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S akými najakútnejšími problémami ste sa stretali v
roku 2004 ako predsedníèka Komisie pre veci sociálne,
zdravotnícke a bytové? Objasníte nám struène aj
stratégiu ich riešenia v roku 2005? Keïe na úrad kadý
mesiac prichádzajú iadosti obèanov, ktorí sa dostali do
hmotnej núdze, alebo majú trvalejšie existenèné
problémy, komisia kadý mesiac posudzuje tieto iadosti a
stavia sa k nim ako k akútnym, nako¾ko to vyplýva z
povahy veci. Vyhovie sa iadosti, ktorá je v zmysle Zákona
o sociálnej pomoci opodstatnená. Musím poveda, e aj
príslušné oddelenie úradu pomáha obèanom ako len
môe. Akútnym problémom je u nieko¾ko rokov strecha
MÚ. Koncepcia financovania nadstavby MÚ bola viac krát
menená, vzh¾adom na komplikácie, ktoré postupne
prichádzali. Od financovania zo Štátneho fondu rozvoja
bývania sa muselo odstúpi. H¾adali sa iné varianty a
rozhodli sme sa pre uzatvorenie zmluvy, pod¾a ktorej mala
nadstavba stá 7,5 mil Sk. Následne firma prehodnotila
svoje náklady a vyjadrila sa, e od zmluvy odstupuje alebo
zvyšuje sumu na 9,2 mil. Sk. Väèšinou poslancov bol
schválený úver MÈ vo výške 7 mil. Sk, spolu s bezúroènou
pôièkou od Magistrátu vo výške 2 mil. Sk. Po zvýšení
nákladov na stavbu bolo stanovisko sociálnej a bytovej
komisie negatívne. Domnievam sa, e výška finanèných
prostriedkov je privysoká v porovnaí s poètom rodín,
ktorých bytová situácia bude na èas vyriešená. Bude tu 7
prevane menších bytov.
Kvalita bývania v Lamaèi sa iste zlepšuje – stavajú sa
nové rodinné domy, bytovky aj polyfunkèné objekty,
rozvíja sa infraštruktúra, viac sa dbá na èistotu... Iné je
to však s technickým stavom bytových domov. H¾adá
vaša komisia cesty, ako pomôc alebo aspoò poradi
obèanom aj v tejto oblasti? Je jasné, e domy je
potrebné zatepli a vymeni na nich okná. Z tepelného
hospodárstva sú naakumulované prostriedky a poslanci sa
v blízkej budúcnosti musia zaobera otázkou, èo s nimi.
Zatep¾ovanie budov je jedno z riešení.
Keï sme u spomenuli infraštruktúru, má Lamaè,
okrem iného, vyhliadky na zlepšenie dopravnej
situácie? (Èi u ide o dostavbu dia¾nièného úseku D2
Lamaèská cesta – Staré Grunty alebo o situáciu v
MHD...) Nie som kompetentná poda smerodajné
informácie o dostavbe dia¾nice a následnom riešení
dopravnej situácie a organizácii MHD, pretoe to spadá do
kompetencie Slovenskej správy ciest a Magistrátu hl.
mesta Bratislavy. Nepodarilo sa nám pomôc pri riešení
zastávok pri hypermarkete Tesco. Môem ale poveda, e
bude nanovo vyriešená kriovatka Hodonínska –
Vranèovièova tak, aby sa zvýšila najmä jej bezpeènos pre
chodcov.
Èo sa týka podnikate¾skej obce, jej štruktúra a rozsah
sú v našej MÈ momentálne stabilizované. Môeme sa
však, napriek tomu, teši z vyhliadky na rozvoj sluieb?
Situácia v tejto oblasti je daná poètom priestorov
vhodných na podnikanie,...(pokraèovanie na ïalšej strane)

Milí spoluobèania,
aj keï zima spoèiatku viac vyzerala ako jar,
v priebehu februára sa nám bohato zavïaèila. Deom
sa urèite páèilo klzisko na školskom dvore, i keï
odstraòovanie mnostva snehu a eliminácia
po¾adovice boli nároèné.
Po dlhej a zloitej príprave sa nám podarilo
dopracova urbanistickú štúdiu ‚Nový Lamaè‘, ktorú
sme odovzdali na bratislavský Magistrát, aby sme
tento materiál obhájili v májovom èi júnovom
Mestskom zastupite¾stve. Štúdia je k dispozícii na
Miestnom úrade (MÚ), na našej internetovej stránke
a struèné informácie nájdete aj v tomto èísle
Lamaèana.
V tomto mesiaci bola tie podpísaná zmluva o
tepelnom hospodárstve, ktorá vytvára predpoklady
na dlhodobé zabezpeèenie dodávky tepla z
centrálnych zdrojov, prièom sa investor zaviazal v
Lamaèi postupne preinvestova do modernizácie
zariadení tepelného hospodárstva viac ako 77 mil.
Sk.
Treou dobrou správou je to, e sa podarilo vyrieši
vzniknuté problémy pri dopravnom napojení
pripravovaného projektu výstavby obchodného
domu LIDL. Je ve¾ký predpoklad, e sa i Lamaèania
doèkajú moností nákupov vo väèšom obchode
priamo v našej mestskej èasti.
Za všetky tri spomenuté rozsiahle aktivity by som

chcel poïakova zamestnancom nášho miestneho
úradu, ktorí sa svojou prácou podie¾ali na spracovaní
materiálov a tým prispeli k monosti skvalitnenia
bývania v našej mestskej èasti. Moje poïakovanie
patrí i poslancom a èlenom komisií, ktorí sa snaili
prispie k dopracovaniu a schváleniu takých
dokumentov, ktoré budú ma jednoznaène pozitívny
vplyv v nadchádzajúcom období.
V nasledujúcich mesiacoch budú prebieha
niektoré investièné akcie, ktoré budú trochu
ovplyvòova kvalitu bývania v blízkom okolí. Preto by
som sa chcel vopred ospravedlni za malé
nepríjemnosti,
ktoré
sa
budeme
snai
minimalizova. Ide o výstavbu oplotenia školského
areálu, výstavbu nájomných bytov v nadstavbe MÚ,
ako aj o ve¾kú rekonštrukciu kotolne a rozvodov
tepla na sídlisku. Ihneï po skonèení mrazov
pokraèujeme aj vo výstavbe kanalizácie a
rekonštrukcii vodovodu.
Ïakujem všetkým spoluobèanom, ktorí si
vysporiadali svoje povinnosti s daòovým priznaním
dane z nehnute¾nosti v priebehu januára a zaèiatkom
februára. Tak ako minulý rok, i teraz budeme vydáva
platobné výmery v kine Lamaè. I tu by som chcel
vopred poïakova za pochopenie, lebo šetríme Vaše
peniaze, aby sme nemuseli draho doruèova všetky
výmery s doruèenkou. Presný termín vèas zverejníme.
K nadchádzajúcim ve¾konoèným sviatkom prajem

PREBÚDZANIE PRÍRODY JE OPAKUJÚCI SA ZÁZRAK
Oslava jarného znovuzrodenia
I vy stojíte kadú jar v nemom zaèudovaní nad tým, e zo
zeme zaèína vykúka èosi nené, zelené, e na stromoch sa
po treskúcich mrazoch objavia púèiky? Rok èo rok nás tento
úkaz uvádza do úasu, a my u vieme, e kolobeh prírody je
taký. Niet divu, e ¾udia pred tisícroèiami o túto, pre nás
samozrejmos(?), prírodu prosili. Teda nie prírodu, ale
strašných, tajomných bohov, ktorí ju mali pod palcom.
Pre našich predchodcov sa zaèínal Nový rok práve na jar, keï
sa zobúdzala príroda. Vychádzali z toho, e zaèiatok nového
cyklu ivota je najsprávnejšia chví¾a pre jeho oslavu. V
mnohých kultúrach sa tento zvyk udral dodnes, pravda, len
tam, kde poznajú štyri roèné obdobia. Celkom logicky zas v
iných kultúrach uznávali za nový rok ukonèenie zberu úrody.
Nie náhodou sa v našich konèinách príchod Nového roku
oslavoval na Kraèún, ktorý sa viazal k zimnému slnovratu.
Predkovia spoznali súvislos, e predlovanie sa dní a
slneèného svitu spôsobujú oivenie v prírode, vedú k jej
znovuzrodeniu. A
to bol veru
parádny dôvod k
oslavám.
Pretoe
sa
nevedelo,
èo
spôsobuje
ivotodarné
zmeny v prírode,
h¾adali
¾udia
zdôvodnenie.
Prekvapujúco sa podobajú, hoci pochádzajú z rôznych
zemepisných šírok a dia¾ok. Ide o matku, ktorej diea
niekto uväznil, skryl. Zúfalá matka prekliala všetko ivé a
kliatbu odvolala, a keï jej diea vrátili. Túto hlboko
¾udskú udalos však povýšili ¾udia na príbeh
nadprirodzených bostiev. U Grékov, ktorých poznáme
ako zakladate¾ov európskej kultúry, vládol svetu bohatý
panteón bohov a bohýò rôznej dôleitosti. ¼udské cnosti i
necnosti im boli ve¾mi blízke. Najvyšší medzi nimi bol Zeus (2.
pád j. è. Dia), jeho sestra bohyòa Demeter mala jedinú dcéru
Persefonu. Do tej sa zamiloval strýko, brat Dia, boh podsvetia
− ríše màtvych − Hádes. Uniesol dievèinu do svojho krá¾ovstva
a oenil sa s òou.
Bohyòa Demeter, dávajúca materstvo, plodnos, úrodnos,
ivot − behala po svete s nárekom h¾adajúc dcéru. Celý svet sa
ponoril do smútku s òou, nerodili sa mláïatá, nerástli
stromy, obilie, nedozrievala úroda. Na svet za¾ahli hlad a

