
Zápisnica 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia a hospodárskej 

stratégie konaného dňa 3.6.2021 

 
 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

Otvorenie: 

Témy zasadnutia:  

 

Úvod: 

1 Kontajnerové stojiská, Zberné miesta, BRKO pilot 

2 Úprava drevín na území MČ Lamač 2021 

3 Výsadba v rámci akcie 10 000 stromov na Studenohorskej ulici 

4 Prvý piatok pre Lamač 

5 Kosba 2021 a ďalšie plochy pre opeľovače 

6 Návrh lokalít na výsadbu cibuľovín, jeseň 2021 

7 Verejné obstarávanie na 3. etapu rekonštrukcie Malokarpatského námestia 

8 Ihrisko Malokarpatské námestie (nad budovou MÚ Lamač) 

9 Záchranné a udržiavacie práce na objekte morovej kaplnky Sv. Rozálie 

10 Revitalizácia verejného priestoru – Vrančovičova ulica 

11 Výsledky monitoringu dopravy za obdobie od inštalácie až do konca mája 2021 

12 Akčný plán 

13 Rôzne 

13.1 Oporný múr Podháj 

13.2 Agility park 

13.3 Vyhliadková veža 

13.4 Kôš na triedený zber VČA, malé koše a doplnenie košov na psie exkrementy, 

nádoby na elektroodpad 

13.5 Oprava chodníka v oddychovej oáze 

13.6 Vyvýšené záhony 

13.7 Súťaž o najkrajšiu predzáhradku 

13.8 VZN Hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy 

13.9 Odvodnenie bežeckej dráhy 
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Úvod:  
 

1 Kontajnerové stojiská, Zberné miesta, BRKO pilot 
 

Členom komisie boli podané informácie o krokoch Mestskej časti Bratislava – Lamač 
o pilotnom projekte na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorý sa má 
uskutočniť na území mestskej časti – Lamač. Aj za týmto účelom je potrebné vyriešiť miesta, 
kde sa bude tento odpad ukladať a problémy s týmto spojené. Zatiaľ sú v pláne 2 možnosti 
riešenia: 

1) Navrátenie kontajnerov z komunikácie do pôvodných kontajnerových stojísk 
a doplnenie o nádobu na BRKO 

2) Vytvorenie nových kontajnerových stojísk v mieste súčasného uloženia kontajnerov 
s možnosťou čiastočného zapustenia stojiska do existujúceho pásu zelene.  

Zároveň boli členovia komisie informovaní o prebiehajúcich rokovania so správcami bytových 
domov Na barine 7-19 v tejto záležitosti. Predmetné bytové domy už majú spracovaný projekt 
na rekonštrukciu stojiska s možnosťou uloženia kontajneru na BRKO v zmysle manuálu 
hlavného mesta. MČ Lamač zabezpečí úpravu podkladu v stojisku a vybúranie existujúcich 
panelov.  Členom komisie boli tiež podané informácie o stave pripravovaného zberného miesta 
Pod násypom.  

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
 

b) Z diskusie vyplynuli nasledujúce okruhy problémov: 
 

- Kto bude financovať a v akom rozsahu úpravu pôvodných stojísk 
a prístupových chodníkov na Studenohorskej a Bakošovej ulici? (V týchto 
prípadoch ide o rozsiahlejšie rekonštrukcie) 
 

- Ako sa zabezpečí prístupnosť stojísk počas zimných mesiacov aby mohol 
byť zabezpečený plnohodnotný vývoz odpadu? 

