Tlačová správa
Rekonštrukcia Malokarpatského námestia je prioritou volebného obdobia 2015-2018
Bratislava 8. augusta – Mestská časť Bratislava – Lamač v súčasnosti pripravuje
prezentáciu pre verejnosť k navrhovanému postupu rekonštrukcie centrálnej zóny –
Malokarpatské námestie, ktorú ohlásila ešte v júni, s termínom uskutočnenia dňa
16.08.2018 o 18.00 hod. v priestoroch kina Lamač na Malokarpatskom námestí.
Momentálne finalizuje prípravu podkladov na vypracovanie realizačnej projektovej
dokumentácie rekonštrukcie hlavnej zhromažďovacej časti Malokarpatského námestia,
pričom očakáva návrhy aj od občanov k plánovanej vizualizácii námestia.
Mestská časť v zmysle schválených priorít volebného programu 2015-2018, záväzného
dokumentu mestskej časti – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mestskej
časti Bratislava-Lamač a plánu investičných akcií a verejných obstarávaní postupne počas
štyroch rokov zabezpečovala prípravu štúdií, projektovej dokumentácie k jednotlivým
funkčným celkom centrálnej zóny - Malokarpatské námestie. "Tomu zodpovedala aj
niekoľkoročná administratívno-projektová príprava, pričom štúdie boli predmetom
rokovania viacerých odborných komisií so zastúpením verejnosti a návrhy odzrkadľujú
nielen názor architektov, ale aj požiadavky volených zástupcov a ďalších členov
komisií. O plánovaných zmenách sme verejnosť informovali aj v mesačníku Lamačan
už od roku 2016 aspoň 6-krát,“ vysvetľuje starosta Lamača Peter Šramko. „Podnety a
návrhy k rekonštrukcii môžu občania uplatniť nielen na oficiálnej prezentácii 16.08., ale
až do 30.08.2018. Získané podnety tak budeme môcť zahrnúť do riešenia hlavnej, aj
strednej časti námestia,“ dodal P. Šramko.
V rámci zasadania Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky sa už
06.06.2018 uskutočnila verejná prezentácia „Architektonickej štúdie rekonštrukcie
Malokarpatského námestia – Lamač - revízia 1“, ktorá bola upravená podľa pripomienok
odborných komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Lamač a podnetov od občanov.
Zároveň bola odprezentovaná aj „Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu hlavného
zhromažďovacieho priestoru a fontána s vodnou plochou“, ako podklad pre vyhlásenie
verejnej súťaže. Na tomto zasadnutí neboli vznesené žiadne pripomienky k návrhu
riešenia, ani zo strany odbornej komisie, ani verejnosti.
Primárnym zámerom rekonštrukcie severozápadnej časti Malokarpatského námestia je
vytvorenie hlavného zhromažďovacieho priestoru mestskej časti Bratislava - Lamač
s umiestnením hlavného prvku - fontány s vodnou plochou. Spracovaná architektonická štúdia
navrhuje funkčné členenie námestia, bezbariérové riešenia, rekonštrukcie povrchov s cieľom
vytvoriť reprezentatívne a živé námestie s vlastnou identitou a niečím výnimočným, ktoré bude
slúžiť rôznym cieľovým skupinám, starým aj mladým. Interaktívny vodný prvok by sa mal stať
jedným zo symbolov a atrakcií námestia a zároveň prispieť k zlepšeniu mikroklímy námestia.
Súčasťou rekonštrukcie je aj komplexné riešenie parkovej zelene.
Nadväzujúcou aktivitou je doplnenie plochy námestia o prvky drobnej architektúry (mobilná
zeleň, tieniace prvky, mobilné lavičky, herné prvky pre deti, stojany na bicykle, smetné koše a
pod.) a osvetlenie. Priestor je navrhnutý tak, aby slúžil najmä tým, ktorí ho dennodenne
používajú, ale dal sa využiť aj pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.
Prvá etapa revitalizácie hornej časti námestia sa realizovala na jeseň 2017, aj v tejto časti ešte
dôjde k doplneniu prvkov a zelene po úprave fasády budovy kina Lamač. K rekonštrukcii
spodnej – zhromažďovacej časti námestia by sa malo pristúpiť na jeseň.

