
Zápisnica 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia a hospodárskej 

stratégie konaného dňa 13. 09. 2022 

 
 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

Otvorenie: 

Témy zasadnutia: 

 

Úvod: 

Zasadnutie komisie sa konalo online. 

 Otvorené témy 

 Jazierko Na barine 

 Park pre psov – vnútroblok Bakošova 

 Malokarpatské námestie 

 Náhrada inváznych drevín Studenohorská ulica 

 UPZ - Zečák 

 Odvodnenie bežeckej dráhy 

 Výmena malých košov a lavičiek 

 Kontajnerové stojiská 

 Vyhodnotenie činnosti a odporúčania komisie na ďalšie volebné obdobie 

 Energetické hospodárstvo a energetická koncepcia 

 Aktualizácia VZN o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej 

časti Bratislava-Lamač 

 Prírode blízka údržba zelene 

 Adaptačné opatrenia na klimatickú zmenu 

 Odpadové hospodárstvo 

 Rôzne 

 Zhodnotenie hodov z hľadiska odpadov 

 Svetový čistiaci deň 

 Čistenie ulíc 

 INÉ 

 Výsadba do mobilných kvetináčov na Malokarpatskom námestí pred kinom 

Záver: 
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Úvod:  
Zasadnutie komisie sa konalo online.  

Predsedníčka komisie Ing. Veronika Hagovská poďakovala členom a členkám komisie 

za prácu odvedenú v rámci komisie.  

Predsedníčka komisie Ing. Veronika Hagovská ďalej poďakovala a vyzdvihla dobre 

odvedenú prácu pracovníkov komunálnych služieb, špeciálne Peťovi Kralovičovi za 

aktivitu pri čistení čiernych skládok, vedúcej komunálnych služieb Blažene Kusej a Ing. 

Marekovi Polášovi, odbornému referentovi životného prostredia a odpadového 

hospodárstva. 

Otvorené témy 
 

 Jazierko Na barine 

 

Členovia komisie boli informovaní o realizácii, spustení a prevádzke obnoveného jazierka ako 

aj o ďalších plánoch do budúcnosti v rámci úpravy jeho okolia.  

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

 

 Park pre psov – vnútroblok Bakošova 

 

Členovia komisie boli informovaní, že do konca októbra MČ Lamač plánuje dokončiť oplotenie 
parku pre psov.  
 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 
b) Žiadajú v areáli osadiť lavičky. Odporúčajú použiť lavičky ktoré ostanú po 

výmene na Malokarpatskom námestí. 
 

 Malokarpatské námestie 

 

Členovia komisie boli informovaní o postupe prác v rámci revitalizácie Malokarpatského 

námestia ako aj o realizácii výsadby drevín v okolí prístupovej komunikácie od ulici Podháj. 

 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

b) Žiadajú podať informácie o termíne realizácii poslednej etapy (plocha pod 

lipami). 
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c) V prípade zmeny projektovej dokumentácie v časti spevnené plochy a prvky 

mobiliáru požadujú pri tejto realizácii zachovať plánovanú výsadbu v celom 

navrhovanom rozsahu v zmysle pôvodnej projektovej dokumentácie.  

 

 Náhrada inváznych drevín Studenohorská ulica 

 

Členovia komisie boli informovaní že MČ Lamač plánuje v mesiaci október začať s postupným 

odstraňovaním samičích jedincov inváznych drevín na Studenohorskej ulici. Náhradná 

výsadba za odstránené dreviny bude realizovaná z uloženej náhradnej výsadby za výrub 

drevín na ulici Na barine kde žiadateľom bolo Hlavné mesto SR, kde konanie v tejto veci 

v súčasnosti prebieha. 

 
Členovia komisie: 
 
a) Berú tieto informácie na vedomie. 
b) Žiadajú o tejto akcii opätovne informovať občanov MČ. Informácie majú 

obsahovať dôvod a spôsob a čas náhradnej výsadby.  
c) Navrhujú odstrániť v tomto roku len časť drevín v minimálnom rozsahu. 

(Malo by ísť o dreviny samičích jedincov a dreviny, ktoré sú poškodené alebo 
bránia svetlám verejného osvetlenia ale je iným spôsobom narušená ich 
stabilita). Požadujú v tejto etape riešiť maximálne 3-4ks v najhoršom stave. 

d) Opakovane požadujú nerealizovať výrub pokiaľ nie je na 100% naplánovaná 
náhradná výsadba. 
 

