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IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU 

Názov úlohy:  Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Lamač 

   do roku 2010 

Čiastková úloha: Časť C – Doplnkové služby a dokumenty  

Cieľ čiastkovej úlohy: Realizovanie ankety podľa schváleného dotazníka medzi respondentmi mestskej 

   časti Bratislava – Lamač, vyhodnotenie dotazníkov a prezentácia výsledkov. 

   Materiál odhadovaných finančných nákladov jednotlivých investičných aktivít. 

Zadávateľ:  Mestská časť Bratislava - Lamač 

Zástupca zadávateľa: Mgr. Oľga Keltošová, starostka  

Zhotoviteľ:  Urbanis, s.r.o., Bratislava  

IČO:   35 927 356 

Zástupca zhotoviteľa: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, konateľka 

Pracovné metódy: Systémová analýza, komparatívna analýza, expertné metódy  

Spôsob zadania: Verejná súťaž 

Termín spracovania: Máj – október 2007 

 

Zadanie úlohy 

MČ Bratislava – Lamač si v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov objednalo spracovanie Stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja meststkej 

časti Bratislava - Lamač do roku 2010 u spoločnosti Urbanis, s.r.o. na základe Zmluvy o dielo, č. zmluvy: 

1/2007, podpísanej 30.04.2007, medzi mestskou časťou Bratislava - Lamač, zastúpenou starostkou Mgr. 

Oľgou Keltošovou a spoločnosťou Urbanis s.r.o., zastúpenou Ing. arch. Zuzanou Aufrichtovou. 

 

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE 

Kraj:   Bratislavský 

Okres:   Bratislava IV 

Mesto:   Bratislava 

Mestská časť:  Bratislava – Lamač 

Kataster:  Lamač 

Územná rozloha MČ: 654,3 ha 

Počet obyvateľov: 6 447 

Nadmorská výška:  Vodáreň 273,7 m.n.m 
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Vyhodnotenie dotazníka 
 

1. Do akej vekovej kategórie patríte? 

a.  od 15 do 24 rokov    3% 

b.  od 25 do 44 rokov  45% 

c.  od 45 do 59 rokov   26% 

d.  nad 60 rokov   26% 

 

 

2. Z hľadiska pohlavia ste: 

a.  žena    44% 

b.  muž    56% 

 

 

 

3. Z hľadiska vzdelania patríte medzi obyvate ľov s: 

a.  vysokoškolským vzdelaním   51% 

b.  stredoškolským s maturitou  46% 

c.  stredoškolským bez maturity    3% 

d.  odborným učňovským vzdelaním   0% 

 

 

4. Z hľadiska ekonomickej aktivity patríte medzi: 

a.  zamestnancov v súkromnom sektore  21% 

b.  zamestnancov vo verejnom sektore 35% 

c.  súkromných podnikateľov    8% 

d.  študentov      5% 

e.  dôchodcov    28% 

f.  v domácnosti alebo na materskej   3% 

g.  nezamestnaných     0% 
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5. Bývate v Lama či v: 

a.  byte v osobnom vlastníctve 66% 

b.  dome v osobnom vlastníctve 13% 

c.  nájme v obecnom byte    3% 

d.  nájme v súkromnom byte   6% 

e.  družstevnom byte    6% 

f.  podnájme alebo u rodičov   6% 

 

6. Aký ve ľký je Váš byt? 

a.  0+1     0% 

b.  1+1   14% 

c.  2+1   31% 

d.  3+1   38% 

e.  4+1   11% 

f.  Väčší     6% 

 

 

7. Koľko osôb býva vo Vašej domácnosti? 

a.  1   16% 

b.  2   42% 

c.  3   24% 

d.  4   18% 

e.  5     0% 

f.  6     0% 

 

 

8. Ste spokojný/spokojná so svojou sú časnou bytovou situáciou? 

a.  áno   77% 

b.  nie (prečo?)  23% 

Uvedené dôvody: 

„Potrebujeme väčší byt“, „je nás veľa a stromy pred oknami nám likvidujú izbové rastliny a panel prepúšťa cigaretový dym a hluk“, 

„nadmerný hluk z Hodonínskej cesty, neuskutočnená výsadba zelene v okolí novostavieb na Heyrovského - o to živelnejšia výstavba 

reklám, napriek tomu, že sa jedná o novostavbu parkovanie nie je dobre vyriešené (bežne sa parkuje na chodníku), veľkosti miest 

pre odpadové kontajnery nie sú dobre navrhnuté - medzi Heyrovského 3 a 5 malé, kontajnery blokujú vjazd do garáže, inde sú 

zbytočne veľké“, „hluk z Hodonínskej cesty, neupravené okolie“, „osamostatniť sa“. 
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9. Ako chcete rieši ť zlepšenie Vašej sú časnej bytovej situácie? 

a.  presťahovaním do inej MČ   5% 

b.  výstavbou domu  15% 

c.  kúpou bytu   25% 

d.  presťahovaním v Lamači 10% 

e.  prestavbou domu/bytu  15% 

f.  žiadosťou o pridelenie bytu   5% 

g.  kúpou domu     5% 

h.  presťahovaním mimo Bratislavy   5% 

i.  inak (ako?)   15% 

Uvedené dôvody: 

„som spokojná“, „neskor kupou noveho vacsieho bytu v tichej casti alebo vystavbou domu“, „nejako nemám na zmenu príjem 

peňazí“, „som spokojná“. 

