
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie životného prostredia a hospodárskej 
stratégie konaného dňa 15.4.2019 

 
  

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

Otvorenie: 

  

Témy zasadnutia:  

 

Úvod: 

1 Stav riešenia bodov z predchádzajúcej komisie – krátky prehľad čo je vakom štádiu riešenia 

2 Návrh VZN o znižovaní spotreby vybraných druhov jednorazových plastových obalov na 
území obce a zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

3 VZN držanie psov – súčasné znenie VZN, návrhy na úpravu, venčoviská, označenie zákazov, 
motivácia zbieranie exkrementov 

4 Skládky v Lamač 

5 Generel zelene 

6 Pracovná čata 

7 BES 

8 Rôzne 
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Úvod:  
 

1 Stav riešenia bodov z predchádzajúcej komisie – krátky prehľad čo je vakom štádiu 
riešenia 

 

a) Zberný dvor: Starosta MČ Bratislava – Lamač informoval členov komisie o plánovaných 
miestach na vybudovanie zberných miest, na ktoré by obyvatelia Lamača mohli odovzdávať 
nadrozmerný, biologický a iný nie nebezpečný odpad. Išlo by o miesto na Bakošovej ulici 
v areály kynologického klubu a na Borinskej ulici na pozemku fary za kostolom. Zároveň 
informoval členov, že mestský zberný dvor bude vybudovaný na Poliankach a spravovať ho 
bude OLO. V súčasnosti sa vykonáva súpis majetku a kontrola zmlúv. Zatiaľ bola získaná 
predbežná dohoda s prevádzkovateľom výkupu papiera (v súčasnosti umiestneného na 
parkovisku pri pošte na Malokarpatskom námestí), ktorý by zberné miesto na Borinskej ulici 
mohol spravovať. Členovia komisie tieto informácie berú na vedomie a v prípade nových 
informácií v tejto veci informovať členov komisie na ďalších zasadnutiach. 
 

b) Investičné činnosti: Členom komisie boli predložené investičné činnosti, ktorými sa na 
svojom zasadnutí zaoberala stavebná komisia. Na zasadnutí komisie sa zúčastnil aj predseda 
stavebnej komisie, ktorý členov komisie informoval o prebiehajúcich investičných akciách 
a o záveroch stavebnej komisie. Členovia komisie sa uzniesli, že sa budú vyjadrovať len 
k väčším investičným akciám prípadne k akciám, ktoré bude stavebná komisia požadovať aj 
vyjadrenia komisie ŽPaHS. Pri ostatných investičných akciách (ide najmä o výstavbu na 
lokalite ZEČÁK) odporúčajú aby bolo v stavebných povoleniach uvedené že stavebník 
(investor) musí rešpektovať regulatívy uvedené v pripravovanom územnom pláne tejto zóny. 
 

c) Odpadové hospodárstvo: Na marcovom zasadnutí komisie bol riešený neporiadok v okolí 
predajne LIDL. Ing. Poláš informoval členov komisie, hovoril s vedúcim predajne LIDL. Kôš 
na odpad je umiestnený vo vnútri pri východe z predajne. Na zabránenie roznášania odpadu 
z nákupných vozíkov však riešenie nemá, nakoľko nemá k dispozícii personál, ktorí by tento 
odpad z týchto vozíkov odstraňoval. Čistenie okolia LIDL sa podľa slov vedúceho predajne 
LIDL čistí raz do mesiaca. 
Malé koše: Ing. Poláš informoval členov komisie že malé smetné koše sa budú vymieňať 
postupne. Z ohľadom na schválený rozpočet. Ing. Poláš ďalej informoval, že v súčasnosti má 
MČ Lamač k dispozícii ešte 5 ks. košov z vymývaného betónu. Členovia komisie berú tieto 
informácie na vedomie žiadajú vykonať prieskum trhu na zistenie vhodných uzavretých 
malých košov, prípadne uvažovať o možnej úprave existujúcich košov tak aby bolo 
zabránené rozširovaniu dopadu z týchto košov. Zároveň žiadajú prehodnotiť efektivitu 
rozmiestnenia týchto košov. 
Kompostoviská: Členovia komisie odporúčajú MČ časti podporovať rozširovanie 
verejných kompostovísk na území MČ. Zároveň podávajú návrh na vybudovanie 
ďalšieho verejného kompostoviska v Oherovom parčíku vedľa veterinárnej ambulancie 
MVDr. Čecha a na ulici Na barine 20 za bytovými domami pri kontajnerovom stojisku. 
 