bieda. Vtedy bohovia presvedèili Dia, aby prikázal ako
najmocnejší z bohov svojmu bratovi Hádovi, aby vydal
Persefonu matke na pol roka s tým, e potom sa musí zas
vráti k manelovi. Tak si ¾udia priblíili kolobeh ivota v
prírode. U im nepripadal taký hrôzostrašný, nemilosrdný a
zánik taký nezvratný. Samozrejme, s návratom Persefony na
povrch zemský sa všetko rozzelenalo, vyliahli sa kuriatka, jah−
niatka, zazelenala sa tráva, rozkvitli stromy a bol dôvod
oslavova.
U nás Slovanov sme mali iné bostvá a z týchto
predkresanských èias sa nám zachovala ako nosite¾ka tmy,
chorôb a smrti zlovestná Morena. Tú ¾udia s príchodom jari
vynášali z dediny a buï upálili za spevu a tancov alebo
rovnako za spevu a tancov hodili do vody. Oheò i voda mali
rovnakú oèistnú úlohu. Vynášaniu Moreny predchádzalo
dôkladné upratovanie a vymetenie všetkých kútov, èo
obrazne znamenalo vyhnanie všetkého neèistého,
nezdravého z domu, chlievov i dvora. S tým súvisí i
polievanie dievèeniec vodou mládencami èi rituálne
umývanie sa v potoku, ktorý sa vy−slobodil spod príkrovu
¾adu. Pravdae, nesmieme zabudnú na zdobenie sa
zelenými ratoliestkami, ktoré znamenali ivot, obrodenie.
Niet divu, e do našich èias sa ako symbol jari,
znovuzrodenia uchovali konáriky bahniatok, húsatá,
káèatá,
ku−riatka,
zajaèiky.
Ve¾ká
noc,
najve¾kolepejší sviatok
znovuzrodenia, pre nás
znamená i ma¾ovanie
vajíèok a ich darovanie
blízkym. Sú tie znakom
prís¾ubu nového ivota.
Platí, e èím viac ho
vyzdobíme, tým viac dávame najavo obdarovanému, aký
nám je milý. Vajcia nesmeli chýba ani na ve¾konoènom,
sviatoènom stole. Po spoloènom jedle z vajec zobral zopár
gazda na pole, vloil ich do zeme, aby dobre zarodila a
nezabudol obdarova aj stromy. Rovnakú povinnos mala
gazdiná. Z vajec nadelila dobytku a hydine, aby boli zdravé
a mnoili sa. Škrupiny sa zakopávali pod prah vchodu do
domu, aby bránili vstupu zlým ¾uïom a chorobám.
Mnohé z ¾udových zvyklostí vítania jari u sú zabudnuté,
niektoré preívajú. Zostávajú peknou súèasou našich
národných tradícií a našli svoje miesto i v dnešku, aby nám

(„Poslanci, na slovíèko...“ pokraèovanie) ... ktorými MÈ
disponuje a ktoré sú u z väèšej èasti vyuité. Pokia¾ ide o
súkromné objekty, do toho nemôeme zasahova.
Pripravuje sa ale štúdia na revitalizáciu Malokarpatského
námestia a tu sa naskytujú viaceré monosti riešenia aj z
h¾adiska rozvoja sluieb.
V oblasti vzdelávania a kultúry sa v Lamaèi robí moné
maximum. Plánujú sa aj nejaké rozvojové projekty v
oblasti vo¾ného èasu? Domnievam sa, e toto
zastupite¾stvo robí maximum aj pokia¾ ide o h¾adanie
moností zmysluplného vyuívania vo¾ného èasu, najmä
zo strany detí a mládee. Je napríklad spracovaná
komplexná koncepcia pre rozvoj športu a telovýchovy, v
rámci ktorej sa rekonštruuje areál ZŠ, udriavame detské
ihriská, zakladáme nové detské ihriská, podporujeme
naše mladé mamièky pri trávení vo¾ného èasu s detièkami
– dali sme zelenú Materskému centru a taktie mu
podskytujeme dotácie. Dotácie poskytujeme kadoroène
aj iným subjektom, ktoré sa venujú vyuitiu vo¾ného èasu
pre našich obyvate¾ov. Základná škola tu zohráva dôleitú
úlohu, keïe na jej pôde sa koná mnostvo akcií pre deti
a mláde. Som ve¾mi rada, e v našej MÈ je detašované
pracovisko Základnej umeleckej školy, ktorú navštevuje
160 lamaèských detí a ktoré si tie zaslúi podporu. Prijali
sme koncepciu na zlepšenie kvality kninice, na jej
modernizáciu a obnovu. Keïe lamaèské kúpalisko je
momentálne nefunkèné, realizujeme projekt „Leto na
rosnièke“, ktorý umoòuje našim deom v lete, najmä
poèas letných prázdnin, navštevova kúpalisko Rosnièka
v Dúbravke do piatich vstupov zadarmo. Schválili sme
projekt výstavby ekumenického centra nadácie Lucin.
Priala by som si, aby mladí ¾udia všetky tieto aktivity
vyuívali v maximálnej miere. Mrzí ma, e v starom
Lamaèi nie je doposia¾ detské ihrisko, ale keï som pátrala
po vhodnom pozemku, nebola som zatia¾ úspešná.
Ste právnièka – vyuívate èasto svoje právne znalosti
pri poslanec−kej práci? Myslím, e ich vyuívam.
Na záver mi dovo¾te ešte jednu súkromnejšiu otázku.
V Lamaèi u ijete viac rokov. Ako ste si zvykli na
tunajšie prostredie a ¾udí? Lamaè je situovaný v prost
redí malebnej prírody a keïe bývam v rodinnom dome v
starom Lamaèi a uprednostòujem pokoj a oddych pred
ruchom mesta, na mojej záhradke sa cítim skvele a mám
pocit, e bývam v peknej dedine. Kvalita ivotného
prostredia Lamaèa je poznaèená najmä dia¾nicou, ktorá
spôsobuje ve¾ký hluk, keïe nemá protihlukovú stenu. V
záujme jej výstavby som podnikla aktivity ešte v lete. Vec
je v štádiu riešenia, preto dúfam, e sa Lamaè doije aj
svojho odhluènenia. A ¾udia? Na ulici a v blízkom okolí sa
všetci poznáme a keï vyjde èas, aj sa porozprávame. V
kadej èasti sveta sú ¾udia dobrí a íní. Take ja som
spokojná.
Ïakujem za rozhovor.
−kza−

Z poslaneckej kuchyne...
LAMAÈ Uznesenia zo zasadnutia MZ zo dòa
10. 2. 2005. Miestne zastupite¾stvo:
 Schva¾uje doplnenie uznesenia
MZ è. 164/IV/2004 v èasti C takto:
"MZ schva¾uje mimoriadnu odmenu
poslancov MZ za èinnos poèas 24
mes. volebného obdobia vo výške
6.000,− SK."
 Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a správu
o kontrole èerpania dotácií v roku 2004 s pripomienkami.
 Súhlasí s vyradením zo sledovania uznesení
è.: 127/IV/2004, 130/IV/2004.
 Ukladá 1. prednostovi MÚ zabezpeèi plnenie
opatrení navrhnutých miestnym kontrolórom v správe
o èerpaní dotácií na rok 2004, T: 15. 3. 2004 (body 1− 4),
28. 2. 2005 (bod 5); 2. ved. ekonomického odd. MÚ
zúètova dotácie poskytnuté v roku 2004 s rozpoètom
MÈ BA Lamaè za rok 2004 a výsledky zúètovania
predloi ako súèas závereèného úètu MÈ za rok 2004,
T: 31. 3. 2005; 3. miestnemu kontrolórovi predloi
návrh plánu kontrolnej èinnosti na 1. polrok 2005 na
verejné pripomienkovanie v zmysle zákona a predloi
návrh na nasledujúce rokovanie MZ, T: 15. 3. 2005;
4. predsedom komisií MZ predklada návrhy na dotácie v
roku 2005 len tým subjektom, ktoré majú zúètovanú
dotáciu za rok 2004 s rozpoètom MÈ Lamaè a spåòajú
podmienky pre poskytnutie dotácie v zmysle VZN MÈ
o poskytovaní dotácií a zákona o rozpoètových
pravidlách územnej samosprávy, T: pod¾a VZN MÈ BA
Lamaè o poskytovaní dotácií.
 Schva¾uje predloený návrh nájomnej zmluvy
o tepelnom hospodárstve s f. BES, s.r.o., v zmysle