 

10. Ste spokojní so sie ťou obchodov v Lama či? 

a.  áno    13% 

b.  skôr áno   26% 

c.  skôr nie (čo Vám chýba?) 38% 

d.  nie (prečo?)   23% 

 

Uvedené dôvody: 

c:  „drogéria“, „Masiarstvo“, „sieť služieb, obchodov, je nerovnomerne 
rozmiestnená a z niektorých častí obce je značne vzdialená“, „drogeria,  
papiernictvo“, „Vacsi vyber v miestnych (pristupnych peso) potravinach 
 je tu len Rema, koli vacsej konkurenci by bolo dobre keby sem prisiel este aspon jeden retazec (Billa,Jednota,...). Dalej na tejto 
zapadnej strane mesta (Lamac,Dubravka,Devinska) myslim, ze chybaju vacsie obchody s elektronikou (Nay,Datart,a pod)“, 
„drogéria“, „drogéria mäsiarstvo“, „Ovocie + zelenina, ďalšia samoobsluha, internet pre občanov, mesiarstvo, šport. Potreby 
a drogéria“, „sluzby,ine obchody ako drogeria a podobne“. 
d: „Drogéria a ďalšie obchodíky“, „Malo obchodov, nepristupne“, „Rema 1000 a Lidl, nepokryjú celú sieť potrebných obchodov 
v Lamači“, „akých obchodov?“, „je tu malo obchodov a drahe potraviny ( Rema )“, „ovocie, zelenina, drogéria, mäso-údeniny“, 
„chýbajú základné obchody: mäsiarstvo, drogéria“, „okrem potravín, PNS, kvetinárstva a pochybného čvira tu nič nieje“ 

 

11. Existuje v Lama či dostato čná ponuka pracovných miest? 

a.  áno      5% 

b.  skôr áno   18% 

c.  skôr nie (čo Vám chýba?) 21% 

d.  nie (čo navrhujete?)  41% 

nevyplnilo     15% 

 

Uvedené dôvody: 

c:  „viac IT spolocnosti“, „IT“, „nepoznam“, „neviem posúdiť“, uplatnenie dôchodcov“,  
d: „administratívne miesta, vacsie firmy“, „podporu vstupu investorov a podnikatelov“, „nevidím problém dochádzať do mesta“, „vyjsť 
v ústrety podnikateľom, možnosť vzniku nových firiem“, „Viac aktivačných prác“, „je tu málo možností, ale hlavne aby tu bol rozvoj 
malých podnikateľov“, „Podporovať podnikateľov a živnostníkov“. 
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12. Ste spokojní s úrov ňou dopravy do zamestnania? 

a.  áno    33% 

b.  skôr áno   28% 

c.  skôr nie (čo Vám chýba?) 15% 

d.  nie (prečo?)   18% 

nevyplnilo       5% 

 

Uvedené dôvody: 

c:  „Hustejsie intrevaly spojov“, „ranné dopravné zápchy, niektoré autobusy v katastrofálnom stave bez klimatizacie“, „Spoje č. 63 
často vypadávajú a meškajú, spj č. 23 jazdí len zriedkavo do dúbravky, často len 1. krát za hodinu, čo je málo“, „zápchy pod 
Patrónkou v v Mlynskej Doline“,  
d: „síce sporadicky ale predsa vynechávajú spoje, mnohokrát sú v dezolátnom stave. Taktiež aj niektoré neopodstatnené 
obmedzenia rýchlosti..“, „velke intervaly medzi spojmi“, „neriešenie dopravy na Hodonínskej ceste, zápchy, neopravené cesty, MHD 
- vozový park, celková kultúra cestovania“, „autobusy meškajú“, „vozíme sa horšie ako dobytok“. 
 
13. Je v Lama či dostatok príležitostí pre aktívne športové vyžiti e? 

a.  áno    23% 

b.  skôr áno   23% 

c.  skôr nie (čo Vám chýba?) 26% 

d.  nie (čo navrhujete?)  23% 

nevyplnilo       5% 

Uvedené dôvody: 

c:  „športový areál“, „posilňovňa, lezecká stena“,  
d: „nové ihriská“, zle využitá hala telocvične pre verejnosť“, „vytvoriť fitness centrum a spristupnit telocvicne aj individulane pre 
verejnost“, „open air sportoviska“, „Squashove kurty, cyklotrasa(aj pre korculiarov) cez Dubravku k mostu Lafranconi, cyklotrasa (aj 
pre korculiarov) do Devinskej“. 

 

14. Ste spokojní s kultúrnym vyžitím v našej mestsk ej časti? 

a.  áno    10% 

b.  skôr áno   33% 

c.  skôr nie (čo Vám chýba?) 33% 

d.  nie (čo navrhujete?)  15% 

nevyplnilo       8% 

Uvedené dôvody: 

c:  „viac akcii a kultúrny dom pre deti a mládež“, „Viac kultúrnych podujatí cez leto“, „viacej spoločenských akcii, hlavne v letnych 
mesiacoch , štadión, námestie, kultúrne leto“, „kino hrá iba občas, iná kultúra tu nie je“, „neviem posúdiť“, „Tanečné večierky bez 
dymu a alkoholu, niekedy boli v starom kultúrnom dome“, „kultúrny dom“, „verejná čitáreň otvorená denne, s možnosťou stolných 
hier“, „lepšia kultúra“. 
d: „asi postaviť ďalšiu krčmu a kasíno“, kedysi v kulturáku boli programy a občas tanec“, „lepšiu dopravu do mesta“, „hlavne mi vadí 
trápna iniciatíva bývalých/súčasných učiteliek základnej a materskej školy, neústretovosť voči mladým, zastavanie plochy kde býval 
cirkus a pod.“, „vytvoriť dom kultúry ako spoločenské centrum pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí“. 
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15. Ste spokojní so sie ťou zdravotníckych služieb v Lama či? 

a.  áno    21% 

b.  skôr áno   44% 

c.  skôr nie (čo Vám chýba?) 13% 

d.  nie (čo navrhujete?)  15% 

nevyplnilo       8% 

Uvedené dôvody: 

c:  „viac specialistov“, „nevyuzivam tieto sluzby v Lamaci“, „neviem posúdiť“,  
d: „dlho sa čaká u doktorky Mudr. Kollárovej“, „aby som ochorela“, „zvýšiť počet obvodnych lekárov, dlho sa musí čakať“, „riesenim 
by bola vytvorenie polikliniky na jednom mieste“, „chýba mi tu ORL ambulancia. Navrhuje prehodnotenie spôsobilosti niektorých 
lekárov“. 

