mesaèník o ivote v Lamaèi, 6. roèník, èíslo 10/2004

Poslanci na koberci
Ing. Jaroslav Mrva (54)
poslanec za SD¼, èlen
Miestnej rady, èlen Komisie
financií a hospodárskej
stratégie, riadite¾ ekonomickej
sekcie Zdruenia miest a obcí
Slovenska,
enatý, dvaja synovia
kontakt: mrva@zmos.sk,
alebo 0903 125 560
Ste poslancom druhý rok, ovšem u v druhom volebnom období. V
tom prvom ste boli predsedom finanènej komisie. Ako posudzujete
prácu komisie terajšej oproti tej „Vašej“? K èinnosti komisie v tomto
volebnom období nemalo doteraz miestne zastupite¾stvo iadne výhrady.
Obdobne to bolo aj v minulom volebnom období. To svedèí o zodpoved−
nom prístupe terajších aj minulých èlenov komisie k plánovaniu a rozho−
dovaniu o majetku a finanèných zdrojoch mestskej èasti.
Aké sú hlavné finanèné zdroje Lamaèa? Zvýšil sa objem financií tým,
e sa Lamaè stal malou mestskou èasou? Hlavnými finanènými zdroj−
mi rozpoètu Lamaèa sú príjmy z podielových daní, z prenájmu majetku
MÈ a dotácie zo štátneho rozpoètu na výkon prenesených kompetencií v
oblasti školstva. V roku 2003 tvorili tieto príjmy 84,2 % z celkových príj−
mov Lamaèa, ktoré sme dosiahli v sume 42,5 mil. Sk. Presunom Lamaèa
medzi malé mestské èasti vzrástli naše príjmy z podielových daní o viac
ako 5 mil. Sk.
Lamaè prenajíma pôdu i byty (a èo ešte?). Je to pre MÈ výhodné? Aký
je to prínos do rozpoètu? Zákon o obecnom zriadení a zákon o majetku
obcí ukladajú obciam povinnos zve¾aïova svoj majetok a v nezmenšenej
hodnote ho zachova aj pre nasledujúce generácie. Úèelný prenájom
majetku Lamaèa je jednou z moností naplnenia ustanovení uvedených
zákonov. Ak sa dosiahne z prenájmu primeraný výnos a zároveò sa zabez−
peèí aby nájomca vyuíval obecný majetok na verejnoprospešné úèely, je
to pre Lamaè najvýhodnejší spôsob nakladania s majetkom. Pre našu
mestskú èas je prenájom majetku navyše výhodný aj z dôvodu, e v prí−
pade jeho predaja sa o získané výnosy musíme deli s magistrátom hl.
mesta. Aj z uvedených dôvodov som preto na poslednom miestnom
zastupite¾stve podporil návrh starostu, aby o kadom prenájme a predaji
majetku rozhodovali poslanci menovitým hlasovaním. Okrem pozemkov a
bytov prenajíma Lamaè aj stavby a nebytové priestory. V roku 2003 sme
z prenájmu majetku dosiahli príjmy v sume 13,4 mil. Sk, èo bolo 31,5 %
z celkových príjmov.
Pred nedávnom sa hovorilo o predaji budovy Satelitu. Bolo by to
výhodné pre MÈ? Èo sa deje so stavbou na Rázsochách? Po posúdení
viacerých alternatív sa mestské zastupite¾stvo rozhodlo preda budovu
Satelitu aj s pozemkom. Vzh¾adom na finanèné monosti Lamaèa, na
súèasný stav tejto budovy a vyèíslené náklady na jej obnovu je to najreál−
nejší spôsob ako zabezpeèi úèelné vyuitie tohto priestoru. Stavba
nemocnice na Rázsochách, ktorá je vo vlastníctve ministerstva zdravot−
níctva má by tie odpredaná. Tak ako pri Satelite aj v tomto prípade sa
zatia¾ nenašiel záujemca, ktorý by splnil vyhlásené podmienky predaja.
Ko¾ko % z rozpoètu Lamaèa spotrebuje MÚ (prevádzka a mzdy)?
Vlastné výdavky miestneho úradu predstavujú len èas výdavkov, ktoré v
Lamaèi vynakladáme na administratívno−správne èinnosti. Do tejto skupi−
ny výdavkov je potrebné zaráta napr. aj výdavky na èinnos poslancov,
odborných komisií a pod. V roku 2003 sme na administratívno−správne
èinnosti vynaloili 8,8 mil. Sk, èo predstavovalo 28% z celkových výdavkov
našej mestskej èasti.
„Utiahne“ naša MÈ finanène ZŠ a MŠ, ktoré prevzala do kompetencie
od štátu? Pri presune zodpovednosti za základnú školu a materskú školu
z orgánov štátnej správy na našu mestskú èas nebol v roku 2002 presu−
nutý aj zodpovedajúci objem finanèných prostriedkov, a obdobne tomu
bolo aj v iných mestských èastiach a obciach. Tento stav sa doteraz nepo−
darilo zásadnejšie zmeni napriek iniciatívam Zdruenia miest a obcí
Slovenska ako aj aktivitám našej pani riadite¾ky a pána starostu. Napriek
tomu, som presvedèený, e mestská èas dokáe zabezpeèi prevádzku
našej ZŠ a MŠ. Vyiada si to však ïalšie racionalizaèné opatrenia ako aj
prehodnotenie štruktúry výdavkov Lamaèa v prospech výdavkov na výcho−
vu a vzdelávanie.
Sú financie zdrojom príp. napätých vzahov medzi poslancami a MÚ?
Pod¾a zákona o obecnom zriadení má miestny úrad zabezpeèova admi−
nistratívne a organizaèné veci pre miestne zastupite¾stvo a pre starostu. O
organizácii miestneho úradu, objeme mzdových prostriedkov a finanè−
ných zdrojoch na jeho prevádzku rozhoduje miestne zastupite¾stvo. Je len
na zodpovednosti poslancov, aby zamestnancom našej miestnej èasti
vytvorili zodpovedajúce pracovné podmienky ak od nich poadujú odbor−
ne a zodpovedne vykonanú prácu. Rozpoètové zdroje Lamaèa to umo−
òujú.
Cecília Danišová

Váení Lamaèania,
dovo¾te, aby som sa na úvod poïakoval našim futbalistom, vráta−
ne celého realizaèného tímu FK Lamaè, ktorí dosahujú nebývalé
úspechy vo všetkých kategóriách (deti, mláde i mui). Aby som
na niekoho menovite nezabudol, ïakujem ozaj všetkým, ijúcim i
neijúcim predchodcom, ktorí priloili ruku k dielu pri výstavbe
futbalového areálu a pri práci s vtedajšou mládeou. Skutoène o
futbalistoch z Lamaèa sa hovorí len v dobrom a ich výsledky sú
tou najlepšou reklamou, akú si vieme predstavi. Ešte raz úprim−
ne ïakujem a gratulujem k dosahovaným výsledkom. Touto ces−
tou tie prosím všetkých, ktorí si to môu dovoli, najmä podni−
kate¾ov s väzbami na našu mestskú èas, o podporu FK Lamaè,
napríklad zakúpením reklamnej plochy s monosou umiestnenia
firemnej reklamnej tabule na štadióne. MÈ zo svojho rozpoètu
samozrejme tie prispela na prevádzku i rozvoj futbalového
klubu. Napriek výborným výsledkom a prvému miestu v tabu¾ke,
je situácia s financovaním prevádzky klubu napätá a kadá koru−
na do rozpoètu pomôe futbalistom pokraèova v dosahovaní
dobrých výsledkov. Blišie informácie vo veci umiestnenia reklamy
alebo iného poskytnutia prostriedkov poskytne tajomník FK
Lamaè pán Marcel Priner (0905 236 808).
V minulom mesiaci, ktorý bol venovaný úcte k starším, som mal
monos stretnú sa s viacerými seniormi − obèanmi Lamaèa a
chcel by som im aj touto cestou popria do ïalšieho ivota ve¾a
príjemných chví¾ a spomienok na pekné dni, ktoré preili v kruhu
rodiny, priate¾ov a známych a elám všetkým èo najkrajšie a naj−
dlhšie preitie jesene ivota. Verím, e môe by taká pekná, aká
je i táto jeseò za našimi oknami.
Ve¾mi si cením iakov z našej ZŠ, ktorí sa vïaka aktivite pani uèi−
teliek zúèastnili na akcii „Na kolesách proti rakovine”. Boli sme
najucelenejší kolektív a mal som ozaj dobrý pocit, e i malí školá−
ci sa odhodlali na túto cestu a prispeli k peknému priebehu akcie
v centre mesta. Školákom by som chcel tie poïakova, e si
zobrali k srdcu moju výzvu, aby novovysadený trávnik v areáli ZŠ
zachovali a nepoškodili, lebo je v òom ve¾a námahy a úsilia. Máme
ve¾ký záujem, aby náš školský dvor bol miestom zábavy a športu
pre všetkých, nielen pre deti a mláde. Verím, e si pri poh¾ade
na krásnu novú trávnatú plochu povzdychnú ,,kieby to èo naj−
dlhšie takto vydralo“.
V tomto roku zainvestovala MÈ i do novej techniky na odstraòo−
vanie psích exkrementov a lístia. Máme záujem zlepši èistotu a
poriadok v obci, k èomu prispievajú i tieto zariadenia. Zároveò
ïakujem všetkým, ktorí priloia vlastnú ruku k dielu nielen pri
rodinných domoch, ale i na sídlisku a s citom a umením sa stara−
jú o svoje okolie. Ïakujem nielen za seba, ale i za spoluobèanov,
ktorí sa môu pokocha na mnohých pekných balkónoch, predzá−
hradkách a zákutiach v Lamaèi. S blíiacou sa zimou by som chcel
pripomenú najmä správcom bytových domov, e starostlivos o
chodníky v zime sa v minulom roku oproti predchádzajúcim
rokom podstatne zlepšila a preto som presvedèený, e v tomto
roku sa nám spoloènými silami podarí udra chodníky i cesty v
dostatoènej kvalite, aby nedošlo ku škodám na majetku èi zdraví.
Okrem nových informaèných tabú¾, ktoré sme nainštalovali
v našej MÈ, chceme umiestni ïalšie na miesta, ktoré doposia¾
boli takmer bez spojenia s dianím v obci, ako napríklad na konci
chotára na Zelenohorskej ulici.