2

pripomienok.
 Berie na vedomie Situaènú správu o èinnosti
Mestskej polície za december 2004 s pripomienkami.
 Schva¾uje uzavretie zmluvy s Dexia Bankou
o poskytnutí úveru vo výške 7 miliónov Sk na úèel
výstavby bytov formou nadstavby nad MÚ.
 Berie na vedomie informáciu o spôsobe dopraco−
vania èistopisu "Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamaè,
január 2005" v zmysle "Súborného stanoviska MÈ BA−
Lamaè k Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamaè, august
2004", ktorý bude vo finálnej verzii spracovate¾om
doruèený dòa 8. februára 2005.
 Odporúèa starostovi zvola mimoriadne zasadanie
MZ dòa 10.2.2005 (štvrtok) o 17.30 hod., s cie¾om
odsúhlasi èistopis "Urbanistickej štúdie zóny Nový
Lamaè", dopracovaný v zmysle "Súborného stanoviska
MÈ BA−Lamaè k Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamaè,
august 2004", a odporuèi MZ hl.m. SR Bratislavy schváli
na podklade èistopisu štúdie navrhované zmeny
a doplnky platnej celomestskej územno−plánovacej
dokumentácie.
 Ukladá vedúcej ÚRaD MÚ písomne vyzva
spracovate¾a územno−plánovacieho podkladu k
dodraniu
náhradného
termínu
predloenia
dopracovanej "Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamaè" v
zmysle "Súborného stanoviska MÈ BA−Lamaè k
Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamaè" a pripomienok z
rokovania MZ dòa 1. 2. 2005, nako¾ko spracovate¾ do 31.
1. 2005 nepredloil finálnu verziu èistopisu
predmetného územno−plánovacieho podkladu v zmysle
vzájomnej Zmluvy o dielo è. 136/2004 zo dòa 24. 2. 2004
v znení dodatku è. 1 zo dòa 13. 1. 2005.
 Schva¾uje 1. prenájom èasti pozemkov parc.
è. 1836/1,2,3,4 o výmere 3 000 m2 spoloènosti IDM CAR,
spol. s.r.o. za nájomné 4,5 mil. Sk na obdobie 25 rokov
za úèelom vybudovania a sprevádzkovania predajne a
servisu automobilov; 2. uzavretie predloeného návrhu
nájomnej zmluvy v zmysle pripomienok.
 Schva¾uje 1. projekt "Parkovanie v MÈ BA−Lamaè na
uliciach Studenohorská, Heyrovského, Bakošova, Na
barine" bez pripomienok; 2. realizáciu bodu è.1.; 3.
úpravu rozpoètu na rok 2005 zvýšením kapitálových
výdavkov o 600 000,− Sk na realizáciu projektu
"Parkovanie v MÈ BA−Lamaè na uliciach Studenohorská,
Heyrovského, Bakošova, Na barine" a súvisiace
prehåbenie schodku celkového rozpoètu o 600 000,− Sk.
 Berie na vedomie predloené odvolania proti zvýšeniu
nájomného za pozemky neslúiace na podnikate¾ské úèely.
 Ukladá prednostovi odpoveda na odvolania v zmysle
prijatého VZN o prenájme pozemkov na nepodnikate¾ské
úèely.
 Schva¾uje predåenie nájomnej zmluvy uzavretej
s f. VV Design, s.r.o. od 1. 1. 2005 na dobu neurèitú
a zvýšenie nájomného vo výške 700,− Sk/m2 a uzavretie
predloeného zmluvného dodatku.
 Schva¾uje iados o prenájom èasti pozemku parc. è.
1826/7 o výmere cca 90 m2 f. Cromwell, s.r.o.,
s pripomienkami: a) doba nájmu 2 roky s monosou
predåenia o ïalších 7 rokov, ak nájomca bude riadne a
vèas plni všetky zmluvné povinnosti; b) nájomné vo
výške 200,− Sk/m2 s uplatnením inflaèného koeficientu; c)
povinnos zabezpeèova údrbu okolitej zelene.
 Berie na vedomie predloenú informáciu o rozpoète
MÈ BA−Lamaè na rok 2005 v zmysle nových skutoèností.
 Schva¾uje uvo¾òovanie finanèných prostriedkov na
èinnos ZŠ a MŠ a na opatrovate¾skú èinnos mesaène v
rozsahu 1/12 schváleného rozpoètu na rok 2005 pre ZŠ a
MŠ v sume 4 896 000,− Sk a opatrovate¾skú èinnos v
sume 1 086 000,− Sk.
 Ukladá predsedom príslušných komisií zvola spoloèné
rokovanie Komisie rozvoja vzdelávania, kultúry a športu s
Komisiou finanènou a stratégie, Radou školy a vedením
školy k Plánu èinnosti na rok 2005 a jeho finanènému
zabezpeèeniu a predloi návrh Plánu èinností na rok 2005
a návrh rozpoètu školy na rokovanie MZ, T: do 10.3.2005.
 Odporúèa starostovi zvola rokovanie predsedov
komisií MZ s Radou školy a vedením školy k monostiam
stavebných úprav a vyuitia budovy Základnej školy na
iné úèely, T: do 5.3.2005.
 Berie na vedomie predloenú informáciu
o dopadoch VZN hl. mesta SR o dani z nehnute¾nosti na
vybrané skupiny obyvate¾ov MÈ BA−Lamaè.
 Ukladá vedúcej ekonomického oddelenia spracova
informáciu o pripomienkach obèanov MÈ vznesených v
období predkladania daòových priznaní a vystavovania
platových výmerov k VZN o dani z nehnute¾nosti a k
zákonu o dani z nehnute¾nosti a po prerokovaní v komisií
financií a stratégie MZ predloi na rokovanie MZ, T:
30.4.2005.
 Schva¾uje predloený návrh na poskytnutie

finanèného príspevku vo výške 15.000,− Sk z prostriedkov
MÈ na riešenie a odstraòovanie následkov prírodnej
katastrofy v juhovýchodnej Ázii na úèet obèianskeho
zdruenia Komplexná centrálna záchranná sluba na
druhú etapu pomocnej akcie.
 Berie na vedomie predloený návrh VZN hl. m. SR
Bratislavy o prevode vlastníctva bytov a nebytových
priestorov s pripomienkami.
 Schva¾uje udelenie mimoriadnej odmeny èlenom
Redakènej rady : Ing. Danišovej Cecílii vo výške 2.500,− Sk,
Ing. Malíkovi Petrovi vo výške 1.100,− Sk, p. Šoulovi Petrovi
vo výške 500,− Sk za aktívne pôsobenie v Redakènej rade a
prispievanie do Lamaèana v roku 2004.
 Schva¾uje úpravu rozpoètu na rok 2005 nasledovne:
vo výdavkoch beného rozpoètu zvýšenie výdavkov na
vydávanie èasopisu "Lamaèan" z 270 tisíc na 330 tis. Sk z
dôvodu zvýšenia poètu strán zo 4 na 8 v kadom
nasledujúcom èísle (3 −12/2005) a súvisiace zníenie
prebytku beného rozpoètu o 60 tis. Sk.
 Berie na vedomie s pripomienkami predloené
informácie: a) informácia o obstarávaní Urbanistickej
štúdie zóny Staré záhrady; b) informácia o monostiach
pouitia mimorozpoètových peòaných zdrojov;
c) správa o plnení uznesení MZ; d) informácia o postupe
pri riešení dopravných problémov; e) stanovisko
k problematike vymoite¾nosti poh¾adávok na dani
z nehnute¾nosti; f) informácia o postupe prác na stavbe
kanalizácie a rekonštrukcii vodovodu; g) informácie
starostu.
 Schva¾uje uzavretie predloeného návrhu zmluvy
o dielo na realizáciu II. etapy inventarizácie drevín v MÈ.
 Schva¾uje vydanie predbeného súhlasu pre úèely
územného konania v zmysle iadosti f. IPR Slovakia, s.r.o.
vo vzahu k pozemku p.è. 1808/4 k.ú. Lamaè na základe
záväzného stanoviska mestskej èasti odoslaného pod è.
5464/2004.
 Schva¾uje dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, farnos
Lamaè v sume 70 000,− na opravu kostolného organu.
Uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho MZ dòa 10.
2. 2005. (Viac o Urbanistickej štúdii Nový Lamaè na
strane 7.). Miestne zastupite¾stvo:
 Berie na vedomie èistopis "Urbanistickej štúdie zóny
Nový Lamaè, január 2005", dopracovaný v zmysle
"Súborného stanoviska MÈ BA−Lamaè k Urbanistickej
štúdii zóny Nový Lamaè, august 2004", ako overovací
územno−plánovací podklad a v òom formulované
regulatívy funkèného vyuitia územia a priestorového
usporiadania územia. ako aj zásady riešenia dopravného a
technického vybavenia, ktorý bude podkladom pre
spracovávanie územno−plánovacích dokumentácií zón v
ïalšom stupni územného plánovania, ktorý obstarala MÈ
BA−Lamaè a spracovala spoloènos APLAN s.r.o. v januári
2005.
 Odporúèa Mestskému zastupite¾stvu hlavného mesta
SR Bratislavy schváli na podklade "Urbanistickej štúdie
zóny Nový Lamaè, január 2005" navrhované zmeny a
doplnky platnej celomestskej územno−plánovacej
dokumentácie.
 Poveruje vedúcu odd. ÚRaD zabezpeèi predloenie
"Urbanistickej štúdie zóny Nový Lama è, január 2005",
"Súborného stanoviska MÈ BA−Lamaè k Urbanistickej
štúdii zóny Nový Lamaè, august 2004", spolu
s relevantnými uzneseniami MZ MÈ BA−Lamaè a
iadosou o zapracovanie zmien a doplnkov celomestskej
územno−plánovacej
dokumentácie
"Aktualizácia
územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 1993 v znení
neskorších zmien a doplnkov" na Magistrát Bratislavy do
16. februára 2005 v zmysle pokynov, ktoré sú uvedené v
liste è.j. MAG/04/36149/61029 zo dòa 13.10.2004 a v
liste è.j. Mag.−04/36723/62167 zo dòa 16.12.2004.
 Súhlasí so zmenou funkèného vyuitia územia "pod
vodáròou" (pozemok parc. èíslo 3119/8 v k.ú. Lamaè) na
málopodlanú bytovú zástavbu v zmysle poiadaviek
spoluvlastníkov dotknutej parcely, v súèasnosti platným
územným plánom mesta definovaného pre funkèné
vyuitie les.
 Odporúèa spoluvlastníkom dotknutej parcely
postupova v procese územného plánovania v zmysle
zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a
doplnkov.
 Schva¾uje 1. predloený návrh nájomnej zmluvy s FK
Lamaè na rok 2005, v zmysle pripomienok; 2. predloený
návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci s FK Lamaè v roku
2005, v zmysle pripomienok; 3. predloený návrh
spôsobu zaúètovania finanèných prostriedkov, ktoré
budú v roku 2005 z rozpoètu MÈ na základe zmluvy
poskytnuté FK Lamaè, v zmysle pripomienok.
 Schva¾uje doplnenie Redakènej rady èasopisu
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Neváhajte a vyjadrite i vy svoj názor na ich riešenie!

