
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie životného prostredia a hospodárskej 
stratégie konaného dňa 24.10.2019 

 
  

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

Otvorenie: 

  

Témy zasadnutia:  

 

Úvod: 

1 Plán informačnej kampane výrubu inváznych drevín a náhradnej výsadby na 
Studenohorskej ulici 

2 Zberné miesto odpadov v MČ Lamač a plán jesenného upratovania 

3 Voda na bežeckej dráhe 

4 Malokarpatské námestie 

5 VZN o dotáciách 

6 Plochy pre opeľovače 

7 Rôzne 
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Úvod:  
 

1 Plán informačnej kampane výrubu inváznych drevín a náhradnej výsadby na 
Studenohorskej ulici 

 

Členom komisie bol predložený návrh článku do časopisu Lamačan informujúci o nutnosti výrubu 
inváznych drevín. 

Článok bol na zasadnutí komisie doplnený a upravený na základe pripomienok členov komisie. 
Do článku bude doplnená fotodokumentácia a bude zaslaný redaktorke Lamačana. (25.10.) 

Členovia komisie k realizácii výrubu vzniesli nasledujúce pripomienky: 

a) V rámci I. etapy budú odstránené len jedince samičieho druhu určených drevín a stromy 
ktoré nejakým spôsobom ohrozujú prevádzku inžinierskych sietí alebo bezpečnosť 
obyvateľov 

b) Výrub bude realizovaný v období vegetačného pokoja v termíne od 1.10.2019 do 
31.3.2020. 

c) Pred samotným výrubom budú informovaní občania a jednotlivé dreviny určené na 
výrub budú zreteľne označené informačnou tabuľou a oznamom že dané stromy budú 
nahradené inými vhodnejšími drevinami 

d) Celkový výrub drevín sa bude realizovať postupne podľa možností súbežne s náhradnou 
výsadbou.  

e) Náhradnú výsadbu budú tvoriť dreviny druhu Pyrus calleryana „CHANTICLEER“ – 
okrasná hruška   

f) S. Polakovičová, navrhla preveriť možnosť adopcie stromov občanmi. Členovia komisie 
tento návrh podporujú 

2 Zberné miesto odpadov v MČ Lamač a plán jesenného upratovania 
 

Členovia komisie boli informovaní, že ďalšie informácie týkajúce sa zriadenia zberného miesta na 
území MČ Lamač, podá starosta na stretnutí poslancov. Komisia o tomto výstupe bude informovaná. 

Členom komisie bol predložený aj rozpis rozmiestnenia VKK v rámci jesenného upratovania.  

Členovia komisie: 

a)  Berú tieto informácie na vedomie 
b) Žiadajú aby pri riešení zberného miesta na Borinskej ulici boli prítomní aj zástupcovia 

okolitých subjektov (obyvatelia priľahlých nehnuteľností, zástupcovia školy na 
Borinskej ulici a zástupca ubytovne) 
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3 Voda na bežeckej dráhe  
 

Členovia komisie boli informovaní, že prebehlo stretnutie s projektantom zo spoločnosti VODOTIKA, 
a.s., bola vykonaná ohliadka. Zároveň bolo vykonané geodetické zameranie. V súčasnosti sa 
pripravuje objednávka projektových prác. V prípade dotvorenia zavlažovacieho systému, boli členovia 
komisie informovaní, že tento sa bude riešiť svojpomocne za pomoci pracovnej čaty z referátu 
komunálnych služieb.  

Členovia komisie.  

a) Berú tieto informácie na vedomie 
b) Navrhujú o tejto problematike uverejniť článok v časopise Lamačan 

4   Malokarpatské námestie 
 

Členom komisie boli predložené návrhy realizácie a ideová štúdia úpravy strednej a hornej časti 
námestia po zapracovaní pripomienok z minulých zasadnutí komisie. Zároveň boli informovaní, že 
bola podpísaná zmluva s víťaznou firmou na realizáciu výsadby v spodnej časti námestia. Realizácia 
výsadby by mala začať 4.11.2019. 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
b) Žiadajú doplniť ideovú štúdiu strednej časti o vizualizácie 
c) V hornej časti námestia vymeniť plánovanú výsadbu stromu druhu Platan, za vhodnejší 

druh dreviny menšieho vzrastu 
d) Kvetináče na výsadbu požiť také aby sa dali jednoducho presúvať aj bez použitia 

vysokozdvižného vozíka.  
e) Žiadajú podať informácie, kedy budú osadené drevené sedáky na existujúce betónové 

platne na spodnej časti námestia 
f) Žiadajú podať informácie kedy bude a či vôbec budú na námestí umiestnené nabíjacie 

stanice na mobilné telefóny prípadne nabíjacie lavičky tak ako to je v meste 
g) Zabezpečiť údržbu existujúceho mobiliáru (lavičiek, košov), vhodným ošetrujúcim 

náterom 
h) Členovia komisie žiadajú podať informácie o časovom harmonograme umiestnenia 

pitnej fontánky na námestie 

Členovia komisie sa uzniesli: 

a) Do každej zmluvy týkajúcej sa stavebných prác na verejných priestranstvách 
zadávaných mestskou časťou, zakomponovať podmienku o dodržiavaní štandardov 
ochrany drevín pri týchto prácach s možnosťou reklamácie. 
                                              

5 VZN o dotáciách 
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Členom komisie bol predložený návrh pripravovaného VZN o dotáciách. Predsedníčka komisie 
informovala členov, že prípadné pripomienky môžu priamo posielať p. vicestarostke. 
 
Členovia komisie: 
 

a) Berú tieto informácie na vedomie 

6 Plochy pre opeľovače 
 

Členom komisie boli podané nové informácie o stave riešenia plôch pre opeľovače s možnosťou 
získania grantu od DM drogérie. Z tohto grantu by malo byť financované okrem prác a výsadby aj 
vytvorenie a umiestnenie 2 ks informačných tabúľ. 3 ks Pre pomoc so spoluúčasťou na financovaní 
zvyšných 4 ks informačných tabúľ bol oslovený p. Kovács zo spoločnosti Ecoheart, ktorý navrhol 
možnosť finančne zabezpečiť v marci roku 2020 kúpu 3 tabúľ vo výške 561 eur. Podmienkou 
spolufinancovania je promovanie značky Ecoheart spolu s umiestnením ich loga na všetkých 6 
tabuliach. 

 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
b) Z umiestnením loga ECOHEART na všetky informačné tabule súhlasia 

7 Rôzne 
 

Rozšírenie ulice Studenohorská 16-18 

Členovia komisie nesúhlasia s rozšírením tejto časti ulice na úkor výrubu vzrastlých stromov. Výrub 
vzrastlých drevín je možný len v prípade, že by sa týkal inváznych druhov. 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 5.12.2019 (štvrtok) o 17,30 h. 

 

Prítomní: 
 

Hagovská V., Čech P., Babic S., Petríček A., Velič A., Polakovičová S., 
Neumeisterová A., Kniez M., Danevová V., Černá E.,  

Ospravedlnení 
 Kolár J. 

Hostia:   

Zapísal: 24.10.2019 Ing. Marek Poláš  

  

Overil: Ing. Veronika Hagovská  

 