Jednou myšlienkou by som sa chcel vráti k èlánku z minul ho èísla
„Èo nám na hodoch chýbalo“. Neviem, kto je pani J.A.− ová, ktorá
v predošlom èísle zaujala k organizácii a priebehu hodov viac−
menej kritické stanovisko a nechápem preèo sa hanbí pod èlánok
podpísa. Konštatova, kde boli problémy a èo by sa malo urobi
inak a lepšie, je pomerne jednoduché, no viac oceníme priloenie
ruky k dielu, najmä keï sa nám niektorí pri prosbe o konkrétnu a
nie zloitú pomoc obracajú chrbtom. V letnom prázdninovom
období, keï aj naši zamestnanci èerpajú dovolenky, sa nám s
malým kolektívom podarilo, pod¾a názoru mnohých ¾udí, pripravi
celkom príalivý program na prvý septembrový hodový víkend.
Po boji je kadý generál, skôr sa mi zdá, e niekoho škrie kladná
odozva obèanov a úspech našich Rozálskych hodov. Nu èo, aj
takí sme. S oh¾adom na mimoriadne pozitívne reakcie Vás
Lamaèanov ma mrzí, e rozsah tohto anonymného èlánku bol
väèší, ako priestor venovaný èlánku “Èo sa Vám na hodoch páèi−
lo“. Ak bude ma pani J.A.−ová na budúci rok záujem, nech mies−
to dovolenky príde na zasadnutie do kultúrnej komisie, radi jej
pomoc pri príprave hodov prijmeme.
Ten najtvrdší oriešok som si nechal na koniec. Ako v minulom prí−
hovore, opä prosím všetkých spoluobèanov o trpezlivos a tole−
ranciu pri výstavbe kanalizácie v našej MÈ. Som presvedèený, e
splácame dlh, ktorý tu zanechali naši predchodcovia. Našu trpez−
livos a toleranciu si zaslúia obyvatelia starého Lamaèa, ako malú
vïaènos za to, e naše bytové domy stoja tam, kde predtým boli
práve ich záhrady. I ja sa u sa teším, kedy bude celá kanalizácia
na jar budúceho roku sprevádzkovaná. Mnoho problémov máme
u za sebou, ale do ukonèenia realizácie sa stretneme s ïalšími.
Verím však, e pri dobrej vôli sa nám všetko podarí. V týchto
dòoch bola ukonèená kanalizácia vrátane prípojok na Rácovej
ulici. Spoèiatku sa niektorí vyjadrovali skepticky k tejto výstavbe.
Musím ich sklama. Zmluvy sme podpísali, zálohy v zmysle plat−
ných zmlúv boli zloené a prípojky boli zrealizované. Keby aj na
ostatných cestách, kde budeme robi kanalizáciu, bol takýto pos−
toj k spoloènému dielu, bolo by to ve¾mi dobré. Pripomínam, e
tak ako sme to všetkým vlastníkom nehnute¾ností, ktorým sa
buduje nová kanalizácia, napísali v osobných listoch, v zmysle
zákona è. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách je vlastník nehnute¾nosti povinný pripoji svoju
nehnute¾nos na verejnú kanalizáciu. V zmysle § 10a ods. 1
Vyhlášky 15/1989 Zb., ktorou sa mení a dopåòa vyhl. è.154/1978
Zb., investorom novobudovanej kanalizaènej prípojky je vlastník
nehnute¾nosti, ktorá sa na verejnú kanalizáciu pripája. Je ve¾a
dôvodov na kritiku, ktoré som si musel vypoèu pri osobných
stretnutiach a pri podpisovaní zmlúv o pripojení na novú kanali−
zaènú sie. Mrzí ma to, e vo finanènej spoluúèasti nastali zmeny,
avšak na druhej strane som ve¾mi rád, e drvivá väèšina spoluob−
èanov túto aktivitu podporuje. Ešte raz ïakujem všetkým, ktorí sa
akýmko¾vek spôsobom podie¾ajú na realizácii tohto diela.
Vïaènos patrí realizátorom, ako aj majite¾om nehnute¾ností.
Záverom by som chcel popria všetkým oslávencom v tomto mesiaci
ve¾a zdravia, šastia a spokojnosti do ïalšieho ivota.

Miestny úrad mestskej èasti Bratislava LAMAÈ
h¾adá REDAKTORA
MIESTNEHO MESAÈNÍKA „LAMAÈAN“

Ktorá predzáhradka alebo balkón
rodinného domu budú na Vianoce
najkrajšie?

Náplò práce: Zabezpeèenie vydávania mesaèníka LAMAÈAN, redaktor−
ské a súvisiace organizaè. práce. Termín nástupu: december 2004.
Podmienka − komunikácia mejlom, osobná prítomnos nie je kado−
dennou nevyhnutnosou. Druh pracovného pomeru: ved¾ajší pracovný
pomer, brigáda, ivnostenský list, plat 4 000 a 7 000, v závislosti od
typu zmluvného rámca a dojednaného èasového rozsahu.
iados so ivotopisom zašlite na adresu masar@lamac.sk

Redakèná rada èasopisu Lamaèan nadväzuje na letnú
súa v skráš¾ovaní našho okolia a vypisuje súa aj na zimu a
krásny vianoèný èas, tentoraz pre rodinné domy. Prví traja
výhercovia budú odmenení. Za prvé miesto sumou 3 000,− Sk,
za druhé miesto sumou 2 000,− Sk a za tretie miesto sumou
1 000,− Sk. U teraz sa tešíme na vianoène vyzdobené záhrad−
ky a balkóny a prajeme príjemné zdobenie.
redakèná rada

Nájdu sa sponzori lamaèského futbalu...?
Váení podnikatelia.
Dovo¾ujeme si obráti sa na Vás v nasledovnej veci. Miestny FK
Lamaè sídli neïaleko bývalého obchodného strediska v peknom
prostredí pod lesom. Funkcionári, tréneri a ïalší klubový personál
pripravuje šes mustiev od prípravky a po A − mustvo, ktoré nás
výborne reprezentuje v tretej bratislavskej Stein lige, ktorú toho
èasu vedie v súai s mustvami z bratislavského regiónu (Slovan B,
Sv. Jur, Pezinok, Dúbravka). Denne v areáli FK Lamaè, ktorý zahàòa
dve futbalové ihriská, tenisové kurty a ihrisko na pláový volejbal,
trénujú takmer dve stovky športovcov so širokého okolia. ia¾, Lamaè
je najmenšia MÈ Bratislavy, takmer bez priemyselného a podnikate¾−
ského zázemia a skromný rozpoèet mestskej èasti umoòuje spolufi−
nancova našich futbalistov len v obmedzenom rozsahu.

