
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie životného prostredia a hospodárskej 
stratégie konaného dňa 06.06.2019 

 
  

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

Otvorenie: 

  

Témy zasadnutia:  

 

Úvod: 

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

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

3 Plochy pre opeľovače 

4 Búracie práce Rázsochy 

5 Malokarpatské námestie výsadba 

6 Rôzne 
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Úvod:  
 

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

 

a) Eliminovanie jednorazových plastov v Lamači: Členovia komisie odporúčajú MÚ Lamač 
 
- Vyhýbať sa jednorazovým plastom vznikajúcich pri prevádzke úradu ako aj na akciách 

organizovaných mestskou časťou 
- Riadiť sa uznesením komisie v tejto veci zo dňa 15.4.2019 
- Pri akciách usporadúvaných MČ Lamač apelovať na stánkarov aby používali biologicky 

odbúrateľné plasty alebo vratné obaly 

Členovia komisie ďalej odporúčajú vykonať prieskum dostupných alternatív za jednorazové 
plasty 

 
b) Voda na školskom ihrisku: Členovia komisie boli informovaní, že v prípade riešenia 

odvodnenia časti školského dvora bude potrebné nechať vypracovať odbornú štúdiu riešenia 
UZNESENIE: Členovia komisie jednohlasne súhlasia s obstaraním takejto štúdie 
u odbornej firmy. 
 

c) Zberný dvor: Členovia komisie boli informovaní, že bola zadaná objednávka na zameranie 
pozemku za kostolom na Borinskej ulici, kde by malo byť vybudované miesto vhodné na 
celoročné umiestnenie kontajnerov, ktoré by slúžilo ako alternatíva k zbernému dvoru.  
 
- Členovia komisie žiadajú zaslať každé nové informácie v tejto veci a zároveň 

informovať verejnosť o tomto projekte. 
- Členovia komisie odporúčajú preveriť aktuálny stav riešenia zberného dvora na 

Poliankach 
- Členovia komisie odporúčajú rozmiestniť v letných mesiacoch na území Lamača 

kontajnery na veľkorozmerný odpad, kým bude spustená prevádzka stabilného 
zberného miesta.  

 
d) Súčasný generel zelene MČ Lamač: Členom komisie bola predložená existujúca 

inventarizácia drevín z rokov 2004 -2006. Predpokladaný termín začatia obstarávania novej 
inventarizácie je koniec roka 2019. Členovia komisie odporúčajú vychádzať pri zadávaní 
podmienok obstarávania z už existujúcej inventarizácie. Vo vhodnom čase bude tento 
bod opätovne zaradený na prerokovanie v komisii 
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2 VZN držanie psov – súčasné znenie VZN, návrhy na úpravu, venčoviská, označenie 
zákazov, motivácia zbieranie exkrementov 

 

Členovia komisie navrhujú nasledovnú zmenu platného VZN č. 7/2014 o niektorých 
podmienkach držania psov na území MČ Bratislava – Lamač, ktoré dopĺňa všeobecné záväzné 
nariadenie MČ Bratislava – Lamač o niektorých podmienkach držania psov na území MČ 
Bratislava – Lamač č. 5/2013: 

Z § 4 ods. 2 (Vstup zo psom je zakázaný) vyradiť písmeno h) „na Studenohorskej ulici 1,3,5,7, zo 
zadnej časti bytových domov. 

Z § 4 ods. 2 (Vstup zo psom je zakázaný) presunúť písmeno i) „do parčíku na Ceste na Klanec“ 
do § 3 ods. 3 (Voľný pohyb psa je zakázaný) 

Z § 3 ods. 3 (Voľný pohyb psa je zakázaný) vyradiť písmeno g) „na Studenohorskej ulici 9-47 
(nepárne čísla) zo zadnej časti bytových domov“ 

Ďalej: 

- Ing. Arch. Rajecká informovala členov komisie že MČ Lamač v súčasnosti aktualizuje 
miesta (pozemky) zverené do správy MČ aby sa mohli určiť vhodné plochy pre 
vybudovanie ďalších oplotených venčovísk. – členovia komisie túto informáciu berú na 
vedomie 
Členovia komisie odporúčajú vybudovanie efektívneho agility parku na účel 
venčenia psov (či už sa jedná o zefektívnenie súčasných venčovísk alebo 
o vybudovanie nového) 
Členovia komisie v budúcnosti, za podmienky zefektívnenia venčovísk pre psov, 
zvažujú sprísnenie podmienok voľného výbehu psa na verejných priestranstvách. 
 