Vyuitie našich daní

Predseda Komisie financií a stratégie o najaktuálnejších otázkach

Obyvatelia Lamaèskej cesty
poadujú pomoc

Ve¾mi zaujímavo sa vyvíja situácia okolo nášho
lamaèského kúpaliska, kde sa pod¾a najnovšej
podmienky Magistrátu musíme spolupodie¾a na
financovaní projektovej dokumentácie. Take
STARZom s¾ubovaný termín otvorenia − rok 2005 − sa
opätovne odkladá. Po záhadne rýchlom a utajenom
zatvorení kúpaliska v roku 2003 mi pripadá, ako keby
niekto naahoval èas a èakal, kým toto MZ skonèí,
keïe niekomu asi nevyhovujeme. Potom by tu
namiesto kúpaliska mohli napríklad postavi rodinné
domy. Tento rok by sa u mala definitívne ukonèi
aj problematika nadstavby Miestneho úradu, ktorá
mi u pripomína nie celkom vydarenú mexickú
telenovelu. Hlasoval som proti nadstavbe, keïe po
tom, èo sme zistili, e nemáme nárok na dotáciu a
výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ís
na to kombináciou vlastných a úverových zdrojov je
nesprávne. Najmä, ak došlo k navýšeniu ceny diela zo
7,5 mil. Sk na 9,2 mil. Sk za podivuhodných okolností
a proti nadstavbe bola i samotná Sociálna a bytová
komisia! Ak 1.7.2004 firma podpíše s MÈ zmluvu na
7,5 mil. Sk s termínom zhotovenia november 2004, a
u 26.7. má urobenú kalkuláciu na 9,2 mil. Sk s tým,
e stava bude a v lete 2005, môe by takýto
postup dôveryhodný? Pre väèšinu kolegov −
poslancov to však bolo v poriadku, a tak rodiny za
nadstavbu v takomto nájomnom byte zaplatia
mesaène celkové nájomné zhruba 9000,− Sk.
Na MZ sme riešili i jednoduchšie problémy, ako
napríklad zrušenie nainštalovanej zábrany smerom
na eleznú studnièku − celkom vyuívanú skratku.
Ve¾mi sme sa pobavili nad snahou
Magistrátu a Mestských lesov chráni
Bratislavský lesopark práve týmto
spôsobom. Najmä ak pri prechádzke
našimi lesmi vidíme holoruby a
absolútny
nezáujem
chráni
a zve¾aïova prírodu zo strany
Mestských lesov. Druhou témou bolo
spojenie našej MÈ s hypermarketom
TESCO. Zastávka smerom do
Lamaèa je zdraviu a ivotu priam
nebezpeèná, bez prístrešku i lavièky,
priamo v kontakte s dia¾nicou, plnou
áut a kamiónov. Namiesto riešenia
tohto kritického stavu, na ktorý sme
viacerí poslanci upozoròovali, tam od
decembra 2004 zastavujú u aj
medzimestské autobusy! Reakcia
Malokarpatské námestie DPMB je klasická − nie sú peniaze
a „výrazne sa zvýšia neproduktívne
zhromadení obèanov sme spoloène s vami o tomto prevádzkové náklady“. A ty, obèan, len pla a trp. Bol
diskutovali a ve¾mi ma bude zaujíma váš názor na by som rád, aby sme i prostredníctvom Lamaèana
túto tému. Urèite sa k nej vrátim v niektorom mohli pozna aj vaše názory na tieto dve témy.
V tomto roku v zmysle koncepcie rozvoja športu v
najblišom Lamaèanovi.
Druhou dôleitou témou februárového zasadnutia Lamaèi opä pokraèujeme v revitalizácii školského
bol i plán investièných úloh na rok 2005, ktorý sme dvora a ihrísk. Minulý rok sa podarilo revitalizova
však vrátili na dopracovanie. V prípravnej èasti areál OÁZA, tento rok by sme chceli obnovi
najdôleitejšou akciou v tomto roku by mala by basketbalové koše, doplni skateboardové prvky a
realizácia Urbanistickej štúdie Malokarpatské vybudova detské ihrisko na školskom dvore i
nám. s prepojením na Vranèovièovu ulicu. Keïe ide Malokarpatskom námestí. Dôleitou úlohou, ktorá
o najdôleitejšiu èas Lamaèa, je potrebné stojí tento rok pred nami, je otázka bezpeènosti
revitalizáciu námestia podriadi potrebám nás obèanov. Neustále dochádza k poškodzovaniu
Lamaèanov. Preto budem trva na tom, aby ste tieto majetku obce, ale i obèanov, prièom najmä okolie
návrhy a vizualizácie pripomienkovali a vyberali v školy je ve¾mi problémové. Vybité okná na telocvièni
prvom rade vy. Ïalšou úlohou, ktorá sa bude v tomto po Silvestri sú toho dôkazom. Bola to práve èas
roku realizova, je projektová dokumentácia na poslancov MZ, ktorá túto tému, zvýšenia bezpeènosti
dokonèenie kanalizácie v MÈ pre ulice Kunerádska, Lamaèanov prostredníctvom stálej policajnej sluby a
Povoznícka, Skerlièova, Rozálska, Lamaèská a kamerového systému, písomne otvorila u v
Furmanská. V súèasnosti prebieha realizácia na novembri 2003. ia¾, výraznejší pokrok v tejto otázke
Rajtákovej a Vranèovièovej ulici a viem, e najmä s nenastal. I tento rok zvyšujeme objem financií na
prípojkami sú problémy, èi u finanèné alebo kultúrne podujatia, ktoré sú, najmä vïaka
realizaèné. Preto som rád, e to bol návrh práve mojej obetavosti predsedníèky Kultúrnej komisie, èoraz
komisie, v ktorom sme na zmiernenie tejto obrovskej kvalit−nejšie. Som rád, e tieto akcie pre malých, èi
finanènej záae pre dôchodcov a sociálne slabších ve¾kých sa tešia vašej rastúcej ob¾ube. V našej MÈ by
navrhli a presadili monos splácania prípojok u v najblišom èase mal by koneène k dispozícii
bezúroène na 2 roky pri zloení 20% zálohy. Dúfam, internet pre obèanov v našej kninici.
e MÈ vyuije monos uchádza sa o èerpanie Tém a problémov, s ktorými by som sa
prostriedkov z bilaterálnej dohody s Nórskom na prostredníctvom Lamaèana s vami rád podelil, je
kanalizáciu, prièom všetky relevantné informácie a mnoho. Mám však obmedzený priestor, i keï
dokumenty som predloil u na jesennom zasadnutí Lamaèan u bude pravidelne vychádza na 8
MZ. Príspevok zo strany nórskych partnerov na stranách. Keïe je dôleité, aby sme boli v
kanalizáciu toti predstavuje a 85 % hodnoty diela. intenzívnejšom kontakte, budem sa teši na vaše
Ani sme sa nenazdali a u sme v roku 2005. Preto mi
dovo¾te aby som ako predseda Komisie financií a
stratégie v krátkosti zhrnul urèité skutoènosti, ktoré
sme riešili i na prvom tohtoroènom februárovom
Miestnom zastupite¾stve (MZ) a ktoré vás mono
zaujmú.
Najdôleitejším bodom bolo schva¾ovanie zmluvy
o prenájme tepelného hospodárstva v Lamaèi pre
nového prevádzkovate¾a, firmu Bratislavská
energetická spoloènos. Som rád, e po mojom
nemalom dvojroènom úsilí sa u v tomto roku budú
rekonštruov a všetky kotolne a èas rozvodov v
celkovej sume 52,5 mil. Sk. Zvýši sa tak efektivita
výroby tepla a odstránia sa problémy s hluènosou
kotolní. Pritom našej mestskej èasti (MÈ) ostanú
doteraz naakumulované prostriedky a spolu
s výnosom za predaj nášho podielu to predstavuje
18 mil. Sk. O vyuití týchto prostriedkov bude
prebieha v MZ ešte diskusia, ale myslím, e by bolo
potrebné èas peòazí vráti medzi vás obèanov −
odberate¾ov tepla, ktorí ste ich zaplatili v jeho cene.
V rámci solidarity by sa mohol uplatni tzv. tretinový
model − 6 mil. Sk necha v rozpoète na priority MÈ, 6
mil. Sk da na zníenie energetickej nároènosti budov
vo vlastníctve MÈ (škola, kino, zdravotné stredisko,
budova MÚ) a 6 mil. Sk rozdeli medzi panelové
domy v Lamaèi ako príspevok na zateplenie týchto
domov. I keï to nie je ve¾ká èiastka na dom (priemer
zhruba 60 tisíc Sk), i tak by to bola motivácia, aby sa
panelové domy skráš¾ovali a zatep¾ovali podobne,
ako je tomu napríklad v Dúbravke. V lete na
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Nový zákon, nové pravidlá, nové tlaèivá – to všetko nám
prináša toto obdobie. Všetci musíme poda daòové
priznanie. Èo nám však obèanom Lamaèa tieto nové
pravidlá a dane prinesú? U nás je to u tak, niektorým
uliciam bude urèite v mnohých iadostiach vyhovené,
niektorým však nie. Takouto ulicou je u nás v Lamaèi naša
Lamaèská cesta. Táto ulica akoby nepatrila Lamaèu. Nikto
z kompetentných si ju nevšíma. Jej obyvatelia ve¾mi trpia,
preto spísali petíciu obèanov, v ktorej sa hovorilo o
týchto neduhoch: nadmerný hluk, chýbajúci chodník,
zníenie dopravnej rýchlosti na celom úseku, prechody
pre chodcov, kanalizácia, plynofikácia, verejný
poriadok.
Väèšina ulíc v Lamaèi tieto problémy nemá, mono niekde
chýba plyn, niekde kanalizácia, tá sa u však takmer všade
rieši, okrem Lamaèsej cesty. Akí by boli obyvatelia
Lamaèskej cesty šastní, keby im len toto chýbalo.
Mestská èas Dúbravka sa o svojich obyvate¾ov postarala,
postavila protihlukové bariéry. Tieto však spôsobujú
obyvate¾om Lamaèskej cesty ïaleko intenzívnejší hluk. Hluk
sa nadmerne šíri a odráa z autostrády. Ako vieme, okolité
štáty zvýšili poplatky za pouívanie dia¾nic pre nákladnú
dopravu, preto sa vodièi z okolitých krajín rozhodli vyuíva
naše autostrády. Pre prepravcov je to lacnejšie. Nu a
týmto je doprava a zneèistenie na Lamaèskej ceste ïaleko
intenzívnejšie ako v minulosti. Hluk sa šíri aj zo elezniènej
dopravy, hluk je z preplnenej cesty v Lamaèi. A nielen hluk
− odkedy je zriadená svetelná kriovatka, aj nadmerné
zneèistenie ovzdušia z benzínu a zo stálej zápchy pred
rodinnými domami.
Vodièi osobných aút si skúšajú svoje rýchlostné schopnosti
práve na tejto ceste, nerešpektujú zákaz predbiehania. Ak
na semafóre naskoèí zelená farba, pokraèujú
neprimeranou rýchlosou ïalej. Tí obèania, ktorí idú na
kraji cesty, smerom do mesta, sú vystavení nebezpeèiu
ohrozenia ivota. Nikto neprechádza na chodník na druhej
strane, preèo by aj, veï sa nedá prejs, tento chodník
takmer nikomu neslúi a predovšetkým nikam nevedie. Èo
pani poštárka, ktorá musí ís z domu do domu? Iste by
privítala chodník, jej ivot je ohrozený denno−denne. Ale
nejde len o òu , ide o nás všetkých. Úsek je oznaèený
dopravnou tabu¾ou, ktorá hovorí o tom, e je nebezpeèný,
autá napriek tomu konèia pred bránami domov, ale aj vo
dvoroch.
Mesaèník Lamaèan informuje obèanov o dianí v našej
mestskej èasti, píše o histórii, kultúrnych dianiach,
športových akciách a úspechoch, èasto píše o cirkevných
aktivitách v Lamaèi, èo sa deje v kuchyni poslancov, obèas
kde sú problémy, len tí, ktorí prispievajú do mesaèníka,
akosi zabúdajú na túto ulicu.
A tak sa natíska otázka: majú títo obèania plati také isté
vysoké dane ako ostatní? Je to správne? Zamyslela sa
mestská èas nad tým, e by im mohla poskytnú zníenie
dane? Mohla by tak ustanovi vo svojich záväzných
nariadeniach.
Mono pre nás nieèo urobia. Na petíciu obèanov pán
starosta reagoval listom, v ktorom oznámil, e dal na
magistrát oznámenie o petícii obèanov, aby sa riešila
dopravná situácia a oznámenie o tom, e sa so správcom
dia¾nice D2 rieši nadmerný hluk.
Kde sa však schovali ostatné problémy − ochrana ivotného
prostredia, ochrana ivota obèanov, èistota? Nu, uvidíme,
ako sa naše dane vyuijú, a èi vôbec niekto z
kompetentných bude myslie na obyvate¾ov tejto ulice.
Neoèakávame kvetnaté reèi, ako sa tieto problémy budú
rieši. Oèakávame skutky, ktoré sú pre nás dôleité a ktoré
nám trochu spríjemnia ivot.
Obèania ulice Lamaèská cesta

