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Úvod:

1

Otvorenie, úvodné slovo predsedu komisie, predstavenie členov komisie, úvodné
slovo starostu MČ a prednostky MÚ

Starosta MČ Lamač Ing. Lukáš Baňacký na úvod predstavil členom komisie stručné fungovanie úradu
ako aj plány na toto volebné obdobie a požiadal členov komisie aby si zodpovedne plnili svoju funkciu
a svojou odbornosťou prispeli k riešeniu problémov MČ v oblasti životného prostredia a hospodárskej
stratégie.
Predsedníčka komisie úvodom vyjadrila víziu, aby sa z Lamača stala jedna z najekologickejších MČ
BA. Spoločne s členmi komisie a podporou MČ je predpoklad takúto ambíciu napĺňať.
Prednostka MÚ Mgr. Michaela Kövári Mrázová sa zasadnutia komisie nezúčastnila.
Ďalej sa pokračovalo so stručným predstavením jednotlivých členov komisie.

Členovia komisie tieto informácie berú na vedomie:
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Sumarizácia rozpracovaných úloh z predchádzajúceho volebného obdobia

Z minulého volebného obdobia ostala rozpracovaná iba úloha „Zriadenie zberného dvora odpadu pre
obyvateľov MČ Lamač“ Členovia komisie boli informovaní, že spoločný zberný dvor pre MČ Lamač,
Karlova Ves a Dúbravka sa plánuje vybudovať na Poliankach. V súčasnosti prebiehajú rokovania
o jeho zriadení a prevádzkovaní.
Členovia komisie odporúčajú zaoberať sa otázkou zriadiť nejaké zberné miesto aj na území MČ
Lamač, ktoré by slúžilo lamačanom aj mimo harmonogramu pristavovania VKK a odporúčajú
zaoberať sa otázkou nájdenia takéhoto vhodného miesta. Členovia komisie boli upozornení,
že takúto prevádzku by mala prevádzkovať odborne spôsobilá firma.
Členovia komisie:
a) odporúčajú zaradiť tento bod na ďalšie zasadnutie komisie a predložiť aktuálne
informácie k tejto veci.
b) žiadajú pozvať aj pána starostu aby informoval členov komisie o priebehu rokovaní
o zriadení zberného dvora s dotknutými mestskými časťami.
c) odporúčajú osloviť odborne spôsobilé firmy či by v prípade zriadenia zberného miesta
na území MČ Lamač mali záujem o jeho prevádzkovanie.
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3

Priority volebného obdobia 2019-2022

Členom komisie boli v materiáloch predložená prehľadná tabuľka priorít volebného obdobia pre roky
2019 -2022 ako aj náplň práce komisie. V náplni práce komisie bol doplnený bod i) v tomto znení:
„Vyjadrovanie k investičnej činnosti mestskej časti ako aj právnických a fyzických osôb v mestskej
časti s ohľadom na životne prostredie“
Členovia komisie súhlasia s uvedenými prioritami bez pripomienok. K doplnenému bodu do
náplne práce komisie odporúčajú vypracovať všeobecné podmienky z pohľadu ochrany
životného prostredia, ktoré budú aplikovateľné pre investičné činnosti menšieho rozsahu (napr.
pri stavbách rodinných domov). Pri väčších investičných akciách žiadajú aby tieto zámery boli
prerokované na komisii ŽP a zároveň s týmto postupom oboznámiť investora.
Toto doplnenie bolo členmi komisie jednohlasne prijaté.
Predsedníčka komisie informovala členov komisie, že zmena a doplnenie tohto bodu do náplne
činnosti pôjde formálne aj do zastupiteľstva na odhlasovanie, keďže naplň činnosti komisie bola
predmetom hlasovania zastupiteľstva.
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Návrh rokovacieho poriadku komisie