 UPZ - Zečák 

 

Členovia komisie boli informovaní, že MČ Lamač si splnila všetky náležitosti v rámci procesu 

SEA a v súčasnosti sa čaká na vyjadrenie okresného úradu.  

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

 

 Odvodnenie bežeckej dráhy 

 

Členovia komisie boli informovaní, že prípravné práce na odvodnenie bežeckej dráhy by mali 

začať po skončení poslednej kosby a dokončení oplotenia parku pre psov.  

Členovia komisie: 

b) Berú tieto informácie na vedomie. 

c) Odporúčajú začať s prácami čo najskôr, aby sa nemuselo pristúpiť k vráteniu 

dotácie. 

 

 Výmena malých košov a lavičiek 
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Členovia komisie boli informovaní, že koncom septembra majú byť doručené lavičky 

z hlavného mesta. Celkovo nám schválili 36 lavičiek z požadovaných 50. Lavičky budú 

rozmiestnené na Malokarpatskom námestí – 24 ks, parčík pri ZŠ – 6 ks, kostol Sv. Rozálie 6 

ks. 

Zároveň boli objednané dosky na opravu existujúcich lavičiek v počte 188 ks z čoho je možné 

opraviť 37 ks lavičiek. Zároveň prebieha postupné vymieňanie malých košov za betónové 

koše.  

 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

b) Požadujú po doplnení lavičiek od magistrátu, opraviť pôvodné lavičky na 

Malokarpatskom námestí a v parčíku pri škole a tieto umiestniť do Parku pre 

psov a do komunitného parku do vnútrobloku Bariny/Bakošova. 

 

Pozn. Do programu zasadnutia Komisie ŽPaHS bol operatívne zhrnutý nasledujúci bod. 

 Kontajnerové stojiská 

 

Členovia komisie boli informovaní že bola: 

- ukončená výstavba kontajnerového stojiska na Malokarpatskom námestí 9 /za 
úradom/, 

- ukončená výstavba kontajnerového stojiska  Heyrovského 11 v spolupráci s SVB 
Heyrovského 11, 

- kontajnerové stojisko na MKN /pri zdravotnom stredisku/ momentálne vo výstavbe, 

- príprava na výstavbu kontajnerových stojísk v spolupráci so spoločenstvami vlastníkov 
bytov: 
Heyrovského 8, Heyrovského 13, Studenohorská 18-20, Studenohorská  45-47, 
Studenohorská 77 

 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

b) Odporúčajú zabezpečiť presun existujúceho stojiska pri bývalej budove BVS na 

iné miesto v rámci parkoviska na Malokapratskom námestí a zabezpečovať 

poriadok. Toto nové stojisko odporúčajú zakomponovať aj do celkovej novej 

koncepcie daného priestoru v rámci jeho rekonštrukcie.  

c) Požadujú presun zberného kontajnera na papier na Zberné miesto.  

 Vyhodnotenie činnosti a odporúčania komisie na ďalšie volebné obdobie 

 

Na úvod bodu predsedníčka komisie zhodnotila činnosť komisie za volebné obdobie. 

Následne sa prešlo k návrhom dôležitých tém, ktorým by sa mala komisia venovať aj 

v ďalšom volebnom období. 
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 Energetické hospodárstvo a energetická koncepcia 

 

Predsedníčka komisie Ing. Veronika Hagovská stručne zhrnula genézu riešenia energetického 

hospodárstva so spoločnosťou BES. 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

b) Odporúčajú, aby sa v nasledujúcom volebnom období MČ Lamač bližšie 

zaoberala zabezpečením energetickej úspory budov v jej správe. 

c) Odporúčajú intenzívne riešiť energetickú koncepciu MČ Lamač. 

d) Požadujú od MČ Lamač naďalej sa intenzívne zaoberať problematikou spojenou 

s aktuálnym dodávateľom f. BES. Riešenie situácie musí byť v prospech 

Lamačanov a Lamačaniek a MČ Lamač. 

