia príjmov Mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

 

Informatívna správa: 

 

V priebehu roku 2022 zaháji Mestská časť  Bratislava – Lamač jednu z najväčších investičných 

akcií v histórii, čo si vyžiada nemalé finančné náklady z rozpočtu na najbližšie roky. Z tohto 

dôvodu, starosta osloví formou mailu, predsedov jednotlivých komisíí s výzvou na 

zadefinovanie možných úspor, príp. foriem navýšenia príjmov.  

 

 

Komisia súhlasí s návrhom a predseda komisie pán Matúš Harmaňoš pošle návrhy od členov 

komisie v priebehu týždňa na sekretariát mestskej časti. 

 

 

Za: 5      (prítomných 5 členov komisie) 

 

 

 

 



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

 

 

 

Informatívna správa:  

 

Mestská časť Bratislava Lamač pripravila stanovisko k pripravovanej 

Aktualizácii  územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany 

mesta , ktorý pripravuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.  

 

Komisia berie informatívnu správu na vedomie. 

 

Za: 5      (prítomných 5 členov komisie) 

 

d/ Rodinný dom -  novostavba, Vrančovičova 1, Bratislava - Oznámenie o začatí konania 

o povolení obnovy konania 

 

Komisia v súlade so svojimi uzneseniami zo zasadnutí konaných v priebehu roku 2019 / 13.3, 

10.4, 10.7. a 23.10./, vyjadrila podporu pani Kataríne Šuplatovej a nesúhlasí s konaním 

Stavebného úradu Lamač, ktorý skolaudoval novostavbu. 

 

Komisia berie informatívnu správu na vedomie. 

 

Za: 5      (prítomných 5 členov komisie) 

 

e/ Prezentácie Urbanistickej štúdie Bory 

 

Informatívna správa: 

 

 

Mestská časť Bratislava Lamač obdržala Urbanistickú štúdiu Bory, Bratislava, spracovateľ 

FORFORM s.r.o., pre investora Bory a.s. 

Formou on line prezentácie bol členom komisie predstavený zámer a návrh urbanistického 

riešenia Bory. Na prezentácii sa zúčastnili 

- Ing arch.Dušan Ševela, Head of Design Development,  Penta Real Estate, s. r. o.,  

- Ing arch Kornel Kobak a Ing arch. Peter Vitko , FORFORM s.r.o. – spracovatelia UŠ Bory 

 

Komisia berie informatívnu správu na vedomie. 

 

Za: 8      (prítomných 8 členov komisie) 

 

 

 

12. Záver 
 

 

Matúš Harmaňoš – predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a  ukončil zasadnutie 

komisie. 

 

 



V Bratislave, 21.1.2022 

 

 

Zapísala: Ing. arch. Eva Kutišová,  tajomníčka komisie 

 

Overil:    Ing. Matúš Harmaňoš v. r. -  predseda komisie 


