
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie životného prostredia a hospodárskej 
stratégie konaného dňa 10.09.2019 

 
  

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

Otvorenie: 

  

Témy zasadnutia:  

 

Úvod: 

1 Malokarpatské námestie stredná časť 

2 Výrub inváznych drevín na Studenohorskej ulici 

3 Plochy pre opeľovače 

4 EKO DOG TOILET 

5 Rôzne 
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Úvod:  
 

1 Malokarpatské námestie stredná časť 
 

Členom komisie boli predložené jednotlivé návrhy úpravy strednej ako aj hornej časti námestia. 

Členovia komisie k danej téme zaujali nasledujúce stanovisko: 

a) V prípade revitalizácie strednej časti námestia (pod lipami) odporúčajú variant č. 1. 
Komisia preferuje organické tvary pred líniovými. Členovia komisie sa uzniesli, že 
chodníky a spevnené plochy v tejto časti musia byť riešené ako vodopriepustné. Členovia 
komisie ďalej žiadajú predložiť konkrétny návrh riešenia tejto časti (hracie a edukačné 
prvky, lavičky a výsadba vegetačných prvkov) 
 

b) V hornej časti námestia sa členovia prikláňajú k alternatíve č. 1, t. j. kombinácia 
výsadby stromov do dlažby a v mobilných kvetináčoch. Členovia komisie upozorňujú, že 
pevne vysadené stromy v dlažbe musia byť vysadené tak aby mali prirodzený priestor 
pre svoj rast a tak aby sa v prípade hodov a iných akcií dali medzi ne umiestniť 
prípadné stánky. Ako minimálnu zachovanú vzdialenosť medzi jednotlivými stromami 
odporúčajú 5 m. Mobilné kvetináče pre výsadbu ostatných drevín musia byť 
konštruované tak aby sa dali v prípade potreby jednoducho premiestniť a to buď na 
samostatných kolieskach alebo vysokozdvižným vozíkom prípadne paletovým vozíkom. 
Členovia komisie neodporúčajú umiestňovať lavičky do tesnej blízkosti hmlovej fontány, 
kde by hrozilo ich poškodenie, tak ako to bolo prezentované na nákrese. Týmto zároveň, 
žiadajú celkové doriešenie rozmiestnenia lavičiek v tejto časti námestia. 
 
 

c) Fasádu kina členovia komisie odporúčajú riešiť samostatne. Zároveň odporúčajú nájsť 
vhodný prepojovací prvok, ktorý by citlivo zjednotil fasádu kina a jednotlivé fasády 
všetkých budov na námestí. Členovia komisie odporúčajú pri riešení tohto prepojenia 
zamerať sa na drevo a vegetačné prvky.  
 

d) Členovia komisie odporúčajú vypracovať revíziu č. 4 Malokarpatské námestie, už so 
zapracovaním riešenia strednej a hornej časti námestia ako aj so zapracovanými 
požiadavkami vyplývajúcich zo spoločného zasadnutia komisie ŽPaHS a komisie 
DURaV. (prepojovací chodník zdravotné stredisko a kino, chodník ku zastávke a p.)  

2 Výrub inváznych drevín na Studenohorskej ulici  
 

Členom komisie bol predstavený plán výrubu inváznych drevín javorovec jaseňolistý a pajaseň 
žliazkatý na Studenohorskej ulici. V prvej etape je plánovaných na výrub 33 ks drevín. Ide prevažne 
o samičie jedince, ktoré sme ako vlastník (správca pozemku) povinný odstrániť v zmysle § 3 ods. 2 
zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a managemente introdukcie a šírenia inváznych druhov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dreviny prvej etapy boli vybrané na základe terénnej 
obhliadky a okrem už spomínaných samičích jedincov druhu javorovec budú odstraňované aj samčie 
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jedince, ktoré v zmysle zákona môžu ostať zachované. Tieto jedince boli určené na výrub buď z ich 
nevhodného umiestnenia ale na základe ich zhoršeného zdravotného stavu alebo narušenej statiky.  

Členovia komisie tieto informácie berú na vedomie a odporúčajú tento výrub realizovať až 
v mesiacoch január – február 2020 a zároveň po ich odstránení tieto dreviny nahradiť inými 
vhodnejšími drevinami. Pri výsadbe je potrebné dbať na to aby novo vysadené dreviny mali 
dostatočný priestor pre svoj rozvoj a aby nebránili lampám verejného osvetlenia a aby bol 
zachovaný priestor pre prípadný zásah záchranných zložiek. Členovia komisie odporúčajú 
použiť pri výsadbe druhy nižšieho vzrastu pyramidálneho tvaru. Zároveň je o tieto dreviny 
potrebné zabezpečiť starostlivosť (polievanie). Pri výbere vhodných druhov drevín členovia 
komisie odporúčajú osloviť odborníka so skúsenosťami s mestskou výsadbou.  

Členovia komisie žiadajú o tejto skutočnosti včas informovať občanov MČ Lamač 
prostredníctvom dostupných médií (web, FB, Lamačan)                                                                                                                                  

3 Plochy pre opeľovače 
 

Členom komisie bol predložený zoznam vytipovaných plôch pre opeľovače na území MČ Lamač 
spolu s návrhom managementu jednotlivých plôch ako aj návrh jednotlivých informačných tabúľ, 
ktoré budú pri týchto plochách osadené. 

