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mesaèník o ivote v Lamaèi, èíslo 8, december 2003, roèník V.
poslanci na koberci
Mgr. O¾ga Keltošová
nezávislá poslankyòa
Miestneho zastupite¾stva,
poslankyòa Mestského
zastupite¾stva hl. m. SR v
Bratislave, èlenka Komisie pre
veci sociálne, zdravotnícke a
bytové, asistentka poslanca
NR SR Vojtecha Tkáèa,
2 deti, 2 vnúèatá
olga.keltosova@ludovaunia.sk
Bez najmenšej irónie v podtóne, verím, e si vás mnohí
dobre pamätajú ešte z nedávnej doby, keï ste v rokoch
1992–98 boli dve volebné obdobia ministerkou práce,
sociálnych vecí a rodiny. Zároveò ste mali poslanecký hlas
v Národnej rade, rozhodovali ste o najvyšších zákonoch
štátu. Boli ste top−politièkou vo „vrcholovej“ politike.
Slovo „vrcholovej“ dávam zámerne do úvodzoviek,
vysvetlenie nechávam na kadého pod¾a seba. Teraz ste,
ak sa to dá tak poveda, klesli do komunálnej sféry.
Nemáte s tým problém?
Nemám iaden problém. Neklesla som do komunálnej sféry –
povaujem ju za rovnocennú k takzvanej vrcholovej politike.
Máte záujem kandidova do Európskeho parlamentu.
Vzh¾adom na absolútne nestabilné politické prostredie v
našom štátiku je celkom moné, e v budúcnosti môete
by èlenkou vlády, alebo opä poslankyòou parlamentu.
Nerobíte to všetko pre peniaze? Na rozdiel od viacerých
top−politikov toti stále bývate v „obyèajnom“ paneláko−
vom byte medzi „obyèajnými“ ¾uïmi...
Celý ivot som bývala v paneláku. Keby som politiku robila
pre peniaze, urèite by som u bývala vo vile...
Vo všeobecnosti ¾udia neuznávajú politiku za prácu.
V kadom prípade je politika behom na dlhé trate. Kde sa
konèí tá vaša?
Zatia¾ sa nekonèí. Pokia¾ ¾udia budú ma záujem o moje slu−
by a budú ma voli, v politike ostanem.
Nechceli by ste by v kútiku duše prezidentkou, alebo
„aspoò“ premiérkou?
(Smiech) Po týchto postoch som nikdy netúila.
Neverím!
Skúste nájs v mojej politickej minulosti od roku 1989 jediné
moje vyjadrenie, e po týchto postoch túim.
Nepovaujete svoju èinnos v Lamaèi za dehonestujúcu?
Ale povedzte holú pravdu...
Nerozumiem otázke. Kadá práca, ktorá èloveka baví a dáva
do nej srdce, je pre mòa prijate¾ná.
Spomedzi našich jedenástich poslancov ste jedinou
poslankyòou v Mestskom zastupite¾stve za Lamaè. Dobre
viem, e väèšina ¾udí ani netuší, èo všetko vôbec obnáša
dielèí úspech. Máte aspoò nejaký pocit zadosuèinenia v
rámci mesta?
Za uplynulý rok som pre Lamaè pomohla vybavi navrátenie
pozemkov na Rázsochách a peniaze z mestského rozpoètu na
rekonštrukciu a oivenie nášho kúpaliska.
S èím konkrétnym sa ako èlenka lamaèskej Sociálnej komi−
sie môete pochváli?
Ako urèite vaši èitatelia vedia, 5. decembra tohto roku sa nám
podarilo otvori materské centrum Obláèik na našej ZŠ.
Verím, e lamaèské mamièky, babièky, najmä však naše deti
sa v òom budú dobre cíti.
Na èo by ste v súvislosti s prácou v Sociálnej komisii naj−
radšej zabudli?
Na mnostvo iadostí o finanènú podporu sociálne odkáza−
ných ¾udí, pre ktorých, ia¾, v našom obecnom rozpoète
peniaze neboli.
Napriek stálym stresom, ktoré vyplývajú z vášho pôsobe−
nia sála z vás pokoj, skúsenos, profesionalita, nadh¾ad,
vecnos aj pohoda. Buï to dokáete tak dobre maskova,
alebo máte tajné recepty. Èím sa dopujete? Èo relax?
Káva a cigarety – to je moje, hoci moje deti sú našastie nefaj−
èiari a celý ivot sa ma snaia prevychova – márne. A relax?
Záhradka a moje nádherné vnúèatá.
Ako a kde budete sviatkova?
Samozrejme, e s rodinou, u tradiène s kaprom a kapustni−
cou − tu v našom Lamaèi.
Lamaèan nemá rozsah ako povedzme Playboy a tak, ia¾,
nemáme viac miesta pre tento èlánok. Skutoène ma to
mrzí, pretoe èo sa mòa týka, mal by som v talóne, kon−
krétne pre vás, ešte kopec otázok... take azda niekedy
inokedy. Máte posledné slovo.
Z celého srdca elám všetkým Lamaèanom do nového roku
zdravie, šastie, rodinnú pohodu a ve¾a optimizmu, ktorý pot−
rebujeme všetci.
rozprával sa Ferdinand Èuperka

Šastia, zdravia,
poehnania, radosti
a málo starostí!
... tak si priali naši predkovia do Nového roku. Vnímali ho
ako l. január, v òom sa splietali nádeje i zúfalstvá, rados−
ti i iale. Vo svete sú mnohé kalendáre, ktoré ani nevní−
mame, hoci ijú svojím ivotom, a ten všeobecne prijatý
gregoriánsky posúvajú do iných dimenzií.
Tu sú názvy Slneènej sústavy pod¾a našich predkov, ktorí
Slnku vraveli Chason, Merkúrovi Dobropán, Venuši Lada,
Marsu Smrtonos, Jupiterovi Parom, Saturnu Hladolet,
Uránu Nebešan a Neptúnu Vodopán. Aj znamenia mali
mená: Škopec, Bujak, Blíenci, Rak, Lev, Panna, Váha, Ští−
pavec, Strelec, Kozoroec, Vodnár, Ryby. Najznámejšie
letopoèty nám hovoria, e je rok 7512 pod¾a Byzantského
kalendára, rok 5953 pod¾a Kalvísia, rok 5766 pod¾a
idovského kalendára, 2049 pod¾a Juliánskeho kalendá−
ra, rok 2003 od narodenia Pána, 1422 pod¾a Mohameda,
422 od zavedenia Gregoriánskeho kalendára, 4140 pod¾a
èínskeho kalendára.
Sme radi, e svetové organizácie sa dohodli na pouívaní
Gregoriánskeho kalendára na celom svete, inak by sme sa
aj nemuseli nikdy stretnú. Nádej, e sa raz ¾udstvo
dohodne aj na iných veciach ostáva zboným elaním nás
všetkých.
Vaša Gabriela Škorvanková, historièka

starostove starosti
V minulom mesiaci sa nám podarilo otvori Materské cen−
trum Obláèik, z èoho mali najväèšiu rados naše detièky s
mamièkami a zároveò v našej MÈ priniesol Mikuláš i ve¾ký
darèek bezdomovcom. Noèný stacionár na Furmanskej má
za sebou pár týdòov prevádzky, a takmer kadý veèer som
sa osobne zúèastnil na kontrole. Som z håbky duše pre−
svedèený, e rozhodnutie vybudova toto zariadenie bolo
správne. Pomoc je o to cennejšia, keï sa poskytne ¾uïom,
ktorí si sami vlastnými silami u nedokáu pomôc, a v
tomto smere rozhodnutie VÚC bolo maximálne správne.
Nevznikla tu iadna koncentrácia èudných ivlov a poèas
fungovania stacionára nepribudla ani iadna mimoriadna
udalos, súvisiaca s osobami, ktoré v òom denne prespáva−
jú. Mono vás bude zaujíma, e na stretnutí klubu staros−
tov, 12. decembra v našej reštaurácii Na vàšku sa okrem
ványch problémov s financovaním školstva, starostovia
ve¾mi ivo zaujímali o všetky stránky, ktoré lamaèský sta−
cionár priniesol. Zároveò ma poprosili o poskytnutie ïalších
informácií na nasledujúcom stretnutí klubu a zhodnotenie
všetkých aspektov spojených s týmto projektom. Bol by
som však ve¾mi rád, keby som spätnú väzbu dostal najmä
od vás. Túto by som potom tlmoèil.