Váš starosta, Peter Šramko

Financovanie klubu zabezpeèujú najmä miestni nadšenci a sponzori.
Dovo¾ujem si Vám preto navrhnú a poiada Vás o spoluprácu a
spoluúèas na financovaní lamaèského FK, a to finanèným príspev−
kom za umiestnenie informaèného/reklamného panelu s firemným
logom alebo textom pod¾a Vášho návrhu na èelnom mieste štadió−
na FK Lamaè. Pravidelne pred kadým majstrovským zápasom sa
vydáva informaèný bulletin, na ktorom by sa uverejòovalo Vaše logo
s aktuálnou informáciou o firme. Ponúka sa aj monos športového
vyitia pre Vašich zamestnancov na ihriskách FK Lamaè. Obèas sa
uskutoèòujú športové akcie ako napr. Športové hry pre všetky
zahranièné obchodné komory a pod. V prípade Vášho záujmu sa s
Vami osobne stretne tajomník klubu pán Marcel Priner (0905 / 236
808) za úèelom dojednania podrobností ïalšej spolupráce, ktorá
bude, verím, osoná pre obe strany.
Peter Šramko, starosta

Z poslaneckej kuchyne
Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupite¾stva zo dòa
26. októbra 2004. Miestne zastupite¾stvo:
 berie na vedomie: 1) kontrolu plnenia uznesení; 2) správy o kontrol−
nej èinnosti, bez pripomienok.
 súhlasí s vyradením zo sledovania uznesení è.: 16/04, 97/04 písm. C.
 ukladá prednostovi MÚ zabezpeèi plnenie opatrení navrhnutých v
informácii o kontrole platenia nájomného v Dome sluieb.
 berie na vedomie predloenú Správu o èinnosti civilnej ochrany MÈ
Lamaè v roku 2004.
 berie na vedomie predloenú situaènú správu ms. polície za 9/2004.
 berie na vedomie správu o stave poh¾adávok na dani z nehnute¾nosti
za obdobie 1994 – 2003 k 30.9.2004.
 schva¾uje odpísanie poh¾adávok vo výške do 100,− Sk a odpísanie
poh¾adávky OÚ BA IV vo výške 41.466,− Sk, pod¾a predlo. zoznamu nevy−
moite¾ných poh¾adávok na dani z nehnut. navrhnutých na odpísanie.
 ukladá prednostovi MÚ zabezpeèi preverenie vymoite¾nosti ostat−
ných poh¾adávok z predloeného zoznamu nevymoite¾ných poh¾adávok
na dani z nehnute¾nosti navrhnutých na odpísanie.
 berie na vedomie informáciu o plnení rozpoètu za I. polrok 2004
 schva¾uje zmeny rozpoètu kapitálových výdavkov MÈ na rok 2004
pod¾a predloenej návrhu, s pripomienkami, prièom schválený rozpoèet
kapitálových výdavkov bude zverejnený ako príloha uznesení.
 schva¾uje: 1) vyuitie transferu na kapitálové výdavky v školstve na rok
2004 v celkovej výške 209 tis. Sk pod¾a návrhu predloeného riadite¾kou
ZŠ (na zakúpenie umývaèky riadu do ŠJ a rekonštrukciu èasti budovy ZŠ –
dve WC na prízemí a jedno na prvom poschodí); 2) zmenu rozpoètu ZŠ s
MŠ na rok 2004 po valorizácii a rozpísaní v zmysle platnej rozpoètovej kla−
sifikácie; 3) zmenu celkového rozpoètu MÈ na rok 2004 v nadväznosti na
schválenie zmeny rozpoètu ZŠ s MŠ a zmeny rozpoètu kapitálových výdav−
kov MÈ BA–Lamaè pod¾a uznesenia 104/IV/2004.
 ukladá: 1) prednostovi poiada riadite¾ku ZŠ o zabezpeèenie cenových
ponúk a predloenie rozpoètu na realizáciu obnovy èasti budovy ZŠ v
zmysle èasti A.1 tohto uznesenia do ïalšieho zasadnutia MZ, s oh¾adom
na vô¾u MZ poskytnú v prípade potreby (ak rozpoèet presiahne výšku
kapitálového transferu 209 tis. Sk) chýbajúce prostriedky MÈ na vyššieu−
vedenú rekonštrukciu. 2) prednostovi poiada f. EVÈ, s.r.o. o predloenie
informácie do 30.4.2005 o dopade vykonaných úsporných opatrení, ku
ktorých realizácii sa f. EVÈ, s.r.o. zaviazala listom z 12.10.2004, na zní−
enie prevádzkových nákladov ZŠ.
 schva¾uje predloený návrh VZN o urèení školských obvodov v MÈ
 schva¾uje predloený návrh VZN o podmienkach prenájmu pozemkov
na nepodnikate¾ské úèely, s pripomienkou (schválenie jednotnej ceny 70,−
Sk za m2/rok pri uívaní vlastnej nehnute¾nosti na obecnom pozemku).
 schva¾uje: 1) uzavretie predloeného návrhu zmluvy o nájme pozemku
s p. M. Pipom; 2) uzavretie predloeného návrhu zmluvy o nájme pozem−
ku s p. Ing. Bittnerom; 3) ukonèenie nájomného vzahu s p. Šatanom
dohodou. s pripomienkami ku zmluvám, v zmysle VZN schváleného uzne−
sením è.107/04.
 deklaruje vô¾u preferova pri nakladaní s pozemkami vo vlastníctve
alebo správe MÈ ich prenájmom pred predajom.
 ukladá prednostovi MÚ predloi na novembrové zasadnutie MZ všet−
ky nové zmluvy a dodatky, v zmysle VZN schváleného uznesením
è.107/04.
 schva¾uje: 1) uzavretie predloených návrhov dodatkov k nájomným
zmluvám è. 1 a 2/2000 so spol. SABENA s.r.o. so zapracovaním schvále−
ných pripomienok.; 2) uzavretie predloenej nájomnej zmluvy s nadáciou
LUCZIN, so zapracovaním schválených pripomienok.
 schva¾uje: 1) prenájom nebyt. priestorov v Dome sluieb na vybudo−
vanie a prevádzkovanie drogérie v zmysle iadosti p. Bošelovej; 2) uzavre−
tie predloeného návrhu zmluvy, bez pripomienok.
 schva¾uje: poskytnutie dotácie na rok 2004 pre: 1) TJ Lamaè stolnote−
nisový oddiel – vo výške 7.000,− Sk; 2) Obèianske zdruenie nepoèujúcich
– vo výške 8.000,− Sk.
 iada: 1) starostu a prednostu o rokovanie s f. Ikores o monostiach
finanène prispie alebo zabezpeèi rekonštrukciu telocviène v ZŠ s MŠ na
podmienky stolného tenisu; 2) starostu o rokovanie so stolnotenisovými
klubmi, ktoré trénujú v OA Liberta, aby trénovali v telocvièni v ZŠ s MŠ
 schva¾uje: 1) zriadenie Štábu zimnej údrby na rok 2004/2005 v zloe−
ní: p. Valentoviè, p. Pikulíková, p. Keltošová, p. Olekšák, p. Ondrišová, p.
Akantis; 2) predloený návrh Štatútu štábu zimnej údrby s pripomien−
kou, e vedúci štábu pri hlasovaní disponuje dvoma hlasmi.
 berie na vedomie návrh VZN hl. m. SR BA o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobný stav. odpad, bez pripomienok.
 schva¾uje menovité hlasovanie poslancov na zasadnutiach MZ
 berie na vedomie predloenú správu o plnení programu priorít MZ na
volebné obdobie 2003−2006, s pripomienkami, prièom správa bude zve−
rejnená ako príloha uznesení.
 schva¾uje: 1) v bode 19 c.2) predloený návrh prefinancovania výstav−
by kanalizaèných prípojok; 2) v bode 19 c.3) predloený návrh osobitné−
ho reimu splácania ceny za vybudovanie kanalizaènej prípojky (20% pri
uzavretí zmluvy, 40% do roka a 40% do dvoch rokov po uzavretí zmluvy)
v sociálne odôvodnených prípadoch odporuèených sociálnou komisiou a
schválených MZ.
 berie na vedomie: 1) predloenú informáciu o schválení poskytnutia
pôièky vo výške 2 mil. Sk na výstavbu bytov v nadstavbe MÚ mestským
zastupite¾stvom dòa 30.9.2004; 2) predloenú informáciu o stanovisku
zhotovite¾a k návrhu dodatku zmluvy o dielo; − obe bez pripomienok.
 schva¾uje: uzavretie zhotovite¾om predloeného návrhu dodatku è. 1
zmluvy o dielo zo dòa 1.7.2004 s f. Domov Slovakia, a.s.
 schva¾uje: 1) v zmysle zákona o obecnom zriadení v platnom znení
plat miestneho kontrolóra od 1.1.2005 pri 50% pracovnom úväzku vo
výške 13.100,− Sk mesaène; 2) odmenu starostovi za tretí štvrrok 2004 vo
výške 20,7 % zo súètu platov za uvedené obdobie.
 schva¾uje uzavretie predloeného návrhu darovacej zmluvy s firmou
MONE, s.r.o., s podmienkou úhrady darovanej èiastky 1,5 mil. Sk v celo−
sti, najneskôr do konca mája 2005.
 schva¾uje predloený návrh novelizácie štatútu èasopisu Lamaèan.
 schva¾uje predloený rámcový návrh VZN o podmienkach prenájmu
parkovacích miest v MÈ BA Lamaè.
 ukladá prednostovi zabezpeèi zverejnenie návrhu VZN na úrad. tabu−
liach a následne predloi na schválenie MZ na novembrovom zasadnutí.
 schva¾uje zachovanie pôvodnej výšky poplatku za školné v MŠ na
Heyrovského ul., teda 100,− Sk na diea, s úèinnosou od 1.12.2004.