Členovia komisie berú tieto informácie na vedomie a odporúčajú: 

a) Vykonávať na existujúcich plochách s obmedzeným počtom kosenia maximálne 2 kosby 
ročne jar/jeseň 

b) Vytvoriť aspoň 2 nové plochy pre opeľovače s aktívnym managementom  a výsadbou 
vhodného rastlinného materiálu pre kvetnú lúku. Ide o plochy na Bakošovej ulici pri 
športovej hale v bazénoch pieskoviska na zrušenom detskom ihrisku a na ploche za 
bytovým domom na Studenohorskej ulici č 33. 

c) Zapojiť sa do projektov venujúcich sa tejto problematike za účelom získania skúseností 
pomoci dobrovoľníkov, konzultácií prípadne finančnej pomoci. 

d) Výsadbu riešiť v skorých jarných mesiacoch 
e) Pripraviť článok do lamačana venujúci sa tejto problematike a informovať občanov 

o výhodách takýchto plôch. 
f) V prípade výsadby uvažovať aj o vytvorení plochy s liečivými rastlinami. 

4 EKO DOG TOILET 
 

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti Prorozvoj, s.r.o. a predstavili členom 
komisie projekt EKO DOG TOILET. Ide o umiestnenie staničiek pre psíkov na vykonávanie potreby. 
Tieto staničky pozostávajú s filtračnej vrstvy, stĺpika naplneného feromónmi, ktoré aktívne lákajú 
psíkov, koša na psie exkrementy a zásobníka na vrecká na psie exkrementy. Pre potrebu MČ Lamač, 
je optimálny počet týchto staničiek 60-70 ks. Cena za jednu staničku pri počte aspoň 30 ks je 399 
€/rok. 

Členovia komisie berú tieto informácie na vedomie. V budúcnosti je možné uvažovať 
o zabezpečení takýchto staníc a pokryť nimi aspoň Studenohorskú ulicu alebo ulicu Podháj. 
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Nakoľko však z finančného hľadiska by sa navýšili náklady na údržbu ŽP v oblasti odpadového 
hospodárstva, ostáva táto záležitosť otvorená a členovia komisie odporúčajú aby sa k tejto 
problematike vyjadrila aj finančná komisia.  

5 Rôzne 
 

- Výrub drevín nemocnica rázsochy – Členom komisie bola predložená, žiadosť 
Ministerstva zdravotníctva SR na výrub drevín v areály nemocnice Rázsochy, z dôvodu 
zabezpečenia priestoru pre búracie práce. Predmetom výrubu je 365 ks drevín. Členovia 
komisie po posúdení dendrologického posudku konštatovali, že na území sa 
nenachádzajú sadovnícky hodnotné dreviny, ktoré by sa mali zachovať, prípadne 
presadiť aby tvorili súčasť nového areálu nemocnice. Členovia komisie odporúčajú 
výrub realizovať v súlade s platnou legislatívou a časť náhradnej výsadby riešiť aj 
finančnou náhradou, ktorá by pokryla náklady na výsadbu nových drevín na 
Studenohorskej ulici po odstránení inváznych drevín. 
 

- Všetci prítomní členovia komisie sa jednohlasne uzniesli aby prostriedky, ktoré sa 
ušetrili v rámci optimalizácie rezervovaných kapacít na odberných miestach v správe 
MČ, boli presunuté do rozpočtu na starostlivosť o ŽP 
 

- Členovia komisie žiadajú do ďalšieho zasadnutia komisie podať informácie o riešení 
odtoku vodu zo školského areálu v okolí bežeckej dráhy. 
 

- Členovia komisie, žiadajú pokračovať v režime pristavovania VKK tak ako to fungovalo 
v minulosti. (jarné, jesenné, upratovanie a VKK na BRKO, mimoriadne kontajnery) 
Tento režim upraviť až keď bude vybudované a spustené do prevádzky stabilné zberné 
miesto (fara, Pod násypom, Kynologický klub). Členovia komisie ďalej žiadajú podať do 
nasledujúceho zasadnutia komisie informácie o stave riešenia týchto zberných miest) 
Zároveň predsedníčka komisie informovala členov o stretnutí so starostom zo dňa 26.8.2019, 
kde ho požiadala, aby sa riešenie miesta pri fare nerealizovalo bez stretnutia s dotknutou 
verejnosťou a prezentácie návrhu zberného hniezda.   
 

- Predsedníčka komisie informovala členov komisie o akcii Upracme si Lamač, ktorá sa 
uskutoční v sobotu 21.9.2019 https://www.facebook.com/events/625521954523449/?ti=icl 

 

Prítomní: 
 Hagovská V., Neumeisterová A., Kniez M., Danevová V., Petríček A.., Velič A., 

Ospravedlnení 
 Čech P., Babic S., Kolár J., Polakovičová S., Černá E. 

Hostia:  Pokorná M. 

Zapísal: 10.9.2019 Ing. Marek Poláš  

  

Overil: Ing. Veronika Hagovská  

 