Členom komisie bol predložený návrh rokovacieho poriadku komisie.
Členovia komisie dopĺňajú v Čl. V v bode 3) slovo „a materiály“.
Upravený bod znie: „Tajomník komisie zabezpečuje v spolupráci s Miestnym úradom rozoslanie
pozvánky a materiály na zasadnutie komisie jej členom, ako aj jej zverejnenie na webovom sídle MČ
a to najneskôr 5 pracovných dní pred zasadnutím komisie.“
Členovia komisie vypúšťajú v Čl. VII v bode 1) v tretej vete „poprípade pracovnej skupine,
resp. subkomisie.
Upravený bod znie: „Komisia zasadá podľa potreby, s pravidla raz za mesiac a spravidla vo štvrtok
o 17,30 hod. Termín zasadnutia upresní podľa potreby predseda komisie. Tajomník komisie zašle
najneskôr 5 pracovných dní pred konaním zasadnutia komisie pozvánku členom komisie. Komisia
zasadá v termínoch určených v schválenom harmonograme zasadnutí komisie, v prípade potreby
a po upresnení predsedom komisie aj mimo tohto harmonogramu. Plán činnosti komisie je
termínovo v súlade s plánom práce miestneho zastupiteľstva.“
Členovia komisie dopĺňajú v ČL. VII v bode 5) druhá veta slovo „alebo v elektronickej“
Upravený bod znie: „S materiálom pripraveným na rokovanie orgánov oboznámi komisiu
predkladateľ alebo spracovateľ materiálu prípadne nimi poverený pracovník. Pokiaľ dôležité
materiály strategického charakteru neboli doručené v písomnej alebo elektronickej forme najneskôr
3 dni pred rokovaním komisie, komisia hlasovaním rozhodne o zaradení materiálov do programu
rokovania komisie.“
Takto upravený návrh rokovacieho poriadku bol členmi komisie jednohlasne prijatý.
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5

Plán výrubu stromov a plán výsadby nových drevín

Členovia komisie boli informovaní, že MČ Lamač nemá vypracovaný plán výrubu ani plán výsadby
drevín. V záujme MČ nie je rúbať zdravé stromy. MČ Lamač odstraňuje iba dreviny, ktoré boli
vyhodnotené ako bezprostredne ohrozujúce majetok, zdravie alebo život občanov v súlade s vyhláškou
24/2003 Z.z. ktorou sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Ide o stromy, ktoré
sú ťažko poškodené, nebezpečne naklonené alebo suché. MČ Lamač sa venuje hlavne ozdravnej
činnosti jednotlivých drevín a to najmä stabilizáciou a úpravou ich korún, nakoľko tieto dreviny boli
v minulosti neodborne ošetrované a zanedbávané. Za posledné 3 roky sa MČ Lamač snaží na výkon
tejto činnosti obstarať odborne spôsobilú firmu (arboristov), ktorí citlivo a osobitne pristupujú
k úprave každého jedinca.
Členom komisie bol predložený aj protokol o kontrole SIŽP zo dňa 13.6.2018 kde je uvedené o.i. aj
povinnosť odstrániť invázne dreviny na území MČ do konca roku 2023. Týka sa to drevín druhu
pajaseň žliazkatý (Allianthus altissima) a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides). Zastúpenie
týchto drevín na pozemkoch v správe MČ je najmä na Studenohorskej ulici.
Členovia komisie:
a) berú tieto informácie na vedomie a odporúčajú osloviť expertov na návrh vhodných
druhov na novú výsadbu v tejto lokalite. Zároveň odporúčajú obrátiť sa hlavné mesto
kde takéto výsadby už prebiehajú.
b) navrhujú aby náhradnú výsadbu tvorili druhy, ktoré nie sú jedovaté, nepadajú z nich
plody, ktoré by mohli znečisťovať chodníky a komunikáciu a zároveň by malo ísť druhy,
ktoré nedosahujú veľkých rozmerov. Nasadenie koruny by malo byť také aby bola
zachovaná prejazdná aj prechodová výška na komunikáciách.
c) požadujú aby o všetkých zásahoch vo verejnej zeleni boli občania informovaní.
d) žiadajú aby všetky oznámenia o začatých výrubových konaniach boli zverejňované aj
v zložke ŽP na webe MČ.
e) odporúčajú informovať verejnosť o povinnosti odstraňovať invázne druhy aby sa
zamedzilo ich šíreniu
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Koncepcia odpadového hospodárstva, ktorú má MČ Lamač aplikovanú