 

 Aktualizácia VZN o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti 

Bratislava-Lamač 

 

V zmysle výstupov z participatívneho projektu „Revitalizácia vnútrobloku Na 

barine/Bakošova“, kde okrem iného vzišlo aj obmedzenie voľného pohybu psov v tomto 

priestore, členovia komisie odporúčajú ako jednu z priorít na ďalšie volebné obdobie 

pripraviť zmenu VZN o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti 

Bratislava – Lamač, kde bude v rámci tejto plochy vyčlenená časť kde bude voľný 

pohyb psov povolený a kde obmedzený. 

Členovia komisie navrhujú zvážiť ako alternatívu vyčleniť plochu pre voľný pohyb psov 

od športovej haly smerom ku parku pre psov a obmedziť voľný pohyb psov na druhej 

strane haly kde bol v súčasnosti vytvorený komunitný park a plocha s výsadbou 

nových drevín a lúčnych kvetov. Alternatívou je tiež povoliť voľný pohyb v tejto lokalite 

len v parku pre psov. 

Členovia komisie taktiež odporúčajú prediskutovať celkovo existujúce VZN 

a zvalidovať aktuálne plochy so zákazom vstupu so psom, prípadne so zákazom 

voľného výbehu.   

 

 Prírode blízka údržba zelene 

 

Členovia komisie odporúčajú v ďalšom volebnom období znova aktualizovať 

harmonogram a koncepciu kosenia mestskej časti a vytvoriť zóny, kde bude kosenie 

prebiehať intenzívnejšie a zóny s obmedzeným režimom kosenia. Zároveň žiadajú 

pokračovať v nabehnutom trende prírode blízkej údržby mestskej zelene a taktiež 

žiadajú o zachovanie plôch pre opeľovače a dopĺňanie ďalších.  
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 Adaptačné opatrenia na klimatickú zmenu 

 

Členovia komisie odporúčajú v ďalšom volebnom období pokračovať vo vytváraní 

vodozádržných opatrení, dažďových záhrad ako aj plôch pre opeľovače za účelom 

znižovania dôsledkov klimatických zmien. Žiadajú intenzívne využívať katalóg 

adaptačných opatrení pre BSK.  

Členovia komisie tiež opakovane upozornili na nutnosť budovania kanalizácie v starom 

Lamači. 

 

 Odpadové hospodárstvo 

 

Predsedníčka komisie Ing. Veronika Hagovská stručne zhrnula aktivity, ktoré sa podarilo 

realizovať v oblasti odpadového hospodárstva na území MČ Lamač. (zber kuchynského 

odpadu, odvoz vianočných stromčekov, spustenie prevádzky zberného miesta, v niektorých 

bytových domoch aj zber kuchynského oleja, čistenie čiernych skládok a pod.) 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

b) Odporúčajú v rozbehnutej koncepcii pokračovať aj v budúcnosti. 

 Rôzne 

 

 Zhodnotenie hodov z hľadiska odpadov 

 

Členom komisie bol stručne popísaný spôsob nakladania s odpadmi počas hodov 
v nasledujúcom znení: 

„Plán: Pri nakladaní s odpadom počas hodov sa vychádzalo z predpokladu, že nakoľko boli 

všetci stánkari zazmluvnení nepoužívať jednorazové plasty, odpad tohto druhu by nemal 

vznikať.  

Z uvedeného dôvodu boli zabezpečené len zberné nádoby v objeme 240 l na kuchynský 

odpad v počte 4 ks a na zmesový komunálny odpad v počte 3 ks. Zároveň boli k dispozícii 

existujúce odpadkové koše v rámci námestia. Zároveň bol so spoločnosťou OLO, a.s. 

dohodnutý vývoz týchto košov na sobotu ráno. 

O spôsobe nakladania s odpadmi boli občania pravidelne informovaní prostredníctvom 

konferencierky, ktorá pravidelne informovala z javiska občanov ako správne triediť odpad.  

Realita: Všetci stánkari používali na čapovanie chladených nápojov a piva plastové poháre 

išlo väčšinou jednorazove PP plasty alebo recyklovateľné plasty. Žiaden z kontrolovaných 

pohárov nebol z biodegradovateného alebo kompostovateľného materiálu. Ostatné nádoby 

ako nádoby na jedlo a horúce nápoje u kontrolovaných subjektov tieto podmienky spĺňali.  

https://bratislavskykraj.sk/mdocs-posts/katalog-adaptacnych-opatreni-miest-a-obci-bsk-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy/
https://bratislavskykraj.sk/mdocs-posts/katalog-adaptacnych-opatreni-miest-a-obci-bsk-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy/
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Aj napriek upozorňovaniu občanov nebolo dosiahnuté to aby v hnedých nádobách bol len 

kuchynský odpad. V konečnom dôsledku bol všetok odpad zmiešaný. 