d) Voda na školskom ihrisku: Pán starosta uviedol, že problematiku neoodtekania vody na 
školskom ihrisku pri schodoch do telocvične bude potrebné riešiť komplexne aj s odvodnením 
bežeckej dráhy. Za týmto účelom by sa mala v prvom kroku urobiť sondáž podložia 
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a následne drenážnou trubkou odviesť prebytočnú vodu na dolný koniec školského areálu, kde 
sa v budúcnosti uvažuje so zriadením komunitnej záhrady. Členovia komisie tento koncept 
riešenia jednohlasne podporili. 
 

e) Sadové úpravy Malokarpatské námestie: Na zasadnutí komisie sa zúčastnil Ing. Ivan 
Tužinský zo spoločnosti IN-GREEN, s.r.o., ktorá bola vysúťažená na zabezpečenie projektu 
plánu sadových úprav. Ing. Tužinskému boli predložené návrhy a vízie jednotlivých členov 
komisie. Z diskusie vyplynulo, že sa počká na návrh/y Ing. Tužinského, ktorý/e bude/ú 
predložený/é na ďalšie zasadnutie komisie aj s odhadovanou cenou realizácie. Členovia 
komisie ďalej odporučili, že by sa podobný plán mohol spracovať aj na strednú a hornú 
časť námestia. V hornej časti by sa malo uvažovať z trvalou výsadbou vzrastlej 
stromovej vegetácie. Členovia komisie požiadali aby boli informovaný o predložených 
návrhoch po ich doručení na MÚ. Súčasťou návrhov by mali byť aj vizualizácie. 
 

f) BES: Starosta MČ Lamač stručne popísal členom komisie situáciu ohľadne firmy BES a 
zároveň informoval členov komisie, že prebehlo rokovanie s poslancami MČ, kde bol 
predbežne dohodnutý ďalší postup pri riešení tejto situácie. O ďalšom postupe budú členovia 
komisie priebežne informovaní. K tomuto bodu mali svoje vystúpenia z radov občanov aj p. 
Foltán a p. Koleň. Členovia komisie berú tieto informácie na vedomia a odporúčajú 
vykonať hĺbkový audit spoločnosti BES ako aj analýzu celkového zberu údajov na 
základe, ktorých spoločnosť BES vykonáva fakturáciu.  

 

2 Návrh VZN o znižovaní spotreby vybraných druhov jednorazových plastových obalov na 
území obce a zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 

Členovia komisie boli upozornení, že VZN ako právna norma musí mať oporu v zákone a v vzhľadom 
na to, že v súčasnosti takýto zákon neexistuje nemôže byť ani VZN. Starosta MČ Lamač informoval 
členov komisie, MÚ Lamač sa snaží v maximálne miere vyhnúť používania plastov v rámci svojho 
fungovania ako aj na organizovaných akciách v rámci MČ.  V súčasnosti však ešte existujú staré 
zásoby takýchto plastov. Členovia komisie boli ďalej informovaní, že v prípade použitia 
recyklovateľných nádob (pohárov, tanierov) v rámci akcií je potrebné vyriešiť aj likvidáciu takéhoto 
odpadu a zároveň vzhľadom aj na vyššiu cenu je potrebné rátať s navýšením nákladov na jednotlivé 
akcie. Starosta naďalej informoval členov komisie, že v rámci novovybudovanej MŠ BORY, by ako jej 
súčasť malo byť kompostovisko pre kuchyňu, kde by sa takýto odpad mohol teoreticky odvážať.  
Členovia komisie: 

a)  berú dané informácie na vedomie 
 

b) prijali jednohlasné uznesenie aby sa MČ Lamač v rámci svojho fungovania ako aj pri 
podujatiach organizovaných miestnym úradom v plnej miere vyhla používaniu 
jednorazových plastov 
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c) členovia komisie ďalej odporúčajú sa k tomuto bodu v krátkosti vrátiť na ďalšom 
zasadnutí komisie, nakoľko tento bod pôvodne mala predniesť predsedníčka komisie, 
ktorá sa však na zasadnutí nemohla zúčastniť.  