- Členovia komisie v rámci motivácie občanov odporúčajú MČ Lamač poskytnúť 
zľavu na dani za takého psa, ktorý absolvoval aspoň základný výcvik, a o ktorom 
absolvovaní majiteľ psa predloží doklad. 
 

- Členovia komisie odporúčajú aby každému majiteľovi psa, ktorý príde zaplatiť daň 
bol bezplatne poskytnutý blok (50 ks) vreciek na psie exkrementy.  
 

- Členovia komisie žiadajú opätovne osloviť mestskú políciu aby častejšie vykonávali 
kontrolu znečisťovania verejných priestranstiev psími exkrementmi a pokutovala 
nezodpovedných majiteľov psov. 
 

- Členovia komisie odporúčajú preveriť na SAV možnosť a cenu vykonania DNA 
diagnostiky psích exkrementov.  Za účelom vytvorenia DNA databázy psov na území 
MČ (Anglický model – na základe DNA psa možno zistiť majiteľa) 
 

- Členovia komisie odporúčajú používať na zber psích exkrementov biologicky 
rozložiteľné vrecká   

 
- Členovia komisie žiadajú používať zakúpený vysávač na psie exkrementy na čistenie 

verejných priestranstiev v okolí škôlok a detských ihrísk 
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3 Plochy pre opeľovače 
 

Členovia komisie navrhujú vytvoriť na území MČ Lamač ďalšie plochy, ktoré budú slúžiť ako 
vegetačné  plochy pre opeľovače. 

Ide o nasledujúce plochy:  

- Plocha v zákrute križovatky Podháj x Cesta na Klanec 
- Rozálka – spodnej časti plochy okolí kaplnky Sv. Rozálie (bude potrebné presne 

vymedziť)  
- Plocha za domami na Studenohorskej ulici (bude potrebné určiť konkrétne miesta) 
- Plocha (svah) vedľa komunikácie Podháj oproti zastávke MHD Bakošova ulica smer 

mesto 
- Plocha za MÚ Lamač (existujúca) 
- Plocha na ulici na barine za novovysadenou alejou (existujúca) 

V rámci managementu týchto plôch bolo na zasadnutí komisie konštatované, že existujú dva 
spôsoby vytvorenia takýchto plôch:  

a) Nechať vybrané plochy zarastať prirodzene a len 2 maximálne 3 krát do roka pokosiť. Ide 
o zdĺhavejší proces avšak s minimálnymi nákladmi.  

b) Aktívne vytvoriť takéto miesta odstránením pôvodnej vegetácie upravením podložia 
a vysiatím vhodných druhov kvitnúcich rastlín pre opeľovače. Tento proces je finančne 
náročnejší. 

Členovia komisie odporúčajú kombináciu oboch spôsobov.  

Členovia komisie odporúčaj pripraviť jednotlivé plochy po poslednej jesennej kosbe. K týmto 
plochám budú osadené edukatívne info tabule informujúce o význame týchto plôch.  

Ďalej: 

- Členovia komisie žiadajú MÚ Lamač vypracovať aspoň orientačný harmonogram 
kosenia, ktorý bude zverejnený na stránkach MÚ 
 

- Členovia komisie odporúčajú zakúpiť výkonnejší a efektívnejší stroj na kosenie aj so 
zberačom trávy (podobný ako má MČ Dúbravka) 
 

- Členovia komisie odporúčajú rokovať so správcami vo veci starostlivosti 
o predzáhradky bytových domov. Za týmto účelom odporúčajú vytvoriť systém 
zapožičiavania potrebného náradia (napr. krovinorezov) zo strany úradu.   
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4 Búracie práce Rázsochy  
 

Členovia komisie sa jednohlasne uzniesli, že je potrebné osloviť Ministerstvo zdravotníctva 
a žiadať od nich informácia koľko bude odstránených stromov pri začínajúcich búracích 
a stavebných prácach. V prípade, že bude prebiehať konanie, členovia komisie požadujú aby za 
vyrúbané dreviny bola uložená finančná náhrada a tieto prostriedky budú použité a výsadbu 
drevín v MČ Lamač.  