Pracovníci komunálnych služieb tento odpad odvážali na zberné miesto kde sa ho snažili 

aspoň z časti dotrieďovať. Celkovo nám sa podarilo vytriediť cca 3, 1100 l nádoby plastov. 

Ostatný odpad skončil ako komunál. Čistý KBRKO sa nepodarilo vytriediť nakoľko odpad bol 

znehodnotený. Časť odpadu, ktorý bol vyprodukovaný v nedeľu bol odvezená spoločnosťou 

OLO.  

Z ostatných odpadov bol vyseparovaný 240 l kontajner skla.  

Celkovo bolo počas hodov vyprodukovaných cca 5-7 m3 odpadu. 

Predpoklad do budúcnosti: Do budúcnosti sa predpokladá s úplným zákazom predaja 

jednorazových plastov čo by mohlo situáciu zlepšiť.“ 

 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

b) Odporúčajú do budúcnosti zabezpečiť počas akcií informačné tabule o spôsobe 

triedenia odpadu. 

c) Odporúčajú do budúcnosti zazmluvniť stánkarov, aby si zabezpečili likvidáciu 

odpadu vzniknutého pri prevádzke ich stánku. 

d) Odporúčajú minimalizovať odpady používaním vratných pohárov. 

 

 Svetový čistiaci deň 

 

Členovia komisie odporúčajú zverejniť informácie o svetovom čistiacom dni na FB 

mestskej časti prípadne aj na webových stránkach a zároveň informovať občanov 

o možnosti zapojenia sa do aktivít spojených s týmto dňom formou čistenia a úpravy 

okolia svojich domovov.  

 

 Čistenie ulíc 

 

V rámci týždňa dobrovoľníctva MČ Lamač plánovala za pomoci dobrovoľníkov uskutočniť 

čistenie komunikácií v Lamač.  

Členovia komisie boli informovaní, že ku dňu konania komisie sa do tejto aktivity neprihlásil 

ani jeden dobrovoľník. 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

b) Odporúčajú skúsiť túto aktivitu vyhlásiť v rámci aktivity Prvý piatok pre Lamač. 
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Členovia komisie boli informovaní, že v rámci aktivity Prvý piatok pre Lamač má  mestská časť 

v pláne dokončiť aktivity naplánované v rámci projektu PONTIS – Naše mesto, ktoré 

v dôsledku nepriaznivého počasia neboli realizované. Ide o úpravu detského ihriska na 

Studenohorskej ulici 35, kde sa malo realizovať okrem celkového vyčistenia aj natretie 

bazénov pieskovísk a dotvorenie dopadových plôch pod hracie prvky.  

 INÉ 

 

 Výsadba do mobilných kvetináčov na Malokarpatskom námestí pred kinom 

 

Členom komisie boli podané informácie, že MČ Lamač plánuje zabezpečiť výsadbu drevín do 

5 ks zakúpených mobilných kvetináčov, ktoré budú umiestnené na Malokarpatskom námestí 

na ploche pred kinom. Členovia komisie boli vyzvaní na odporučenie vhodnej druhovej skladby 

tejto výsadby.  

Členovia komisie: 

a) Odporúčajú osloviť Magistrát hlavného mesta za účelom odporučenia vhodnej 

výsadby, prípadne sa obrátiť na p. Ivana Tužinského zo spoločnosti IN-GREEN 

s rovnakou otázkou. 

b) Si dali za úlohu navrhnúť a zhodnotiť vhodnú druhovú skladbu novej výsadby. 

 

Členovia komisie tiež opakovane upozornili na nutnosť budovania kanalizácie 

v starom Lamači. 

 

Záver:  

 

 

Prítomní: 
 Hagovská V., Petríček A., Polakovičová S. 

Ospravedlnení 

Neprítomní  

Velič A., Čech P., Kolar J. Kniez M,. Danevová V., Bacigál M., 

 

Hostia:   

Zapísal: 13. 09. 2022 Ing. Marek Poláš, v. r.  

Overil: Ing. Veronika Hagovská, v. r.  

 