V minulom èlánku sa mi podaril urobi
omyl, za ktorý sa chcem ospravedlni
pani Slušnej. Zásluná èinnos skupiny
dobrovo¾níkov a nadšencov, ktorá sa
spája s vybudovaním mantinelov
na školskom ihrisku súvisela s
touto paòou. Ešte raz sa osprave−
dlòujem a pokia¾ sa dozviem o ïal−
ších konkrétnych osobách, rád
ich pochválim a poïakujem
sa za ich príspevok k tomu,
aby sa naše deti a mláde mali kde hra a
zatrénova si. Nako¾ko je sviatoèná doba,
nepatrí sa hovori o problémoch, ktorých má kadý
na svojich pleciach neúrekom, vrátim sa k nim v niektorom
z ïalších èísiel nášho Lamaèana.
Milí Lamaèania!
Dovo¾te mi, aby som vám v mene svojom ako i všetkých
poslancov MZ poprial z celého srdca to najlepšie v novom
roku, ve¾a zdravia, osobnej i pracovnej spokojnosti. Nech sa
vám v roku 2004 podarí splni èo najviac z vašich prianí,
aby sme na jeho konci mali dobrý pocit z dobre vykonanej
práce a úspešne preitého roka.
Váš starosta Peter Šramko

Milí Lamaèania,
pamätám si, ako ma jedného dòa, v èase mojich štúdií na
Teologickej fakulte v prvej polovici 90−tych rokov, ve¾mi zaskoèila
návšteva istého obchodného domu. Ešte sa len zaèínal november
a tam u bola kompletná vianoèná výzdoba. Dnes nás také veci a
nato¾ko neprekvapujú. Zvykli sme si na ne. Ale zaiste cítime, e
duch komercie nás zaèína obera o pravú atmosféru Vianoc. Zvláš
èlovek náboensky zaloený vidí prehlbujúci sa rozdiel medzi vša−
deprítomnou postavièkou Santa Clausa a èoraz zriedkavejšie sa
vyskytujúcim „Jeiškom“, ktorého zrodenie s takou láskou dokáza−
li ospevova vo vianoèných koledách naši predkovia. Jeden rekla−
mný šot v týchto posledných týdòoch nám hovorí, e „kadý deò
budú vraj Vianoce“. Niekto si mono povzdychne: „U len to by mi
chýbalo, aby som mal kadý deò to¾ké starosti a zhon!“. A pritom
kadý deò skutoène môeme premeni na krásnu vianoènú náladu.
Veï duch Vianoc dokáe by naozaj „chyt¾avý“. Láska Boha k èlo−
veku, ktorá sa prejavila jeho unikátnym príchodom na svet v podo−
be betlehemského Dieaa, dokáe oslovi kadého – hlboko veria−
ceho èloveka i duchovne vlaného, dokonca i neveriaceho.
Obmedzi oslavu Vianoc len na zvýšený konzum by znamenalo
duchovne sa nesmierne ochudobni aj napriek bohatému „jeiško−
vi“ pod stromèekom. Tajomstvo onej tichej a svätej Noci vnáša do

¾udskej duše túbu po pokoji, láske, odpustení, solidarite a ocho−
tu kona dobro. Azda vysvet¾uje aj to, preèo naši predkovia aj
napriek neporovnate¾ne väèšej chudobe a skromnosti dokázali
tieto sviatky preíva v
úprimnej radosti. Kieby
sme si duchovné hodnoty,
typické najmä cez Vianoce,
dokázali uchova po celý rok
a obohati nimi aj rodinu
európskych národov, do
ktorej èoskoro vstúpime ako
plnoprávny èlen. A tak, milí
Lamaèania, aj v novom roku
2004 Vám a Vašim rodinám
vo svojich modlitbách vypro−
sujem lásku, pohodu, pokoj,
rados, pevné zdravie a hoj−
nos Boieho poehnania.
Mgr.Branislav Èaniga
správca lamaèskej farnosti

èo bude s naším teplom?
Zima sa svojím mrazivým pohladením èoraz ostrejšie hlási o
slovo a tak sme i my Lamaèania pred pár týdòami vykroèili do
ïalšej vykurovacej sezóny. Myslím, e je vhodný èas na to, aby
som vás obèanov poinformoval o krokoch našej samosprávy v
oblasti riešenia tepelného hospodárstva.
Na úvod treba pripomenú, e modernizácia tepelného hospodár−
stva je i jednou z priorít miestneho zastupite¾stva. Všetci, ktorí sme
odkázaní na dodávku tepla z centrálnych rozvodov ve¾mi dobre
vieme, e práve táto poloka výraznou mierou zaauje naše rodin−
né rozpoèty. Veï len pre porovnanie; kým v roku 2000 stál 1 GJ
tepla 238 Sk, tohto roku je cena za 1 GJ takmer dvojnásobná − 450
Sk. Pritom Lamaè má tú nevýhodu, e v porovnaní s ostatnými
mestskými èasami, z objektívnych i subjektívnych príèin patria
lamaèské domácnosti medzi tie, ktoré platia najvyššie náklady na
m2 v rámci Bratislavy. Preto mojím zámerom po zvolení za zástup−
cu našej mestskej èasti do spoloènosti Meva−L, s.r.o., ktorá má v
prenájme kotolne bolo, aby sa tento stav vyriešil k spokojnosti
mestskej èasti a najmä jej obyvate¾ov. Celý problém toti, z h¾adi−
ska financovania modernizácie kotolní, spoèíva v zmluve o prená−
jme kotolní tejto spoloènosti, ktorú presadilo minulé zastupite¾stvo
v roku 2000. Pod¾a platnej zmluvy sa mestská èas zaviazala finan−
cova celú rekonštrukciu kotolní a rozvodov zo svojich finanèných
zdrojov a do roku 2020. Keïe nemáme potrebné zdroje, tak jed−
noducho nemodernizujeme. Dnes máme k dispozícii naakumulo−
vaných zhruba 12 mil. Sk, prièom na komplexnú rekonštrukciu
kotolní a rozvodov v najbliších rokoch potrebujeme minimálne
desanásobok! To by znamenalo neúmerné zadlovanie mestskej
èasti. Škoda, e sa v minulosti Lamaè nevydal cestou Devínskej
Novej Vsi, kde transparentným spôsobom vo verejnej súai vybra−
li dodávate¾a tepla, ktorý modernizuje kotolne zo svojich zdrojov a
pritom garantuje stabilnú cena tepla pre obyvate¾ov (majú ju pri−
tom nišiu ako my v Lamaèi) a navyše je pokladnica Devínskej
Novej Vsi bohatšia zhruba o 2 milióny roène. Keïe sa v minulosti
kompetentní sami nevedeli zhodnú na technickom riešení rekon−

