
Zápisnica 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia a hospodárskej 

stratégie konaného dňa 20.1.2022 

 
 

 

  

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

Otvorenie: 

  

Témy zasadnutia:  

 

Úvod: 

Zasadnutie komisie sa konalo online 

1 Plán komisie na rok 2022 

2 Schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Lamač pre rok 2022 v oblasti 

životného prostredia a investičných projektov 

3 Otvorené témy z roku 2021 

4 Výzva starostu smerom k odborným komisiám na predkladanie návrhov k téme 

možných úspor resp. navýšenia príjmov Mestskej časti Bratislava – Lamač 

5 Kontajnerové stojiská – stav rozpracovanosti projektu 

6 K-BRKO – informácie o priebehu projektu 

7 Plán výsadby na rok 2022 

8 BES 

9 Rôzne 
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Úvod:  

Zasadnutie komisie sa konalo online.  
 

1 Plán komisie na rok 2022 
 

Členovia komisie odporúčajú pokračovať v otvorených témach z minulého roku. Požiadavky 

a priority komisie na rok 2022 boli v možnej miere reflektované aj v rozpočte na rok 2022.  

Medzi nové priority odporúčajú napr. zaradiť „Celkovú rekonštrukciu jazierka Na barine 

a jeho okolia.“ Za týmto účelom odporúčajú uchádzať sa o možné granty prípadne navýšiť 

rozpočet na túto rekonštrukciu. Jazierko odporúčajú riešiť ako filtračné s obehom vody. 

Pozn. Odhadovaná suma celkovej rekonštrukcie bez sadových úprav v okolí jazierka je 30 000 

€.   

2 Schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Lamač pre rok 2022 v oblasti 
životného prostredia a investičných projektov 

 

Členom komisie bol predložený schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava - Lamač na rok 
2022 spolu s merateľnými ukazovateľmi.  

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 
 

3 Otvorené témy z roku 2021 
 

Členovia komisie sa bližšie zaoberali nasledujúcimi témami, ktoré ostali otvorené z roku 2021: 

I. Náhradná výsadba za výrub inváznych a poškodených drevín Studenohorská ulica 
– členovia komisie boli informovaní, že v tejto veci prebieha komunikácia s Oddelením 
tvorby mestskej zelene na magistráte hlavného mesta. Mestská časť Bratislava - Lamač 
zaslala Hlavnému mestu súhlas s uskutočnením výsadby v rámci projektu 10 000 stromov 
na pozemkoch v jej správe pozdĺž Studenohorskej ulici. O ďalšom postupe zo strany 
Magistrátu bude Mestská časť Bratislava - Lamač informovaná. Predpokladané 
uskutočnenie výsadby zo strany  magistrátu je na jeseň 2022. Výrub drevín bude 
uskutočnený, až keď bude presne určený termín výsadby. O celej akcii budú občania 
Mestskej časti Bratislava - Lamač včas a náležite informovaní. – Členovia komisie berú 
tieto informácie na vedomie a trvajú na postupnom a citlivom výrube inváznych 
drevín súbežne s náhradnou výsadbou.  

 
II. Vytvorenie cvičiska pre psov vnútroblok Bakošova / Na barine – členom komisie bol 

predložený návrh umiestnenia budúceho cvičiska pre psov vo vnútrobloku Bakošova / Na 
barine, spolu s cenou predpokladaným množstvom a rozmiestnením jednotlivých agility 
prvkov. Zároveň boli členovia komisie upozornený, že v danom priestore prebehla na jeseň 
výsadba cibuľovín a je tu plánovaná aj obnova vyschnutej aleje stromov. Priestorom 
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budúceho cvičiska prechádza aj zvykový chodník smerom na Bakošovu ulicu. – Členovia 
komisie berú tieto informácie na vedomie a odporúčajú:  

 

 
a) Opätovne zamerať priestor cvičiska tak, aby bolo zachované ochranné pásmo 

vysadených drevín a cibuľovín 
 

b) Prehodnotiť počet a vhodnosť umiestnenia cvičiacich prvkov. V tejto veci 
odporúčajú obrátiť sa na pani Mgr. Gromovú, ktorá má v tejto veci skúsenosti 
a jej meno bolo odporúčané aj majiteľmi psov aj z danej lokality 

 
c) Upraviť tvar cvičiska aby bol aspoň čiastočne zachovaný zvykový prechod na 

Bakošovu ulicu. 
 