 

16. Považujete po čet miest v predškolských zariadeniach za dostato čný? 

a.  áno    23% 

b.  skôr áno   38% 

c.  skôr nie (prečo?)    3% 

d.  nie (čo navrhujete?)  10% 

nevyplnilo     26% 

Uvedené dôvody: c:  „neviem posúdiť“, d: „neviem“, „nebrániť iniciatívam rodičom a snahe o ich rozšírenie“, „skolka v hornej 
casti Lamaca (napr. nad obchodmi)“, „neviem“, „viac škôlok pre deti, aby nemuseli chodiť inde“ 

 

17. Považujete po čet miest v školských zariadeniach za dostato čný? 

a.  áno    38% 

b.  skôr áno   38% 

c.  skôr nie (prečo?)  23% 

d.  nie (čo navrhujete?)    0% 

nevyplnilo     23% 

Uvedené dôvody: c:  „neviem posúdiť“, d: „neviem“. 

 
18. Ste spokojní so sie ťou služieb v Lama či? 

a.  áno    13% 

b.  skôr áno   38% 

c.  skôr nie (čo Vám chýba?) 23% 

d.  nie (čo navrhujete?)  26% 

Uvedené dôvody: 

c:  „poyri bod 10c“, „viac nefajciarskych podnikov (cajovna, cukraren,a pod..), chybaju tu restauracie“, „cýba internet pre občanov, 
oprava obuvy“, „viac obchodov schopných konkurencie, potraviny, drogéria“,d: „opravára obuvy, čistiareň“, „zabezpečiť napr. 
čistiareň“, „chýba obuvník, internet“, „ake tu mame služby?, vytvorit podmienky pre vstup sluzieb do Lamaca“, „priestory pre male 
prevadzky a podnikatelsky inkubator“, „pestrá ponuka služieb živnostníkov a remeselníkov – Lamačanov“. 
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19. Čo ďalšie Vám chýba alebo vadí na kvalite života v Lama či? 

absencia spoločenského a kult. vyžitia - organizovanie pravidelných koncertov a divadelných predstavení, slabá ústretovosť 

obecného zastupiteľstva k občanom, V starej casti Lamaca a nad Studenohorskou je zla kvalita vozovky, vytlky, diery, chabý 

kultúrny život, Viac upratovat,viac udržiavat zelen, vadí mi hluk z dialnice a zo železničnej trate, Chyba tu viac detskych ihrisk, 

pieskovisk, preliezaciek, pekáreň, vadí mi, že reštaurácia Trojka často nedodržuje záverečnú hodinu, je hlučná - najmä ak majú 

akciu, údržba a rozširovanie zelene, možno vytvorenie parku, Dopravne nedoriesena Hodoninska cesta, treba ju spomalit svetelnou 

krizovatkou pri vyusteni Vrancovicovej ul. vratane stredovych ostrovcekov (ako napr. v Devinskej Novej Vsi) a kruhovymi objazdami 

minimalne pri predajni Peugeot pri napojeni na dialnicu. Tento usek vobec nie je oznaceny dopravnou znackou usmernujucov 

vodicov iducich zo Zahoria, aby vyuzivali dialnicu namiesto tranzitovania cez Lamac. Treba vylucit nakladnu dopravu aj smerom von 

z mesta. Smer Stupava je nepochopiteľne vedený cez Lamač (dokonca aj po výjazde z tunela Sitina budú autá smerované okolo 

čerpacej stanice Slovnaft cez Lamač !!!) Chýbajú aj zvýšené prechody pre chodcov na sidliskových komunikáciach, ktoré by 

spomaľovali dopravu a zabezpečili výššiu bezpečnosť pre chodcov., Internet v knižnici je nedostatočný bez možnosti používať cd 

a diskety, nadmerne obsadené prenajaté parkoviská pred bytovkami, miestna polícia, nič, chýbajú lavičky, neporiadok po takej 

slabej zime, športoviská, prechody pre chodcov na lamačskej ceste, ihriská, obchody, kedy sa dokončia chodníky na Vrančovičovej 

ul., konečne dokončiť kúpalisko, Internet v knižnici je otvorený večer - sobota, nedeľa, parkovanie na chodniku, travnatych plochach, 

ktore nie vzdy je sposobene nedostatkom miesta ale neohladuplnostou a drzostou niektorych vodicov. Treba postavit parkovaci dom 

a zacat postihovat nedisciplinovanych vodicov., doprava - redukcia, spomalenie dopravy po Hodonínskej, výstavba protihlukovej 

bariéry, kruhových objazdov, spomaľovačov, stredových ostrovčekov, spojenie Dúbravky a Lamača, riešenie parkovania (vystavba 

parkovacích domov, garáží) ... Prečo je smer na Stupavu stále vedený cez Lamač a nie po diaľnici?, vadí mi, že veľa ľudí necháva 

počas dňa psov na balkóne a tý potom štekajú do zbláznenia,su nevybehaný a ich potom vyrušuje každý podnet - je to týranie, V 

starej casti Lamaca a nad Studenohorskou je zla kvalita vozovky, vytlky, diery, slabá ústretovosť obecného zastupiteľstva 

k občanom, nedobudovaná infraštruktúra, rozostavané kúpalisko, informačné centrum na podporu turistiky, Bezbarierove prechody z 

chodnika na prechod pre chodcov, nedostatok miest na park., lokálny kanál v TV, ktorý by informoval a dianí v Lamači, zlepšenie 

www stránky, jej prehľadnosti, vytvorenie diskusného fóra, chyba protihlukova stena od dialnice a aj Hodoninskej cesty, Internet 

treba v nefajčiarskom priestore po celý deň a cez víkendy, chýba kúpalisko, predĺžiť trasu linky č. 38 od Vojenskej nemocnice až na 

Kramáre, Nedostatočné priestory pre parkovanie áut, nadmerné obsadenie a kúpenie, parkovacích miest pred domami na ulici v 

rozpore s VZN mč lamač, totalne zanedbane okolie bytovych domov. Preco napr. mestska cast nezaviaze stavebnikov, aby po 

ukonceni stavby vykonali upravu okolia a vysadbu zelene?, psie exkrementy, nedostatocne postihovanie majitelov, smeti všade 

naokolo, najmä medzi panelákmi, kde boli kedysi smetné koše, chýba mi drogeria, klientské centrum pre občanov, premyslená 

koncepcia rozvoja na viac rokov dopredu. 