Tepelné hospodárstvo − nový strategický partner a jeho zámery
Váení obèania MÈ BA–Lamaè, dovo¾te mi, aby som vám touto formou pred−
stavil nového strategického partnera v oblasti zásobovania energiou v tejto
èasti hlavného mesta, ktorého si vybralo Miestne zastupite¾stvo. Technológia
tepelného hospodárstva v Lamaèi je ve¾mi zastaralá a vyaduje znaènú jed−
norázovú investíciu do jej modernizácie, aby bola zaistená spo¾ahlivá a eko−
nomická prevádzka i do budúcich rokov. Miestne zastupite¾stvo teda vyhlá−
silo výberové konanie s cie¾om zaisti realizáciu modernizácia vrátane prefi−
nancovania a ïalšieho prevádzkovania tepelného hospodárstva v Lamaèi.
Miestne zastupite¾stvo po vyhodnotení návrhov jednotlivých firiem rozhod−
lo vybra podnikate¾ský zámer predloený v spolupráci dvoch firiem – firmy
EVÈ s.r.o., Pardubice a firmy PET ´S, s.r.o. Bratislava.
Predstavenie strategického partnera * Firma EVÈ má dlhoroèné skúsenos−
ti s realizáciou i prevádzkovaním energetických stavieb obdobného typu ako
je TH v Lamaèi, taktie je dostatoène silná, aby mohla plánovanú moderni−
záciu prefinancova a garantova zastupite¾stvu úspešnú realizáciu podnika−
te¾ského zámeru. (odkaz na internetovú stránku www.evc.cz) Firma PET´S je
miestna firma, ,ktorej pridaná hodnota do projektu je predovšetkým v zna−
losti miestnych pomerov a legislatívy v oblasti slovenskej energetiky a v roz−
voji ïalšieho spoloèného podnikania na území Slovenska.
Predstavenie podnikate¾ského zámeru * Podnikate¾ský zámer modernizá−
cie tepelného hospodárstva v Lamaèi rozdelil strategický partner do nieko¾−
kých krokov: (1). Prvým krokom bola transformácia súèasnej prevádzkovej
spoloènosti MEVA−L, ktorá bola dokonèená ku dòu 29.9.2004. Od tohto dòa
je 100% vlastníkom tejto firmy spoloènos EVÈ (od jesene budúceho roku
prevedie 50% svojho podielu v tejto spoloènosti na firmu PET´S), ktorá
odkúpila obchodné podiely od jednotlivých spoloèníkov (MÈ Lamaè a ïalšie
3 fyzické osoby). Spoloènos MEVA−L ïalej zmenila svoje obchodné meno
na BES s.r.o. (Bratislavská energetická spoloènos). Vzh¾adom k tomu, e sa
jedná stále o tú istú právnickú osobu, všetky práva, povinnosti, poh¾adávky
i záväzky spoloènosti voèi svojím obchodným partnerom (odberatelia, dodá−
vatelia a ostatní zmluvní partneri) zostávajú naïalej v platnosti. (2). Druhým
krokom bude uzavretie dlhodobej nájomnej zmluvy (na 30 rokov) s MÈ
Bratislava – Lamaè na prenájom terajšieho majetku tepelného hospodárstva.
V tejto nájomnej zmluve budú taktie pevne zakotvené všetky práva, ale aj
povinnosti spoloènosti BES spojené s prevádzkovaním TH Lamaè a taktie
právo MÈ Lamaè pravidelne kontrolova èinnos tejto spoloènosti. Koneèné
znenie nájomnej zmluvy by malo by vzájomne odsúhlasené v priebehu
novembra, kedy by tie malo dôjs k jej podpisu. (3). Najdôleitejšou èasou
celého podnikate¾ského zámeru je povinnos vykona modernizáciu TH v
Lamaèi. Niektoré práce budú urobené u v tomto roku (napr. protihlukové
opatrenia v kotolni K 21 a osadenie výmeníkových staníc v okrese kotolne K
23), ale prevaná èas modernizácie TH bude realizovaná v priebehu roku
2005 a to v investiènom rozsahu 51 mil. Sk. Zo zostávajúcich 5 decentrál−
nych sústav budú vybudované dve sústavy centralizovaného zásobovania
teplom zrovnate¾nej ve¾kosti. Pri modernizácii je uvaované s osadením
nových kotolných jednotiek umoòujúcich kondenzaèný reim pre pokrytie
základu v odbere tepla sústavy. Súèasne poèíta i s vyuitím súèasného pre−
vádzkyschopného zariadenia kotolne K 20 pre špièkovú prevádzku.
a) Sústava okresov kotolní K 20 + K 21• Kotolòa K 21 bude kompletne
zmodernizovaná, bude osadená novými kotlami VIESSMANN alebo LOOS,
ktoré budú prevádzkované v kondenzaènom reime s vysokou úèinnosou
spa¾ovania. V rámci modernizácie bude objekt kotolne stavebne upravený
tak, aby vyhovoval hygienickým poiadavkám. Od kotlov budú vedené spa−
liny komínom do výšky stanovenej rozptylovou štúdiou tak, aby vyhovovali
emisným i imisným poiadavkám. Kotolòa bude prevádzkovaná ako zdroj s
obèasným doh¾adom. Systém merania a regulácie bude vyhodnocova a
umoní podáva hlásenia o havarijných stavoch v kotolni K 21 pomocou pre−
nosu informácií i z kotolne K 20. Modernizovaná kotolòa K 21 bude plni
funkciu základného zdroja tepla pre okrsky K 20 + K 21. • Existujúca kotol−
òa K 20 zostane zachovaná, bude slúi ako špièkový zdroj tepla pre okrsky
kotolní K 20 a K 21. • Kotolný okruh kotolne K 21 bude prepojený s exis−

tujúcou kotolòou K 20 dvojtrubkovým teplovodným prepojom. • S inštalá−
ciou výmeníkových staníc do objektov nie je vzh¾adom k vysokej hustote
zásobovaného územia uvaované. b) Sústava okresov kotolní K 22 + K 23 +
K 24 • Kotolòa K 23 bude kompletne modernizovaná, bude osadená nový−
mi kotlami Viessmann alebo Loos, ktoré budú prevádzkované v kondenzaè−
nom reime s vysokou úèinnosou spa¾ovania. V rámci modernizácie bude
objekt kotolne stavebne upravený tak, akvy vyhovoval hygienickým poia−
davkám. Od kotlo budú vedené spaliny komínom do výšky stanovenej roz−
ptlyovou štúdiou tak, aby zodpovedali emisným i imisným poiadavkám.
Kotolòa bude pokrýva potreby sústavy tvorenej okrskami K 22 + K 23 + K
24. • Existujúca kotolòa K 22 bude odstavená z prevádzky a všetky prie−
story kotolne budú uvolnené pre iné vyuitie. Priestor existujúcej strojovne
bude naïalej vyuívaný pre zmiešavanie okruhov vykurovania a prípravu tep−
lej úitkovej vody okrskov K 22 a K 24. • Existujúca kotolòa K 24 bude
odstavená z prevádzky a všetky priestory kotolne budú uvolnené pre iné vyu−
itie. • Kotolný okruh kotolne K 23 bude prepojený so strojovòou existu−
júcej kotolne K 22 dvojtrubkovým teplovodným prepojením. • V kotolni K
23 bude zriadené zmiešavanie pre okruh vykurovania a prípravu teplej úit−
kovej vody pre existujúci okrsok kotolne K 23. Príprava TÚV bude rýchlooh−
revom s èiastoènou akumuláciou s vyuitím existujúcich zásobníkov. • V
okrsku kotolne K 24 budú v rámci modernizácie vybudované nové štvor−
trubkové rozvody. Predpokladá sa vedenie v pôvodných trasách tepelných
rozvodov. • S inštaláciou výmeníkových staníc do objektov nie je vzh¾a−
dom k vysokej tepelnej hustote zásobovaného územia uvaované.
Záväzok modernizova TH sa týka aj rozvodov tepla. Tepelné rozvody budú
modernizované postupne v jednotlivých rokoch prevádzkovania v reime
opráv a to tak, ako si naozaj vyiada tepelno−technický stav existujúceho
potrubia. (4.) Dôleitým krokom podnikate¾ského zámeru je taktie aktuali−
zácia existujúcich kúpnych zmlúv na dodávky tepelnej energie s jednotlivými
odberate¾mi. Do aktualizovaných zmlúv, ktoré by mali ma dlhodobý cha−
rakter, sa premietnu všetky skutoènosti, ku ktorým sa strategický partner
zaviazal zastupite¾stvu pri schva¾ovaní jeho podnikate¾ského zámeru, a ktoré
slúia predovšetkým k ochrane odberate¾a. Najdôleitejšou súèasou aktua−
lizácie kúpnych zmlúv je garancia tvorby ceny tepla v jednotlivých rokoch po
celú dobu trvania kúpnej zmluvy. Štartovacia cenová úroveò tepla je 449,−
Sk/GJ vrátane DPH, ktorá je platná pre rok 2004. Cena tepla v ïalších rokoch
bude rozdelená na dve zloky – prvá zloka, tzv. pracovná, bude obsahova
cenu za spotrebovaný plyn a el. energiu v kotolniach a bude sa medziroène
pohybova iba v závislosti na mnostve a cene týchto spotrebovaných ener−
gií. Druhá zloka, tzv. základná, bude obsahova všetky ostatné náklady a jej
medziroèný pohyb bude umonený maximálne do výšky medziroènej inflá−
cie. Cenu tepla na kadý rok si teda bude môc kadý odberate¾ spoèíta sám
a nebude moné, aby došlo k jej zneuitiu v neprospech odberate¾a.
Ponuka ïalšej spolupráce pre odberate¾ov * Náklady spojené s vykurova−
ním domácnosti tvoria znaènú èas rodinného rozpoètu a je teda prirodze−
né, e to vedie odberate¾ov k h¾adaniu stále väèších úspor v spotrebe tepel−
nej energie. Kadé odberné miesto má svoje špecifické podmienky a mo−
nosti, ako spotrebu zníi, a to od osadenia termostatických regulaèných
ventilov, cez modernizáciu celého vykurovacieho systému v dome a po rea−
lizáciu opatrení tzv. tepelných mostov, alebo dokonca prevedenie zateple−
nia celého objektu. Firma EVÈ má v tejto oblasti znaèné skúsenosti a je pri−
pravená odberate¾om pomôc pri riešení problémov v tejto oblasti.
Prostredníctvom firmy BES sa stávame strategickým partnerom pre MÈ
Lamaè na dobu minimálne 30 rokov. Na rovnako dlhú dobu sa taktie stá−
vame i vaším obchodným partnerom. Sme si plne vedomí zodpovednosti,
ktorá je spojená s tak dôleitou slubou, ako je zaisovanie tepelnej pohody
pre obèanov. Zaväzujeme sa, e sa tejto sluby zhostíme, ako najlepšie
vieme a e naša vzájomná spolupráca bude tak k vašej plnej spokojnosti.
Za strategického partnera
Ing. Jiøí Pøíhoda, Obchodný riadite¾ EVÈ s.r.o. a jednate¾ BES s.r.o.

