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Akčný plán Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač na roky 2007 - 2009 
 
 
Akčný plán vychádza z Vízie, poslania a cieľov miestneho zastupiteľstva na roky 2007 

až 2010. Definuje kľúčové úlohy, ktorých splnenie umožní napĺňať ciele vytýčené v rámci 
piatich strategických priorít ďalšieho rozvoja Lamača. Navrhované kľúčové úlohy sú 
prepojené, navzájom sa podporujú a predstavujú konkretizáciu cieľov v jednotlivých 
oblastiach strategických priorít v rokoch 2007 až 2009. Ide najmä o tieto úlohy: 

 
 

1. Vytvárať podmienky na ďalší rozvoj vzdelanosti, zamestnanosti a zdravého životného 
štýlu pre obyvateľov Lamača 

  
Medzi hlavné ciele v tejto oblasti strategických priorít patrí vybudovanie 

univerzálneho zariadenie pre vzdelávacie a záujmové činnosti, zábavu a oddych pre deti, 
mládež a rodičov a podporovanie a rozvíjanie jeho aktivít. Osobitnú pozornosť si zasluhuje 
pokračovanie v realizácii koncepcie rozvoja telovýchovy a športu a vybudovanie verejne 
prístupného informačného centra v Lamači a vypracovanie systému podpory malých 
a stredných podnikateľov tak, aby stimuloval zvyšovanie zamestnanosti a zakladanie a rozvoj 
podnikateľských aktivít s vysokým rastovým potenciálom. 

 
 

Kľúčové úlohy: 
 

1.1 Vypracovať projekt na vytvorenie a prevádzkovanie centra voľného času 
 

Výstupy: schválený návrh projektu 
 

Zodpovednosť:  ved.odd.OPaM 
 

Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 80%, z privátnych zdrojov 20% 
 

Časovanie: apríl 2007 - apríl 2008 
 

1.2 Realizovať plán kultúrno – spoločenských akcií pripravený komisiou kultúry, 
voľnočasových aktivít a revitalizácie ihrísk 
 

Výstupy: podľa schváleného návrhu na rok 2007 
 

Zodpovednosť: ved. odd. OPaM 
 

Finančné zdroje: 500 000.-SK, z toho z rozpočtu MČ 90%, z privátnych 
zdrojov 10% 

 
Časovanie: apríl – december 2007 
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1.3 Revitalizovať a dotvoriť okolie jazierka Na barine 
 
Výstupy: Studňa v ovále jazierka, kamenný múr v tvare polkruhu nad studňou 
a bašta s výtokom vody, strihaný plot v okolí jazierka a lávka zo svahu do 
jazierka. 

 
Zodpovednosť: ved. odd. URaD 

 
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov 

 
Časovanie: apríl 2007 – jún 2008 
 

1.4 Dobudovať obecnú studňu a vytvoriť systém zavlažovania parkovej zelene – 
trávniky, stromy a kvetinové záhony a prírodného klziska 

 
Výstupy: malá vodovodná rozvodňa, rozvody na polievanie zelene a klziska 

 
Zodpovednosť: ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 80 %, z privátnych zdrojov 20% 

 
Časovanie: apríl – júl 2007 
 

1.5 Vytvori ť provizórny amfiteáter v otvorených priestoroch ZŠ na 
Malokarpatskom námestí 

 
Výstupy: Sedenie do tvaru poloblúka do svahu, polyfunkčná protihluková 
bariéra  

 
Zodpovednosť: ved. odd. URaD 

 
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov 

 
Časovanie: jún 2007 – august 2009 
 

1.6 Zabezpečiť rekonštrukciu vnútorných priestorov kina Lamač 
 

Výstupy: rozšírené javisko do tvaru poloblúka, výmena vstupnej konštrukcie za 
plastovú, rekonštrukcia sociálneho zariadenia 

 
Zodpovednosť:  ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 75 %, z privátnych zdrojov 25% 

 
Časovanie: september 2007 – október 2009 

 
1.7 Inštalovať fontánu na Malokarpatskom námestí 
 

Výstupy: funkčná fontána 
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Zodpovednosť:  ved. odd.URaD 
 

Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov 
 

Časovanie: júl 2007 
  

1.8 Rekonštruovať atletickú dráhu v športovom areáli ZŠ a  MŠ na 
Malokarpatskom nám. 

 
Výstupy: atletická dráha zrekonštruovaná 

 
Zodpovednosť:  ved. odd.OPaM 

 
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov 95%,z rozpočtu MČ 5% 

 
Časovanie: apríl 2007 – jún 2009 

 
1.9 Zabezpečiť projektovú prípravu revitalizácie školského areálu SOA na 

Borinskej ulici 
 

Výstupy: projekt schválený 
 

Zodpovednosť: ved. odd.OPaM 
 

Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70% 
 

Časovanie: apríl 2007 – august 2009 
 

1.10 Udeliť cenu starostky najlepším športovcom, trénerom a cvičiteľom detí 
a mládeže, organizátorom telovýchovných aktivít a nositeľom výnimočných 
prejavov dodržiavania etických zásad Fair play v Lamači 
 

Výstupy: cena starostky udelená 
 

Zodpovednosť: ved. odd. OPaM 
 

Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 
 

Časovanie: november – december 2007 
 

1.11 Zabezpečiť dokončenie a sprevádzkovanie kúpaliska Pod násypom 
 

Výstupy: kúpalisko sprevádzkované 
 
Zodpovednosť:  ved. odd. URaD 
 
Finančné zdroje: z rozpočtu hl.m.SR Bratislavy 
 
Časovanie: marec – september 2007 
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2. Vytvárať podmienky na podnikanie v oblasti priemyslu a služieb s ohľadom na kvalitné 
životné a prírodné prostredie v Lamači 

 
V tejto oblasti strategických priorít sú ako hlavné ciele postavené vybudovanie nových 

a efektívne využívanie existujúcich nehnuteľností na podporu podnikateľských subjektov a 
zabezpečenie efektívneho poskytovania komplexných informácií o investičných príležitostiach 
a výhodách investovania v Lamači. Ďalej zabezpečovanie spolupráce aktérov v oblasti sociálnych 
služieb a voľnočasových aktivít s cieľom zvýšiť občiansky komfort čo najširšieho spektra 
obyvateľov Lamača. 

 
Kľúčové úlohy: 

 
2.1 Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu zdravotného strediska 
 

Výstupy: vymenené podlahoviny, opravená strecha, vymenené okná za 
plastové, revízia schodiskovej plošiny vykonaná, spoločné WC 
zrekonštruované, doplnené chýbajúce HP  
 
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ50%, z privátnych zdrojov 50% 

 
Časovanie: apríl 2007 – október 2009 

 
2.2  Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu základnej školy a materskej školy 

 
Výstupy: WC zrekonštruované, natreté železné konštrukcie a  vymenený 
obklad v telocvičniach, vymenené okná v MŠ na Zlatohorskej ul., vymenené 
okná v telocvičniach a v prechode medzi budovou školy a telocvičňami, fasáda 
MŠ na Heyrovského opravená (zateplenie), strešné zvody na MŠ Heyrovského 
opravené, asfaltové plochy pri budove školy opravené, osadená vstupná brána 
do MŠ 

 
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 80%, z privátnych zdrojov 20% 

 
Časovanie: apríl 2007– október 2009 
 

2.3 Zabezpečiť vypracovanie projektu integrovaného systému sociálnej 
a zdravotnej pomoci a sociálneho poradenstva 

   
Výstupy: schválený projekt 

 
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95% 

 
Časovanie: apríl 2007 – október 2009 



 5

 
 
3. Podporovať budovanie a  modernizáciu technickej infraštruktúry v rozvojových 
územiach so zreteľom na ekológiu a vyvážený ekonomický a sociálny rozvoj Lamača 
 

Medzi ciele v tejto oblasti patrí zabezpečenie spracovania dokumentácie a príprava realizácie 
stavby hlavnej obslužnej komunikácie a súvisiacej technickej infraštruktúry v lokalite Nový 
Lamač, dobudovanie chýbajúcej, modernizovanie existujúcej a vybudovanie novej infraštruktúry 
v rozvojových územiach so zohľadnením požiadaviek na trvalo udržateľný rozvoj v Lamači. 