Daò z nehnute¾nosti
Váení spoluobèania, dovo¾te mi osobitne na tomto
mieste poïakova za váš zodpovedný prístup k
zákonnej povinnosti poda daòové priznania k dani z
nehnute¾nosti.
K 28. februáru 2005 bolo v našej MÈ podaných
99,82 % daòových priznaní.
Celý priebeh výkonu tejto agendy bol mimoriadne
kultivovaný, za èo vám všetkým i príslušným
zamestnancom úradu patrí moje poïakovanie.
Mgr. Branislav Masár, prednosta MÚ
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Láska k vlastnej mrkve
alebo návrat do dedovizne
Po rokoch uvaovania a prehliadania najrôznejších
architektonických katalógov sa rozhodli zaèa
stava v záhrade, ktorú u dávno obhospodarovali.
Na roli dediènej, povedané spolu s básnikom,
vyrástol rodinný dom budúcich prisahovalcov,
narodených v Bratislave, ale korene majúcich tu, v
Lamaèi. Z Bratislavèanov budú u v lete
Lamaèania. Solventní manelia prinesú do Lamaèa
svoju rodinu, svoju kultúru, svoje dane a najmä
budú − medzi svojimi.
ON: Peter IVÁK, vedúci servisu.
ONA: Ing. Iveta IVÁKOVÁ, ekonómka ve¾kej
zahraniènej spoloènosti.
Kde sú korene rozhodnutia mestských ¾udí
presahova sa z ve¾komesta na vidiek a práve
do Lamaèa?
P. Ivák: − Bolo to jednoduché – èas rodiny ije v
Lamaèi, otec sa narodil tu. Kým ili rodièia,
pomáhal som im stara sa o záhradu. Musím
poveda, e neve¾mi rád som kopal. V mladosti ma
ahalo do prírody, do hôr k ohníku s priate¾mi. Bol
som taký tulák. Keï som sa oenil, tak sa vo mne
prebudila láska k rodnej hrude cez vlastnú mrkvu.
K prírode som mal vdy vzah, len nadobudol iný
rozmer. V otcových dokumentoch som na jednej
mape z katastra našiel ním zakreslený štvorec. Niè
viac sa nezachovalo, ale bolo mi jasné, e tu chcel
stava. Bol to jeho sen. Pocítil som záväzok syna
otcov sen uskutoèni.
I. Iváková: − Manel rád chodil do prírody vdy a
ja som také typické bratislavské, panelákové a
mono spohodlnené decko. Obaja moji rodièia
pochádzali zo Záhoria, ja mám neodškriepite¾ný
bratislavský prízvuk a s prírodou som prišla do
styku v rodièovskej záhrade, kde som sa starala o
skalku. Po svadbe sme sa starali zrazu o dve
záhrady. Peter o zeleninu a zber húb v lamaèských
lesoch a ja o kvety. Peter sa od zaèiatku
manelstva zmieòoval o stavbe rodinného domu,
ale ve¾mi som nepoèúvala. A posledných štyri−pä
rokov zaèalo ís do tuhého. Aj mòa pochytilo
listovanie v katalógoch. Obaja sme sa zhodli na
tom, e chceme jednoduchý, úèelný dom, ktorý
bude zladený s krajinou.
Stavali ste svojpomocne alebo ste sa obrátili na
stavebnú firmu?
P. Ivák: − Predstavovali sme si, e pri dnešnej
ponuke sluieb nebude problém si vybra. Po
piatich ,,ponukách“ nám dom stavajú majstri
Oravci. Dom u je v podstate hotový, a na
vnútorné úpravy. Na poschodí budú dve krídla.
V jednom bude ma nieèo ako byt naša dcéra
vysokoškoláèka a v druhom budeme ma
s manelkou spálòu so sociálnym vybavením.
Nesmiem zabudnú na štvrtého, štvornohého
èlena rodiny − drobuèkú maltezáèku Tinu, ktorá si
v tejto záhrade vyslúila prezývku „Protivzdušná
obrana“. Šteká nielen na motýle, ale aj na lietadlá.
Záhradu má rada od malièka a tu bude môc beha
vo dne, v noci, od jari do jesene. Nebude
zatvorená v dome. Vïaka mojej tete, ktorá je nám
suseda, sme sa dozvedeli, e sú tu problémy so
spodnou vodou. Preto nemáme pivnicu. Susedia v
okolí sú naši známi dlhé roky a u sa na nich
tešíme.
I. Iváková: − V záhrade zostalo dos miesta aj pre
zeleò všetkého druhu. Teším sa na to, e budeme
ma vázy plné kvetov. Len rue nikdy
neodstrihneme, pretoe na kríku sú najkrajšie. A
ešte si postavíme v záhrade aj záhradný domèek.
Aj krb bude.
Nebude vám chýba ruch ve¾komesta? Ako tu
budete i?
Manelia Iveta a Peter Ivákovci: − Sme si istí, e
v dobrej zhode so starousadlíkmi, pretoe Lamaè
je zaèiatok Záhoria a my sme Záhoráci a
Lamaèania po rodièoch. Istotne sa budeme zapája
do ivota Lamaèa. Stavbári s¾úbili, e v lete sa
môeme sahova. U aby sme boli doma, v
Lamaèi.
Anica Seewaldová
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Èriepky z histórie Lamaèa
Staré porekadlo o dvojnásobnom meraní a rezaní
iba s istotou je nielen pravdivé, ale aj uitoèné.
Ospravedlòujem sa všetkým, ktorým som fašiang
predåila o celý jeden týdeò. Tlaèiarenský škriatok
to nebol, ale omyl. Zlatý k¾úè výpoètu Ve¾kej noci
je síce zloitý a súvisí s posledným splnom, ale dá
sa pomerne spo¾ahlivo vypoèíta. Fašiang skonèil a
basu pochovali 8. februára. Druhý deò popolcovej
stredy nám mal pripomenú, e prach sme a na
prach sa obrátime, i keï bez nádeje Ve¾kej noci na
vzkriesenie, by bola táto predstava ve¾mi desivá.
Nastal èas pôstu. Tradièná mlieèna polievka, ktorá
bola v èase pôstu
èastým jedlom, sa
dnes u ani nevarí.
Mono by poslúila
ako výborná diéta. Tu
je recept : Z jedného
vajca
a
8
polievkových lyíc
hrubej múky urobíme
cesto,
ktoré
si
odloíme nabok. V
pol
litri
vody
rozmiešame
dve
lyice hladkej múky,
do hrnca vlejeme liter
mlieka a necháme ho
vari. Do vriaceho
mlieka vylejeme vodu s rozmiešanou hladkou
múkou. Stlmíme plameò a cesto z vajca a múky
nastrúhame do polievky. Keï cesto vypláva (asi po
5 minútach?, vhodíme malú lyièku masla a teplé
podávame. Nakàmime celú rodinu.
Tradièné jedlá sme uverejnili v Èriepkoch v
minulom roku, ale môeme si pripomenú
niektoré zvyky. 3. februára, na Blaeja, sa v Lamaèi
v minulosti konali detské plesy v maškarných
kostýmoch. Rodièia v tomto èase obdarovali
uèite¾a naturáliami ako bola múka, mak, orechy,
fazu¾a, tí najbohatší dali aj klobásy a slaninu. Na
ples doniesli mamièky koláèe a uèitelia sa postarali
o obèerstvenie. Šikovní ockovia sa zasa postarali o
"muziku". Nosenie „leteèka“ týdeò pred Ve¾kou

nocou na kvetnú nede¾u malo svoj magický úèel.
Na zaèiatku minulého storoèia ho nosili do
domácností dievèence. Boli to konáre smreèka
ozdobené po domácky vyrobenými ozdobami.
Neskôr sa zvyk zmenil a u pred 2. svetovou
vojnou sa v kvetnú nede¾u nosili domov „koèátka“
− konáriky vàby rakyty, ktoré si aj my nosíme na
Ve¾kú noc domov na ozdobu. Mali ma oèistnú
silu a chráni dom pred nešastím a bleskom.
Poèas letných búrok sa jeden konárik hodil do
ohòa na ochranu, aby do domu neudrel blesk.
Cez ve¾ký týdeò mali ¾udia presný program, èo sa
kedy má jes a
r o b i  .
Najprísnejšie bolo
vo ve¾ký piatok,
keï sa zachovával
pôst a nesmelo sa
robi na poli a v
dielni, lebo by
taká robota vyšla
navnivoè.
Ve¾a sa zmenilo a
v súèasnosti sú
mnohé zvyky iné,
ale práve tie staré
dávajú èaro a
duchovný rozmer
aj
dnešnému
uponáh¾anému svetu. Nedá mi ešte nespomenú
24. február, keï je meno Mateja, pretoe práve
krá¾ Matej (narodil sa na Mateja? sa zastal
Lamaèa, keï sem chcel bratislavský vicišpán
Amadé v roku 1617 vtrhnú. Bratislava, v ktorej
bol Matej roku 1608 korunovaný, mu prirástla k
srdcu a na obranu Lamaèa sem bolo umiestnené
mestské delostrelectvo. Krá¾ Matej by sa nám
zišiel i teraz. Zrovnoprávnil toti všetky národnosti
v ríši, hlavne v mestských radách, ale zároveò
stanovil vysoké pokuty za vyvolávanie
národnostných treníc. Pokuty boli také vysoké, e
poèas jeho vlády spory skutoène ustali. Škoda, e
ako 62 roèný v roku 1619 skonal. Potom nastali
pre Lamaè zlé èasy.

