
Zápisnica 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia a hospodárskej 

stratégie konaného dňa 09. 06. 2022 

 
 

 

  

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

Otvorenie: 

  

Témy zasadnutia:  

 

Úvod: 

Zasadnutie komisie sa konalo online. 

 Otvorené témy 

 Jazierko Na barine 

 Agility park  

 Pontis 

 Prvý piatok pre Lamač 

 Malokarpatské námestie 

 Podujatia MČ Bratislava-Lamač - odpady 

 Rozšírenie parkoviska predajne LIDL 

 Rôzne 
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Úvod:  

Zasadnutie komisie sa konalo online.  

 Otvorené témy 
 

 Jazierko Na barine 

 

Členom komisie bola stručne popísaná genéza rekonštrukcie jazierka Na barine. 

Rekonštrukciu jazierka vykonáva MČ Lamač svojpomocne v spolupráci s pracovníkmi 

Komunálnych služieb Lamač. Dodávateľsky bolo riešené iba uloženie fólie a zabezpečenie 

a inštalovanie filtračnej technológie.  

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

 

 Agility park / Park pre psov 

 

Členovia komisie boli informovaní, že osadenie prvkov by malo prebehnúť v 24. týždni. Po 
osadení prvkov bude celý areál oplotený. Termín dodania pletiva a komponentov je do 
30.6.2022.  
 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 
b) Odporúčajú v areáli osadiť lavičky. 

 

 Pontis Naše Mesto 

 

V rámci aktivity Nadácie PONTIS bolo do jednotlivých aktivít na území MČ Lamač celkovo 

zapojených 42 dobrovoľníkov. Termín konania dobrovoľníckeho dňa je 10.6.2022. V prípade 

nepriaznivého počasia sa akcia presúva o týždeň 

Dobrovoľníci budú zapojení do nasledujúcich aktivít: 

- Maľovanie bazénov pieskoviska na Bakošovej ulici 
- Maľovanie bazénov pieskoviska na Studenohorskej ulici č. 35 
- Zber odpadkov pri ceste Hodonínska 
- Zber odpadkov pri ceste oproti BORY MALL 

 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie. 

 



3 
 

 Prvý piatok pre Lamač 

 

Vzhľadom na plánované a prebiehajúce aktivity zo strany mestskej časti nie je v súčasnosti 

vytvorený priestor na zapájanie dobrovoľníkov do aktivít vyčlenených na prvý piatok.  

V rámci aktivít vyčlenených pre Prvý piatok pre Lamač sú otvorené nasledujúce: 

 

1. Úprava areálu oddychovej oázy (vyčistenie a úprava chodníčkov, prvkov vegetácie 
a dažďovej záhrady) 
 

2. Revitalizácia parčíku na Studenohorskej ulici 1-3 
 
 
Členovia komisie: 
 
a) Berú tieto informácie na vedomie a navrhujú v prípade možnosti zo strany 

MČ realizovať Prvý piatok aj v iný deň v týždni. 
 

 Malokarpatské námestie 

 

Členom komisie bol predložený materiál spracovaný Ing. Arch. Evou Kutišovou, kde bol 

podrobne rozpísaný postup a realizácia prác v rámci rekonštrukcie zóny Malokarpatské 

námestie. Diskutovaná bola aj časť pod lipami, overenie stavu predch. dohody (povrchové 

úpravy, zeleň, mobiliár / sedenie, šachovnicové stoly). 

 

Členovia komisie: 

a) Berú tieto informácie na vedomie 

b) Opakovane požadujú dodržiavanie štandardov ochrany drevín pri stavebnej 

činnosti. 

 Podujatia MČ Bratislava-Lamač - odpady 

 

Členovia komisie opätovne odporúčajú mestskej časti Bratislava – Lamač zabezpečiť 
v rámci podujatí organizovaných mestskou časťou zákaz používania jednorazových 
plastov (nakoľko ide už o zákonnú povinnosť). V rámci akcií odporúčajú používať vratné 
poháre. Zároveň odporúčajú zabezpečiť triedenie odpadov = triediace staničky 
s informáciami o triedení. 
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 Rozšírenie parkoviska predajne LIDL 

 

Členovia komisie požadujú, aby pri budovaní parkovacích miest bola dodržaná STN 73 
6110, ktorá určuje jeden strom na 4 parkovacie miesta. 

 Rôzne 

 

Náhradná výsadba Na barine 

Členovia komisie odporúčajú osloviť p. Ráczovú vo veci uskutočnenia náhradnej výsadby za 

vyschnutých 5 ks stromov pri športovej hale Na barine. Členovia komisie boli informovaní, že 

p. Ráczová oznámila miestnemu úradu, že vysadila na svojom pozemku niekoľko kusov 

drevín. Členovia komisie žiadajú preveriť tento stav.  

Podnet na znečistenie odpadovými vodami 

Členovia komisie žiadajú o preverenie stavu podnetu na príslušných úradoch. 

Odvodnenie bežeckej dráhy 

Členom komisie bol odprezentovaný aktuálny stav. 

 

 

Prítomní: 
 Hagovská V,. Danevová V., Petríček A., Bacigál M., Kniez M,.  

Ospravedlnení 

Neprítomní  

Velič A., Čech P., Polakovičová S., Kolar J. 

 

Hostia:   

Zapísal: 09. 06. 2022 Ing. Marek Poláš, v. r.  

Overil: Ing. Veronika Hagovská, v. r.  

 