III. Revitalizácia parčíku na Studenohorskej ulici č. 1 – Členovia komisie boli informovaní, 
že revitalizácia parčíku bude vykonaná v rámci akcie „Prvý piatok v mesiaci.“ – Členovia 
komisie berú tieto informácie na vedomie. 

 
IV. Zberné miesta odpadu na území MČ Lamač – Členovia komisie boli informovaní 

o fungovaní a prevádzke zberného miesta. – Členovia komisie berú tieto informácie na 
vedomie a odporúčajú: 

 
a) Pokračovať v prevádzke zberného miesta Pod Násypom 19 
 
b) Zatiaľ nerozširovať počet zberných miest na území Mestskej časti 

 
c) V rámci jarného a jesenného upratovania nerozmiestňovať  VKK  po území 

Mestskej časti aj vzhľadom na negatívne skúsenosti v minulost. Odporúčajú 
riešiť inú doplnkovú službu, viď e) 
 

d) Uvažovať o rozšírení prevádzkových hodín zberného miesta aspoň v rámci 
jarného a jesenného upratovania 
 

e) Riešiť možnosť doplnkovej služby odvozu odpadu v obmedzenom množstve 
od občanov (primárne dôchodcov), ktorí nemajú možnosť dovozu odpadu na 
zberné miesto. V tomto prípade by sa nemalo jednať o pravidelnú náplň práce 
pracovníkov komunálnych služieb. 
 

f) Opakovane informovať občanov o možnosti využitia služby OLO TAXI 
 

g) Opätovne dopropagovať existenciu zberného miesta v Lamačanovi, na webe 
MČ a pod. 

 
V. Kontajnerové stojiská – viď. bod č. 5 

 
VI. Výsadba drevín – viď. bod 7 

 
VII. Výmena malých smetných košov – členovia komisie boli informovaní, že plánovaná 

výmena malých smetných košov sa týka 27 ks pôvodných kovových malých košov na 
Studenohorskej ulici, ulici Na Barine a Bakošovej ulici, ktoré budú nahradené betónovými 
košmi s poklopom a popolníkom. Zároveň bude upravené aj rozmiestnenie týchto košov. 
V súčasnosti je v stave riešenia vytvorenie vhodného podkladu pod tieto koše. Dôvod na 
výmenu je celkové zjednotenie typu smetných nádob, ako ja zabráneniu prepĺňania týchto 
nádob domovým odpadom a zároveň zabráneniu roznášania smetí vtákmi a vetrom. 
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Postupná výmena sa uskutoční po 15. marci. – Členovia komisie berú tieto informácie 
na vedomie. 

 
VIII. Odvodnenie bežeckej dráhy – Členovia komisie boli informovaní, že Mestská časť 

Bratislava – Lamač opätovne požiadala BSK o dotáciu na odvodnenie bežeckej dráhy.. – 
Členovia komisie berú tieto informácie na vedomie.  

 
IX. BES – viď. bod 8 

 

X. Rekonštrukcia MKN, výsadba časť pod lipami – Členom komisie bola podaná 
informácia o aktuálnej situácii s prebiehajúcimi prácami a následným postupom spojeným 
so sadovníckimi úpravami v časti pod lipami. Členovia komisie berú tieto informácie na 
vedomie. Zároveň žiadajú podať informáciu o situácii do Lamačana, na web. Viď. 
tiež bod Rôzne. 

 

XI. SEA/EIA Zečák – Členovia komisie žiadajú podať informáciu o vyhodnotení 
pripomienok  z verejného prerokovania ako aj informáciu o ďalšom postupe v rámci 
jednotlivých krokov v procese SEA. Viď. tiež bod Rôzne. 

 

4 Výzva starostu smerom k odborným komisiám na predkladanie návrhov k téme 
možných úspor resp. navýšenia príjmov Mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

Starosta Mestskej časti Bratislava – Lamač vyzval členov komisie na predloženie návrhov na 
možnú úsporu resp. navýšenia príjmov Mestskej časti Bratislava – Lamač. 

Ing. Andrej Petríček ponúkol Mestskej časti Lamač za účelom ušetrenia finančných 
prostriedkov pomoc pri kontrole odberu el. energie.  

Členovia komisie: 

a) berú tieto informáciu na vedomie 
 

b) predložia prípadné návrhy na ušetrenie finančných prostriedkov, príp. navýšenia 
príjmov prostredníctvom predsedníčky komisie ŽPaHS Ing. Veroniky Hagovskej 
v termíne do konca februára 2021. 
  