 

20. Ako hodnotíte možnosti trávenia vo ľného času v Lama či? 

a.  dobré    23% 

b.  primerané   28% 

c.  dostatočné(čo Vám chýba?) 18% 

d.  nedostatočné (čo navrhujete?) 26% 

nevyplnilo       5% 

 

Uvedené dôvody: 

c:  „vid. bod 13. - squash, cyklotrasy“, „bedminton“, „spotoviska“, „okrem blízkosti lesa nie je kde traviť voľný čas“, „Málo priestoru a 
času pre stolný tenis, pre klub a verejnosť v základnej škole“,  
d: „zriatiť centrum voľného času pre deti a mládež“, „rôzne ihriská voľne prístupné, plaváreň“, „zľavy na tenis pre dôchodcov“, 
„telecvične v školách využívajú cudzie kluby. Spoje BA“, „c slabý výber možností na šport a relaxáciu - chýba bedminton, sqash, 
lezecká stena, celoročná plavareň, sauna, miesto na korčulovanie (inline aj lad)  - za týmito aktivitami treba cestovat“, „park, menšie 
atrakcie, kaviareň na úrovni s terasou, detské ihriská“, „nič organizované (okrem kostola), čo by spájalo ľudí dokopy a robilo by z 
nich susedov a priateľov“. 
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21. Ako ste spokojní s údržbou ciest? 

a.  výborná      3% 

b.  dobrá    31% 

c.  dostatočná (čo treba zlepšiť?) 36% 

d.  zlá (čo Vám najviac vadí?) 28% 

nevyplnilo       3% 

Uvedené dôvody: 

c:  „pohotovejšie reagovať na výtlky“, „častejšie treba zametať a polievať cesty, je na nich veľa prachu“, „častejšie treba zametať a 
polievať cesty, je na nich veľa prachu“, „V starej casti Lamaca a nad Studenohorskou je zla kvalita vozovky, vytlky, diery“, 
„zarovnanie“, „v zime udržovat aj ulice pri domoch“, „diery v ceste pri otočke autobusov - Vrančovičova ul.“, „oprava ciest 
a chodníkov“,  
d: „zlé hrbolaté cesty“, „sneh a ľad v zime sa odpratáva neskoro, cesty sú špinavé, lístie zo stromov“, „zlé dopravné značenie - 
vodorovné aj zvislé, zničené vozovky“, „výtlky, hrby, značenie a riešenie dopravy“, „oprava vozoviek by mohla byt na kvalitnejsej 
úrovni“, „cez zimné mesiace hrubá vrstva ľadu na námestí je nonsens skoro každý rok“, 

 

22. Vyhovuje Vám kvalita zásobovania plynom? 

a.  výborná     21% 

b.  dobrá     54% 

c.  dostatočná (v čom vidíte rezervy?) 15% 

d.  zlá (prečo?)      0% 

nevyplnilo      10% 

Uvedené dôvody: 

c:  „dokončia sa aj časti kde nieje plyn?“.  
 

23. Vyhovuje Vám kvalita zásobovania vodou? 

a.  výborná     31% 

b.  dobrá     56% 

c.  dostatočná (v čom vidíte rezervy?)   8% 

d.  zlá (prečo?)     

nevyplnilo        5% 

Uvedené dôvody: 

c:  „pravidelnejšie informovať občanov o kontrole kvality pitnej vody“,  
 

24. Vyhovuje Vám kvalita zásobovania elektrickou en ergiou? 

a.  výborná     26% 

b.  dobrá     49% 

c.  dostatočná (v čom vidíte rezervy?) 10% 

d.  zlá (prečo?)    10% 

nevyplnilo        5% 

Uvedené dôvody: 

c:  „výpadky bez oznámenia“, „často vypadáva elektrina v domoch a vo verejnom osvetlení“, „často dochádza k výpadkom“,  
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25. Ste spokojní s kvalitou požiarnej ochrany? 

a.  výborná       8% 

b.  dobrá     56% 

c.  dostatočná (v čom vidíte rezervy?) 13% 

d.  zlá (prečo?)      5% 

nevyplnilo      18% 

Uvedené dôvody: 

c:  „Neviem si ani predstavit ako by zasahovali hasiči na našej ulici,ked je plná aut.“, „nemala som možnosť posudiť to“, „kryty, 
masky pre obyvateľov“, „Lamač by mohol mať aspon dobrovoľných hasičov“, „v hydrantoch chýbajú hadice“, „v Lamači 
neexistujú dobrovoľní hasiči a zišli by sa sem tam aj na organizovanie dedinskej zábavy“. 
 

26. Vyhovuje Vám kvalita zásobovania teplom? 

a.  výborná     15% 

b.  dobrá     67% 

c.  dostatočná (v čom vidíte rezervy?) 10% 

d.  zlá (prečo?)      0% 

nevyplnilo        8% 

Uvedené dôvody: 

c:  „nemoznost ovplyvnit zaciatok vykurovacej sezony“. 

 

27. Ste spokojní s kanalizáciou v Lama či? 

a.  výborná       8% 

b.  dobrá     59% 

c.  dostatočná (v čom vidíte rezervy?) 10% 

d.  zlá (prečo?)    10% 

nevyplnilo      13% 

Uvedené dôvody: 

c:  „treba dokončiť kanalizáciu tam kde chýba“, „odkanalizovať zbytok st. Lamača“, „neviem posúdiť“, . 
d:  „na Bakošovej vytápa pivnice a nové domy, stav sa len zhoršuje“, „zapchata kanalizacia, na komukikaciach a na  kontajnerovzch 
stojiskach Na barine“ 

 

28. Ste spokojní s kvalitou práce miestneho úradu s amosprávy v Lama či? 

a.  výborná     13% 

b.  dobrá     36% 

c.  dostatočná (čo Vám chýba najviac?) 31% 

d.  zlá (prečo?)    13% 

nevyplnilo        8% 

Uvedené dôvody: 

c:  „dúfam, že sa s novým vedením zlepší“, „Zatiať neviem posúdit“, „skoda ze nie je viac takychto moznosti: elektronicka 
samosprava, podanie ziadosti, vyplnenie tlaciv. Som potesena, ze ste s tym konecne zacali i ked len formou dotaznika.“, „Bolo by 
dobre popracovat na informovani verejnosti“, „pravidelna verejna prezentacia“, „väčši priestor na spoluprácu s občanmi“, „myslím si, 
že chýba koncepcia rozvoja Lamača - doprava, zeleň, reklamne plochy“, „priamejšia spolupráca s občanmi“. 
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d:  „bývalý starosta sa staral viac o svoje podniky, ako o Lamač“, „za starostu Petra Šramka, korupcia skrytá, birokratické riadenie, 
diskriminácia ostatných športov okrem futbalu, karate, badmintonu, neplnenie uznesení“, „chýba koncepcia rozvoja“, „nevidím 
výsledky, ústretovosť, ovplyvnňuje ma aj subjektívna zaujatosť“. 

