
Zápisnica 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia a hospodárskej 

stratégie konaného dňa 24.3.2022 

 
 

 

  

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

Otvorenie: 

  

Témy zasadnutia:  

 

Úvod: 

Zasadnutie komisie sa konalo online. 

 Kontajnerové stojiská 

 Jarné upratovanie – zberné miesto + doplnková služba 

 Malokarpatské námestie – časť po lipami 

 UPN zóny Zečák 

 Jazierko Na barine – plán revitalizácie 

 Vnútroblok Bakošova / Na barine – agility park + obnova aleje 

 Prvý piatok pre Lamač, Naše Mesto - Plán 

 Ostatné otvorené témy 

 Rôzne 

 Kontajnerové stojisko Malokarpatské námestie pošta – žiadosť o presunutie 

Energy Services Slovakia 

 Umiestnenie vysielačov na strechu bytového domu Heyrovskeho 13 

 Premiestnenie kompostoviska Heyrovskeho 11 

 Vyvýšené záhony 
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Úvod:  

Zasadnutie komisie sa konalo online.  

 Kontajnerové stojiská 
 

Členovia komisie boli informovaní o podaných žiadostiach na vybudovanie nových 

kontajnerových stojísk podľa manuálu Hlavného mesta. Aktuálne ide o žiadosť pre bytový dom 

Heyrovskeho 11.  

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 

b) Odporúčajú riešiť napájania jednotlivých stojísk cez solárne kolektory  

 Jarné upratovanie – zberné miesto + doplnková služba 
 

Členom komisie bola predložená tabuľka vývozu odpadov zo zberného miesta Lamač na ulici 
Pod násypom 19. Zároveň bol členom komisie predložený návrh na doplnkovú službu v rámci 
jarného a jesenného upratovania a to 2 variantoch: 

A)  V určený deň bude na určené miesto a na presne vyhradenú dobu pristavené vozidlo 
Mestskej časti, do ktorého by občania mohli doniesť veľkoobjemový odpad, ktorý 
nemajú možnosť vyviesť do zberného miesta. Po naplnení vozidla alebo po uplynutí 
času na naloženie, pracovníc komunálnych služieb odpad vyvezú na zberné miesto 
a vozidlo bude pristavené na ďalšie miesto. Predpokladaná doba pristavenia vozidla 
na danom mieste je 30 minút. 
 

B) Občania v stanovenom čase vyložia odpad, ktorý nemajú možnosť odviesť do 
zberného miesta, na voľne dostupné miesto pred bytovým alebo rodinným domom 
a pracovníci Komunálnych služieb Lamač ich budú počas dňa zbierať. Tento zber by 
bol 1 až 2 krát za mesiac v rámci jarného a jesenného upratovania. Jarné upratovanie 
Marec-Máj, jesenné upratovanie September - November 

 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
b) Odporúčajú ako doplnkovú službu na začiatok riešiť formou variantu A 

 Malokarpatské námestie – časť po lipami 
 

Členovia komisie boli informovaní, že Mestská časť dala pripraviť rozpočet na realizáciu 

sadovníckych úprav Pod lipami so samostatne necenenými stavebnými a terénnymi prácami 

45 453  eur a samostatne sadovnícke úpravy – 35 103,- eur. Celková suma na realizáciu na 

základe rozpočtu je 80 556,- eur s DPH. 
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Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 

 

 UPN zóny Zečák 
 

Členovia komisie boli informovaní, že začiatkom marca 2022 bola pridelená Okresným 
úradom ŽP odborne spôsobilá osoba na vypracovanie posudku RNDr. Maria Zuskinová, 
s ktorou prebehlo úvodné pracovné stretnutie na miestnom úrade MČ Lamač, kde sa 
oboznámila s genézou prípravy územného plánu. Odborný posudok musí byť zaslaný na 
Okresný úrad ŽP do 4.4.2022, následne bude vypracované stanovisko, na ktoré má verejnosť 
možnosť vzniesť ďalšie pripomienky. Po ukončení procesu SEA prebehne posledné 
dorokovanie pripomienok s vlastníkmi pozemkov, Dopravným úradom, príp. Ministerstvom 
zdravotníctva a spracovateľ ÚPN-Z Zečák ing arch Milan Zelina vypracuje čistopis územného 
plánu zóny, ktorý bude prekonzultovaný na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy.  

Posledným krokom bude získanie kladného stanoviska od Okresného úradu 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, podľa §25 stavebného zákona č.50/1976 Zb.  

Odsúhlasený čistopis Územného plánu zóny Zečák bude môcť byť odsúhlasený 
miestnym  zastupiteľstvom formou VZN. Predpokladaný termín bude závisieť od spolupráce 
jednotlivých dotknutých subjektov.  

 
Členovia komisie: 
 
a) Berú tieto informácie na vedomie 

 
b) Žiadajú informovať členov komisie o zverejnení stanoviska ku ktorému môže 

vzniesť verejnosť pripomienky. Zároveň žiadajú o informovanie verejnosti  

 Jazierko Na barine – plán revitalizácie 
 

Členovia komisie: 

a) Odporúčajú osloviť komunitu HAAS, prípadne záujemcov z radov dobrovoľníkov 

na pomoc pri vyčistení jazierka a úpravu okolia. 