Fašiangy, Turíce, Ve¾ká noc ide...
V terajšom predve¾konoènom období sú fašiangy
u iba spomienkou. Pre nemnohých Lamaèanov
ve¾mi príjemnou. 6. februára bolo toti vo farskom
centre ve¾mi veselo. Keï sme s priate¾kou prišli
okolo 18−tej hodiny na fašiangové posedenie,
vôbec sme nepoèítali s tým, e sa tak dobre
zabavíme. Naplánovali sme si zosta tak hodinku,
len aby sme podporili akciu, ale ako sa hovorí,
„Èlovek mieni, Pán Boh mení“, domov sme sa
vrátili a pred polnocou. Vyspievaní, podaktorí aj
mierne vytancovaní a najmä s pevným
predsavzatím, e sa o rok opä stretneme, a pokia¾
mono, aj skôr.
Keï sme vstúpili do nášho moderného a útulného
farského centra, našli sme pokojnú spoloènos v
príjemnej atmosfére pojeda koláèiky a popíja
vínko. Práve sa zaèínala tombola. Všetci èosi
vyhrali, lebo, pravdupovediac, bolo viac výhier ako
úèastníkov a ostalo aj èosi navyše. Mnohí si
navzájom povymieòali výhry pod¾a toho, komu sa
èo hodilo. Malé detièky sa tmolili po zemi, hrala
hudba z reproduktora, vládla príjemná rodinná
nálada. S predstavou, e sa ešte chví¾ku zdríme a
potom, ako sa hovorí, „vo všetkej poèestnosti sa
vyparíme“, sme ochutnali fašiangové dobrôtky na
stoloch, ktoré napiekli šikovné Lamaèanky, upili si
vínka a kávièky, ktorú nám pripravili ochotní
manelia Pikulíkovci, vypoèuli sme si zopár vtipov
v temperamentnom podaní pani Heleny F. a
pomaly sme sa chystali odís. To sme však netušili,
èo sa na nás chystá.
Prišiel náš kostolný organista Jozef Hanus so
svojím akordeónom. Keï zazneli prvé tóny a
nasledovala kaskáda všetkých moných piesní, aké
si len viete predstavi, po myšlienke na návrat
domov neostalo ani stopy. Farou sa rozliehali
piesne, na ktoré sme u aj zabudli – od starých

slovenských ¾udoviek, ahavých moravských, cez
známe tangá a medzinárodné evergreeny v
rôznych jazykoch. Aj my sme sa najskôr nesmelo
zapojili do spevu s pánom Jokom, ktorý, ako sa
ukázalo, nie je len výborný muzikant a spevák, ale
aj recitátor. Postupne sme vytvorili skvelú spevavú
spoloènos. Neskôr prišiel medzi nás aj starosta
Peter Šramko s manelkou, ktorý všetkých
odfotografoval do kroniky a pokojne sa zapojil do
zábavy. Miestne zastupite¾stvo svojou úèasou
posilnili poslankyne Marta Janyšková a Boena
Pikulíková. A samozrejme nesmieme zabudnú ani
na pána farára Branislava Èanigu – vlastne
hostite¾a tohto perfektného stretnutia. Ukázalo
sa, e sa vie celkom dobre zabavi, porozpráva
vtip, zaspieva si a pritom nenápadne koordinova
celú akciu. Všetko bolo výborné, priam to nemalo
chybu – iba jednu. Bolo nás málo. Pri predstave, e
Lamaèania sedia doma unudení pred televízormi
namiesto toho, aby prišli medzi nás, nám bolo
smutno. Sme u naozaj takí pohodlní, unavení
alebo apatickí, e nás nezaujíma okolitý ivot? Je
to na našu škodu.
Lamaèania, zaujímajme sa o dianie na vlastnom
sídlisku, príïme medzi spoluobyvate¾ov,
spoznajme sa, neseïme doma, podporme akcie,
ktoré iní pripravujú pre nás. Nakoniec to isto
oceníme, veï len napríklad z tohto fašiangového
stretnutia sme si odniesli nielen dobrú náladu,
milé spomienky, ale aj nové priate¾stvá a s¾uby
èastejších stretnutí. Navyše také krásne, moderné
farské centrum, aké tu máme, mono v Bratislave
ani nenájdeme. Preto by sme ho mohli èastejšie
vyuíva na vzájomné stretnutia, a tak vytvori
srdeèné spoloèenstvo ¾udí, ktorí sú spolu radi a
majú si èo poveda. A keby sa tak aj mladí
aktívnejšie zapojili do spoloèenského ivota,
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Polrok máme za sebou
P o s l e d n ý m
januárovým dòom sa
skonèil polrok práce
iakov a pedagógov
školy. Aký bol?
Nieko¾ko èísel z
p o l r o è n e j
klasifikácie.
Z celkového poètu
298 iakov malo
samé jednotky 44 iakov I. stupòa a 16 iakov II.
stupòa. Udelili sme 58 pochvál za výborný
prospech, vzorné správanie a reprezentáciu
školy. Neprospelo 8 iakov, zníenú známku zo
správania malo 7 iakov, a to za neospravedlnené
hodiny a nevhodné správanie k uèite¾om
a spoluiakom.

V minulom mesiaci bol najvydarenejšou akciou
urèite karneval so Šašom Marošom, na ktorom
sa zabavilo ve¾a detí Lamaèa. Deviataci
absolvovali povinný Monitor 9, výsledky ktorého
sa dozvedia a v marci.
11. a 12. februára sa uskutoènil zápis detí do
prvého roèníka. Zapísali sme 38 detí, z toho
7 rodièov detí iada o odklad školskej dochádzky.
26 detí je z Lamaèa a 5 detí nebýva v našej
mestskej èasti. Zápis prebehol v príjemnej
atmosfére.
V súai Komunitnej nadácie „Poïme spolu,
podporíme našu školu“ sme v mesiaci január
získali 1. miesto, a teda odmenu 15 tisíc korún.
Pomáhame si zberom papiera, rôznymi zbierkami
na podujatiach, sponzorskými darmi a podobne.
Ïakujeme všetkým rodièom a sponzorom za

podporu.
Naše deti v posledných týdòoch na plno
vyuívali klzisko. Mladší sa vo¾ne korèu¾ovali a tí
starší poèas hodín telesnej výchovy hrali hokejové
zápasy. Ïakujem všetkým, ktorí sa prièinili o
zriadenie a udriavanie ¾adovej plochy.
Do konca marca sa uskutoèní zápis detí do
materskej školy. Zapísa môete deti od dva
a pol roka. Prihlášku si môete vyzdvihnú
v materskej škole na Heyrovského ulici a tam ju aj
odovzda. Blišie informácie vám poskytne pani
zástupkyòa materskej školy alebo kontaktujte MŠ
telefonicky na èísle 02 /64 78 05 73.
Tento mesiac vás chceme pozva na ve¾konoèné
tvorivé dielne, ktoré plánujeme uskutoèni 21.
marca od 16:00 hod. Zoberte svoje ratolesti a
príïte sa s nimi inšpirova. Všetci ste srdeène

Ve¾ká noc perom i štetcom detí

Lamačské deti,
tvorcovia obrázkov a básní,
želajú Lamačanom
veselú a šťastnú
Veľkú noc!
Ve¾ká noc príde
Ve¾ká noc
Na Ve¾kú noc tešíme sa,
kraslice sa zdobia zasa.
Otec korbáè pripravuje
a Janka sa upravuje.
Tešíme sa na òu dos.
Kedy prídeš, Ve¾ká noc?

Ve¾ká noc prišla, deti sa radujú,
na vajíèka, na šibaèku piesne spievajú.
Ráno vodu berú, voòavky vyvoniavajú,
dievèatá do sprchy hádu.
Dievèatá krièia od vody mokré, chlapci sa smejú suchí na dláke.
Dievèa vajíèkom odmeni ho musí.
Nikola Fajnorová

Nora Èanecká, 5. A

Ve¾konoèné sviatky
Všetky deti tešia sa u na ve¾konoèné sviatky,
e dostanú vajíèka a dobré èokoládky.
Chlapci dievèatá vyšibajú,
Peniaky si po zemi vyzbierajú.
Edita Styanová, 5. A

Mesaèník o ivote v Lamaèi, 7. roèník

Deom za práce ïakuje
Marta Janyšková.
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kino LAMAÈ − marec 2005
Sobota 19. 3. 2005
PROTIVNÉ BABY (USA)
Komédia „Èo dokáu baby,
keï sa bijú o chalana...“
Premietanie: 18:00 a 20:00 hod.
Vstupné: 75,− Sk

Naši marcoví jubilanti
V marci 2005 svoje ivotné jubileum oslávia
Lamaèania: 91 rokov: Kompaníková Mária,
90 rokov: Inovecká
Anna, Miháliková
Jozefína, 85 rokov:
Gállová
Otília,
Kubáèová Mária,
Ïuga Martin, 80
rokov: Luèenièová
Vilma,
Bublík
Dušan, Hanková Jozefína, Mináriková Emília,
ubrinská Mária, Kazsásová Emília, 75 rokov:
Kvasòovská Alica, Bánoczká Albeta.
Úprimne blahoeláme

Bratislavská
obèianska poradòa
Váení obèania, aj vy máte monos bezplatne
vyui sluby Bratislavskej obèianskej poradne,
neziskovej organizácie, ktorá poskytuje sociálne
poradenstvo sociálne odkázaným obèanom, a to
predovšetkým: • seniorom; • osamelým enám −
matkám, ktoré sa starajú o maloleté deti na
základe dôsledkov domáceho násilia; • sociálne
vylúèeným obèanom, najmä bezdomovcom.
Kontakt: Bratislavská obèianska poradòa,
Bulharská 60, Bratislava, Tel./fax: 02/ 434 153 63
e−mail: opbratislava@stonline.sk

Fotoreport

Lamaèskí darcovia krvi
14. decembra 2004 boli na zasadaní Miestneho
zastupite¾stva v priestoroch Miestneho úradu v

Lamaèi slávnostne ocenení Lamaèania, ktorí sú
pravidelnými darcami krvi.
Podrobnejšie sme vás o nich informovali v èísle 11−12
/2004 a tentokrát prinášame aj zopár záberov:

Mágia krajiny a poézia prírody
26. januára bola v galérii Nezábudka v priestoroch
Ligy za duševné zdravie na Ševèenkovej ulici 21
vernisá výstavy
„Mágia krajiny a
poézia prírody“.
G a l é r i a
Nezábudka bola
zaloená v októbri
2004
a
jej
programom
je
prezentova
tvorbu ¾udí s duševnými problémami, ktorí majú cit,
túbu a pochopenie pre výtvarné umenie. Sú na nej
vystavené obrazy zo súae „H¾adá sa talent“ pre
pacientov psychiatrických lieèební na Slovensku.