štrukcie, nemôe mi by taktie jedno, èi budeme ma teplo za
500, alebo prípadne 800 korún za GJ, ak by sme niè nemenili.
Kadá investícia sa toti automaticky premietne do ceny tepla,
ktorú v koneènom dôsledku zaplatíme my obèania. Preto chcem
da odpoveï na strategickú otázku ako a za èo rekonštruova.
Oceòujem, e sme so spoloèníkmi z Meva−L, s.r.o. po urèitom èase,
napätí a rôznych pokusoch o moje odvolanie, našli spoloènú reè a
navrhli sme postup pri zmene nájomnej zmluvy tak, aby ste pre−
dovšetkým boli spokojní vy milí spoluobèania. Som rád, e miest−
ne zastupite¾stvo po búrlivej a dlhej diskusii, hoci len ve¾mi tesne o
jeden hlas, môj návrh na vypracovanie stratégie technického a eko−
nomického riešenia tepelného hospodárstva v Lamaèi predsa len
schválilo. Táto stratégia nám vygeneruje potrebné parametre pre
novú nájomnú zmluvu s dodávate¾om tepla − spoloènosou Meva−
L, s.r.o., ktorá by potom mala finanène zabezpeèova celý proces
modernizácie tepelného hospodárstva. A to je práve podstata celé−
ho problému. O èo mi teda v mojej snahe zmeni nájomnú zmluvu
ide? Aby obyvate¾ Lamaèa mal nové, moderné technológie v kotol−
niach, ktoré budú vyrába teplo za èo najnišiu cenu, ktorá bude
rozhodujúcim faktorom pri výbere konkrétneho zámeru. Našej
mestskej èasti budú zase plynú kadý rok peniaze, ktoré môe
poui na rôzne investície v kultúre, školstve, èi sociálnej oblasti.
Dodávanie tepla a teplej vody predstavuje ve¾mi citlivú oblas,
ktorú cez svoje rodinné financie pociuje dôchodca, nezamestnaný
i kadá rodina rovnako. Preto je ve¾mi dôleité, aby sa najmä sta−
rosta i my − poslanci riadili zdravým rozumom a mali na pamäti
predovšetkým záujem obèanov Lamaèa, ktorí u nechcú plati za
teplo zbytoène ve¾a. elám nám všetkým v novom roku 2004 novú
korektnú zmluvu, ktorá nám u¾ahèí ivot a zabezpeèí spokojnos
obèanov s cenou tepla. Pevne verím, e v oblasti tepelného hos−
podárstva sa podarí pri zmene zmluvy presadi pre všetkých
Lamaèanov to najvýhodnejšie riešenie.
Radoslav Olekšák
poslanec MZ

Výsledky z kontroly psíèkárov
Lamaèan 3/2003 uviedol úplné a obsiahle znenie Všeobecne
záväzného nariadenia (VZN) zo dòa 29.5.2003 o podmienkach
evidovania a drania psov v našej Mestskej èasti. Okrem toho
bolo VZN zverejnené a prístupné všetkým obèanom Lamaèa.
Od jeho platnosti u uplynulo takmer pol roka, èo je dostatoè−
ná doba, aby sa psíèkari správali pod¾a tohto nariadenia.
Kontrolu v Lamaèi vykonáva Okrsková stanica Mestskej polície
Dúbravka a poverení zamestnanci MÈ na MÚ v Lamaèi. V nadväz−
nosti na èlánok „...ešte k psím výkalom“ z Lamaèana 5/2003 pos−
kytli kompetentní pracovníci údaje o výsledkoch doterajšej kon−
troly majite¾ov psov.
Referát správy daní a
poplatkov na MÚ v Lamaèi
pod¾a stavu k 31.12.2002
evidoval prihlásených 448
drite¾ov psov, ktorí uhra−
dili na poplatkoch 146.182
Sk. Za minulý rok je evido−
vaných 47 neplatièov a
dlná suma predstavuje
17.477 Sk. K 30.11.2003
narástol poèet prihláse−
ných majite¾ov psov na
471, a v tomto roku bolo
uhradených na poplatkoch
143.129 Sk. Neuhradená ilustraèné foto

èiastka za tento rok je 29.419 Sk, ktorú sú povinní uhradi najne−
skôr do konca roka 2003. Neuhradené poplatky sú urgované.
Všetkým prihláseným majite¾om psov boli vydané aj evidenèné
známky. Skutoènosou však je, e majite¾ov psov v MÈ BA−Lamaè
je podstatne viac, jednak na sídlisku, ale najmä v samotnom sta−
rom Lamaèi. Majitelia psov by si v tejto súvislosti mali uvedomi, e
nebude problematické zisti aj tých, ktorí si doteraz nesplnili ohla−
sovaciu povinnos, a tým sa vystavujú monosti pokuty. Za naèas
nezaplatené poplatky za roky 2002−2003 budú vyrubované sankè−
né poplatky. Z doterajších mesaèných hlásení polície za lokalitu
Lamaè bolo po vydaní VZN zistených celkom 14 priestupkov v
kolónke „psy“ (venèenie psov bez vôdzky a bez náhubku, venèenie
na nepovolených miestach, neodstraòovanie psích exkrementov),
prièom všetky boli doteraz riešené len miernym a zhovievavým
spôsobom, t.j. dohováraním majite¾om psov. Vzh¾adom na èas
uplynutý od nadobudnutia platnosti VZN pre majite¾ov psov, bolo
dohodnuté na zasadnutí zastupite¾stva MÚ MÈ Lamaè, e v ïalšom
období poènúc I. štvrrokom 2004 pracovníci Okrskovej polície i
poverení zamestnanci MÚ MÈ−Lamaè budú postupova prísnejšie a
uplatòova konkrétne sankcie vo forme peòaných pokút voèi tým,
ktorí toto nariadenie u porušili, resp. ho budú v ïalšom období
porušova. Je iadúce, aby si majitelia psov, ktorí nedodrujú naria−
denia VZN, plne uvedomili dôsledky svojho konania skôr, ne sa
to dotkne ich peòaeniek. Naopak, tým majite¾om psov, ktorí sa
správajú zodpovedne, ïakujeme.
Peter Malík

Drahí Lamaèania, i napriek tomu, e sa blíi svia−
toèný èas a myslíme viacej na to, ako preijeme
Vianoce, nedá mi, aby som aspoò v krátkosti
nebilancovala. Priznávam, e práca v redakcii èasopi−
su bola pre mòa úplne nová, ale prijala som ju ako ïal−
šiu skúsenos a výzvu. Keï som videla hojný poèet èlenov
Redakènej rady /asi pätnás/, isté obavy boli. Dnes pracujeme v
ïaleko menšom kolektíve. Ostali iba skalní, ktorí skutoène pre
èasopis oduševnene pracujú, a èo je najpodstatnejšie, píšu.
Èasopis nenápadne prechádza zmenami a ïalšie spoloène chys−
táme. Dôleité tie je, e nás „amatérov„ usmeròuje a riadi
profesionál Feïo Èuperka. Myslím si, e to robí vskutku dobre.
Èi je však, predovšetkým Váš Lamaèan atraktívnejší a èítanejší,
nechávam na vás.
Všetkým vám úprimne prajem, aby sa pri sviatoènom stole znova
a znova objavovali pôvodné posolstvá vianoèného èasu a sily dáv−
nych tradícií. Nech máme všetci šastný nový rok plný zdravia a
pokoja.
Júlia Ondrišová,
poslankyòa MZ a predsedníèka Redakènej rady