5 Kontajnerové stojiská – stav rozpracovanosti projektu 
 

Členovia komisie boli informovaní, že Mestská časť koncepčne pripravila 4 lokality budovania 

kontajnerových stojísk: 

Malokarpatské námestie 9 /za budovou miestneho úradu / 

Malokarpatské námestie 6 / budova materskej škôlky / 

Malokarpatské námestie 11 / parkovisko za domom služieb / 

Heyrovského 4 / budova materskej škôlky / 
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V decembri 2021 mestská časť podpísala zmluvu o dielo s f. Gerhardt Braun Slovakia k.s. na 

realizáciu prvého kontajnerového stojiska na Malokarpatskom námestí 9 s termínom realizácie 

do 31.3.2022. 

Do konca roka 2021 požiadal mestskú časť jeden právny subjekt o majetkovo – právne 

vysporiadanie pozemku pod kontajnerovým stojiskom / bytový dom na Malokarpatskom 

námestí 8. 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

6 K-BRKO – informácie o priebehu projektu 

 

Členovia komisie boli informovaní o priebehu projektu vývozu K-BRKO na území Mestskej 
časti Bratislava – Lamač. V rámci fungovania projektu Mestská časť neeviduje vážnejšie 
nedostatky. 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

7 Plán výsadby na rok 2022 

 

Predsedníčka komisie informovala členov o uskutočnenej výsadbe v rámci projektu 10 000 
stromov na ulici Podháj. Zároveň boli členovia komisie informovaní aj o výsadbe cibuľovín. 
Ing. Marek Poláš informoval členov komisie, že Mestská časť Lamač plánuje tento rok 
uskutočniť výmenu poškodených drevín na Malokarpatskom námestí na ploche pri dome 
služieb pred obchodom Púpava a Vitaland a zároveň v spolupráci s magistrátom plánuje 
pokračovať vo výsadbe v rámci projektu 10 000 stromov. Výsadby menšieho rozsahu sú 
naplánované v zmysle aktivít v rámci projektu Prvý piatok pre Lamač.    

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
b) Odporúčajú pokračovať vo vytváraní plôch pre opeľovače a zabezpečiť 

starostlivosť o už existujúce plochy a vytvorené prvky zelene v rámci projektu 
Prvý piatok pre Lamač. Odporúčajú tiež dopĺňať výsadbu kvetov.  

8 BES 

 

Starosta Mestskej časti Bratislava – Lamač p. Ing. Lukáš Baňacký informoval členov komisie 
o situácii ohľadne spoločnosti BES ako aj rozhodnutia URSO ohľadne navyšovania cien. 
Rokovania komisie sa zúčastnil aj kontrolór Mestskej časti Bratislava – Lamač p. Ing. Andrej 
Bachar, ktorý spolu so starostom zodpovedali otázky členov komisie k danej veci.  

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
b) Odporúčajú v patričnej forme o postupoch mestskej časti informovať aj 

verejnosť. 
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9 Rôzne 

 

a) Členovia komisie žiadajú podať ďalšie aktuálne informácie o pokračovaní prác 
v rámci rekonštrukcie kina a Malokarpatského námestia a tieto informácie 
zároveň sprístupniť aj občanom 

b) Členovia komisie žiadajú podať aktuálne informácie týkajúce územného plánu 
zóny Zečák a tieto informácie zároveň sprístupniť aj občanom 

c) Členovia komisie žiadajú podať informácie za akých podmienok by mohli byť na 
území mestskej časti umiestnené vyvýšené záhony v prípade záujmu občanov 
o komunitné pestovanie plodín. Tieto záhony by mali byť umiestnené v blízkosti 
komunitných kompostovísk 

d) Členovia komisie boli informovaní o plánovanom dátume konania ďalšej komisie 
ŽPaHS. 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: 
 

Hagovská V., Petriček A., Danevová V., Kniez M., Čech P., Polakovičová 
S., 

Ospravedlnení 

Neprítomní  

Velič A., Bacigál M., 

Kolár J., 

Hostia:  Baňacký L.,- starosta, Bachar A., - kontrolór  

Zapísal: 21.1.2022 Ing. Marek Poláš, v. r.  

  

Overil: Ing. Veronika Hagovská, v. r.  

 


