
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie životného prostredia a hospodárskej 
stratégie konaného dňa 28.11.2019 

 
  

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

Otvorenie: 

  

Témy zasadnutia:  

 

Úvod: 

1 Zhodnotenie výsledkov práce komisie za rok 2019 

2 Krátky status otvorených tém 

3 Posun v téme dokončenia rekonštrukcie Malokarpatského námestia 

4 Návrh rozpočtu 

5 Rôzne 
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Úvod:  
 

1 Zhodnotenie výsledkov práce komisie za rok 2019 
 

Predsedníčka komisie predložila členom komisie stručné zhrnutie výsledkov činnosti komisie za rok 
2019. (viď. príloha) 

Členovia komisie berú tieto informácie na vedomie. 

2 Krátky status otvorených tém 
 

Členom komisie bol predložený zoznam otvorených tém, ktorými sa bude komisia naďalej zaoberať 
v nasledujúcom roku. (viď. príloha) 

Členovia komisie berú tieto informácie na vedomie. 

3 Posun v téme dokončenia rekonštrukcie Malokarpatského námestia 
 

Členom komisie boli podané aktuálne informácie ohľadne prác na rekonštrukcii na Malokarpatskom 
námestí. Členom komisie boli predložené vizualizácie k ideovej štúdii strednej časti námestia.  

Členovia komisie.  

a) Berú tieto informácie na vedomie 
b) Navrhujú použiť na tejto ploche drevené herné prvky 
c) Odporúčajú riešiť v rámci rozbehnutého projektu aj celkové zlepšenie osvetlenia 

námestia, nakoľko námestie je vo večerných hodinách slabo osvetlené.  

 

4   Návrh rozpočtu 
 

Členom komisie bol predložený aktuálny návrh rozpočtu na rok 2020. 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie, s pripomienkami, ktoré budú adresované finančnej 
komisii, resp. priamo na prednostu MÚ Lamač. 
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5 Rôzne 
 

- P. Neumeisterová informovala členov komisie, že sa plánuje rozmiestnenie vtáčích búdok 
na stromy v areáli Základnej školy na Malokarpatskom námestí. Členovia komisie berú 
túto informáciu na vedomie a odporúčajú pri vešaní búdok nepoužívať na upevnenie 
búdok klince a radšej použiť citlivejšiu metódu na upevnenie. Členovia komisie 
odporúčajú upevnenie búdok prekonzultovať s odborníkmi. 
 

- Adopcia stromov: Z diskusie vyplynulo, že MČ Lamač nemá prostriedky na realizáciu 
projektu adopcie stromov zo strany občanov. Členovia komisie ale odporúčajú 
podporovať u občanov Lamača nákup a výsadbu stromov na pozemkoch MČ 
(prípadne hlavného mesta) na území MČ a zároveň odporúčajú umožniť občanom na 
základe ich žiadosti a po súhlase MÚ takéto stromy vysádzať na miesta určené 
miestnym úradom. 

 
- Členovia komisie navrhujú a odporúčajú MČ časti zakúpiť cibuľoviny (tulipány, 

narcisy a pod.) a tieto v rámci akcií organizovaných Mestskou časťou rozdávať 
občanom, aby si nimi mohli skrášliť svoje okolie (napríklad výsadba do 
predzáhradiek). 

 
- Stromy pre novorodencov: Z diskusie vyplynulo, že na výsadbu stromov pre každého 

novorodenca nie ja území dostatok vhodného miesta a tak isto by to bolo logisticky 
a finančne náročné. Na požiadanie občana je však schodný podobný prístup ako pri 
adopcii stromov. 

 
- Skrášlenie ulíc: Členovia komisie navrhujú zabezpečiť skrášlenie Vrančovičovej ulice 

hlavne v priestore križovatky v okolí kostola a pomníka Prusko-Rakúskej vojny, 
napríklad výsadbou kvetinového záhona.  

 
- Smetné koše: Členovia komisie odporúčajú osloviť TESCO so žiadosťou stiahnutia 

ich smetného koša z verejného priestranstva do vnútra predajne. Pri koši sa tvorí 
neporiadok. 

 
- Členovia komisie žiadajú preveriť možnosť zverejnenia dokumentu „Výsledok 

kontroly SIŽP vo veci inváznych drevín“ a tento dokument zverejniť. 
 
- Členovia komisie žiadajú odstrániť malý smetný kôš z areálu MŠ na Heyrovského 4. 
 
- Členovia komisie odporúčajú zakúpiť pracovné náradie, ktoré by si mohli občania 

v prípade potreby zapožičať na údržbu predzáhradiek.  
 
- Členovia komisie odporúčajú v prípade, že sa nepodarí zohnať Vianočný stromček na 

námestie, využiť existujúci stromček vysadený v hornej časti námestia. Resp. 
primárne odporúčajú využiť tento stromček. 

 
- Členovia komisie odporúčajú zaradiť na ďalšie rokovanie komisie samostatný bod 

„Riešenie problematiky psov a psičkárov na území MČ. 
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- Členovia komisie žiadajú podať informácie o kotolni na Studenohorskej ulici 2. Tieto 

informácie boli preposlané členom komisie. Išlo o informácie, ktoré boli predložené aj na 
rokovanie komisie DÚRaV 4.12.2019. 

 
- Na zasadnutí komisie sa zúčastnil aj Ing. Martin Bacigál, ktorý oficiálne požiadal 

o členstvo v komisii. Členovia komisie nemajú proti jeho pôsobeniu v komisii 
pripomienky. Predsedníčka komisie zároveň informovala členov komisie že, Mgr. 
Stanislav Babic, PhD., sa oficiálne vzdal členstva v komisii ŽPaHS. – Členovia komisie 
berú túto informáciu na vedomie. 

 

 

Prítomní: 
 

Hagovská V., Petríček A., Polakovičová S., Neumeisterová A., Kniez M., 
Danevová V., Černá E.,  

Ospravedlnení 
 Kolár J., Velič A. Čech P. 

Hostia:  Bacigál M. 

Zapísal: 28.11.2019 Ing. Marek Poláš  

  

Overil: Ing. Veronika Hagovská  

 

 

 

 