...na môj vkus
je to, tak−povediac, necitlivé, e vás v sviatoènom èísle Lamaèana
tankujeme záplavou suchých a stále bolestnejších nariadeniach o
povinných daniach, odvodoch, všelijakých opatreniach a tak. Som
z toho na màtvicu, ale toto vé−zet−enko a dane tu skrátka musia
by. Vyjadrujem teda nádej, e vám uvedené nariadenie a opä u
blíiace sa tradièné zvyšovanie cien nepokazí náladu a tak, veï
vecí, pre ktoré sa dá vytešova je vskutku ve¾a. Napríklad, e ráno
potrebujeme dve topánky, e nestaèí iba jedna, e dokáeme
poèúva muziku a e dokáeme vidie oblohu. e dokáeme cíti
vodu a e aspoò obèas máme pocit, e s kadým novým dòom pri−
chádza príleitos. Staèí ju len vidie a otvori náruè. Váne
nechcem by trápny, ale keby sa to niekomu málilo, urèite mu
neelám, aby prišiel na to, e bohatstvo, ktoré mal − u nemá.
Do kelu, mono som sa zbytoène rozkecal, veï sú to tak jasné
veci... akosi obšírne som iba povedal, e sa na vás teším aj v novom
roku a e sa teším, e som, e všetci Sme.
Ferdinand Èuperka
šéfredaktor

škola preije ?!?!?!?
Urèite všetci pozorujete situáciu súvisiacu s financovaním školstva.
Nepoznám štátnu školu, ktorá by nemala problémy utiahnu pre−
vádzku do konca kalendárneho roku. Aj naša škola má dlhy na
teple vo výške 500 tisíc Sk. A to k nám bola zatia¾ zima zhovieva−
vá! Dodávate¾ tepla − spoloènos Meva−L, s.r.o. má zatia¾ s nami
trpezlivos, urèite aj vïaka podpore MÚ. Finišujeme s prácami, na
ktoré sme dostali dotácie od MÚ, MŠ SR a SAŠŠ − opravou umyvá−
riek pri telocvièni, brúsením a lakovaním parkiet v telocvièni, budo−
vaním skateparku, èaká nás oprava rozvodu tepla, na ktorom sme
mali v novembri dve havárie.
Bola by škoda, keby sa práve v tomto krásnom vianoènom období
prevádzka školy zastavila a naše deti ostali na ulici. Chystáme krás−
ne akcie − predvianoènú burzu, vianoènú diskotéku a tvorivé diel−
ne. Deti nacvièujú koledy, ktorými chcú Lamaèanov poteši.
Touto cestou chcem popria všetkým príjemné preitie vianoèných
sviatkov a v novom roku ve¾a šastia, zdravia a lásky.
Alena Petáková, riadite¾ka školy

skúsme Jej pomôc
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súae o získa−
nie èo najväèšieho mnostva sponzorských darov, ktorú vyhlásila
Komunitná nadácia pod názvom „Poïme spolu, podporíme našu
školu“. Naše deti organizujú rôzne podujatia, aby získali sponzor−
ské dary, napr. Deò jablka, diskotéku, zbierku mincí, atï. V minu−
lom školskom roku sme nazbierali 123 tisíc Sk. Získali sme 6. mies−
to a finanèné ocenenie vo výške 10 tisíc Sk. Tento rok je vyhodno−
tený kadý mesiac – v októbri sme získali 2 tisíc Sk a obsadili sme
druhé miesto a odmenu 11 tisíc Sk.
Prosíme aj vás o podporu a finanèný príspevok (èíslo úètu
1100920503/8130; variabilný symbol 36071013). Ïakujeme.
Alena Petáková, riadite¾ka školy

zvíazil kadý
V sobotu na Mikuláša sa v našom kine uskutoènil 5.roèník šacho−
vého turnaja o Putovný pohár starostu. Prezentovalo sa rekord−
ných 40 úèastníkov vo všetkých kategóriách. Ïalší traja, ktorí
nestihli riadny termín zápisu do súae, sa do turnaja ani nedosta−
li. Zvíazil kadý, kto prišiel, pretoe sa hralo so zápalom, bola fajn
atmoška a skvelé obèerstvenie. Hralo sa o putovné poháre a
nákupné poukáky. Pretoe však ide o závratné cifry, radšej nech
ostanú tajomstvom. Veï aj u susedov v Lotte to tak robia! Tu sú
mená najlepších:
1. miesto, absolútny víaz
Šimon Peter (37)
2. miesto
Èertík Matej (27)
3. miesto
Argaláš Radovan (40)
víaz kategórie nad 70 rokov
Fronc Libor (76)
víaz kategórie do 13 rokov
Peitl Tomáš (11)
víaz kategórie „eny“
Šimonová Barbora (14)
víaz kategórie „mláde“ 13 −18 r. Kundrák Vladimír (18)
najlepší Lamaèan
Granec Štefan (50)
Srdeène blahoeláme!

boli sme u vás
Uèitelia ZŠ Batkova v Dúbravke vypracovali projekt ERBÍK. Je urèe−
ný pre iakov základných škôl a jeho cie¾om je pozna históriu
mestských èastí Bratislavy. Odpoveï na otázky èo je erb, ako vzni−
kol, èi akú históriu má mestská èas Lamaè sa iaci vybrali h¾ada aj
na Miestny úrad v Lamaèi.
Miestny úrad v Lamaèi nám dal k dispozícii miestnu kninicu, kde
nás privítala pani knihovníèka Milada Janová a šéfredaktor
Lamaèana Ferdinand Èuperka. Keïe deti h¾adali odpoveï na
otázku ako vyzerá erb Lamaèa, tak aj prvé otázky, ktoré vyslovili,
patrili erbu. Pani Janová fundovane porozprávala aj o histórii
Lamaèa. Deti sa na záver zoznámili aj s lamaèskou samosprávou.
(pokraèovanie na ïalšej strane)