 
Kľúčové úlohy: 
 

3.1 Zabezpečiť v spolupráci s Magistrátom hl.m.SR Bratislavy dopracovanie 
projektovej dokumentácie komunikácie C1 

 
Výstupy: územný plán zóny (C1+obslužné komunikácie), určenie 
verejnoprospešných stavieb, stanoviská dotknutých inštitúcií štátnej správy 

 
Zodpovednosť:  ved. odd.URaD (v spolupráci s Magistrátom hl.m.Bratislavy) 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu hl.m.SR Bratislavy 

 
Časovanie: apríl 2007 – november 2008 

 
 
3.2 Zabezpečiť prípravné práce na realizáciu 2.časti plynofikácie Lamačská a 
Furmanská 

 
Výstupy: dohodnutá spolupráca s SPP, prieskum záujmu stavebníkov a jeho 
výsledky 

 
Zodpovednosť: ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 20%, z mimorozpočtových zdrojov 80% 

 
Časovanie: apríl 2007 - júl 2008 
 

3.3 Zabezpečiť prípravu realizácie výstavby kanalizácie na ul.Kuneradská, 
Povoznícka a ď. 

 
Výstupy: ukončené územné konanie, vydané územné rozhodnutie a stavebné 
povolenie 

 
Zodpovednosť: ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 20%, z mimorozpočtových zdrojov 80% 

 
Časovanie: apríl 2007 – október 2008 
 

 3.4 Zabezpečiť rekonštrukciu komunikácie na Zhorínskej ul. 



 6

 
Výstupy: dodávateľ vybratý, stavba zrealizovaná 

 
Zodpovednosť: ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70% 

 
Časovanie: júl 2007 – december 2008 
 

 3.5 Zabezpečiť reguláciu koryta a rekonštrukciu objektov na Lamačskom potoku 
 

Výstupy: stavebné povolenie, vybraný dodávateľ, stavba realizovaná 
 

Zodpovednosť: ved. odd.URaD 
 

Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70% 
 

Časovanie: júl 2007 – december 2008 
 

 3.6 Zabezpečiť II.etapu rekonštrukcie chodníkov na Vrančovičovej ul. 
 

Výstupy: chodníky zrekonštruované 
 

Zodpovednosť: ved. odd.URaD 
 

Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 10%, z mimorozpočtových zdrojov 90% 
 

Časovanie: máj 2007 – september 2008 
 

3.7 Pokračovať v realizácii projektu statickej dopravy 
 
Výstupy: miesta vyznačené v súlade so žiadosťami 

 
Zodpovednosť: ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 

 
Časovanie: apríl 2007 – júl 2008 
 

 3.8 Vyriešiť pretrvávajúce problémy správy, údržby a rozšírenia cintorína 
 
Výstupy: cintorín v správe MČ Lamač, schválený projekt údržby a rozšírenia 
cintorína 

 
Zodpovednosť: ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70% 

 
Časovanie: apríl 2007 – december 2008 
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4. Priestorovo a funkčne dotvoriť územie Lamača s dôrazom na lokality s najväčším 
rozvojovým potenciálom  
 

Hlavným cieľom je dotvoriť historické centrum Lamača revitalizáciou Vrančovičovej ulice a  
Malokarpatského námestia, vypracovať a realizovať urbanistickú štúdiu zóny Lamačská brána 
v lokalite Leskáre s orientáciou na vybudovanie obchodného a zábavného centra celomestského 
významu a výstavbu bytov a zabezpečenie projektovej dokumentácie a následnej realizácie 
prestavby objektov bývalej pošty a požiarnej zbrojnice na Vrančovičovej ulici. Medzi ďalšie ciele 
patrí vypracovanie územných plánov zón Nový Lamač v lokalitách Zidiny,  Zelená hora, Pod 
Zečákom, Zečák, Segnáre, Zelenohorský potok, Pri vodojeme, Kameňolom a Záhrady a tiež  
vypracovanie územných plánov zón Starý Lamač v lokalite Staré záhrady, Popova húšť a Dzilky. 

 
 
Kľúčové úlohy: 
 

4.1 Zabezpečiť vypracovanie UAŠ revitalizácie Malokarpatského námestia 
a Vrančovičovej ulice 
 

Výstupy: zaslanie  a zverejnenie výzvy, predkladanie ponúk, vyhodnotenie, 
uzavretie zmluvy, realizácia – spracovanie, variantné riešenie vypracovanie 
návrhu formou súťaže na FA STU pod vedením docentov a profesorov 
študentmi 5 ročníka letného semestra 2007 

 
Zodpovednosť:  ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 20%, z privátnych zdrojov 80% 

 
Časovanie: apríl 2007 – december 2009 

  
4.2 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zidiny 

  
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Zidiny, stanoviská 
dotknutých inštitúcií štátnej správy 

 
Zodpovednosť:  ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95% 

 
Časovanie: jún 2007 – december 2009 

 
4.3 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zelená hora 

  
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Zelená hora, stanoviská 
dotknutých inštitúcií štátnej správy 

 
Zodpovednosť:  ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95% 
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Časovanie: jún 2007 – december 2009 
 