Usporiadate¾mi výstavy sú
spoloènos Pfizer, Liga za
duševné zdravie a
Slovenská národná galéria.
Výstava je otvorená v
pracovných dòoch od
10:00 hod. do 18:00 hod.
a potrvá do 13. marca
2005. Galéria sa nachádza
za Daòovým úradom a
redakciou Plus 7 dní v
Petralke. Od Nového
mosta k nej premávajú
autobusové spoje è. 91 a
191.

Ïalší pohár do vitríny futbalistov Lamaèa
Po minuloroèných úspechoch nášho ligového „Úvodné stretnutia sa nám vydarili. Po dvoch kolách
mustva dospelých nasledovali ich príklad aj naši sme viedli s vysokým skóre 16:2. Pribrzdili nás
vianoèné sviatky, keï sme prehrali s Ekonómom 0:3.
iaci.
U od skorých ranných hodín bolo v sobotu Aj keï v drustve máme dvoch výborných strelcov,
hru tvorí výborný
12. januára v telocvièni
kolektív. Prvé miesto
Prírodovedeckej fakulty
sme si zaslúili. Na
UK v Mlynskej doline
òom má nemalú
rušno. Na programe
zásluhu aj brankár
bolo siedme, posledné
Lukáš Závacký, ale
kolo Zimnej halovej
menova by som
futbalovej ligy iakov
mohol celé mustvo,
o Pohár
predsedu
ktoré
svedomito
futbalového
zväzu
trénuje v kadom
Bratislava–mesto.
neèase. Veríme, e
Závereèný zápas prilákal
svedomitá
zimná
do h¾adiska vyše tristo
príprava sa prejaví
divákov.
v jarnej èasti ligy.“,
V kategórii mladších
povedal tréner Jozef
iakov sa o prvenstvo
Haraslín.
rozhodovalo v priamom
staršími
súboji medzi Lamaèom a Mladší iaci FK Lamaè sa stali víazmi ligy vo svojej kategórii. Horný „Medzi
sme
v
Vajnorami.
V rad z¾ava: Závacký, Wallner, Vyhnalík, Lindovský (kapitán drustva), iakmi
Palkoviè, Pravda, (tréner) J. Haraslín, dolný rad z¾ava: Štefek, Holík,
poslednom zápase
dramatickom zápase Guoth, Buèák, Haraslín, Koèišèák. (Na fotografii chýba p. Buèiè.)
prehrali s víazom
zvíazili
napokon
mladší iaci Lamaèa nad Vajnormi a celú súa turnaja Vajnormi 2:3, a tak sme prišli o prvé miesto v
vyhrali. Získali tak ïalší pohár do u bohatej vitríny turnaji.“, dodal tréner mustva Peter Šogor.
Môeme sa pochváli najlepšími strelcami v oboch
našich futbalistov.

Ochrana spotrebite¾a
Prihovárame sa vám novou rubrikou, ktorá
nám všetkým pomôe lepšie sa orientova v
našich právach i povinnostiach spotrebite¾a.
Práva toti nemôu fungova bez uvedomenia
si aj svojich povinností, ktoré, rovnako ako
práva,
vyplývajú
z
najzákladnejších
obèianskych prejavov v ivote.
Do rubriky budete, veríme, prispieva svojimi
skúsenosami, dobrými i zlými, i vy. Redakcia
Lamaèana bude spolupracova s uznávanými
odborníkmi ochrany spotrebite¾a. Hneï na
zaèiatku však chceme upozorni, e nemôeme
poskytova konkrétne právne rady, pretoe
redakcia nezamestnáva právnika. Ak sa dostanete
do vyhrotenej situácie, kde u nebude staèi vaše
všeobecné právne vedomie spotrebite¾a a obèana,
budete sa musie obráti na špecialistu a jeho
sluby honorova.
Pre zaèiatok by sme sa radi v našej novej rubrike
venovali tomu, aby ste získali obèianske a
spotrebite¾ské sebavedomie, ktorého absencia
umoòuje
nezodpovedným
obchodníkom
obohacova sa na váš úkor.

Pokým si ako spotrebitelia nebudete vedomí
svojich práv, tak sa nedokáete chráni pred
zvo¾ou. O tom, e sú mnohí naši predajcovia
doslova zameraní na to, ako zneui vašu dôveru
nakupujúceho, netreba pochybova. Chcú preda
za kadú cenu. O sociálnom cítení s kupujúcimi
ani niet preèo hovori. Z ich h¾adiska je prvoradý
záujem preda. Neèudujme sa, veï máme pekné
príslovie – blišia koše¾a ako kabát.
Nu, buïme sebci aj my, veï ide predovšetkým o
našu peòaenku.
Spýtajme sa sami seba,
ko¾kokrát sme vedeli pri nákupe tovaru, e nás
obchodník okato okráda a predsa sme z akejsi
èudnej slušnosti niè nepovedali a tovar bez slova
zaplatili.
Nu takémuto spotrebite¾ovi nemono pomôc. A
tu sme aj pri povinnostiach. Ako spotrebitelia by
sme sa nemali necha vnúti do postavenia
okrádaného. Tovar treba necha lea na pulte a
ís nakupova inam. So svojou hanblivosou
umoòujeme inému obohacova sa na náš úkor.
Naše obèianske sebavedomie musíme prenies aj
do správania sa spotrebite¾ského.

Sviatoèné posedenie s dôchodcami
Koniec roka je v Lamaèi
obdobím, keï sa koná tradièné
predvianoèné
posedenie
našich dôchodcov. Na tomto
milom podujatí, ktoré sa
uskutoènilo aj 16. decembra
2004, sa v priestoroch školskej
jedálne na Malokarpatskom
námestí zišlo zhruba 150
osamelých starších ¾udí a
dôchodcov.
Predvianoèné
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posedenie je pre kadého z
nich malým sviatkom –
mnohí u toti ijú osamote
alebo nemajú iadnych
príbuzných.
Na
milé
rozhovory a chutnú veèeru v
príjemnej
atmosfére,
spoloène so starostom a
poslancami MZ, sa preto
všetci
právom
tešia.
Napokon, svoje o tom

Lamaèan 3 / 2005

Registratúra pre samostatne podnikajúce fyzické osoby
Struèný výber z Metodického návrhu Ministerstva vnútra SR
Metodický návrh MV SR, úèinný od 1. 1. 2005, upravuje
postup samostatne podnikajúcich fyzických osôb pri
plnení ich povinností zo Zákona è. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach – pri zabezpeèovaní správy
registratúrnych záznamov (ïalej len „dokumentov“?.
Správa dokumentov, vzniknutých pøi èinnosti
samostatne podnikajúcich fyzických osôb, obsahuje:
• manipuláciu s dokumentmi;
• úschovu dokumentov;
• vyraïovanie dokumentov.
Evidencia dokumentov musí obsahova minimálne: èíslo,

dátum prijatia alebo vzniku, vec a adresáta. Môe sa
vies osobitne pre jednotlivé skupiny dokumentov (napr.
objednávky, daòová agenda a pod.?. Dokumenty sa
musia uschováva v oznaèených úloných jednotkách
(napr. šanónoch? tak, aby nedošlo k ich poškodeniu,
strate èi zneuitiu. Dokumenty sa môu navrhnú na
vyradenie a po uplynutí ich prevádzkovej potreby alebo
lehoty uloenia a vyradenie sa oznámi príslušnému
štátnemu archívu. Znièenie dokumentov sa môe
vykona, ak si príslušný štátny archív do 30 dní neuplatní
nárok na prevzatie niektorých dokumentov.

Máme platný územno−plánovací podklad
pre rozvojové územie „Nový Lamaè“

OZNAM – Poslanecké dni
a najblišie zasadanie MZ
Váení spoluobèania,
ako sme vás u skôr informovali, poèas Poslaneckých
dní vám budú k dispozícii na konzultácie vdy dvaja
poslanci MZ Lamaè. Poslanecké dni sa uskutoèòujú
kadý posledný pondelok v mesiaci v zasadaèke
Miestneho úradu na Heyrovského ul. è. 2. Najblišie
termíny sú:
 V pondelok, dòa 28. marca 2005 od 16.00 do
17.00 hod., poslanci:
Ing. Jaroslav Mrva − èlen Miestnej rady a Komisie
financií a hosp. stratégie,
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák − predseda Komisie
financií a hosp. stratégie.
 V pondelok, dòa 25. apríla 2005 od 16.00 do
17.00 hod., poslanci:
Ing. Kvetoslava Ondrejíèková − èlenka Miest. rady
a Kom. financií a hosp. stratégie,
JUDr. Júlia Ondrišová − preds. Komisie pre veci
sociálne, zdravotnícke a bytové.
 V pondelok, dòa 30. mája 2005 od 16.00 do
17.00 hod., poslanci:
Mária Pikulíková − èlenka Komisie pre veci
sociálne, zdravotnícke a bytové,
Ing. Daniel Valentoviè − predseda Komisie verej.
poriadku, ivotného prostredia a bezpeènosti.
Najblišie zasadanie Miestneho zastupite¾stva sa
uskutoèní 15. marca 2005 o 14:00 hod. v
priestoroch MÚ Lamaè.