 

- Aký bude ďalší postup a komunikácia s OLO, a.s. a Magistrátom, nakoľko 
podľa podaných informácií OLO nesúhlasí s presunom kontajnerov za 
daných podmienok do pôvodných stojísk na Studenohorskej a Bakošovej 
ulici (veľká manipulačná vzdialenosť, navýšenie času zberu, blokovanie 
Studenehorskej ulici v čase vývozu) 

 

c) Odporúčajú, pokiaľ by sa nevyriešili načrtnuté problémy, prijať alternatívu 
s vybudovaním nových stojísk na rozšírených úsekoch komunikácie, prípadne 
do existujúceho pásu trávy  
 

d) Odporúčajú osloviť obyvateľov bytových domov s otázkou „Ako by si 
predstavovali využitie pôvodných stojísk?“ a na základe tohto prieskumu 
podniknúť ďalšie kroky či už vybúrať pôvodné stojiská (odstrániť panely) alebo 
na týchto miestach zriadiť parking pre motocykle alebo využiť tento priestor na 
uloženie vyvýšených záhonov na komunitné pestovenie plodín a pod. 

 

e) Žiadajú zaslať manuál tvorby kontajnerových stojísk vypracovaný magistrátom.  
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Členovia komisie boli informovaní o vyčistení areálu bývalého verejného osvetlenia, kde by 
malo byť vytvorené zberné miesto pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Lamač. 

 

Členovia komisie: 

1) Berú tieto informácie na vedomie 
 

2) Žiadajú podať informácie kedy budú môcť občania toto miesto využívať a za 
akých podmienok. Zároveň žiadajú podať informácie aj o spustení prevádzky 
ostatných 2 miest na Bakošovej a Borinskej ulici.  
 

 

Členovia komisie zároveň v tomto bode žiadali opakovane zdieľať informácie o triedení 

odpadu, o nakladaní s veľkorozmerným odpadom, o riešení skládok a pod. na FB stránke 

Lamača, ako aj v Lamačanovi. Tieto informácie je zároveň potrebné udržiavať aktualizované 

aj na webe Lamača. 

 

2 Úprava drevín na území MČ Lamač 2021 
 

Členom komisie bol predložený plán úpravy drevín na území MČ Lamač I. etapa. V tejto etape 
pôjde o úpravu 40 ks drevín podľa požiadavky obyvateľov MČ. 30 ks drevín ostáva ako rezerva 
pre požiadavky MČ prípadne pre mimoriadne zásahy. Členovia komisie boli informovaní, že 
pri tejto úprave môže dôjsť aj k výrubu niektorých inváznych drevín. 

 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
 

b) Žiadajú v prípade výrubu inváznych drevín informovať obyvateľov. Zvážiť tiež 
informovanie o orezoch. 
 

3 Výsadba v rámci akcie 10 000 stromov na Studenohorskej ulici 
 

Členovia komisie boli informovaní, že MČ Lamač už oslovila v tejto veci magistrát hlavného 
mesta za účelom zosúladenia postupu výsady, určenia termínu, ako aj jednotlivých druhov 
určených na výsadbu 

 

Členovia komisie: 

 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
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b) Žiadajú predložiť jednoduchý projekt výsadby s mapovým podkladom 

s vyznačením drevín určených na výrub ako aj s návrhom miest náhradnej 
výsadby a druhov stromov náhradnej výsadby 
 

c) Odporúčajú vytvoriť oznam pre obyvateľov, kde budú podané potrebné 
informácie o výrube drevín ako aj o uskutočnení náhradnej výsadby 
 

d) Žiadajú, aby výrub inváznych drevín podľa nariadenia ŠIŽP prebehol súbežne 
s náhradnou výsadbou. 
 

4 Prvý piatok pre Lamač 
 

Členovia komisie boli informovaní o projekte MČ Bratislava – Lamač s názvom „Prvý piatok 
pre Lamač“ kde MČ Lamač každý prvý piatok v mesiaci organizuje dobrovoľnícku akciu za 
účelom zveľadenia určitej plochy v MČ.   

Členovia komisie: 

a) Podporujú tento projekt a odporúčajú plánované aktivity vyhlasovať aj 
v miestnom rozhlase pre občanov, ktorý nemajú prístup k internetu.   
 