 

29. Ste spokojní s kvalitou vydávania povolení a li cencií? 

a.  výborná       3% 

b.  dobrá     54% 

c.  dostatočná (čo Vám chýba?)    8% 

d.  zlá (prečo?)      3% 

nevyplnilo      33% 

Uvedené dôvody: 

c:  „neviem posúdiť“, „nežiadala som o licenciu - prečo nie je v dotazníku aj možnosť - nemám skúsenosť“. 
d:  „všetko sa robí poštárom, chýbajú formuláre, prehľady o tom čo a ako vybaviť, zlá informovanosť“, „neviem posúdiť. 

 

30. Ste spokojní s úrov ňou poskytovania priestorov na podnikanie? 

a.  výborná       0% 

b.  dobrá     31% 

c.  dostatočná (čo Vám chýba?)  26% 

d.  zlá (prečo?)    10% 

nevyplnilo      33% 

Uvedené dôvody: 

c:  „neviem posúdiť“, „nie sú vytvorené podmienky“, „malo priestorov“, „nepotrebujem, neviem posúdiť“,  
d:  „je ich nedostatok a s tým súvisí aj kvalita a dostupnosť služieb živnostníkov a podnikateľov“, „neviem posúdiť. 

 

31. Ste spokojní s kvalitou odpadového hospodárstva ? 

a.  výborná       3% 

b.  dobrá     64% 

c.  dostatočná (čo treba zlepšiť?)  21% 

d.  zlá (prečo?)      5% 

nevyplnilo        8% 

Uvedené dôvody: 

c:  „Povinne dat smetiaky zahradkárom v lese nad BARINOU“, „znečistené kontajnery“, „nakladanie s bioodpadom“, „nepotrebujem, 
neviem posúdiť“,  
d:  „často preplnené kontajnery“, „kontajnery väčšinou nemajú špeciálne vyhradené uzamykatelné miesta, zaberajú miesta na 
uliciach (aj parkovacie)“. 

 

32. Ste spokojní s kvalitou práce poslancov miestne ho zastupite ľstva v Lama či? 

a.  výborná       8% 

b.  dobrá     28% 

c.  dostatočná (čo treba zlepšiť?)  41% 

d.  zlá (prečo?)    15% 

nevyplnilo        8% 
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Uvedené dôvody: 

c:  „ešte sa nepredviedli, ale počkám si a potom sa vyjadrím“, „neviem zatial posúdit“, „dufam, ze v tomto volebnom obdobi sa to 
zlepsi“, „je málo odbornýkov“, „Viac robit pre ludi, deti“, „enviromnentalny aspekt, nulovu kopupciu a lamacsku hrdost“, „odstraniť 
korupciu“, „prispôsobenie času poslaneckých dní pracujúcim mimo Lamača - posunutie konca, alebo ich predĺženie“, „odhodiť 
stranícke tričká“, 
d:  „mafián bol v komisii“, „za starostu Petra Šramka, krytie protiprávnych činností a stranícky záujmov jeho strany“, „nevidieť 
výsledky“. 

 

33. Ako ste spokojní s kvalitou údržby objektov v m ajetku mestskej časti? 

a.  výborná       5% 

b.  dobrá     38% 

c.  dostatočná (čo treba zlepšiť?)  36% 

d.  zlá (čo Vám vadí najviac?)    5% 

nevyplnilo      15% 

Uvedené dôvody: 

c:  „ochrana pred vandalmi, starostlivosť o okolie“, „treba rozmýšľať ako zvýšiť príjmy a zohnať peniaze aj na opravy a údržbu“, 
„napríklad budova satelit, .“, „treba nejak využiť starý obchodný dom pri Bakošovej ul.“, „opraviť budovy v správe MČ“, „budovu 
zdrav. strediska a kina“, 
d:  „dezolátny stav“, „údržba spočíva v stavbe nových bytov ( miestny úrad, obchodné centrum)“, „provizórne riešenia“. 

 

34. Ste spokojní s kvalitou údržby verejnej zelene?  

a.  výborná       8% 

b.  dobrá     46% 

c.  dostatočná (čo treba zlepšiť?)  28% 

d.  zlá (čo navrhujete?)   13% 

nevyplnilo        5% 

Uvedené dôvody: 

c:  „chcelo by to viac zelene, laviciek, mozno aj mensi park“, „presvetlenie a planovana vysadba stromovej zelene“, „väčšia 
starostlivosť o trávniky, keď ich niekto naruší rozkopaním (napr. uloženie káblov)už ich nedá do poriadku“, „kontrola psíčkárov, dávať 
im vyššie pokuty za neodstraňovanie psích exkrementov, aj za venčenie psov na ihriskách“, „čistotu trávnikov“, „kosenie trávy“, 
d:  „neskoré kosenie trávy“, „burina sa neodstarňuje v čas a dôsledne, tráva sa nekosí za domami“, „Navrhujem zacat sa o nu 
konecne starat, tvrdo postihovat psickarov a nedisciplinovanych vodicov, vyclenit financie na podporu tym, ktori su ochotni sa o nu 
pred vlastnym domom/vchodom starat sami“, „chýba niekto ako záhradný architekt“, „nenavrhujem nič kedže kde tu bola zeleň, tam 
je nová výšková budova“. 