echo • november 2003
Naši poslanci sedeli pri okrúhlom stole 27.11.2003. Tu sú uzne−
senia: Miestne zastupite¾stvo MÈ Bratislava – Lamaè
 schva¾uje predaj pozemkov v k.ú. Lamaè parc. è. 714 a 718,
spolu o výmere 223 m2, manelom Petrovi a Margite Brutenièo−
vým za kúpnu cenu 1.650,− Sk/m2. Predaj príslušného spoluvlas−
tníckeho podielu na pozemku v k.ú. Lamaè parc. è. 717 o výmere
306 m2 po jeho zverení do správy mestskej èasti, manelom
Petrovi a Margite Brutenièovým za kúpnu cenu 1.650,− Sk/m2.
 zrušilo uznesenie è. 109/2003 v èasti A. (o prenájme èasti
pozemku parc. è. 553/1 dr. Èechovi na 10 rokov za nájomné 1,−
Sk/m2/rok za úèelom zriadenia veterinárnej ambulancie).
schva¾uje vykonanie komplexnej opravy strechy kina.
 odporúèa starostovi priebene informova MZ o postupe prác
a do ukonèenia opravy.
 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a ústnu informá−
ciu miestneho kontrolóra s pripomienkami.
 ukladá predloi správu o èinnosti miestneho kontrolóra a
výsledky kontrolnej èinnosti za rok 2003, predloi návrh plánu
kontrolnej èinnosti na 1. polrok 2004.
 schva¾uje predloený návrh všeobecne záväzného nariadenia
è. 2/2003 o dani z nehnute¾nosti na rok 2004 s odhlasovanými
zmenami.
 ukladá zabezpeèi zverejnenie všeobecne záväzného nariade−
nia (VZN) è. 2/2003 o dani z nehnute¾nosti na rok 2004 na obvyk−
lých miestach.
 berie na vedomie predloený návrh rozpoètu MÈ Bratislava –
Lamaè na rok 2004, s pripomienkami.
 schva¾uje zverejnenie pracovného návrhu rozpoètu MÈ
Bratislava – Lamaè na rok 2004 na úradných tabuliach Miestneho
úradu a na ïalších obvyklých miestach.
 berie na vedomie informáciu o ïalšom postupe v riešení
tepelného hospodárstva v Lamaèi.
 ukladá pripravi podklady pre výber poradcu na vypracovanie
stratégie technického a ekonomického riešenia tepelného hospo−
dárstva v Lamaèi prostredníctvom verejného obstarania, ktorá
bude podkladom pre urèenie ekonomických a technických pod−
mienok zmeny nájomnej zmluvy so spol. Meva−L, s.r.o a predloi
ich na schválenie miestnemu zastupite¾stvu.
 schva¾uje predloený návrh zmluvy o prenájme garáí „Pod
násypom“.
 schva¾uje odmenu miestnemu kontrolórovi za rok 2003 vo
výške 25 000,− Sk.
 schva¾uje zmenu termínu decembrového zasadnutia
Miestneho zastupite¾stva zo dòa 18.12.2003 na 16.12.2003.
 ukladá zabezpeèi monitoring priebehu výstavby bytových
domov na Podháji v súlade so stavebným povolením, najmä s
oh¾adom na stavebnú èinnos v nede¾u a dodriavanie povolené−
ho stavebného èasu a v prípade opätovného porušenia vyvodi
sankcie.
 odporúèa starostovi informova saujúcich obèanov, na prie−
beh stavby bytových domov na Podháji, o podniknutých krokoch.
 schva¾uje zámer zabezpeèenia mestskej èasti kamerovým bez−
peènostným systémom.
 konštatuje, e je potrebné vytvori podmienky na inštaláciu
monitorovacieho zariadenia, t.j. výstupov kamerového systému,
ktorý budú sledova príslušníci štátnej polície, najlepšie v samo−
statných priestoroch Miestneho úradu.
 odporúèa starostovi poiada listom ministra vnútra SR o pri−
delenie príslušníkov štátnej polície ako podporu pre zvýšenie bez−
peènosti obèanov, z dôvodu realizácie pilotného projektu VÚC −
ubytovacieho zariadenia pre noèný pobyt ¾udí bez domova.
 ukladá zabezpeèi všetky potrebné podklady pre rozhodnutie
o zavedení kamerového bezpeènostného systému s monosami
jeho zavedenia a návrhom na jeho obstaranie v našej MÈ.
ukladá zabezpeèi zverejòovanie uznesení MZ v informaèných
tabuliach MÚ vo formáte A4.
 schva¾uje vyplatenie mimoriadnej poslaneckej odmeny vo
výške 3.000,− Sk Mgr. Janyškovej a p. Pikulíkovej za aktivity v kul−
túrno–výchovnej oblasti (èinnos pre deti a dôchodcov MÈ
Lamaè).

poslanecké dni
Pravidelné stretnutia, konzultácie a rozhovory s poslancami býva−
jú vdy v posledný pondelok príslušného mesiaca. Stretnutia sa
konajú v zasadaèke Miestneho úradu na Heyrovského 2. K dispo−
zícii sú vdy dvaja poslanci Miestneho zastupite¾stva.
V pondelok, 26.1.2004 od 16 do 17 hod. sa na vás tešia:
Mgr. Keltošová O¾ga
èlenka Komisie pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové
Ing. Luèeniè ¼udovít
èlen Miestnej rady, predseda Komisie výstavby, územného rozvo−
ja a regionálnej politiky, èlen Komisie financií a hosp. stratégie

tip na vo¾ný èas
Galéria mesta Bratislavy (GMB) ponúka v decembri a v januári v
Mirbachovom paláci na Františkánskom námestí dve pozoruhod−
né výstavy. Prvou sú Neznáme barokové obrazy zo zbierok GMB.
Galerijná kolekcia obsahuje takmer dvesto obrazov. Chce ukáza
návštevníkom diela, ktoré boli doteraz uloené v depozitári.
Výstava potrvá do 18. januára 2004.
Druhá výstava ponúka skulptúry od sochára Jána Zorièáka pod
názvom Vesmírne posolstvá. Výstava je súèasou 5. roèníka pro−
jektov Henkel Slovensko Slovensku. Ide o práce sklárskeho maj−
stra pochádzajúceho zo diaru pod Vysokými Tatrami, ktorý toho
èasu ije vo Francúzsku. Posledné roky vystavoval v Mirbachovom
paláci a Francúzskom inštitúte. Výstava potrvá do 1. 2. 2004.
Peter Šoula

chya starej mamy
a škola starých rodièov
Pre verejnos je stála expozícia k dispozícii na ZŠ s MŠ na
Malokarpatskom námestí. Otvorená býva kadý pondelok a stre−
du od 17.00 – 18.30 hod. Symbolické vstupné 5,− Sk sa hradí v
kninici. Pre väèšie organizované skupiny je prehliadka spojená s
výkladom moná na základe osobného dohovoru s garantkou
expozície Martou Galádovou (0907 120 569).

kino LAMAÈ − január 2004
sobota 10.1.

PRCI PRCI PRCIÈKY – SVADBA (USA)
vzrušujúce vyvrcholenie prcièkovej
ságy; vstupné 65,−Sk
sobota 24.1. MATRIX – REVOLUTION (USA)
kultové akèné sci−fi; vstupné 75,−Sk
predstavenia sú vdy o 18.00 a 20.00 hod.

stránkové hodiny na MÚ
www.lamac.sk starosta@lamac.sk
pondelok
streda
štvrtok
utorok, piatok

10.00 –12.00 h 13.00 –17.00 h
07.30 –12.00 h 13.00 –16.30 h
08.00 –11.00 h
nestránkové dni

sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 35−3024−032/0200

(„boli sme u vás“ pokraèovanie)
Na základe svojich vedomostí z hodín dejepisu porovnávali, ako sa
zmenili názvy jednotlivých funkcií. Zistili, e richtár u je starostom
a konšeli sú dnešní poslanci. Deti zaujímalo kto riadi MÚ teraz a
kto je nadriadeným orgánom nad MÚ, keïe v stredoveku to bol
krá¾ alebo š¾achtic. Zmenil sa aj názov – miesto radnice je to dnes
Miestny úrad.
Týmto chceme poïakova Miestnemu úradu, e nám poskytol prie−
stor a èas na uskutoènenie nášho projektu.
Mgr. Erika Marková
uèite¾ka ZŠ Batkova

para§raf
V období od 15. novembra do 15. decembra neboli spáchané výni−
moènejšie priestupky a mono ho štatisticky zaradi medzi prie−
merné. Chcel by som upozorni obyvate¾ov Lamaèa, ktorí majú,
alebo budú ma umiestnený stavebný materiál (tehly, štrk, piesok,
drevo, stavebný odpad a iné) na verejnom priestranstve, pred
domom alebo inou nehnute¾nosou, na ich povinnos vybavi si
vopred povolenie na zabratie verejného priestranstva na miestnom
úrade. Ak hliadky mestskej polície zistia, e si vlastník (uívate¾)
nesplnil povinnos, budú skutoènos rieši pod¾a zákona o prie−
stupkoch.
Na Mikuláša uviedli do prevádzky noèný stacionár pre bezdomov−
cov na Furmanskej ulici, ktorý môu vyuíva kadý deò od 18.00
hod. do 08.00 hod. na prespanie a vykonanie osobnej hygieny za
splnenia urèitých podmienok − ak nebudú pod vplyvom alkoholu a
budú rešpektova vnútorný poriadok zariadenia. Hliadky mestskej
polície sa zúèastnili otvorenia stacionára, sú v spojení s jeho pra−
covníkmi, a aj v budúcnosti budú vykonáva kontroly zamerané na