5 Kosba 2021 a ďalšie plochy pre opeľovače 
 

Členom komisie bol predložený plán kosenia na rok 2021. Pokosenie celého Lamača trvá 
podľa poveternostných podmienok cca 3 týždne. Po skončení prvej kosby nasleduje hneď 
druhá. Členovia komisie boli ďalej informovaní, že MČ Lamač má v pláne postupne vytvárať 
ďalšie nekosené plochy, resp. plochy pre opeľovače. Tieto plochy budú riadne ohraničené 
a označené. Ostatné plochy budú kosené riadne podľa harmonogramu. 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
 

b) Navrhujú nechať v zníženom režime kosenia tiež plochu pri „dvojičkách“ 
Bakošova 1-3 vo svahu od ulice Podháj, plochu vedľa kotolne Heyrovského, 
plochu vo svahu oproti Studenohorskej 1-7. Tiež odporúčajú tieto plochy podľa 
možnosti premeniť na aktívne lúky s lúčnymi kvetmi 
 

c) Boli informovaní, že zámer premeniť bývalé pieskoviská pri športovej hale Na 
barine na plochu s lúčnymi kvetmi, prípadne bylinkami by mal byť realizovaný 
na jeseň 2021. Zároveň odporúčajú postupne rozšíriť aktívnu lúku na ploche 
Cesta na Klanec. V oboch prípadoch odporúčajú spolupracovať s BROZom 
 

d) Odporúčajú kosiť prednostne škôlky podľa potreby aj mimo harmonogramu 
 

e) Žiadajú zabezpečiť informáciu pre obyvateľov o nekosených plochách, resp. 
plochách pre opeľovače so zameraním sa na výhody takéhoto hospodárenia. 
Žiadajú do najbližšieho Lamačana podať informáciu o aktívnej lúke na ploche 
Cesta na Klanec. 
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6 Návrh lokalít na výsadbu cibuľovín, jeseň 2021 

 

Členom komisie bol predložený návrh magistrátu na výsadbu cibuľovín, ktorá by sa mala 
uskutočniť na jeseň 2021. 

Členovia komisie: 

a) Súhlasia s predloženým návrhom a odporúčajú doplniť cibuľoviny aj do 
zelených trojuholníkových plôch na križovatke Hodonínska x Podháj. 
 

Pozn. Návrh ďalších plôch bude predmetom rokovania nasledujúcej komisie, prípadne budú 
návrhy doplnené operatívne. 

 

7 Verejné obstarávanie na 3. etapu rekonštrukcie Malokarpatského námestia 

 

Členom komisie boli podané informácie o príprave verejného obstarávania na 3. etapu 
rekonštrukcie Malokarpatského námestia.  

 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
 

b) Odporúčajú prednostne riešiť umiestnenie hracích detských prvkov pod 
borovice v strednej časti námestia oproti reštaurácii Vršok II. 
 

8 Ihrisko Malokarpatské námestie (nad budovou MÚ Lamač)  

 

Členom komisie boli podané informácie o postupoch prác na detskom ihrisku nad budovou 
MÚ Lamač. 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
 

b) Žiadajú informovať obyvateľov o plánovanom termíne otvorenia ihriska pre 
verejnosť. 
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9 Záchranné a udržiavacie práce na objekte morovej kaplnky Sv. Rozálie 

 

Členom komisie boli podané informácie o postupoch prác pri záchranných a rekonštrukčných 
prácach na kaplnke Sv. Rozália. 

 

Členovia komisie berú tieto informácie na vedomie a zároveň súhlasia s navrhovanou 
výsadbou okrasných kríkov pozdĺž schodiska a plota v okolí areálu kaplnky. 

 

10 Revitalizácia verejného priestoru – Vrančovičova ulica 

 

Členovia komisie boli informovaní o príprave projektu revitalizácie verejného priestoru – 
Vrančovičova ulica v rámci projektu Živé mesto 

Členovia komisie berú tieto informácie na vedomie a žiadajú priebežne informovať 
o stave projektu. Členovia komisie si vyhradzujú právo vyjadriť sa k prípadným 
výrubom drevín ako aj k výsadbe nových.  