 

35. Ste spokojní s prácou mestskej polície v Lama či? 

a.  výborná       5% 

b.  dobrá     33% 

c.  dostatočná (čo treba zlepšiť?)  21% 

d.  zlá (čo navrhujete?)   31% 

nevyplnilo      10% 

Uvedené dôvody: 

c:  „zvýšiť počet policajtov“, „viac hliadek, byť v správny čas na správnom mieste“, „Mohlo by ich viac + kamerový systém“, „nie je ich 
vydieť robiť obchôdzky“, „viac okrskárov“, „sledovať prísnejšie psíčkárov“, 
d:  „zriadiť policajnú stanicu“, „vymeniť okrskára“, „v Lamači je nejaká polícia ? - to mi je ozaj novinka !“, „peších policajtov nie je 
vidieť na uliciacht“, „Este som zial mestskeho policajta v Lamaci za 10 rokov nevidela. 2 x po 2 hodiny tyzdenne prace okrskara je 
absolutne nepostacujuce a v priemere 10 vybratých pokut mesacne (Lamacan c.3) je zial zúfalo malo.“, „ešte som tu nevidel 
mestského policajta, ale áut beztrestne parkujúcich na chodnikoch, psích exkrementov a výsledky vyčínania sprejerov často“, 
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„častejšie obchodzky, pokutovanie majitelov volne sa pohybujucich psov“, „vacsiu viditelnost“, „Nemyslim, ze by praca polici bola zla, 
ale policia by tu mala byt kazdy den v tyzdni a nielen dva ci tri dni.“. 

 

36. Ste spokojní s úrov ňou propagácie mestskej časti Lama č? 

a.  výborná       8% 

b.  dobrá     44% 

c.  dostatočná (čo treba zlepšiť?)  23% 

d.  zlá (čo navrhujete?)   23% 

nevyplnilo        3% 

 
Uvedené dôvody: 

c:  „viac vývesných skriniek“, „az bude co propagovat, tak az potom navrhnem“, „Na internete sú zastaralé údaje, chýba miestna TV 
Lamač“, dať tam informačnú mapu - na námestie s označením hlavných ulíc“,  
d:  „viac informácií na internete“, „Zápisnice s komisií zastupiteľstva nie sú zverejnené ani na internete Lamač“, „neviem o žiadnej“, 
„myslím si, že žiadna nie je, ale aj to, že nemáme čo veľmi veľmi“, „Mam pocit, že o lamaci takmer nikto nic nevie“, „chýbajú 
materiály na propagáciu“, „Zatiaľ som nevidel žiaden propagačný materiál“, „prakticky neexistuje, vydať propagačnú brožúru o 
Lamači aj inojazyčne“. 

 

37. Ste spokojní s úrov ňou podpory cestovného ruchu a turistiky v Lama či? 

a.  výborná       8% 

b.  dobrá     36% 

c.  dostatočná (čo Vám chýba?)    5% 

d.  zlá (čo navrhujete?)   33% 

nevyplnilo      18% 

 
Uvedené dôvody: 
d:  „neexistuje“, „Zatial som nevidel ziaden propagacny material“, „neviem o žiadnej“, „chybaju tu ubytovacie zariadenia, znacenie 
turistickych chodnikov“, „cestovný ruch v Lamači, to je čo? - ak tu bude akvapark, alebo niečo podobné možno“. 

 

38. Ste spokojní s kvalitou údržby chodníkov a vere jných priestranstiev? 

a.  výborná       5% 

b.  dobrá     36% 

c.  dostatočná (čo treba zlepšiť?)  38% 

d.  zlá (čo navrhujete?)   18/% 

nevyplnilo        3% 

 
Uvedené dôvody: 

c:  „zlepšiť zimnú údržbu, chodník ku garážam nie je nikdy odhrnutý, schody okolo nich  k autobusom tiež nie“, „niektoré miesta sú na 
tom už lepšie, ale na iných nestačí travu raz za čas pokosiť“, „cesta pri otočke na konečnej pred obchodom s krbmi má veľkú dieru, v 
priemere 80 cm, hlbokú 15 cmm, čo je nebezpečie pre autá a autobusy. Treba ich zabetónovať“, značne poškodené asfaltové 
chodníky preasfaltovať, alebo nahradiť zámkovou dlažbou“, „viac čistiť, kosiť“. 
d:  „hlavne v zime poriadne čistiť, ale všade ! aj Bakošova ul. parí k Lamaču“, „keď je ľad, treba chodníky zavčasu posypať“, 
„prevencia, postihovanie, starostlivosť“. 
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39. Ste spokojní s kvalitou verejnej dopravy? 

a.  výborná     10% 

b.  dobrá     46% 

c.  dostatočná (čo treba zlepšiť?)  18% 

d.  zlá (čo navrhujete?)   23% 

nevyplnilo        3% 

Uvedené dôvody: 

c:  „mohlo by sa to aj zlepsit, hlavne casove intervaly“, „Zislo by sa zlepsit spojenie do Devinske“, „Zislo by sa zlepsit spojenie do 
Devinskej“, velke intervaly medzi spojmi“, „nadväzovanie spojov na prestupných zastávkach, vozový park“, „že bus 63 by mal ísť aj 
skoro ráno cez výkend“, 
d:  „chýba spoj s lamača do DNV a späť“, „hustejšie intervaly autobusových liniek“, „vypadávajú spoje, do Tesca sa nedá ísť s autom 
z Lamača“, „spoj č. 23 spomínal zriedka do Dúbravky a vo veľkých intervaloch“, „hlučná, zlý technický stav, bez klimatizácie“, 
„elektricku do mesta“, „vyjadrila som sa v otázke č.12“. 

 

40. Ste spokojní s informovanos ťou o práci a aktivitách miestneho úradu v Lama či? 

a.  áno     26% 

b.  skôr áno    38% 

c.  skôr nie (čo Vám chýba najviac?) 28% 

d.  nie (čo navrhujete?)     8% 

Uvedené dôvody: 

c:  „internet“, „mohla by byt aj emailova informovanost“, „propagácia na internete, v denníkoch“, „informácie“, „TV, zlepšiť www 
stránku“, „redakcia lamačana ignorovala kritické správy v MÚ Lamač a len schválila svojich nadriadených“, „informácie sú v 
mesačníku Lamačan“, „prečo nieje ešte televízia ?“,  
d:  „za starostu Šramka sa v lamačanovi propagoval kult jeho osobnosti a len chválenie jeho činnosti a priaznivcov, straníckych 
kolegov“, „TV, vylepšenie www, prispôsobiť poslanecké dni (čas) pracujúcim ľudom“, „keďže informácie nájdem len na internete(a 
nie každý má prístup k internetu) a nemám čas chodiť na verejné diskusie, tak predpokladám že bez internetu by som sa ani o 
ničom nedozvedela(asi tak ako väčšina obyvateľov Lamača“, „pravidelné informovanie a organizovanie verejných zhromaždení“. 

