
20 C. Informatívna správa o revitalizácii kontajnerových stojísk v mestskej 

časti Bratislava-Lamač 
 

 

1. 

Návrh na uznesenie č. ..../2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 17.06.2021 

k informatívnej správe o revitalizácii kontajnerových stojísk v mestskej časti Bratislava-

Lamač  

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o revitalizácii kontajnerových stojísk v MČ Bratislava-Lamač  

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

 

2. 

Informatívna správa 

 

Koncepcia riešenia kontajnerových stojísk,  Mestská časť Bratislava-Lamač 

 

Súčasný stav umiestnenia kontajnerových stojísk na území mestskej časti nespĺňa 

štandardy moderných verejných priestorov, bezpečnosti cestnej premávky a ani estetického 

prevedenia jednotlivých stojísk.  

Mestská časť preto spustila prípravu koncepčného riešenia umiestnenia a vizuálneho 

stvárnenia jednotlivých stojísk. Začali sme monitoringom súčasného stavu  a sumarizáciou 

stojísk. V spolupráci so spoločnosťou OLO, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu na 

celom území hlavného mesta, sme posudzovali stav komunikácii a vzdialenosť prepravy 

kontajnerov k vozidlu na vývoz. Na základe týchto skutočností sme pristúpili ku koncepčnému 

návrhu revitalizácie kontajnerových stojísk : 

 

1. Mestská časť primárne začne revitalizáciu kontajnerových stojísk na miestach 

pôvodne určených na stojisko.  

2. Mestská časť tam, kde sú umiestnené stojiská na pozemku MČ, zbúra a zlikviduje 

pozostatky stojísk / ak je to možné vlastnými silami, ak nie, tak dodávateľsky /. 

3. Následne pripraví podklad pod stojisko v štandarde Manuálu pre stavbu 

a rekonštrukciu kontajnerového stojiska vo verejnom priestore HM SR Bratislavy     

/ ďalej, len Manuál /. 
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4. Odovzdá spoločenstvu vlastníkov bytov pripravený podklad na umiestnenie 

kontajnerového stojiska. 

5. Ak sú kontajnerové stojiská umiestnené na miestnych komunikáciách v správe 

mestskej časti, mestská časť na základe geometrického plánu časť komunikácie 

odzverí a vyradí zo siete miestnych komunikácií a voľnú plochu pripraví podľa bodu 

2. K tomuto bodu pristúpi mestská časť, len v prípade, ak nebude možné 

umiestnenie stojiska na pôvodné miesto. 

Tento vklad mestskej časti do revitalizácie  kontajnerových stojísk je podmienený voči 

spoločenstvám bytových domov tým, že : 

a) SVB si dorieši majetkovo – právny vzťah s MČ, nájomná zmluva – 5 euro / m², 

b) SVB postaví stojisko v štandarde Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu 

kontajnerového stojiska vo verejnom priestore HM SR Bratislavy, 

c) SVB predloží projektovú dokumentáciu kontajnerového stojiska na posúdenie 

mestskej časti.    

Keďže mestskú časť oslovili   niektoré spoločenstvá vlastníkov bytov o preverenie 

možnosti realizácie polozapustených kontajnerových stojísk, Mestská časť Bratislava-

Lamač požiadala Hlavné mesto, ako subjekt, ktorý zabezpečuje odvoz a likvidáciu 

odpadu na celom území hlavného mesta o stanovisko k budovaniu tohto typu 

kontajnerového stojiska. 
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