
Tlačová správa 

Krajšie námestie vytvorené spolu s občanmi - už čoskoro 

Bratislava 4. októbra – V mestskej časti Bratislava – Lamač sa 26. septembra začali práce 
súvisiace s ďalšou etapou rekonštrukcie Malokarpatského námestia podľa upraveného 
návrhu, v ktorom sú zapracované aj konštruktívne podnety aktívnej verejnosti. Všetky hlavné 
pripomienky občanov, ktoré bolo možné zapracovať do realizácie tejto etapy, akými sú 
zachovanie a vhodné doplnenie existujúcej zelene na námestí, ale aj stupňovité oporné múry 
pre väčšiu bezpečnosť pohybu detí v blízkosti základnej školy sa budú realizovať už 
v najbližšej dobe. S prácami sú spojené dočasné obmedzenia súvisiace s pohybom peších 
po námestí. Ani ostatné podnety verejnosti akými sú umiestnenie retenčných nádrží pre zber 
dažďovej vody, či citlivé zakomponovanie drobných hracích prvkov pre najmenších 
nezostanú nepovšimnuté a budú realizované pri ďalších etapách obnovy námestia. Navyše, 
samotná mestská časť prichádza s víziou vybudovania vegetačnej strechy na budove 
zdravotného strediska, ktorá bude súčasťou pokračujúcej revitalizácie územia v budúcom 
období.    
 
Poslanci miestneho zastupiteľstva na zasadnutí  dňa 25.09.2018 schválili uznesenie o zrušení už 
podpísanej zmluvy so zhotoviteľom diela. Starosta mestskej časti sa však rozhodol využiť svoje 
oprávnenie zo zákona a výkon uznesenia pozastavil. „V zmysle zákona o obecnom zriadení mám 
ako starosta právo pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva v prípade, ak 
predpokladám, že uznesenie odporuje právnym predpisom alebo je zjavne nevýhodné pre 
obec,“ vysvetľuje starosta mestskej časti Peter Šramko. „Napriek tomu, že na základe výsledkov 
verejného obstarávania bolo možné podpísať zmluvu s víťazným zhotoviteľom už v priebehu 
augusta, aj na základe môjho prísľubu z verejnej prezentácie projektu som trpezlivo počkal 
na vyhodnotenie pripomienok obyvateľov a zmluva bola podpísaná až v septembri. Som 
presvedčený, že v tomto momente by zrušenie podpísanej zmluvy so zhotoviteľom spôsobilo 
mestskej časti škody v rozsahu až niekoľko desiatok tisíc eur a tiež prepadnutie poskytnutej 
dotácie zo strany BSK (pozn. Bratislavský samosprávny kraj). Na samotnom rokovaní miestneho 
zastupiteľstva zaznelo niekoľkokrát zo strany viacerých poslancov, ktorí hlasovali za 
uznesenie o zrušení zmluvy, že aktuálny upravený návrh je podľa ich názoru v súlade 
s pripomienkami verejnosti a spĺňa aj ich predstavy,“ uzatvára starosta. 
 
O potrebe rekonštrukcie hlavného lamačského námestia sa hovorí už dlhé roky. Aktuálny návrh je 
limitovaný najmä územným plánom zóny schváleným miestnym zastupiteľstvom v roku 2014, 
v reakcii na petíciu obyvateľov z roku 2009. Rekonštrukcia sa realizuje v zmysle schválených priorít 
volebného programu, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a plánu investičných 
akcií a verejných obstarávaní. K návrhu rekonštrukcie Malokarpatského námestia zasadali vo 
volebnom období rokov 2014 – 2018 všetky odborné komisie pôsobiace pri miestnom zastupiteľstve, 
najmä však finančná, stavebná, kultúrna a komisia životného prostredia, ktorých členmi sú poslanci 
miestneho zastupiteľstva a ďalších 37 obyvateľov  mestskej časti, ktorí zároveň nie sú poslancami. 
Len v období rokov 2016 – 2018 boli štúdie rekonštrukcie námestia predmetom rokovania stavebnej 
komisie celkovo 17-krát, v rovnakom období bola problematika súčasťou vydaní Lamačana 
najmenej 12-krát. 
 
Navyše, na základe uznesenia poslancov z tohtoročného júnového zastupiteľstva, mestská časť 
k zamýšľanej rekonštrukcii zvolala prezentáciu pre verejnosť, ktorá sa uskutočnila 16.08.2018. 
Výsledkom prezentácie bolo zriadenie odbornej komisie na posúdenie podnetov verejnosti, ktoré 
bolo možné zasielať do 30.08.2018. Celkovo sa komisia zaoberala podnetmi od 26 osôb, ktoré boli 
vyhodnotené komisiou na zasadnutí dňa 06.09.2018, kedy bol prijatý aj súbor odporúčaní, ktoré 
majú byť zohľadnené pri rekonštrukcii Malokarpatského námestia. Výsledný materiál odbornej 
komisie spolu s jej odporúčaniami je zverejnený na webe mestskej časti spolu so závermi  výsledkov 
dotazníka realizovaného na základe spolupráce aktívnych občanov s miestnym úradom mestskej 
časti.  
 
Prvá etapa revitalizácie hornej časti námestia sa realizovala pred rokom - na jeseň 2017, aj v tejto 
časti ešte dôjde k doplneniu zelene, a ďalšieho mobiliáru spríjemňujúceho pobyt v tomto priestore.   