 

41. Ako celkovo hodnotíte prácu samosprávy (miestne ho zastupite ľstva) v Lama či? 

a.  výborná       5% 

b.  dobrá     51% 

c.  dostatočná (v čom vidíte rezervy?) 26% 

d.  zlá (prečo?)    10% 

nevyplnilo        8% 

Uvedené dôvody: 

d:  „v systéme práce a lepšom plánovaní na viac rokov dopredu“, „od začiatku funkčného obdobia ubehlo asi málo času, aby sa tu 
niečo udialo.“, „Ešte je skoro na hodnotenie“, „Viac robit pre ludi, deti“, „neviditelnost“, „koncepcia rozvoja, riešenie dopravy, zeleň - 
načo sa ide robiť ďaľšia štúdia Malokarpatského námestia?“, „p. starostka sľúbila viac, len ju nikto ešte vonku nevidel“. 
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42. Čo považujete za najvä čšiu výhodu alebo silné stránky Lama ča? 

a.  poloha Lamača       31% 

b.  pekná okolitá príroda      43% 

c.  historické jadro Lamača        7% 

d.  históriu a kultúrne tradície Lamača      7% 

e.  cestovný ruch a možnosti turistiky      6% 

 iné, uveďte čo:         6% 

Uvedené dôvody: 

e: „Lamaču chýbajú atrakcie, pomaly mizne historické jadro aj kultúrne tradície“ 

Otázka  č. 42
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43. Čo považujete za najvä čšiu slabinu alebo negatíva Lama ča? 

a.  nedostatok pracovných príležitostí    19% 

b.  neporiadok, málo zelene, nedostatočná údržba chodníkov, 12% 

c.  zlé cesty, zlá verejná doprava       9% 

d.  slabá propagácia mestskej časti     14% 

e.  chýbajúce služby      24% 

f.  nedostatok kultúrneho a športového vyžitia   22% 

g.  iné, uveďte čo         0% 

Uvedené dôvody: 

g:  „zeleň, ktorú znečisťujú psíčkári “, „neohladuplnosť niektorých občanov, najviac však Maijtela reštaurácie TROJKA - často 
pretahuje otváracie hodiny(ktoré sú už aj tak vzhľadom na polohu neprimerane dlho do 12.00 v noci pod obytným domom, jeho akcie 
(diskotéky) bývajú veľmi hlučné a keď človek zavolá na mestsku políciu tá vobec nezasiahne“. 
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Otázka č. 43
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44. Poci ťujete snahy o polarizovanie obyvate ľov Lama ča? 

a.  nie   71% 

b.  áno, uveďte aké: 21% 

nevyplnilo      8% 

Uvedené dôvody: 

b: „starý Lamač kontra nový Lamač“, „Lamačania rodáci a prisťahovalci - prišelci / členovia KDH a ostatní“. 
 

45. Na aké oblasti alebo priority by mal by ť zameraný rozvojový program Lama ča? (zakrúžkujte 

najviac pä ť oblastí prípadne uve ďte iné pod ľa vlastného uváženia) 

a.  doprava, parkovanie, údržba a opravy ciest   15% 

b.  prilákanie investorov        6% 

c.  rozvoj cestovného ruchu       7% 

d.  životné prostredie a znečistenie     11% 

e.  bezpečnosť v Lamači      11% 

f.  podpora malého a stredného podnikania      8% 

g.  kvalita života         9% 

h.  sociálne služby         8% 

i.  doprava do centra mesta        9% 

j.  imidž Lamača         5% 

k.  komunálne byty         2% 

l.  modernizácia infraštruktúry       3% 

m.  vzťahy samosprávy a podnikateľskej verejnosti     1% 

n.  správa mestskej časti Lamač, riadenie samosprávy    4% 

o.  iné, uveďte aké:         1% 
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46. Ktoré zdroje financovania rozvojových programov  a projektov preferujete? 

a.  dotácie zo zdrojov EÚ       46% 

b.  financovanie mestskou časťou     13% 

c.  financovanie zo súkromných zdrojov    14% 

d.  financovanie zo štátneho rozpočtu    22% 

e.  úverové financovanie mestskou časťou      5% 

 

 

Otázka č. 46
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Odhadované finan čné náklady jednotlivých investi čných aktivít 
 

 Označenie investičných aktivít 

 

1. Vytvára ť podmienky na ďalší rozvoj vzdelanosti, zamestnanosti a zdravého ž ivotného štýlu pre 

obyvate ľov Lama ča 

1.1 Projekt na vytvorenie a  prevádzkovanie centra vo ľného času 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 80%, z privátnych zdrojov 20% 
Odhadované finančné náklady: 400 000,- Sk 
1.2 Plán kultúrno – spolo čenských akcií vo ľnočasových aktivít a  revitalizácie ihrísk  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 90%, z privátnych zdrojov 10% 
Odhadované finančné náklady: 500 000,- Sk 
1.3 Revitalizova ť a dotvori ť okolie jazierka Na barine  
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov 
Odhadované finančné náklady: 1 500 000,- Sk 
1.4 Dobudova ť obecnú stud ňu a vytvori ť systém zavlažovania parkovej zelene – trávniky, str omy 

a kvetinové záhony a prírodného klziska 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 80 %, z privátnych zdrojov 20% 
Odhadované finančné náklady: 1 700 000,- Sk 
1.5 Vytvori ť provizórny amfiteáter v  otvorených priestoroch ZŠ na Malokarpatskom námestí  
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov 
Odhadované finančné náklady: 3 200 000,- Sk 
1.6 Zabezpečiť rekonštrukciu vnútorných priestorov kina Lama č 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 75 %, z privátnych zdrojov 25% 
Odhadované finančné náklady: 3 800 000,- Sk 
1.7 Inštalova ť fontá nu na Malokarpatskom námestí  
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov 
Odhadované finančné náklady: 1 000 000,- Sk 
1.8 Rekonštruova ť atletickú dráhu v  športovom areáli ZŠ a   MŠ na Malokarpatskom nám.  
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov 95%,z rozpočtu MČ 5% 
Odhadované finančné náklady: 800 000,- Sk 
1.9 Zabezpečiť projektovú prípravu revitalizácie školského areálu  SOA na Borinskej ulici  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70% 
Odhadované finančné náklady: 250 000,- Sk 
1.10 Udeli ť cenu starostky najlepším športovcom, trénerom a  cvi čiteľom detí a  mládeže, 
organizátorom telovýchovných aktivít a nosite ľom výnimo čných prejavov dodržiavania etických 
zásad Fair play v Lama či 
 