Členovia komisie boli stručne informovaní, že koncepcia odpadového hospodárstva ide v súlade POH
hlavného mesta a BSK. MČ Lamač v zmysle štatútu musí zabezpečiť na svojom území minimálne 2x
do roka zber veľkoobjemového odpadu ako aj zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. MČ
Lamač ďalej zabezpečuje zber odpadu z ulíc a psích exkrementov. Za týmto účelom sú na území MČ
rozmiestnené malé koše a koše na psie exkrementy, ktorých zoznam bol členom komisie predložený.
Zároveň bol členom komisie predložený aj harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných
kontajnerov v rámci jarného upratovania.
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Členovia komisie:
a) upozorňujú, že malé koše sú nekryté a odpad z nich je roznášaný vetrom na verejné
priestranstvá.
b) navrhujú zredukovať počet týchto košov a zachovať koše len na hlavných ťahoch,
ihriskách a verejných priestranstvách kde sa sústreďuje viac ľudí
c) navrhujú obstarať uzatvárateľný typ týchto košov a jednotlivé koše postupne vymeniť
za vhodnejšie. Zároveň požadujú spolupodieľať sa na vytvorení efektívneho
rozmiestňovania malých košov vhodných druhov
d) súhlasia s rozmiestnením VKK pre jarné upratovania a navrhujú presunúť pristavenie
VKK na Vrančovičovu (bývalý PANTL) na piatok 22.3.2019
e) požadujú osloviť spol. LIDL aby vytvorila opatrenia na zabránenie roznášania odpadu
zo smetných košov a košíkov pri ich predajni na Hodonínskej ulici a zároveň aj
zabezpečila upratanie pozemkov v jej okolí.
f) odporúčajú ďalej podporovať zo strany MČ komunitné kompostovanie a zvyšovať
povedomie verejnosti o tejto možnosti likvidácie odpadu
g) Členovia komisie odporúčajú informovať obyvateľov v bezprostrednej blízkosti
plánovaného komunitného komopostoviska o pláne zriadiť komunitné kompostovisko
a tak isto informovať občanov o možnosti zapojiť sa.
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Voda na školskom ihrisku – návrh koncepcie riešenia

Členom komisie boli predložené 3 návrhy riešenia dlhodobo stojacej vody na školskom ihrisku pri
bežeckej dráhe.
Riešenie s vybudovaním vegetačnej plochy s výsadbou vhodných druhov rastlín, ktoré budú svojím
koreňovým systémom transpirovať nadbytočnú vodu vzhľadom na zvýšený pohyb v tejto oblasti sa
nejaví ako efektívny.

Členovia komisie:
a) Navrhujú vykonať finančnú analýzu technického riešenia jednotlivých možností.
b) Odporúča odviesť vodu z pozemku formou drenáží a vsakovacej jamy vytvorením
štrkového lôžka bez použitia skruží. Povrch po tejto činnosti by mal byť osiaty trávou.
Prípadne túto nadbytočnú vodu smerovať inde na pozemku, kde by sa mohla realizovať
už spomínaná výsadba.
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Výstavba elektro-nabíjacích staníc pre elektromobily v Bratislave v rámci
medzinárodného projektu Urban-E – návrh 3 lokalít pre umiestnenie nabíjacích
staníc

Ing. Arch. Rajecká informovala členov komisie o projekte umiestnenia elektro-nabíjacích staníc pre
elektromobily na území MČ Lamač.
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Členovia komisie na umiestnenie staníc tieto miesta:
1.
2.
3.
4.
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Parkovisko pošta – Malokarpatské námestie
Zastávka MHD Vrančovičova (Pantl)
Bývalý OD Lamač Baklošova ulica
Studenohorská ulica 1-3