dodriavanie verejného poriadku.
Operaèné stredisko zaznamenalo aj v tomto období nieko¾ko tele−
fonických oznamov od obyvate¾ov Lamaèa. Napríklad skupinka
chlapcov vhodila do jazierka Na barine kontajner na plastové f¾aše.
Hliadka na mieste zadrala autora aj realizátora tohto nápadu,
ktorý sa k skutku priznal. Keïe išlo o maloletého, potrestanie
ostáva na rodièoch. Zároveò musia zabezpeèi vytiahnutie kontaj−
nera z vody.
Ïalej hliadka riešila problém s muom, ktorý bol pod vplyvom
alkoholu a leal na ceste pri otoèisku MHD. Mua stráil èierny
vlèiak, èo saovalo hliadke monos zasiahnu. Vlèiak mal však
náhubok, tak hliadka nakoniec psa zvládla, uviazala o plot a pre−
brala mua, ktorý sa bude musie zodpoveda v zmysle zákona o
priestupkoch.
ia¾, niekedy musia zamestnanci mestskej polície preveri aj
oznam, kde sa dá vytuši tragédia. Taký bol aj telefonický oznam
na tiesòové volanie „159“, pod¾a ktorého mal z okna Domova
Dôchodcov na ulici Na Barine údajne vyskoèi neznámy mu.
Udalos sme preverili a zistili, e pravdepodobne ide o vnuka star−
šej panej, bývajúcej v tomto objekte. Túto skutoènos oznámil ope−
raèný pracovník mestskej polície policajnému zboru, ktorý sa prí−
padom ïalej zaoberal.
Hneï potom hliadka zasahovala na ulici Heyrovského è. 12, kde
riešila problémy susedských vzahov. Incident bude ma dohru,
nako¾ko jeden zo zúèastnených podal sanos na miestnom
úrade.
Na záver chcem popria všetkým Lamaèanom príjemné preitie via−
noèných sviatkov, šastný nový rok 2004, a aby sme sa v budúc−
nosti stretávali iba pri tých príjemnejších príleitostiach.

§

FARBY LAKY
MIEŠANIE FARIEB NA POÈKANIE

Pondelok − Piatok 7.00 − 18.00
Sobota
7.00 − 12.00
Kempelenova 2

KARLOVA VES
tel./fax: 02/ 6542 1727, parmal@parmal.sk

Karol Macák
Okrskár mestskej èasti Lamaè

S týmto vystrihnutým kuponóm získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% z¾avu

uime si športu s demi
Zima je u neodvratne tu a naše deti nemajú monos poèas svoj−
ho vo¾ného èasu na to¾ko pohybových aktivít ako poèas leta.
Všetko je obmedzené viac−menej na pobyt vnútri. Ako vymyslie
zaujímavý program pre deti poèas víkendu?
Najob¾úbenejší šport pre deti v zime je korèu¾ovanie. Samozrejme,
treba ma výstroj a teplé
obleèenie, ktoré deti ochrá−
ni pred zimou a pádom na
¾ad. Èiapky, šále, rukavice a,
samozrejme, teplý èaj v ter−
moske netreba zabudnú
zobra zo sebou. V Brati−
slave je pre verejnos k dis−
pozícii nieko¾ko ¾adových
plôch. Najstarší, ale stále
fungujúci štadión Ondreja
Nepelu na ulici Odbojárov 9
má otvorené poèas víkendu
od 9 do 17 hodiny. Cez tý−
deò je otvorený v stredu
veèer od 16 do 18 hodiny. Korèule sa tam síce poièa nedajú, ale
zato vám vaše nabrúsia. Vstupné je od 15 do 50 korún. Štadión je
aj na Harmincovej ulici è. 1, v Dúbravke. Rozpis pre verejnos

obmieòajú kadý týdeò, take je lepšie informova sa telefonicky.
Otvorené majú striedavo cez týdeò, aj cez víkend. Korèule vám
nabrúsia, ale nepoièiavajú. Vstupné je 30 korún. Od 5.12. 2003.
je v prevádzke klzisko v Starom meste na Hviezdoslavovom námes−
tí. Vstup je pre verejnos zadarmo. Fungova by tam malo brúse−
nie korèú¾ a opravy, sociálne zariadenie,
novinkou sú odkladacie skrinky na batohy.
Pokia¾ sa chcete korèu¾ova poèas celého
roka, najnovším a jediným celoroène otvo−
reným je klzisko Avion v nákupnom centre
Avion Shopping Park na Ivánskej ceste.
Funguje kadý deò, vstupné je 30 korún
na tri hodiny. Majú tam poièovòu korèú¾,
jedinú v Bratislave. ¼adová plocha sa dá
prenaja aj pre kolektív. Pre deti sú kadú
druhú sobotu organizované diskotéky,
spojené so súaami o pekné ceny.
Výhodou tohto klziska je, e kým sa vaše
deti zabavia na korèuliach, rodièia si môu
spokojne nakúpi v okolitých obchodoch.
V tomto centre si, jednoducho, kadý èlen rodiny príde na svoje a
pod jednou strechou.
Jana Demková

minisúa o CD “Boboš & Frozen Dozen”
ERICH „BOBOŠ“ PROCHÁZKA − výrazná charizmatická osobnos, bluesový virtuóz. Excelentne
ovláda hru na fúkaciu harmoniku. Koncertným umelcom je viac ako 20 rokov a je vyh¾adá−
vaným štúdiovým hráèom. Podie¾al sa na viac ako stovke ánrovo rôznorodých projektov,
medzi ktoré patria platne Vidieku, Richarda Müllera, Petra Lipu, Pa¾a Hammela, Janka
Lehotského, Andreja Šebana, Hexu, Roba Grigorova, Jany Kocianovej, Fermaty, Tublatanky a
ve¾a ïalších. Vo svojej tvorbe vychádza z elektrického chicagskeho blues. Všetky vlastné a
prevzaté skladby interpretuje svojím neopakovate¾ným temným spevom. Hral na takmer
všetkých významných európskych bluesových festivaloch a s takými osobnosami ako Luther
Allison, Carrey Bell, Otis Grand, Phil Guy atï. 11. decembra bol v bratislavskom Babylone krst
jeho druhého cédéèka s názvom „GROOVED“. Toto cd môete získa, ak nám do redakcie
napíšete, kto je autorom legendárnej piesne „Knockin´on Heaven´s Door“ a obálku oznaèí−
te heslom „súa“.

NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o.
Mlynská dolina 5, 841 05 Bratislava IV.
Tel.: 02/54 777 850, 54 788 465, 546 545 71-3
Fax: 02/54 788 465, e-mail: info@neumahr.sk
http://www.neumahr.sk

Mestská časť BA - Lamač ponúka
P R E N Á J O M
g a rá ž í Po d n á s y p o m ( p r i k ú p a l i sk u ) ,
objekt bývalej požiarnej zbrojnice
a st arej pošt y na Vrančovičovej.
Bližšie infor mácie - prednost a MÚ.
Základná škola s materskou školou
na Malokarpatskom námestí v Lamaèi

h¾adá upratovaèku / upratovaèa
na plný pracovný úväzok od 1. 2. 2004.
Kontaktujte sa na tel. 64 780 640 alebo na riadite¾stve školy.
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NEPREDAJNÉ

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej èasti Bratislava − Lamaè
zo dòa 27.11. 2003 o dani z nehnute¾nosti na rok 2004 na území Mestskej èasti Bratislava – Lamaè.
Miestne zastupite¾stvo Mestskej èasti Bratislava Lamaè pod¾a príslušných ustanovení zákona è. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona SNR è. 377/1990 Zb. O hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky v platnom znení, zákona SNR è.
317/1992 Zb. O dani z nehnute¾nosti v znení neskorších predpisov a
zákona SNR è.511/1992 Zb. O správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
O dani z nehnute¾nosti na území Mestskej èasti Bratislava – Lamaè:
Èlánok 1, Úvodné ustanovenia
(1) Týmto nariadením sa upravujú dane z nehnute¾nosti, ktoré zahàòajú: a. daò z pozemkov, predmetom ktorej sú všetky pozemky vedené
v katastri nehnute¾ností SR (ïalej len „kataster“) na území mestskej
èasti v èlenení: - orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné sady; - trvalé
trávne porasty; - záhrady; - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy; - zastavané plochy a nádvoria; - stavebné pozemky; - ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov; b. daò zo stavieb, predmetom
ktorej sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaí
alebo ich èasti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo
vydané kolaudaèné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo,
tie stavby alebo ich èasti, ktoré sa skutoène uívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudaèné rozhodnutie, na daòovú povinnos nemá vplyv
skutoènos, e sa stavba prestala uíva; c. daò z bytov a z nebytových
priestorov v bytovom dome, spoloèných èastí bytového domu a spoloèných zariadení bytového domu a ich èasti (ïalej len „daò z bytov“).
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoò jeden byt
alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby sú : byty a nebytové priestory, spoloèné èasti bytového
domu alebo spoloèné zariadenia bytového domu alebo ich èasti, len ak
sa vyuívajú na podnikate¾skú èinnos, inú zárobkovú èinnos alebo
na prenájom.
(2) Daòovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, alebo správca pozemku vo vlastníctve
obce, alebo správca pozemku vo vlastníctve VÚC, nájomca pozemku,
ak nájomný vzah trvá alebo má trva najmenej pä rokov a je evidovaný ako nájomca zapísaný v katastri, v ostatných prípadoch je to
osoba, ktorá pozemok skutoène uíva. Pri pozemkoch spravovaných
Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daòovníkom
nájomca bez oh¾adu na dåku trvania nájomného vzahu a na to, èi je
zapísaný v katastri. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých
daòovníkov, daòovníkom dane z pozemkov je kadý spoluvlastník
pod¾a výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci
dohodnú, daòovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daò ruèia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
(3) Daòovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby, alebo správca
stavby vo vlastníctve štátu, alebo správca stavby vo vlastníctve obce,
alebo správca stavby vo vlastníctve VÚC. Pri stavbách spravovaných
Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daòovníkom
nájomca. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daòovníkov,
daòovníkom dane zo stavieb je kadý spoluvlastník pod¾a výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daòovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daò
ruèia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
(4) Daòovníkom dane z bytov je vlastník bytu, vlastník nebytového
priestoru v bytovom dome, alebo správca majetku vo vlastníctve štátu,
alebo správca majetku vo vlastníctve obce. Ak sú byty, spoloèné èasti
bytového domu, alebo spoloèné zariadenia bytového domu v spoluvlastníctve viacerých daòovníkov osôb, daòovníkom dane z bytov je

kadý spoluvlastník pod¾a výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak
sa spoluvlastníci dohodnú, daòovníkom dane z bytov je jeden z nich
a ostatní spoluvlastníci za daò ruèia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Na území Mestskej èasti Bratislava Lamaè správu daní
vykonáva MÈ Bratislava - Lamaè prostredníctvom Miestneho úradu
Lamaè.
Èlánok 2, Daò z pozemkov
(1) Roèná sadzba dane z pozemkov sa upravuje takto :
a. u ornej pôdy, chmelníc, viníc a ovocných sadov vo výške 0,75 % zo
základu dane b. u trvalých trávnych porastov, lesných pozemkov, na
ktorých sú hospodárske lesy, vo výške 0,25 % zo základu dane, prièom základom dane pri ornej pôde, chmelniciach, viniciach, ovocných
sadoch a trvalých trávnatých porastoch je hodnota pôdy urèená vynásobením skutoènej výmery pozemku v m2 a hodnoty pôdy zistenej za
1 m2, odvodenej od bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a uvedenej v prílohe tohto zákona a základom dane z lesných pozemkov, na
ktorých sú hospodárske lesy je cena pôdy urèená vynásobením skutoènej výmery pozemku v m2 a ceny pôdy zistenej za 1 m2 pod¾a platných cenových predpisov. c. záhrad vo výške 0,10 Sk za kadý aj zaèatý m2 základu dane, ktorým je celková výmera pozemku v m2;
d. u zastavaných plôch a nádvorí vo výške 0,20 Sk za kadý aj zaèatý
m2 základu dane, ktorým je celková výmera pozemku v m2; e. u ostatných plôch s výnimkou stavebných pozemkov vo výške 0,15 Sk za
kadý aj zaèatý m2 základu dane, ktorým je celková výmera pozemku
v m2 .; f. u stavebných pozemkov vo výške 2,00 Sk za kadý aj zaèatý
m2 základu dane, ktorým je celková výmera pozemku v m2.
(2) Daò vypoèítaná pod¾a písm. c), d), e) a f) sa násobí koeficientom
4,5 v Bratislave.
Èlánok 3, Daò zo stavieb
(1) Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných plôch
v m2 podliehajúcich dani, pod¾a stavu k 1. januáru zdaòovacieho obdobia.. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej èasti stavby.
(2) Roèná sadzba za kadý, aj zaèatý m2 zastavanej plochy je upravená nasledovne: a. 1,00 Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby
tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby; b. 2,00 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby vyuívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo,
s výnimkou stavieb na skladovanie inej, ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu; c. 4,50 Sk za stavby rekreaèných a záhradkárskych chát a domèekov na individuálnu rekreáciu;
d. 6,00 Sk za samostatne stojace garáe a samostatné stavby hromadných garáí a stavby urèené alebo pouívané na tieto úèely postavené
mimo obytných domov; e.
7,50 Sk za priemyselné stavby a
stavby slúiace energetike, stavby slúiace stavebníctvu, s výnimkou
stavieb slúiacich na skladovanie a administratívu; f. 20,00 Sk za stavby na ostatnú podnikate¾skú a zárobkovú èinnos, skladovanie, administratívu; g. 5,00 Sk za ostatné stavby.
(3) Ak stavby uvedené v písm. b), e) a f) slúia na viaceré úèely,
pouije sa sadzba dane, ktorá zodpovedá podnikate¾skej èinnosti vykonávanej na prevanej èasti podlahovej nadzemnej èasti stavby; pri
rovnakom pomere podlahovej plochy sa pouije vyššia z príslušných
sadzieb. Pri urèovaní príslušnej sadzby dane pod¾a § 11 ods.1 písm.
b), e), f) je rozhodujúca produkcia vykonávaná v uvedených stavbách
pod¾a osobitného predpisu.
(4) Sadzby dane pod¾a bodu 2 sa zvyšujú pri viacpodlaných stavbách o 0,75 Sk za kadé ïalšie nadzemné podlaie.