Naši futbalisti majú jesenný primát na dosah
Nový tréner Ján Masaroviè prevzal pred zaèiatkom sezóny mustvo
FK Lamaè v konsolidovanom stave, s dobrou kondíciou a patrièným
sebavedomím hráèov. Mohol tak zúroèi profesionálnu a zodpoved−
nú prácu predchádzajúceho trénera Jozefa Oberta. Poèas celej jese−
ne produkujú naši futbalisti moderný, taktický a útoèný futbal. Z 12
odohraných zápasov majú skvelú bilan−
ciu : 9 víazstiev a 3 remízy. Ako jediné
mustvo súae III. ligy skupiny
Bratislava doteraz nenašlo svojho pre−
moite¾a. Doterajšie výsledky svedèia o
jeho vzostupnej forme : s Jabloncom
nerozhodne 0:0, nasledovali 2 výhry
nad SFM Senec 4:1 a Raèou 4:0, potom
2 bezgólové remízy s Dúbravkou a
Ruinovom. Nasledujúca šnúra 7 víaz−
ných zápasov nepretrite za sebou bola
úctyhodná : s Dun. Lunou 1:0, nad
Vrakuòou vysoko 6:1, s Petralkou
zaslúene 2:1, hladko s Pezinkom 4:1,
deklasujúco nad Ve¾kými Levármi 7:0,
bezproblémovo so Sv. Jurom 2:0 a v šlágri posledného kola nad
Slovanom B 1:0. V súboji so Slovanom išlo vlastne o udranie si pos−
tavenia lídra súae. A mono išlo o k¾úèový zápas celej jesene. Aj
tento zápas však Lamaèania zvládli skvele. Na akom, rozmoèenom
teréne podali výborný technický, bojovný a moderne útoèný výkon.
Pomerne rýchlo strelili vedúci gól. Stalo sa to po prekrásnej útoènej
akcii, zakonèenej ešte krajším gólom Pšenka. Celý prvý polèas jasne

dominovali na ihrisku. Dali Slovanistom poriadnu lekciu z moderny
súèasného futbalu. U do polèasu mohli vies aspoò 3:0. V druhom
polèase súper vsadil všetko na útok. Vtedy sa ukázala pevnos a
odolnos Lamaèskej obrany na èele s brankárom Morávkom. Do
odkrytej obrany Slovanistov mohli streli ïalšie góly. Len nepresná
muška ich o to pripravila. S preh¾a−
dom doviedli zápas do víazného
konca. Perfektným výkonom sa
odvïaèili svojmu trénerovi Jánovi
Masarovièovi, ale najmä vïaèným a
verným fanúšikom. Tí im pripravili pri
odchode z ihriska búrlivý potlesk na
otvorenej scéne. Je dobrým povzbu−
dením do ïalších zápasov. Po prehre
Slovana a remízových zaváhaniach
Raèe a Interu B, získali Lamaèania na
èele s 30 bodmi u s¾ubný štvorbodo−
vý náskok. Majú najlepšie skóre 31:4,
dostali najmenej, len 4 góly, za
Glonèákom zo Sv. Jura majú dvoch
najlepších strelcov: Bartošeka a Pšenka. Obaja strelili u po 8 gólov.
Futbalisti FK Lamaè si vytvorili skvelú pozíciu pre získanie jesenného
primátu. Sú od neho u len na povestný krôèik. Musia to však potvr−
di v zostávajúcich troch stretnutiach s Interom B, Zohorom a
Lábom. Pri skvelej forme celého mustva však udranie lídra súae
po jeseni nemusí by pre nich len snom.
Peter Malík

Bude aj Lamaè odhluènený od dia¾nice?
Niet pochýb o tom, e kvalitu bývania v Lamaèi nepriaz−
nivo ovplyvòuje smog a hluk z dia¾niènej dopravy.
Jednotliví obyvatelia ho vnímajú rozdielne, samozrejme
pod¾a konkrétneho miesta, kde bývajú. Bezpochyby sa
ale hluk z cestnej dopravy na dia¾nici nesie celým
Lamaèom, a navyše tu máme ešte ping−pongový efekt,
pretoe na strane Dúbravky je protihluková bariéra u
dlhé roky. Ve¾mi hluènou komunikáciou pre starý Lamaè
je aj Lamaèská cesta a eleznica. Keïe áut u ubúda
nebude, ale práve naopak je ich stále viac a dia¾nica sa v
súèastnosti buduje, rozširuje, stavia sa nový tunel Sitina,
zrealizovala som za pomoci iniciatívnych lamaèanov
petíciu za vybudovanie protihlukovej bariéry na diaånici,

pod ktorú sa podpísalo okolo 400 obèanov. Bola odo−
vzdaná Miestnemu úradu aby vo veci ïalej konal.
V októbri sa uskutoènilo na Miestnom úrade pracovné
stretnutie, na ktorom sa zúèastnili zástupcovia
Slovenskej správy ciest a dohodli sa na prvom kroku rie−
šenia problému, a to presné zmapovanie hlukových
pomerov v Lamaèi. Boli vytipované konkrétne miesta, na
ktorých sa má v priebehu októbra a novembra mera
hluk. Následne má Slovenská správa ciest vypracova
hlukovú štúdiu s návrhom riešenia. O ïalšom postupe v
tejto veci vás budeme informova.
Júlia Ondrišová
poslankyòa miestneho zastupite¾stva

Svetový deò zvierat v Lamaèi
4. október je svetovým dòom zvierat. Na Základnej škole v
Lamaèi sa 8.A trieda, pod vedením pani uèite¾ky M. Janyškovej,
pripojila k celosvetovej charitatívnej organizácií na ochranu
zvierat – Sloboda zvierat.
iaci Lucia, aneta, Michaela, Viktor a Filip, zapojení do tejto
akcie zbierali dobrovo¾né príspevky a rozdávali ozdobné nálep−
ky symbolizujúce úsilie pomôc opusteným a týraným zviera−
tám, pretoe tak ako my, i ony majú právo na ivot. Ráno pri−
šli títo iaci do školy vo vopred starostlivo pripravených kostý−
moch s plyšovými zvieratkami.
V škole sme si pre túto príleitos vytvorili krásne nástenky s
fotografiami našich miláèikov. Jeden poh¾ad staèil a všetkým

nedalo, aby neprispeli na túto š¾achetnú vec.
My, deti, máme zvieratá radi, a preto je naším cie¾om a cie¾om
našej školy ochráni zvieratká pred týraním a zneuívaním zo
strany èloveka. Preto napravme chyby, ktorých sa dopúšajú
mnohí z nás a podporme tento projekt aspoò malým príspev−
kom pre zvieratá. Jeden poh¾ad porozumenia niekedy staèí viac
ako slová. Podarilo sa nám vyzbiera 2490,50,− Sk a 0,5 EU.
Týmto chceme poïakova všetkým Lamaèanom, ktorí prispeli
do zbierky alebo sa zúèastnili prípravy tejto akcie.
Ïakujeme!
Petra Luèenièová, iaèka 8.A triedy