Ochrana obyvate¾stva
pred monými následkami
chemického a biologického
terorizmu
V prípade chemického alebo biologického
napadnutia treba:
• zachova pokoj a rozvahu, nešíri paniku a
napomáha jej zamedzeniu
• improvizovane si chráni dýchacie cesty vlhkou
tkaninou a opusti urýchlene ohrozený priestor
• sledova vysielanie televízie a miestneho rozhlasu
• plni pokyny vydané oprávnenými orgánmi
(miestnej samosprávy, najmä starostom)
• poui improvizované prostriedky na ochranu
dýchacích ciest, oèí a koe z vlastných odevov a
pomôcok
• utesni okná, dvere a vetracie otvory v miestnosti
pre ukrytie
• zbytoène netelefonova, okrem súrnych prípadov
(iba v tiesni)
• poskytnú pomoc susedom (najmä deom,
tehotným enám, starším, chorým osobám)
• dodriava nariadené hygienické, protiepidemické
opatrenia a protiepizootické opatrenia,
• pripravi sa na samoevakuáciu (prenosné svietidlo,
deka, lieky, doklady a pod.)

„Urbanistickú štúdiu zóny Nový
Lamaè“ obstaráva naša mestská èas od
septembra 2003. Územie Nového Lamaèa
tvorí dnes nezastavaný kopec nazývaný
„Zeèák“, územie záhradiek pod lesom nad
Zelenohorským potokom, ïalej areál rozostavanej
fakultnej nemocnice a územie nad eleznicou
známe ako „Zelená hora“.
Miestne
zastupite¾stvo
na
tohtoroènom
mimoriadnom februárovom zasadnutí odsúhlasilo
riešenie èistopisu štúdie, ktorá poslúi ako podklad
pre zmeny a doplnky platného územného plánu
mesta. Naše nieko¾koroèné snahy o zmenu
charakteru územia uzavrie rokovanie Mestského
zastupite¾stva na jeho júnovom zasadaní. V prípade
schválenia navrhovaných zmien celomestskej
územno−plánovacej dokumentácie budeme môc
pristúpi k druhej fáze prípravy územia, ktorou je
projektové zdokumentovanie hlavnej obslunej
komunikácie prepájajúcej rozostavanú kriovatku

Harmincova – Lamaèská – Rázsochy s komunikáciou
Cesta na Klanec. Komunikácia bude vedená cez
kopec „Zeèák“ a v jej línii sa navrhuje i umiestnenie
hlavnej nosnej siete technickej infraštruktúry,
strategickej pre rozvoj celého územia. Štúdia delí
ve¾kú rozlohu Nového Lamaèa na sektory.
Rozhodujúcu úlohu pritom hrá práve trasovanie
hlavnej obslunej komunikácie. Po jej projektovom
zdokumentovaní
budeme
môc
pristúpi
k obstarávaniu územných plánov zón pre jednotlivé
sektory, ktoré budú rieši zástavbu objektov na
konkrétnych parcelách a navrhnú dopravné
a technické vybavenie. V tejto etape bude
nevyhnutné zdruovanie vlastníkov dotknutých
pozemkov.

Mesaèník o ivote v Lamaèi, 7. roèník

Keï zistíte, e nastala mimoriadna udalos, alebo
máte podozrenie na teroristický útok s pouitím
toxických chemických látok alebo biologických
prostriedkov, okamite volajte telefónne èíslo:
112 – integrovaný záchranný systém – linka
tiesòového volania alebo
158 – Policajný zbor (platné do roku 2006)
150 – Hasièský a záchranný zbor (platné do r. 2006)
155 – Záchranná a dopravná zdravotnícka sluba
(platné do roku 2006)
Pri volaní na èíslo tiesòového volania uveïte:
• èo sa stalo, aké sú pozorovate¾né následky
• kde sa to stalo, objekt, ulicu, mesto a pod.
• vaše meno a èíslo telefónu
• po ukonèení hovoru poèkajte na spätný telefonát,
ktorým si operátor overí pravdivos a oprávnenos
volania.
V prípade záujmu sú na MÚ Lamaè u referenta CO k
dispozícii príruèky – Ochrana pred monými
následkami chemického a biologického terorizmu,
ktoré sa podrobnejšie venujú danej problematike.
Kovaèiè
referát CO, MÚ Lamaè
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RIADKOVÁ INZERCIA
Mladá rodina kúpi stavebný pozemok alebo
rodinný dom v Lamaèi, Záhorskej Bystrici,
Dúbravke alebo Raèi. Tel.: 0903/ 709 565, 02/
6428 8783.
Bearded Collie − Berieme záznamy na šteniatka po
výstavne úspešných importovaných rodièoch.
Info: 02/ 64531378, 0908 828 612, www.balza.sk
Vyšívam, pletiem a upravujem odevy.

!!! NOVINKA !!!
Riadková inzercia v Lamaèanovi
Váení Lamaèania, sme radi, e poènúc týmto
èíslom nášho mesaèníka u máte monos
podáva aj RIADKOVÚ INZERCIU za výhodné
ceny. Táto monos vznikla rozšírením rozsahu
Lamaèana na 8 strán, ktoré vám, ako dúfame,
prinesú ešte viac uitoèných informácií v
èitate¾nejšej podobe.
Obèianska riadková inzercia − rozumieme òou
inzertný dopyt alebo ponuku fyzickej osoby vo
forme textu – napr. dopyt na kúpu bytu, ponuka
predaja domácich zvierat, výmeny, darovanie
atï.
Taktie si dovo¾ujeme oznámi, e firmy majú
monos podáva komerènú riadkovú inzerciu
(max. 10 riadkov).
Pre firmy so sídlom v Lamaèi je PONUKA PRÁCE
ZADARMO. Dúfame, e túto monos vyuije èo

Cena obèianskej riadkovej inzercie
• prvý riadok 35,− Sk
• druhý a piaty riadok 15,− Sk
• kadý ïalší riadok 10,− Sk
Cena komerènej riadkovej inzercie
• prvý riadok 55,− Sk
• druhý a piaty riadok 25,− Sk
• kadý ïalší riadok 15,− Sk

Živicové nechty - akcia 650,- Sk.
Tel.: 0903/ 031 422

Mestská èas Bratislava − LAMAÈ

VYHLASUJE VÝBEROVÉ
KONANIE NA PREDAJ

Kompletný cenník inzercie
nájdete na stránke:
www.lamac.sk

Mestská èas Bratislava − LAMAÈ

Chcete sa zdarma obliecť, obuť?

PONÚKA NA PRENÁJOM
NEBYTOVÉ PRIESTORY

CHZ pri RK FÚ Lamač.

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.: 353024−032/0200

Lamaèan

iba za 399,− Sk
plošný inzerát B1/24 (6,1 x 1,9 cm) 11,6 cm2

Príplatky za zvýraznenie
• hrubé písmo 5,− Sk/riadok
• èierny rámèek 20,− Sk/inzerát
• farebné písmo 10,− Sk/inzerát
• farebný rámèek 35,− Sk/inzerát
− zvýraznenia je moné kombinova

Pripomíname, že charita pri RK FÚ Lamač
funguje každý pondelok od 16.00 - 18.00
hod. Môžete priniesť čisté šatstvo a obuv
alebo si podľa potreby zdarma uvedené veci
zobrať, a to pre deti aj dospelých.

Tu mohol by Váš inzerát

v objekte „Domu sluieb“ na
Malokarpatskom námestí è. 2..
− Ide o priestory o celkovej výmere 32 m2, v
ktorých je nutná realizácia stavebných prác. MÈ
pri posudzovaní predloených ponúk bude
preferova prevádzkovanie predajne drogérie.
− Písomné iadosti spolu zo L alebo výpisom z
OR zašlite najneskôr do 29. apríla 2005 na
adresu: Miestny úrad MÈ BA–Lamaè, Oddelenie
organizaèno−právne, Heyrovského 2, 841 03
Bratislava. Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Suleò,
t. è.: 02 /64 78 00 65, 02 /64 78 15 81.

lukratívneho pozemku p.è. 7/3 o výmere
617 m2 v bratislavskom k.ú. Lamaè na
Borinskej ul. a budovy postavenej na tomto
pozemku − tzv. SATELIT so zastavanou
plochou o výmere 475 m2.
− Pozemok je ve¾mi dobre situovaný z h¾adiska
prístupu autom i MHD, nachádza sa na rozhraní
starej a novej èasti Lamaèa pri kriovatke ulíc
Borinská a Lediny, neïaleko Vranèovièovej ulice.
V blízkosti je miestna ZŠ, obchodné centrum a
stredná obchodná akadémia.
− Záujemcovia o kúpu nehnute¾ností posielajte
svoje návrhy rámcových zmluvných podmienok −
výška kúpnej ceny (finanèné alebo vecné plnenie)
a podnikate¾ský zámer vyuitia nehnute¾ností −
na adresu miestneho úradu Lamaè, Heyrovského
2, Bratislava do 18. 3. 2005, kedy je uzávierka
podávania návrhov. Obálku oznaète heslom
SATELIT – neotvára.
− Blišie informácie na miestnom úrade Lamaè
alebo na www.lamac.sk, kontaktná osoba −
Ing. arch. Ponièanová.

mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè

Adresa redakcie: MÚ Lamaè, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 47, tel.: 02/ 6453 6611−3, 6478 0065, zodpovedná redaktorka Mgr. Katarína Závodná, e−mail:
katarina.zavodna@post.sk, tel.: 0905 419 402, predsedníèka redakènej rady JUDr. Júlia Ondrišová, korektúry Ing. Cecília Danišová, Príjem inzercie: Ing. ¼ubomíra
Klementisová, tel.: 02 /6478 0065, e−mail: klementisova@lamac.sk, grafika & DTP FUXO, Rajtákova 58, Lamaè, tel.: 02/ 6453 1371, tlaè NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o.,
Mlynská dolina 5, 841 05 Bratislava, tel.: 02/ 54 777 850, náklad 3.600 ks, do tlaèe zadané 8.3.2005, registraèné è. OÚ BA IV 1/99. Redakcia si vyhradzuje právo
na neuverejnenie dodaných príspevkov, resp. ich skrátenie, opravu jazykových, gramatických a štylistických chýb v príspevkoch. Zároveò nezodpovedá za obsahovú
stránku èlánkov a stanovisko redakcie sa nemusí zhodova s uverejnenými príspevkami. Nevyiadané rukopisy a fotografie nevraciame.
NEPREDAJNÉ