 

11 Výsledky monitoringu dopravy za obdobie od inštalácie až do konca mája 2021 

 

Členovia komisie boli informovaní o monitoringu dopravy, ktorý prebieha na území MČ 
Bratislava – Lamač od novembra 2020 

Členovia komisie berú tieto informácie na vedomie. Členovia komisie žiadajú zaslať 
konkrétne výsledky monitoringu, resp. výstup dát. 

 

12 Akčný plán 

 

Členom komisie bol predložený Akčný plán PHSR Mestskej časti Bratislava – Lamač na rok 
2021 

Členovia komisie berú informácie obsiahnuté v akčnom pláne na vedomie. 

 

13 Rôzne 

 

13.1 Oporný múr Podháj 

Členovia komisie navrhujú osloviť streetarterov na vyzdobenie oporného múru na ulici Podháj. 

Idea bola aj múr zazelenať napr. brečtanom, avšak táto alternatíva nie je schodná z hľadiska 

vytvorenia priestoru na zakorenenie. 
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13.2 Agility park 

Členovia komisie odporúčajú začať riešiť vybudovanie agility parku vo vnútrobloku Bakošova 

– Na barine zapojením verejnosti, v súlade s pravidlami participácie. 

13.3 Vyhliadková veža 

Pán poslanec MVDr. Pavol Čech predniesol členom komisie víziu vybudovania vyhliadkovej 

veže na kopci Háj nad Lamačom. Členovia komisie berú túto víziu na vedomie. V tejto veci 

bude však potrebné túto víziu ešte rozpracovať, aby sa mohlo zaujať konkrétne 

stanovisko. (financie, pozemok Urbáru a pod.) 

13.4 Kôš na triedený zber VČA, malé koše a doplnenie košov na psie exkrementy, 

nádoby na elektroodpad 

Členovia komisie odporúčajú osadiť ostávajúci kôš na triedený odpad na voľnočasový areál. 

Zároveň boli členovia komisie informovaní o postupnej výmene malých košov na sídlisku za 

navrhované betónové s krytom a popolníkom a tiež o dopĺnaní košov na psie exkrementy. 

Členom komisie boli podané informácie o stave návrhu umiestnenia nádob na malý 

elektroodpad. 

13.5 Oprava chodníka v oddychovej oáze 

Členovia komisie odporúčajú riešiť opravu pocitového chodníka v oddychovej oáze, ktorý je 

poškodený. Zároveň odporúčajú riešiť reklamáciu s firmou, ktorá chodník realizovala. 

13.6 Vyvýšené záhony 

Členovia komisie podporujú myšlienku budovania vyvýšených záhonov, ktoré by si mohli 

obyvatelia umiestniť v blízkosti bytových domov na verejných priestranstvách. V tejto 

záležitosti odporúčajú pripraviť vhodnú koncepciu a pripraviť podmienky takéhoto 

umiestnenia, ktoré budú zverejnené na stránkach mestskej časti.  

13.7 Súťaž o najkrajšiu predzáhradku 

Členovia komisie podali návrh na uskutočnenie súťaže o najkrajšie predzáhradku. Víťaz 

súťaže by mohol byť odmenený finančnou odmenou na nákup sadovníckeho materiálu alebo 

náradia.  

13.8 VZN Hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy 

Členom komisie bol predložený návrh na zmenu VZN Hlavného mesta o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR 

Bratislavy. Členovia komisie po preštudovaní návrhu nového VZN súhlasia s jeho 

znením bez pripomienok a odporúčajú predložiť VZN na schválenie do miestneho 

zastupiteľstva. 

13.9 Odvodnenie bežeckej dráhy 

Členom komisie boli podané informácie o stave žiadosti o dotáciu, ako aj ďalšom pláne 

s odvodnením. Žiadajú o informovanie verejnosti cez FB, Lamačana a pod. 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: 
 

Hagovská V., Čech P., Bacigál M., Petríček A., Velič A., Polakovičová 
S., Kniez M., Danevová V.,  

Ospravedlnení:          
 Černá E., Kolár J., 

Hostia:   

Zapísal: 3.6.2021 Ing. Marek Poláš  

  

Overil: Ing. Veronika Hagovská  

 