5 Malokarpatské námestie výsadba 
 

Členovia komisie boli informovaní o ďalšom postupe obstarávania výsadby v dolnej časti 
Malokarpatského námestia. V súčasnosti sa čaká už len na nacenenie realizácie výsadby. Akonáhle 
toto nacenenie bude k dispozícii MČ Lamač začne verejné obstarávanie realizácie výsadby. 

Členovia komisie berú tieto informácie na vedomie a žiadajú čo najskôr začať s obstaraním 
realizácie. 

Ďalej: 

UZNESENIE: Členovia komisie sa jednohlasne uzniesli a žiadajú vytvoriť mobilné zábrany pod 
prístupovou rampou z hornej na strednú časť námestia pri kine. Ako zábranu odporúčajú 
použiť mobilné kvetináče umiestnené na hornej časti námestia, prípadne kvetináče z trhoviska. 

Členovia komisie odporúčajú v strednej časti námestia prekypriť a doplniť pôdu a zároveň 
vysiať trávu. 

Členovia komisie požadujú zaslať odkaz na všetky revízie vykonané v rámci budovania 
námestia 

UZNESENIE: Členovia komisie sa uzniesli, že bude zvolané spoločné stretnutie komisie 
životného prostredia a hospodárskej stratégie a komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby 
za účelom posunutia sa vo veci nedoriešených častí rekonštrukcie námestia. 

Členovia komisie požadujú aby bol v lamačanovi uvedený obšírnejší článok a celej genéze 
námestia ako aj o budúcich plánoch jeho obnovy. 

 

6 Rôzne 
 

- Informáca o prezentácii STERED  
Predsedníčka komisie podal členom stručné informácie o prezentácii vodozádržných 
opatrení prostredníctvom technológie STERED – členovia komisie berú tieto informácie 
na vedomie 
UZNESENIE: Členovia komisie sa uzniesli aby sa pri riešení akejkoľvek spevnenej 
plochy na území MČ Lamač používali materiály a technológie (nemusí byť 
STERED), podporujúce vodozádržné opatrenia v krajine.  
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- Informácie o možnostiach využitia dolného cípu na školskom dvore 

Predsedníčka komisie podala členom komisie informácie o možnosti vyžitia dolného cípu 
školského dvora na komunitnú záhradu. Členovia komisie jednohlasne túto možnosť 
podporujú a odporúčajú zistiť možnosti vytvorenia komunitnej záhrady na tomto 
mieste túto možnosť predsedníčka komisie komunikovala aj s vedením školy. 
 

- Plánované upratovanie 8.6.2019, Naše mesto 7.6.2019 
Členovia komisie boli informovaní, že dňa 7.6.2019 prebehne v rámci firemného 
dobrovoľníctva na území Starého Lamača akcia organizovaná v spolupráci MÚ Lamač 
s Nadáciou PONTIS. V tento deň sa plánuje vyčistenie obrubníkov na uliciach Rozálska, 
Pod Zečákom, Segnáre, Skerličova, Rácova. Členovia komisie túto informáciu berú na 
vedomie. 
Členovia komisie boli informovaní, že čistenie nelegálnej skládky odpadu, ktoré malo byť 
vykonané v sobotu sa ruší z dôvodu neprístupnosti terénu. Členovia komisie berú tieto 
informácie na vedomie a odporúčajú vyčleniť nový termín.  
 

- BES 
Členovia komisie žiadajú aby na pripravovanom stretnutá s p. Vereským bol 
prítomný aj p. Koleň a p. Foltán 
 
Noví členovia komisie: Členom komisie boli predstavení noví členovia komisie a to p. 
Petríček Andrej a Ing et. Ing. Šteflovičová Miroslava, ktorá bude členkou komisie 
namiesto Ing. Arch. Márii Rajeckej. Členovia komisie berú tieto informácie na vedomie. 

 

 
 
 
 
 
 

Prítomní: 
 

Hagovská V., Čech P., Babic S., Rajecká M., Kolár J., Neumeisterová A., Kniez 
M., Danevová V., Černá E., Petríček A. Polakovičová S. Steflovicova M. 

Ospravedlnení 
 Velič A.,  

Hostia:  p. Koleň, Mgr. Klačanská P, PhD. 

Zapísal: 15.4.2019 Ing. Marek Poláš  

  

Overil: Ing. Veronika Hagovská  

 