4.4 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zečák 
 

Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Zečák, stanoviská 
dotknutých inštitúcií štátnej správy 

 
Zodpovednosť: ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95% 
 
Časovanie: jún 2007 – december 2009 

  
 4.5Zabezpečiť IV.etapu realizácie koncepcie RTVŠ (detské ihriská a pieskoviská) 
 

Výstupy: areály oplotené, detské prvky osadené, pravidelná údržba 
 

Zodpovednosť: ved. odd.OPaM 
 

Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70% 
 

Časovanie: apríl 2007 – november 2008 
 

 4.6 Zabezpečiť aktualizáciu UPD zóny Staré záhrady 
 
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Staré záhrady, stanoviská 
dotknutých inštitúcií štátnej správy 

 
Zodpovednosť: ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z privátnych zdrojov 95% 

 
Časovanie: marec – december 2007 
 

 4.7 Spolupracovať pri obstaraní a realizácii UPD zóny Lamačská brána 
 
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Lamačská brána, stanoviská 
dotknutých inštitúcií štátnej správy 

 
Zodpovednosť: ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov 

 
Časovanie: marec – september 2007 
 

4.8 Zabezpečiť presun konečnej zastávky z Vrančovičovej ulice na križovatku 
Cesta na Klanec a Podháj 

 
 

Výstupy: presun zastávky 
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Zodpovednosť: ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtových zdrojov 

 
Časovanie: marec – september 2007 

 
 
5. Vytvárať podmienky na zvyšovanie návštevnosti Lamača a príjmov z cestovného ruchu 
a turistiky využívaním prírodných, turistických a k ultúrnych hodnôt Lamača    

 
V tejto oblasti strategických priorít patrí medzi hlavné ciele vytvoriť a zveľaďovať „značku“ 

Lamača  ako celoročnej turistickej destinácie, založenú na prírodných a kultúrno-historických 
atraktivitách a posilniť úlohu cestovného ruchu v celkovej skladbe miestnej ekonomiky v Lamači. 
V nadväznosti na dosiahnutie tohto cieľa pôjde o rekonštrukciu a premiestnenie pamätníka Bitky 
pri Lamači (Popova húšť) na Vrančovičovu ulicu a každoročné organizovanie osláv výročia tejto 
historickej udalosti s cieľom upevňovať pocit euroobčianstva v rámci Európskej únie. Medzi 
ďalšie ciele patrí vybudovanie a udržiavanie cyklotrás a turistických chodníkov a  vytvorenie 
partnerstva na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne Malých Karpát v snahe koordinovať 
spoločné aktivity, poskytované služby a efektívnu propagáciu. Toto úsilie by malo byť zavŕšené 
vytvorením siete kvalitných, dobre prepojených a efektívne koordinovaných služieb a kultúrno–
spoločenských aktivít podporených modernou a fungujúcou infraštruktúrou. 

 
Kľúčové úlohy: 

 
5.1 Zabezpečiť napojenie značenia cyklistických ciest z Lamača na 
Malokarpatské cyklistické trasy a na systém cyklotrás v povodí rieky Moravy 
podľa pripraveného projektu 

 
Výstupy: cyklotrasy vyznačené 

 
Zodpovednosť: ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70% 

 
Časovanie: marec 2007 – september 2009 

 
5.2 Zabezpečiť rekonštrukciu a premiestnenie pamätníka Bitky pri Lamači 
(Popova húšť) na Vrančovičovu ulicu 

 
Výstupy: pamätník zrekonštruovaný a premiestnený 

 
Zodpovednosť: ved. odd.URaD 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70% 

 
Časovanie: máj – december 2007 
 

5.3 Zabezpečiť vyhotovenie vzorov lamačských krojov a ich používanie pri 
významných slávnostných podujatiach  
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Výstupy: lamačské kroje 

 
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70% 

 
Časovanie: marec 2007 – september 2008 
 

5.4 Zabezpečiť vydanie základných propagačných materiálov o Lamači na 
podporu cestovného ruchu a turistiky 

 
Výstupy: vydaný turistický sprievodca 

 
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70% 

 
Časovanie: marec 2007 – jún 2009 
 

5.5 Zabezpečiť zriadenie klientského centra pre poskytovanie služieb prvého 
kontaktu občana s úradom vrátane informácií na podporu cestovného ruchu 
a turistiky 

 
Výstupy: zriadené klientské centrum 

 
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM 

 
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95% 

 
Časovanie: jún 2007 – september 2009 

 
 
 
 