Na kolieskach proti rakovine
V znamení kolies sa nieslo piatkové dopoludnie 1.10.2004 na
Primaciálnom námestí v centre Bratislavy. V tento deò sa všetci
milovníci akýchko¾vek kolesových dopravných prostriedkov
zúèastnili na závereènej akcii 2. roèníka kampane „Na kolesách
proti rakovine“, a tým podporili hnutie boja proti tejto chorobe.
Z tunajšej ZŠ sa akcie zúèastnilo 35 iakov a 3 uèite¾ky. Niektorí
iaci s pani uèite¾kou J. Marèekovou pouili autobus, skateboar−
dy a kolieskové korèule. Odválivci, a bolo ich dos aj medzi tre−
tiakmi èi štvrtákmi, prišli a z Lamaèa na bicykloch. Sprevádzali
ich pani uè. M. Pavlovièová a J. Priekalová. Mali sme najpoèet−
nejšiu a najlepšie vybavenú skupinu. Nemalú zásluhu na tom

mal aj starosta Lamaèa p. Šramko, ktorý nielen zapoièal iakom
dresy s lamaèským erbom, ale pomohol i uèite¾kám pri nároè−
nom presune iakov−cyklistov cez mesto. Ako odmena a poïa−
kovanie pre všetkých úèastníkov bolo vystúpenie spevákov a
taneèníkov na Hviezdoslavovom námestí.
Akcia mala úspech. Nikto ne¾utoval. Ešte i poèasie nám prialo.
Okrem zdraviu prospešného pohybu sme mali obrovský citový
záitok. A èo je tie dôleité – prièinili sme sa o zvidite¾nenie
našej školy a nášho malého Lamaèa.
Mária Pavlovièová, uèite¾ka ZŠ

Pikomat – Matboj
Dòa 8. októbra 2004 sa naša škola ZŠ s MŠ Malokarpatské
námestie 1. po prvý krát zúèastnila na matematickej súai
PIKOMAT – MATBOJ. Táto súa bola spojená s logickým mysle−
ním a ukladaním kociek do tabuliek (TETRIS). Konalo sa to v UPC
centre, v Mlynskej doline, kde sa stretlo okolo 400 iakov. Našu
školu reprezentovali triedy 2. stupòa, teda 5. – 9. roèník.
Súailo sa v dvoch kategóriách – juniori a seniori. Z juniorov to
boli piataci a šiestaci a zo seniorov siedmaci, ôsmaci a deviata−
ci. V kadej skupine boli štyria iaci. Z našej školy sa teda zúèast−

nilo 20 iakov. Myslím, e siedmaci to mali najašie, pretoe
poèítali tie isté úlohy ako deviataci.
Pre našu školu vybojovali najlepšie miesto deviataci, a to tretie z
23 drustiev. Z deviateho roèníka sa zúèastnili títo iaci : Zuzana
Kokešová, Šimon Luèeniè, Táòa Ormandyová, a Jozef Belko.
Myslím si, e naša škola mala na tejto súai výborný úspech.
Dúfame, e sa zúèastnime aj na budúci rok.
Zuzana Zúbeková, iaèka 8. roèníka

Škola opä naplno
Po septembrovom štarte sme rozbehli októbrové aktivi−
ty školy naplno. Znovu organizujeme zber papiera a zber
plastových fliaš. Dòa 18. XI. prídu zástupcovia OLO f¾aše
vái a odmeòova jednotlivé triedy. Pomôte deom zís−
ka pekné odmeny pre triedu a prineste èisté PET f¾aše
do školy. Aj tento rok zorganizovala Komunitná nadácia
súa pre školy v získavaní sponzorských darov. V tomto
mesiaci sa nám podarilo získa 7.423,− Sk. Èas peòazí
sme dostali ako dar od rodièov, za èo ïakujeme. Prosíme
všetkých, aby nám aj tento rok pomohli získa pár korún
naviac a finanène podporili projekt. Jednou z vydarených
aktivít bol Deò jablka. iaci ráno pri vchode do budovy
školy rozdávali jabåèka. Podarilo sa nám vyzbiera 1.029,−
Sk, ktoré sme odovzdali na našu zbierku v Komunitnej
nadácii. Deti pomáhali pri zbierke financií na Slobodu
zvierat. Vyzbierali 2.490,50 Sk. Pripravili sme vystúpenie
jubilantom v Penzióne a Domove dôchodcov. Krátkym

programom sme pozdravili zasadanie miestnej organizá−
cie Èerveného kría. Mladší iaci sa zúèastnili muzikálu v
SND a spolu s kamarátmi zo škôlky aj bábkového pred−
stavenia v kine. V kine sa uskutoènil Ekotopfilm 2004 s
environmentálnou tematikou. Musíme pochváli iakov
I. stupòa za ich perfektné správanie sa na všetkých
akciách a na druhej strane sme ve¾mi sklamaní zo sprá−
vania iakov II. stupòa a to nielen na festivale filmov, ale
aj na výchovnom koncerte. Zaèíname zvaova, èi sa pre
iakov II. stupòa vôbec oplatí organizova podobné kul−
túrne podujatia.
26. XI. sa uskutoèní Jesenná burza, na ktorú ste všetci
pozvaní, èi u ako predávajúci alebo kupujúci. iakov
èaká prvá štvrroèná klasifikácia. Prvý novembrový tý−
deò navštívia starší iaci SND.
Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ

Èriepky z histórie Lamaèa
28. októbra 2004 sme oslávili výroèie prvej písomnej zmien−
ky o Lamaèi z roku 1291. Aké charakteristické, e sa práve v
tomto èase vraciame do minulosti, keï si pripomíname aj
pamiatku zosnulých a všetkých, ktorí nám v ivote nieèo
odovzdali. 713 rokov existujú zápisy o našej lokalite. Èo
všetko sa tu udialo ? Ko¾ko národov tadia¾to tiahlo. Všetko
je v našej histórii a my sa èasto pýtame : " Kto sme ?" a " Kde
sú naše korene ? " Pripomínajú to aj naše väzby na rodný
chotár. V Lamaèi máme mnoho takýchto názvov viaúcich
sa k minulým dejom. Na hornom konci sú to Hoštáky, Skala,
Staré Grunty, Riadky, Tri rady, Hrubé lúky, Rakyta a Jamy
súsediace s Froncúfom. Po Nemcoch nám tu zostali pod¾a
výmery Nemce, ktoré súsedili s Laskármi (kde sa asi dobre
randilo), Pod sídliskom smerom do Záhorskej Bystrice je
Popúv krí a ved¾a sú Dzílky. Za traou sú Staré záhrady a
pred òou smerom k Dúbravke Lediny , z ktorých vedie stará
Tavariková cesta do Dúbravky. Od Podhája sa tiahne k
Patrónke Zlatá hora a Vysoká hora. Za Rozálkou (kaplnkou

svätej Rozálie) sú Špicberky, pod òou zasa Segnáre a
nešastná Zelená hora. So susedmi v Dúbravke sa stretajú
ešte Polanky, Gáta a Kútity (nie je to preklep, nesmú sa mýli
s Kútikmi). Našli by sme ešte ve¾a názvov lúk a pasienkov
pod¾a ich majite¾ov a aj ako ich uvádza profesor Húšèava z
máp 19. storoèia, ale tieto sa zachovali dodnes.
Pripomíname tieto názvy hlavne preto, lebo u pomaly 28
rokov tu ijú aj ¾udia zo sídliska, ktorým sa Lamaè stal dru−
hým domovom. Zo svojho detstva si urèite pamätajú názvy,
ktoré mali ich bývalé bydliská, ale mnohoráz nevedia súèas−
né názvy svojho nového domova. Ich deti sa èasti vypytujú
ako sa jednotlivé èasti nazývajú a oni nevedia odpoveda.
Poznaním svojho domova sa vytvára vzah k nemu a hrdos
naò. Mono, e budete so mnou súhlasi, e to je práve ten
fenomén, ktorí nám Slovákom v našej krásnej, ale ako skú−
šanej krajine, akosi trochu chýba.
Gabriela Škorvanková, historièka