Súčasný stav a projekt rekonštrukcie MKN, ohľad na životne prostredie a
klimatické zmeny

Ing. Arch. Rajecká podala členom komisie informácie o súčasnom stave a pokračovaní prác na
rekonštrukcii Malokarpatského námestia. Členovia komisie boli informovaní aj o pripravovaných
vegetačných úpravách a výsadbe do „obvodových kaskád“
Členovia komisie súhlasia s navrhovanou výsadbou jedlých krovín a okrasných liečivých bylín
(levanduľa, šalvia) v spolupráci so ZŠ Lamač s tým že konkrétny projekt výsadby bude pred
jeho realizáciou predložený členom komisie.
Členovia komisie sa uzniesli a aj naďalej odporúčajú zaoberať sa otázkou možnej výsadby
drevín na hornej ploche Malokarpatského námestie pred kinom a nie len umiestnením tieniacich
prvkov a mobilnej zelene na túto plochu

10 BES sprístupnenie dokumentácie a všetkých zmlúv, ako aj výsledkov a detailov
predchádzajúcich kontrolných činnosti
Na zasadnutí komisie bol prítomný aj p. Foltán z Bakošovej ulici, ktorý sa už dlhšiu dobu zaoberá
pôsobením firmy BES a dodávkou tepla na území MČ Lamač. Pán Foltán stručne informoval členov
komisie o dôvodoch prečo by mala MČ Lamač s touto spoločnosťou vypovedať zmluvu o dodávke
tepla.
Členovia komisie:
a) žiadajú predložiť všetku dostupnú dokumentáciu, ktorou MÚ disponuje v tejto veci
(zmluvy, výsledky šetrenia a p.)
b) odporúčajú vytvoriť pracovnú skupinu aj z radou občanov (odborníci, právnik)
a prepojiť ju s finančnou komisiou
c) žiadajú pozvať na ďalšie stretnutie starostu MČ Lamač, právneho zástupcu MČ Lamač
a osloviť Magistrát hl. m. SR Bratislavy oddelenie energetického managementu aby
zabezpečilo účasť zodpovedného pracovníka na zasadnutí komisie.
Vzhľadom na rozsiahlosť danej agendy bude tento bod zaradený ako samostatný bod na májové
zasadnutie komisie.
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11 rôzne
Zasadnutia komisie sa zúčastnil za MÚ Lamač aj p. Martin Michálek, ktorý informoval členov
komisie o pripravovanej akci ku dňu vody s názvom „ Mňa sa to netýka“, ktorá sa uskutoční dňa
22.3.2019 o 16,00. Na tomto stretnutí pre širokú verejnosť by ma byť pretnutý film Plastic ocean –
Plasty v oceáne a mali by sa konať rôzne prednášky na tému odpady. Svoju účasť potvrdili
zástupcovia spoločnosti OLO, BVS, spoločnosť Noša, Bezobalovo a Wakyvaki.
Členovia komisie podporujú túto aktivitu a odporúčajú do tejto aktivity zapojiť aj školy
a škôlky na území MČ a zároveň informovať o tejto akcii verejnosť prostredníctvom
dostupných miestnych médií.

Členovia komisie sa uzniesli, že nasledujúce zasadnutie komisie sa mimoriadne z dôvodu
blížiacich sa Veľkonočných sviatkov uskutoční dňa 15.4. (pondelok) 2019 o 17,00 hod.

Prítomní:

Hagovská V., Babic S., Rajecká M., Kolár J., Velič A., Polakovičová S.,
Neumeisterová A., Kniez M., Danevová V., Černá E.,

Hostia:

Ing. Lukáš Baňacký – starosta, p. Foltán, p. Michálek

Zapísal: 14.3.2019

Ing. Marek Poláš

Overil:

Ing. Veronika Hagovská
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