 

b) Odporúčajú zapojiť sa do aktuálnych výziev a získať financie na konečnú 

celkovú revitalizáciu jazierka, na ktorú je potrebné obstarať odborne spôsobilú 

firmu.  

 Vnútroblok Bakošova / Na barine – agility park + obnova aleje 

 

Členovi komisie boli informovaní o obnove stromoradia vo vnútrobloku Na barine / Bakošova, 
ktorú Mestská časť Bratislava – Lamač zabezpečila v spolupráci s Magistrátom hlavného 
mesta a ktorá by sa mala realizovať do konca marca 2022. Zároveň boli informovaní 
o krokoch, ktoré sa riešia so subjektom, ktorý mal uloženú povodnú náhradnú výsadbu. 

Členom komisie bola predložená cenová kalkulácia agility prvkov na nový agility park v priestor 
vnútrobloku Na barine / Bakošova.  
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Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 
b) Členovia komisie odporúčajú súbežne s osadením prvkov realizovať aj oplotenie 

plochy budúceho agility parku.  

 Prvý piatok pre Lamač, Naše Mesto - Plán 

 

Členom komisie bol predložený plán aktivít pripravených pre deň firemného dobrovoľníctva 
v rámci akcie nadácie PONTIS – Naše Mesto 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
b) Odporúčajú v rámci projektu Prvý piatok pre Lamač pripraviť aktivitu na 

22.4.2022 (deň Zeme) 

 Ostatné otvorené témy 

 

Členovia komisie: 

a) žiadajú pokračovať v riešených témach a o výsledkoch realizácie jednotlivých 
aktivít členov komisie informovať. Ide o nasledovné priority (výmena malých 
smetných košov, oprava lavičiek, výsadba drevín, odvodnenie bežeckej dráhy) 

 Rôzne 

 

 Kontajnerové stojisko Malokarpatské námestie pošta – žiadosť o presunutie 

Energy Services Slovakia 

 

Členom komisie bola predložená žiadosť spoločnosti Energy Services Slovakia. 

Členovia komisie odporúčajú zabezpečiť presunutie smetných nádob a následné 

vybudovanie nového stojiska z druhej strany budovy v priestore oproti nabíjacích 

elektrostaníc. 

 Umiestnenie vysielačov na strechu bytového domu Heyrovskeho 13 

 

Členovia komisie boli požiadaní o zaujatie stanoviska k umiestneniu telekomunikačných 

zariadení na strechu bytového domu Heyrovskeho 13. 

Členovia komisie sa nestotožňujú so zámerom s umiestňovaním telekomunikačných 

zariadení na strechy bytových domov, vzhľadom na možné škodlivé účinky 

dlhodobého pôsobenia EM žiarenia.  
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Členovia komisie odporúčajú budovať telekomunikačné zariadenia mimo intravilánu 

obce. 

 Premiestnenie kompostoviska Heyrovskeho 11 

 

Členovia komisie boli požiadaní o stanovisko k premiestneniu kompostoviska na Heyrovskeho 

11 z uvedeného dôvodu „. Kompostér je zle umiestnený pri nízkom tlaku páchne, je obložený 

muchami a absolútne špatí verejný priestor. Taktiež opakovane umožňuje ľuďom mimo 

projektu zanechávať na tomto mieste bezprizorné igelitky s odpadom“ 

Členovia komisie neodporúčajú riešiť presun tohto kompostoviska nakoľko 

kompostovisko bolo riadne schválené a pri jeho umiestňovaní neboli zo strany 

obyvateľov okolitých bytových domov podané žiadne pripomienky. Členovia komisie 

sú si vedomí aj toho, že sa tvoril v okolí aj neporiadok, ale tento bol vždy bezodkladne 

odstránený a odkedy je v Lamači zber kuchynského bio odpadu, tak sa takáto situácia 

už nestala. Zároveň členovia komisie odporúčajú pri akomkoľvek probléme v danej 

záležitosti kontaktovať zodpovedného kompostmajstra ako aj členov komisie. 

 Vyvýšené záhony 

 

Členovia komisie boli informovaní, že obyvatelia MČ Lamač v prípade záujmu o komunitné 

pestovanie plodín vo vyvýšených záhonoch môžu požiadať MČ Lamač o súhlas a stanovisko 

k danej činnosti. MČ Lamač zároveň žiadateľovi určí bližšie podmienky za akých obyvatelia 

môžu danú činnosť vykonávať. 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 

 
 

 

Prítomní: 
 Hagovská V,. Velič A,. Čech P, Bacigál M., Kniez M,. Polakovičová S. 

Ospravedlnení 

Neprítomní  

Petríček A,. Danevová V 

Kolár J., 

Hostia:   

Zapísal: 24.3.2022 Ing. Marek Poláš, v. r.  

Overil: Ing. Veronika Hagovská, v. r.  

 