 

3 VZN držanie psov – súčasné znenie VZN, návrhy na úpravu, venčoviská, označenie 
zákazov, motivácia zbieranie exkrementov 

 

Tento bod bol z rokovania komisie vyradený a presunutý na nasledujúce rokovanie komisie. 

Členovia komisie si dali záväzok, že do budúceho zasadnutia komisie k tomuto bodu vytypujú 
plochy, kde by mohli byť zriadené ďalšie verejné venčoviská ako aj plochy kde by mal byť 
voľný pohyb psov zakázaný, resp. kde mal byť úplne obmedzený vstup zo psom 

4 Skládky v Lamač 
 

Členovia komisie boli informovaní o aktuálnych nelegálnych skládkach odpadu na území MČ ako aj 
problémy so spôsobom ich likvidovania. MČ Lamač nemá dostatočné personálne kapacity a ani 
strojné vybavenie na likvidáciu týchto skládok. Zároveň je problém, že tieto skládky na týchto 
lokalitách pravidelne vytvárajú ľudia bez domova a skládky po ich zlikvidovaní sa vytvoria nanovo. 
Evidované skládky sú na nasledujúcich lokalitách: V záreze trate železnice pod Mostom V. Matrku, 
TESCO Lamač, priestor pod diaľničným nadjazdom v trasovaní budúcej cyklotrasy, zárez trate 
železnice pod cintorínom Lamač. Členovia komisie berú tieto informácie na vedomie a 
odporúčajú riešiť vyčistenie týchto skládok v rámci možností MČ. Prípadne v tejto veci osloviť 
OZ VAGUS a do čistenia týchto skládok zapojiť bezdomovcov z daných lokalít.  

5 Generel zelene 
 

Tento bod bol presunutý na ďalšie zasadnutie komisie ŽPaHS 

Členovia komisie žiadajú poskytnúť k nahliadnutiu na svojom ďalšom zasadnutí pôvodný 
generel zelene MČ Lamač z roku  2004-2016 

6 Pracovná čata 
 

Tento bod bol presunutý na ďalšie zasadnutie komisie ŽPaHS 

Členovia komisie odporúčajú pozvať na ďalšie zasadnutie komisie vedúceho pracovnej čaty p. 
Hegyiho. 

 



5 
 

7 BES 
 

Vid. Bod 1. f) 

8 Rôzne 
 

a) Plochy pre opeľovače – členovia komisie sa uzniesli, že do ďalšieho zasadnutia komisie 
vytipujú vhodné plochy na území MČ Lamač, ktoré by ostali nekosené a boli by 
vyčlenené ako plochy pre opeľovače. Tento bod bude zaradený ako samostatný bod na 
ďalšom zasadnutí komisie. 
 

b) Členovia komisie odporúčajú presunúť lavičku na ihrisku HROCH na Studenohorskej 
ďalej od stromu 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prítomní: 
 

BABIC S., KOLÁR J., POLAKOVIČOVÁ S., NEUMEISTEROVÁ A., KNIEZ 
M., DANEVOVÁ V., ČERNÁ E.,  

Ospravedlnení 
 Hagovská V., Čech P., Velič A., Rajecká M. 

Hostia:  Ing. Lukáš Baňacký – starosta, p. Foltán, p. Koleň, Ing. Matúš Harmaňoš 

Zapísal: 15.4.2019 Ing. Marek Poláš  

  

Overil: Mgr. Stanislav Babic, PhD.  

 