(5) Základná sadzba dane pod¾a bodu 2, prípadne zvýšená pod¾a
bodu 4 sa násobí koeficientom 4,5.
(6) Za stavby na uliciach bez kanalizácie, a to: Rajtákova,
Vysokohorská, Záhrady, Lamaèská cesta, Rozálska, Kuneradská,
Skerlièová, Rácova, Zidiny, Zelenohorská a Pridánky, Vranèovièová
a Povoznícka, sa stanovuje koeficient 2,5.
(7) Vypoèítaná daò sa zvyšuje o 5,00 Sk za kadý m2 podlahovej plochy u: a. bytov a nebytových priestorov a garáí v stavbách na bývanie, ktoré sa vyuívajú na podnikate¾skú èinnos, inú zárobkovú èinnos alebo na prenájom s výnimkou po¾nohospodárskej produkcie; b.
stavieb rekreaèných a záhradkárskych chát a domèekov na individuálnu rekreáciu, ktoré sa vyuívajú na podnikate¾skú èinnos, inú zárobkovú èinnos alebo na prenájom s výnimkou po¾nohospodárskej produkcie; c. samostatne stojacich garáí, stavieb hromadných garáí a
stavieb urèených alebo pouívaných na tieto úèely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie, ktoré sa vyívajú na podnikate¾skú èinnos, inú zárobkovú èinnos alebo na prenájom s výnimkou pôdohospodárskej produkcie.
Èlánok 4, Daò z bytov
(1) Základom dane z bytov je kadý, aj zaèatý m2 podlahovej plochy
podliehajúcej dani.
(2) Roèná sadzba dane za kadý aj zaèatý m2 podlahovej plochy je
upravená na 1,00 Sk za byty a nebytové priestory v bytovom dome,
spoloèné èasti bytového domu alebo spoloèné zariadenia bytového
domu.
(3) Sadzba dane urèená pod¾a bodu 2 sa násobí koeficientom 4,5.
(4) Daò vypoèítaná pod¾a bodu 2 a 3 sa zvýši o 10,00 Sk za kadý
m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome,
spoloèných èastí bytového domu alebo spoloèných zariadení bytového
domu, ktoré sa vyuívajú na podnikate¾skú èinnos, inú zárobkovú èinnos alebo na prenájom.
Èlánok 5, Vznik a zánik daòovej povinnosti
(1) Pre vznik alebo zánik daòovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1.
januáru zdaòovacieho obdobia. Na zmeny skutoèností rozhodujúcich
pre daòovú povinnos, ktoré nastanú v priebehu zdaòovacieho obdobia
sa neprihliada, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom SNR è.
317/1992 Zb. o dani z nehnute¾nosti v znení neskorších predpisov.
(2) Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaòovacieho obdobia je povinná oznámi správcovi dane, Miestnemu úradu
Lamaè, rozhodujúce skutoènosti pre vznik alebo zánik daòovej povinnosti do 30 dní odo dòa, keï tieto skutoènosti nastali.
(3) Za nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 2 uloí správca dane
pokutu fyzickej osobe a právnickej osobe v zmysle príslušných ustanovení zákona è. 511/1992 Zb. v platnom znení.
Èlánok 6, Daòové priznanie
(1) Do 31. januára beného zdaòovacieho obdobia je povinný poda
daòové priznanie len daòovník, ktorému vznikne daòová povinnos
k dani, alebo u ktorého nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na
vyrubenie dane.
(2) Daòovník je povinný poda daòové priznanie vdy, ak ho na to
vyzve správca dane.
(3) Ak priznanie nebolo podané vèas, správca dane postupuje
v zmysle príslušných ustanovení zákona è. 511/1992 Zb. v platnom
znení.
Èlánok 7, Vyrubenie dane a platenie dane

(1) Daò sa vyrubuje na zdaòovacie obdobia pod¾a stavu k 1. januáru.
Zdaòovacím obdobím je kalendárny rok.
(2) Vyrubená daò z nehnute¾nosti je splatná: a. ak ide o daòovníka
prevádzkujúceho po¾nohospodársku výrobu v troch splátkach, a to
20% dane do 30. júna, 30% dane do 30. septembra a 50% dane do
30. novembra beného roka; b. v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra beného roka, za ktorý sa daò vyrubuje.
(3) Ak roèná daò vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk
a právnickej osobe 5.000,- Sk, je splatná naraz do 31. marca.
(4) Ak daòovník nezaplatí splátky naèas, správca dane bude postupova v zmysle príslušných ustanovení zákona è. 511/1992 Zb. v platnom znení.
Èlánok 8, Daòové ú¾avy
(1) Mestská èas poskytne daòovú ú¾avu: a. vo výške 40 % z dane z
pozemkov (s výnimkou stavebných pozemkov), ktorých vlastníkmi sú
sociálne odkázaní obèania alebo obèania starší ako 70 rokov, ak tieto
pozemky slúia výhradne na ich osobnú potrebu a sú ich vlastníkmi
(dokumentova písomným prehlásením); b. vo výške 50% z dane
z pozemkov v oblasti Zeèák a Rázsochy na parcely, ktoré boli vrátené
pôvodným vlastníkom, pokia¾ tieto boli vèas prihlásené k dani
z nehnute¾nosti. c. vo výške 20% z dane zo stavieb na bývanie, v ktorých bol v roku 2003 zmenený systém vykurovania z pevných palív na
plyn, alebo na elektrickú energiu, a to na základe predloenia fotokópie uívacieho povolenia vydaného v roku 2003; d. vo výške 30%
z dane z nehnute¾nosti zo stavieb na bývanie v dôsledku stavebnej
uzávery na Lamaèskej ceste; e. vo výške 40% z dane zo stavieb na
bývanie alebo bytov vo vlastníctve sociálne odkázaných obèanov
a obèanov starších ako 70 rokov, slúiacich na ich trvalé bývanie; f. vo
výške 50% z dane zo stavieb na bývanie alebo bytov vo vlastníctve
ako zdravotne postihnutých obèanov, drite¾ov preukazov ZP
a ZP/S, ako aj prevane alebo úplne bezvládnych obèanov, slúiacich
na ich trvalé bývanie, na základe predloenia fotokópie preukazu ZP
alebo ZP/S, resp. bezvládnosti daòovníka a písomného vyhlásenia, e
sa stavba nevyuíva na podnikanie alebo. prenájom; g. vo výške 50%
z dane zo stavieb garáí vo vlastníctve ako zdravotne postihnutých
obèanov, drite¾ov ZP alebo ZP/S, ktoré slúia pre motorové vozidlo
pouívané na ich dopravu, na základe predloenia fotokópie preukazu
ZP alebo ZP/S a fotokópie technického preukazu motorového vozidla. Stanovište vozidla musí by totoné s garáou, na ktorú sa poskytuje daòová ú¾ava.
Èlánok 9, Spoloèné a závereèné ustanovenie
(1) Pod¾a tohto všeobecne záväzného nariadenia postupuje správca
dane pri vyrubovaní dane z nehnute¾nosti po celé zdaòovacie obdobie
roku 2004.
(2) V konaní vo veciach dane z nehnute¾nosti sa postupuje pod¾a
zákona SNR è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finanèných orgánov, v znení neskorších predpisov.
Èlánok 10, Zrušovacie ustanovenie
Dòom 31. decembra 2003 sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie è.
1/2002 o dani z nehnute¾nosti na rok 2003.
Èlánok 11, Úèinnos
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnos 1. 1. 2004.
Ing. Peter Šramko, starosta MÈ Bratislava – Lamaè