1.11 Zabezpečiť dokon čenie a  sprevádzkovanie kúpaliska Pod  násypom  
 
1.12 Zlepši ť stav bezpe čnosti inštalovaním kamerového systému a  zvýšením po čtu hliadok 
Mestskej polície.  
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2. Vytvára ť podmienky na podnikanie v oblasti priemyslu a služ ieb s oh ľadom na kvalitné životné 
a prírodné prostredie v Lama či 
2.1 Zabezpečiť prevádzku a  modernizáciu zdravotného strediska  

Finančné zdroje: z rozpočtu MČ50%, z privátnych zdrojov 50% 
Odhadované finančné náklady: 6 500 000,- Sk 
2.2 Zabezpečiť prevádzku a  modernizáciu základnej školy a  materskej školy  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 80%, z privátnych zdrojov 20% 
Odhadované finančné náklady: 8 500 000,- Sk 
2.3 Zabezpečiť vypracovanie projektu integrovaného systému sociál nej a zdravotnej pomoci 
a sociálneho poradenstva 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95% 
Odhadované finančné náklady: 200 000,- Sk 
2.4 Pripravi ť projekt a vybudova ť zberný dvor na území M Č Bratislava Lama č 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70% 
Odhadované finančné náklady: 150 000,- Sk projekt  + 1 000 000,- Sk 
 

3. Podporova ť budovanie a  modernizáciu technickej infraštruktúr y v rozvojových územiach so 
zreteľom na ekológiu a vyvážený ekonomický a sociálny roz voj Lama ča 
3.1 Dopracovanie projektovej dokumentácie komunikác ie C1 
Finančné zdroje: z rozpočtu hl.m.SR Bratislavy, z rozpočtu M 
Odhadované finančné náklady: 10 000 000,- Sk 
3.2 Zabezpečiť prípravné práce na realizáciu 2. časti plynofikácie Lama čská a Furmanská  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 20%, z mimorozpočt. zdrojov 80%, Odhadované náklady: 100 000,- Sk 
3.3 Zabezpečiť prípravu výstavby kanalizácie na ul.Kuneradská, Po voznícka a  ď. 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 20%, z mimorozpočtových zdrojov 80% 
Odhadované finančné náklady: 500 000,- Sk 
3.4 Zabezpečiť rekonštrukciu komunikácie na Zhoríns kej ul.  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70% 
Odhadované finančné náklady: 6 000 000,- Sk 
3.5 Zabezpečiť reguláciu koryta a  rekonštrukciu objektov na Lama čskom potoku  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70% 
Odhadované finančné náklady: 3 000 000,- Sk 
3.6 Zabezpečiť II.etapu rekonštrukcie chodníkov na Vran čovi čovej ul.  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 10%, z mimorozpočtových zdrojov 90% 
Odhadované finančné náklady: 2 300 000,- Sk 
3.7 Projekt stat ickej dopravy  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ, Odhadované finančné náklady: 50 000,- Sk 
3.8 Správa, údržba a  rozšírenie cintorína  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70% 
Odhadované finančné náklady: 400 000,- Sk 
3.9 Dopravn é prerie šenie kri žovatky Vran čovi čova- Hodon ínska  
Finančné zdroje: z rozpočtu Hl. mesta SR Bratislavy  
Odhadované finančné náklady: 800 000,- Sk 
3.10 Presun kone čnej zastávky z  Vrančovi čovej ul. na križovatku Cesta na Klanec a Podháj  
Finančné zdroje: z rozpočtových zdrojov 
Odhadované finančné náklady: 400 000,- Sk 
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4. Priestorovo a funk čne dotvori ť územie Lama ča s dôrazom na lokality s najvä čším rozvojovým 
potenciálom   
4.1 Vypracovanie UAŠ revitalizácie Malokarpatského námestia a  Vrančovi čovej ulice  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 20%, z privátnych zdrojov 80% 
Odhadované finančné náklady: 800 000,- Sk 
4.2 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zidiny  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95% 
Odhadované finančné náklady: 1 250 000,- Sk 
4.3 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zelená hora  

Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95% 
Odhadované finančné náklady: 1 250 000,- Sk 
4.4 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Ze čák 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95% 
Odhadované finančné náklady: 1 250 000,- Sk 
4.5 Zabezpečiť IV.etapu realizácie koncepcie RTVŠ (detské ihriská  a pieskoviská)  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70% 
Odhadované finančné náklady: 2 000 000,- Sk 
4.6 Zabezpečiť aktualizáciu UPD zóny Staré záhrady  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z privátnych zdrojov 95% 
Odhadované finančné náklady: 1 250 000,- Sk 
4.7 Spolupracova ť pri obstaraní a  realizácii UPD zóny Lama čská brána  
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov 
 

5. Vytvára ť podmienky na zvyšovanie návštevnosti Lama ča a príjmov z cestovného ruchu 
a turistiky využívaním prírodných, turistických a k ultúrnych hodnôt Lama ča  
5.1 Napojenie zna čenia cyklistických ciest  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70% 
Odhadované finančné náklady: 500 000,- Sk 
5.2 Rekonštrukcia a  premiestnenie pamätníka Bitky pri Lama či (Popova húš ť)  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70% 
Odhadované finančné náklady: 200 000,- Sk 
5.3 Vyhotovenie vzorov lama čských krojov  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70% 
5.4 Vydanie propaga čných materiálov o  Lamači na podporu cestovného ruchu a  turistiky  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70% 
Odhadované finančné náklady: 700 000,- Sk 
5.5 Zriadenie klientského centra pre poskytovanie s lužieb prvého kontaktu ob čana s úradom  
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95% 
Odhadované finančné náklady: 5 000 000,- Sk 
 

 