Po prvom roku pôsobe−
nia na lamaèskej farnosti
Ako ten èas letí. Ani sme sa nenazdali a uplynul u viac ako
jeden rok od zaèiatku pôsobenia vdp. Branislava Èanigu vo
farnosti v Lamaèi. To je dostatoèný priestor na hodnotenie. S
pánom farárom som sa porozprával o jeho zaèiatkoch, dote−
rajších skúsenostiach, poznatkoch i postrehoch z pôsobenia v
Lamaèi.
Èo nám môete poveda o Vašom zaèiatku pastoraèného
pôsobenia v novom prostredí vo farnosti Lamaè? Mám
šastie, e skutoène v mnohom pozitívnom môem nadväzo−
va na pastoraèné pôsobenie môjho predchodcu – vdp.
Rudolfa Daòa.
Zaspomínajte si na Vaše jednoroèné skúsenosti z pôsobe−
nia v našej farnosti, ako ste sa zili s lamaèským prostredím
a jeho obyvate¾mi, ako ste si vytvorili a aký máte vzah k
lamaèským farníkom? Po jednom roku pôsobenia v novej far−
nosti je ešte stále predèasné a ne¾ahké poveda, nako¾ko moje
subjektívne skúsenosti sú v zhode s objektívnou realitou. Moje
prvé dojmy z farnosti a celkovo z Lamaèa boli a aj teraz sú pre−
dovšetkým pozitívne. Stretol som tu mnostvo ve¾mi príjem−
ných ¾udí. Pod¾a mòa vo väèšine prípadov ide skutoène o
autentické a úprimné prejavy správania. Mám za sebou urèité
¾udské a pastoraèné skúsenosti z minulosti, na základe ktorých
kadý èlovek vie, e ¾udskú náturu nemono ani podceni, ani
preceni. Najmä kòaz si musí uvedomi, e obèas ia¾ práve nie−
ktorým „veriacim“ ich ¾udský „charakter“ umoòuje pripravi
kòazovi nejedno „ve¾mi príjemné“ prekvapenie. Preto neoèaká−
vam naivne, e moje „medové týdne“ vo farnosti budú trvalé
a nezakalené snáï aj nejakými negatívnymi skúsenosami.
„Kvetná nede¾a“ je neraz predzvesou „Ve¾kého piatku“. Zatia¾
svoje skúsenosti s Lamaèanmi hodnotím skutoène pozitívne.
Na tunajších ¾udí som si rýchlo zvykol napriek tomu, e som
sem prišiel po šiestich rokoch z úplne iného pastoraèného
prostredia. Zdá sa mi, e aj mnohí tunajší ¾udia si zvykli na mòa
a akceptujú ma.
Aké ¾udské a pastoraèné princípy uplatòujete ako kòaz v
lamaèskej farnosti? Ako správca farnosti sa musím snai
zachova v súlade dva na prvý poh¾ad protikladné ciele : by
tu pre všetkých a zároveò nepatri nikomu. Nerobí mi prob−
lém komunikova s kadým èlovekom, ktorý je aspoò ele−
mentárne slušný. Bez oh¾adu na to, èi ide o èloveka, ktorý
zdie¾a moje náboenské presvedèenie, hlási sa k inej viere
alebo je neveriaci. Necítim bariéry alebo predsudky voèi niko−
mu, hoci sa pritom pevne drím svojho presvedèenia.
Zároveò dbám, aby som sa ako kòaz nestal „majetkom“ neja−
kej privilegovanej skupiny, ktorá by ma chcela ako „sprivati−
zovaný majetok“ pouíva, èi vyuíva.
Pokúste sa ešte ušie a presnejšie vyjadri Váš vzah k
lamaèským farníkom? Snaím sa, aby farnos bola jednou
peknou rodinou, kde má kadý svoje miesto : Lamaèania
pôvodní aj prisahovaní, mladí aj starí, „jednoduchí a obyèaj−
ní“, ako aj tí, ktorí pod¾a svetských meradiel nieèo znamenajú.
O Vás je známe, e ste stúpencom zapájania ¾udí do spo−
loènej Európy pri zachovaní lokálpatriotizmu. Vysvetlite
nám, ako to chcete uplatòova súèasne? V súvislosti s naším
nedávnym vstupom do rodiny európskych národov a aj na
základe osobných skúseností zo zahranièia a najmä z dôvodu
ideí Evanjelia ve¾mi podporujem myšlienku vytvárania ducha
jednoty, pokoja, solidarity a spolupatriènosti ¾udí a národov.
Mono si ani neuvedomujeme, aký ve¾ký vklad môeme pri−
nies do európskej domácnosti rozvíjaním týchto hodnôt na
miestnej úrovni – èie v našom Lamaèi. Preto mi je ve¾mi sym−
patické heslo : „Mysli globálne a konaj lokálne“.
Èo máte na srdci a èo by ste chcel na záver nášho rozho−
voru odkáza svojim farníkom a vlastne všetkým obèanom
Lamaèa? Chcem sa poïakova všetkým, ktorí sú mi nápomoc−
ní v konaní dobrého diela. Mnohým našim nezištným a obeta−
vým farníkom, nášmu p. starostovi, mnohým èlenom lamaè−
ského poslaneckého zboru. Osobitne chcem poïakova všet−
kým Lamaèanom, ktorí pomáhajú v práci pre naše spoloèné
dobro, aj keï sú iného náboenského presvedèenia alebo sa
nehlásia k iadnemu vierovyznaniu.
Ïakujem Vám za úprimný a srdeèný rozhovor. V mene
lamaèských farníkov a všetkých obyvate¾ov Lamaèa ïaku−
jeme vdp. Branislavovi Èanigovi za jeho doterajšiu pasto−
raènú a hlboko ¾udskú èinnos a do ïalšieho obdobia
pôsobenia v lamaèskej farnosti mu eláme pokoj, pohodu
a Boie poehnanie.
Peter Malík

Stanovisko vdp. farára k èlánku uverejnenému
v Lamaèanovi − dvojèíslo 7−8/2004.
1. Náboenská výchova v škole nie je povinný, ale povin−
ne volite¾ný predmet v alternatíve s etikou.
2. Náboenská výchova vôbec nie je novým predmetom
v škole − a to ani u prvákov.
3. Na otázku, èi prijmem na hodinu náboenstva aj
nepokrstené deti, moja odpoveï znela pozitívne s takto
formulovaným dodatkom: “ak máme k tomu písomný
súhlas zo strany ich rodièov, prièom nemáme v úmysle
"prepašova" ich do našej viery.”
Ïakujem za uverejnenie opravy.

Branislav Èaniga

Dostávate Lamaèana vèas ?

Lamaèské materské centrum Obláèik

Redakèná rada prosí obyvate¾ov Lamaèa, aby v prípade, ak
majú vedomos o miestach, na ktoré sa èasopis k obyvate¾om
riadne a vèas nedostane alebo sú s jeho distribúciou problé−
my, dali toto vedie na referáte kultúry Miestneho úradu.

po prázdninovej prestávke opä zahájilo svoju èinnos. Je
urèené hlavne mamièkám na materskej dovolenke, ktoré si
chcú rozšíri spoloèenské kontakty a zároveò sa príjemne
zabavi so svojimi ratoles−
ami. Takisto deti majú
rados zo zmeny prostre−
dia a v spoloènosti so svo−
jimi rovesníkmi sa cítia
dobre. Uskutoèòujú sa tu
vo¾né i organizované akti−
vity zamerané na hru,
pohyb, tvorivos. V tomto
školskom roku materské
centrum rozšírilo svoju èin−
nos. Heròa je otvorená
kadý pracovný deò od
9.30 do 11.30. Pondelok
od 16.30 do 17.30 je urèe−
ný pre "Prvé hudobné krôèky", kde deti získavajú prvé skúse−
nosti s hudbou a hudobnými nástrojmi a prostredníctvom
pesnièiek a rytmických cvièení si rozvíjajú hudobný sluch. V
stredu od 17.00 do 18.00 si môu na "Šikovných rúèkach"

Ponuka zvýšenia poèíta−
èovej gramotnosti pre
obyvate¾ov Lamaèa
Je urèená predovšetkým nezamestnaným obèanom a mamiè−
kám na materskej dovolenke. Stretnutia by sa realizovali kadý
piatok v èase od 10.40 hod. do 12.40 hod v multimediálnej
uèebni v Súkromnej obchodnej akadémii Liberta na
Borinskej ulici. Ponuka je urèená hlavne pre zaèínajúcich uíva−
te¾ov a program je pre nich upravený nasledovne:
− základy práce s operaèným systémom Microsoft Windows XP
− úvod do pouívania internetu
− pouívanie sady Microsoft Office XP (Word, Excel)
Predpokladaná dåka kurzu je 10 týdòov.
Kontaktná osoba Mgr. Marek Donoval, 0905/ 792 841

Oznamy ZŠ
1) Základná škola s materskou školou, Malokarpatské nám.l,
Bratislava monitoruje prenájom malej a ve¾kej telocviène poèas
sobôt a nediel. Záujemcovia sa môu hlási na tel.è. 64780640
alebo osobne na riadite¾stve školy.
2) ZŠ s MŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, h¾adá
− správcu telocvièní
− vedúceho krúku výpoètovej techniky
Informácie na t. è. 64780640 alebo osobne

