
Výstup 
 

zo zasadnutia komisie životného prostredia a hospodárskej 
stratégie a komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby 

konaného dňa 25.06.2019 
 
  

 

Členovia komisií sa na svojom spoločnom rokovaní uzniesli na nasledujúcom: 
 

1) V prípade riešenia výsadby vegetačných prvkov bude zriadená pracovná skupina zložená 
z 5 členov a ako konzultant bude prizvaný p. Tužinský. Členovia prac. Skupiny sú: p. 
Bugáň, p. Harmaňoš, p. Magdolen, p. Kniez a p. Velič. Pracovná skupina vytvorí návrh 
miest pre výsadbu vegetačných prvkov vzrastlých drevín na ploche námestia. Ing. 
Tužinský pripraví návrh druhového zloženia. 
 

2) Riešiť výsadbu v dvoch etapách a takto pripraviť aj verejné obstarávanie. 1. etapa 
výsadba kvetov (čo najskôr), 2. etapa výsadba drevín vo vhodnom vegetačnom období 
(jeseň 2019) 
 

3) Osloviť DUVISTAV s možnosťou odstránenia dlažby pre výsadbu stromov 
 

4) Uskutočniť dočasnú výsadbu letničiek do schodových stupňov a za týmto účelom zvolať 
brigádu lamačanov (členov komisií) v termíne do 7.7.2019 
 

5) Umiestniť drevené sedáky na betónové platne určené na sedenie. 
 

6) Riešiť strednú časť námestia (pod lipami) bez pódia 
 

7) Doplniť do spodnej časti námestia (pod borovice) hracie prvky pre deti tvorené 
z prírodných materiálov 
 

8) Doplniť do plochy pod lipami oddychové a relaxačné prvky pre dospelých (šachové 
stolíky, odpočívadlá a p.) 
 

9) Vytvoriť obslužný chodníček od zdravotného strediska smerom k pripravovanej rampe 
na hornú časť námestia. 
 

10) Vybudovať chodník spájajúci strednú časť od kina smerom k cukrárni. Chodník by mal 
byť organického tvaru.  
 

11) Opraviť prepojovací chodník od námestia smer zastávka MHD Podháj smer Lamač. 
 

12) Strednú časť námestia pri opornom múre riešiť terasovito s výsadbou vzrastlej stromovej 
vegetácie, doplnenej o popínavé rastliny po stenách, ktorá by mala slúžiť ako tieniaci 
prvok pre hornú časť námestia. Do tejto fázy zapracovať aj odporúčania pracovnej 
skupiny. 
 

13) Umiestniť zákazové značky pre vjazd vozidiel na celé námestie a zároveň umiestniť 
zábranu (stĺpik) na vjazd ku kinu. (možnosť umiestnenia stĺpiku prekonzultovať 
s odborníkmi – vjazd záchranných zložiek) 
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14) Odstrániť baner a zábradlie v hornej časti námestia. Pokiaľ sa preukáže, že odstránenie 
zábradlia nie je z bezpečnostného hľadiska v súčasnosti možné, zábradlie dočasne 
ponechať. 
 

15) V rámci úpravy hornej časti riešiť aj vstup do kina. 
 

16) Nespájať prípravu územného plánu zóny Vrančovičova s územným plánom zóny 
Malokarpatské námestie 
 

17) Revitalizáciu Vrančovičovej ulice riešiť prostredníctvom architektonickej súťaže.      
 
 
 

 
  

 
  

   

Zapísal: 25.6.2019 Ing. Marek Poláš  

  

Overil: Ing. Veronika Hagovská 

 

Ing. Matúš Harmaňoš  

 