Miestne zastupite¾stvo
najblišie zasadne 23. novembra o 14 h vo ve¾kej zasadaèke MÚ

Miestny úrad mestskej èasti Bratislava LAMAÈ
h¾adá referenta ivotného prostredia
na oddelenie územného rozvoja MÚ Lamaè
Náplò práce: Zabezpeèuje agendu ochrany a tvorby ivot−
ného prostredia na území mestskej èasti. • Pôsobí ako
výkonný tajomník komisie MZ pre agendu iv. prostredia,
ochrany verejného poriadku a bezpeènosti. Ponúkaný plat:
cca 13 000 − cca 18 000 v závislosti od rozsahu praxe, zna−
lostí a schopností Termín nástupu: december 04 − január 05
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer V prípa−
de záujmu prosíme zasla mejlom na adresu
masar@lamac.sk iados a ivotopis. Poiadavky na
zamestnanca: Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské vzdela−
nie, vyššie vzdelanie, zameranie, odbor: ivotné prostredie,
ekológia, environ, vodièský preukaz... Znalosti: Strojopis –
pokroèilý. Poèítaèové znalosti: Windows, Powerpoint,
Word, Internet (e−mail, www) – pokroèilý. Kontaktná
osoba: Mgr. Branislav Masár, Ing. Mária Brennerová, Tel.:
02/ 647 800 65, Fax: 02/ 647 806 89, E−mail:
masar@lamac.sk WWW adresa: http://lamac.sk

Naši novembroví jubilanti
Krásne ivotné jubileum oslávia
Lamaèania: 85 rokov: Krajèiová Emília,
Buèièová Matilda; 80 rokov: Petráš
Karol, Micháliková Rozália, Slovák Ján,
Halmešová Katarína; 75 rokov: Blaško
Milan, Jakabèinová Elena, Urbaníková
Anna, Mikletiè František, Kralovièová
Marta, Haraslínová Irena, Skrúcaná
Irena, Piatriková O¾ga

Chceš by mladým filantropom... Novinka!
Kto je to ten filantrop? ¼udomil, ktorý rád pomáha
iným ¾uïom. Predstav si, e máš k dispozícii 300 000 Sk
a máš rozhodnú, ktoré verejnoprospešné aktivity pod−
poríš. Ak vieš o sebe, e máš dobré nápady ako spríjem−
ni a zlepši ivot vo svojom meste, naša ponuka je adre−
sovaná práve tebe. Zapoj sa do projektu YouthBank –
Mladí filantropi, ktorý pripravila Komunitná nadácia
Bratislava v spolupráci s Nadáciou SPP. Jedinou pod−

V rámci Mesiaca fotografie spoloènos FOTOFO otvorila
4. novembra v SNG vo Vodných kasáròach výstavu foto−
grafií Miloša Dohnányho (1904−1944). Jeho tvorba
donedávna nebola známa. Poèas svojho krátkeho ivota
vytvoril všestranné, príalivé a vizuálne fotografické
dielo. Bol vedúcou osobnosou u napoly zabudnutej
fotografickej moderny. Spomedzi slovenských fotogra−

Miestny úrad spolu s Komisiou kultúry,
vzdelania a športu oznamuje všetkým
lamaèanom, e po prvýkrát sa v
Lamaèi budú kona vianoèné trhy.
Na trhoch, ktoré sa uskutoènia
18. 12. 2004 na Malokarpat−
skom námestí môu lamaèania aj nelamaèania
predáva rôzne vhodné darèeky pod vianoèný
stomèek, a aj na vianoèný stôl. Cena za prenájom
miesta bude symbolická 50 Sk za stánok s tova−

rom s vianoènou tématikou a ¾udovoumeleckou tvorbou.
Za stánok s obèerstvením to bude 500 Sk. Máme záujem
aby tu mali zastúpenie ¾udové remeslá, ale dávame aj tipy
na predaj svieèok, oblátok, medovníkov, medu, medovi−
ny, orechov, sušeného ovocia a orieškov, ale aj iných
dobrôt. Nezabudneme aj na predaj kaprov a vianoè−
ných stromèekov. Všetci, ktorí majú èo predáva sa
môu prihlási na miestnom úrade.
Júlia Ondrišová,
poslankyòa MZ, èlenka kultúrnej komisie

MESTSKÁ ÈAS BRATISLAVA−LAMAÈ VYHLASUJE
VÝBEROVÉ KONANIE NA DLHODOBÝ PRENÁJOM
lukratívneho pozemku v bratislavskom k.ú. Lamaè p.è. 1836/1,2,3,4 s funkèným
vyuitím na obchod a sluby a vyuite¾nou výmerou pozemku cca 3.000 m2.
Pozemok je zaujímavý najmä svojou polo−
hou a spádovitosou územia, ako i v blízkej
dobe plánovaným rozšírením okolitých
komunikácií.
Pozemok je ve¾mi dobre situovaný z h¾adi−
ska prístupu autom i MHD. Zastávka MHD je
len nieko¾ko metrov od pozemku, ktorý sa
nachádza medzi dia¾nicou D2 a Lamaèskou
cestou na kriovatke s Alexyho ul. (spojnica
Dúbravka – Lamaè, zároveò výjazd na dia¾−
nicu D2), priamo pri novobudovanom privá−

stránkové hodiny na MÚ

sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 353024−032/0200

fov 30. – 40. rokov 20. storoèia presadzoval fotografický
názor nielen svojou tvorbou, ale aj publicisticko−
kritickou, osvetovou a organizaènou èinnosou. Niektoré
jeho snímky sa stali takmer fotografickými ikonami
alebo vizuálnymi emblémami vtedajšej doby. Výstava
potrvá do januára 2005.
Peter Šoula

Prvé vianoèné trhy v Lamaèi

dzaèi k hypermarketu Tesco – Lamaè.

www.lamac.sk starosta@lamac.sk
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

mienkou je vek od 16 do 25 rokov a chu nieèo meni.
Èo môeš oèakáva:
• Dozvieš sa, ako postupova pri rozdávaní peòazí
• Vyskúšaš si tímovú prácu
• Komunikáciu s médiami a predkladate¾mi projektov
• Monitorovanie podporených projektov
V prípade tvojho záujmu nás kontaktuj na telefónnom èísle
02/54 64 80 04 alebo e−mailom na adrese knb@knb.sk

Tip na vo¾ný èas

Úprimne blahoeláme

pondelok
streda
štvrtok
utorok, piatok

pocvièi svoje pršteky a fantáziu a pomocou rôznych techník
a materiálov vytvori zaujímavé drobnosti. Poobedòajšie
aktivity sú urèené pre deti od 1,5 roka. Úplnou novinkou je
monos pobytu v
telocvièni ZŠ, a to
kadý štvrtok od
17.00 h do 18.00 h.
Reagovali sme tak na
potrebu detí vybeha
sa a vyšanti hlavne
poèas nadchádzajúce−
ho zimného obdobia.
V našom MC srdeène
privítame i mamièky,
ktoré majú chu aktív−
ne sa podie¾a na
našej èinnosti, pomá−
ha nám pri bených
aktivitách, prispieva novými nápadmi. MC Obláèik sa
nachádza v budove Základnej školy − zadný vchod. Blišie
informácie na t.è. 64789640, 0907288985.
J.Kudláèová

Záujemcovia o prenájom posielajte svoje návrhy rámcových zmluvných podmienok (výška nájomného, doba nájmu a úèel nájmu
– podnikate¾ský zámer) na Miestny úrad Lamaè na e−mailovú adresu − masar@lamac.sk alebo poštou na adresu Miestneho úradu
− Heyrovského 2, 841 03 Bratislava, do 30.novembra 2004, kedy je uzávierka podávania návrhov.

Blišie informácie na Miestnom úrade Lamaè – Ing. arch. Ponièanová, 02/64 78 00 65, 64 78 15 81.

mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
Miestny úrad v Lamaèi, Heyrovského 2, tel.: 02/ 6453 6611−3, 6478 0065 , Kninica: 02/ 6478 9737. Predsedníèka redakènej rady JUDr. Júlia Ondrišová, korektúry
Ing. Cecília Danišová, adresa redakcie MÚ Heyrovského 2, 841 03 Bratislava, grafika & DTP, distribúcia FUXO, Rajtákova 58, Lamaè, tel.: 02/ 6453 1371, 0905 55
36 99, tlaè NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o., Mlynská dolina 5, 841 05 Bratislava, tel.: 02/ 54 777 850, náklad 4.000 ks, do tlaèe zadané 9.11.2004, registraèné è. OÚ BA
IV 1/99. Redakcia si vyhradzuje právo na opravu jazykových, gramatických a štylistických chýb v dodaných príspevkoch. Zároveò nezodpovedá za obsahovú stránku
èlánkov a stanovisko redakcie sa nemusí zhodova s uverejnenými príspevkami. Nevyiad ané rukopisy a fotografie nevraciame. N E P R E D A J N É

