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Vyberáme z obsahu

 Škola dostala nové počítače(s.3)
 Vlastnia byty, bývať v nich nemôžu(s.3)
 Vyhodnotenie vianočnej výzdoby(s.4)

Auto pre zamestnancov
Služobné auto Opel Astra, ktoré používal predchádzajúci starosta Peter Šramko, po zvolení jeho
nástupkyne niekoľko dní postával pred miestnym
úradom. Oľga Keltošová po svojom zvolení povedala, že sa bude voziť na vlastnom. Svoje slová zdá
sa dodržala. Podľa informácií miestneho úradu
bude služobný Opel k dispozícii zamestnancom
Miestneho úradu. Auto nepatrí k najmladším. Za
sebou má už desať rokov. Na úrad ho kupoval ešte
Ľubomír Plai, ktorý sa sem vrátil na post prednostu
miestneho úradu.
(mca)

Veľké upratovanie?

2007

Do Tesca až o tri mesiace

Obmedzenie premávky autobusov z Lamača smerom do Tesca bude trvať najmenej tri mesiace.
Začiatok Nového roka sa pre lamačanov cestujúcich verejnou dopravou nezačal najlepšie.
Začiatkom januára totiž Krajský úrad v Bratislave
pristúpil k náhlej zmene organizácie dopravy. Od
11. januára 2007 od 11.00 boli presmerované
linky 30, 37, 38, 63, 92 a 505 v smere do centra medzi zastávkami ŽST Lamač a Mokrohájska
na diaľnicu D2. Z tohto dôvodu linky 38 a 63
v smere z Lamača neobsluhujú zastávku Tesco
Lamač. Stalo sa tak aj napriek nesúhlasu magistrátu, Krajského dopravného inšpektorátu,
Národnej diaľničnej spoločnosti a Dopravného
podniku Bratislava. V smere do Lamača sa trasy
liniek nemenia. Táto zmena bude pretrvávať
minimálne tri mesiace.

Uzatvorená časť cesty je ešte stále súčasťou
stavby a nebola daná do predčasného
užívania. Na rade je Magistrát spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou, ktorí musia
požiadať Krajský úrad pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie o vydanie povolenia.
Krajský úrad to zistil na základe upozornenia
občanov, ktorí sa sťažovali, že je tam povolený
vjazd len pre MHD a prečo nie aj pre osobné
autá. Magistrát tam dopravu pustil bez vedomia Krajského úradu a na stavbu ako takú je
možný vjazd len pre zásobovanie popr. pre
obsluhu. Ostatné časti stavby sú dané do
predčasného užívania.
(mú,mca)

Starostka Oľga Keltošová a prednosta miestneho úradu Ľubomír Plai na svojich predchodcov zrejme v dobrom spomínať nebudú.
Pri preberaní agendy od bývalého starostu novozvolená starostka Oľga Keltošová zistila, že jej v
počítači chýbajú úradné dokumenty a korešpodencia.
Prednosta úradu zaznamenal šokujúci stav v tom,
že počítač jeho predchodcu Branislava Masára bol
znefunkčnený tak, že neboli vymazané iba dokumenty, ale i programy. Oba počítače starostkin i prednostov boli z hľadiska práce s údajmi spracovávanými
predchádzajúcim vedením nepoužiteľné. Nový prednosta úradu nemôže vďaka zásahom do výpočtovej
techniky nadviazať na činnosť svojho predchodcu a

nepozná ani priority úradu. Píše sa to v správe miestneho kontrolóra, ktorú predložil koncom januára na
miestnom zastupiteľstve.
Padlo trestné oznámenie
Starostka Oľga Keltošová sa po týchto zisteniach
obrátila na políciu a podala trestné oznámenie na
zneužitie právomoci verejného činiteľa. Na úrade sa
navyše rozbehla pátracia akcia po osobách, ktoré s
údajmi v počítačoch manipulovali a tým ich aj ničili.
Odpoveď na túto otázku by mala dať mestská polícia,
ktorú požiadala starostka o pomoc. Mužom zákona

Nenápadný

by sa to mohlo podariť vďaka kódovaciemu zariadeniu, ktoré sa používa pri otváraní a uzatváraní miestneho úradu.
Nadpráca?
Podľa výpovede jedného zo zamestnancov úradu
dochádzalo k manipulácii s počítačmi po pracovnej
dobe, vo večerných hodinách, počas vianočných sviatkov a cez víkendy.
Oľga Keltošová zostala „darčekom“ od predchádzajúceho vedenia šokovaná. „Najviac ma zaráža motivácia. Akú mohli mať, keď to spravili?“ povedala.
pokračovanie na strane 7

Už osem rokov žije v Lamači, vozí sa verejnou dopravou, no napriek tomu o ňom jeho susedia skôr nevedia. Nie je pritom nevýraznou osobou.
Roky sa pohybuje pri Vladimírovi Mečiarovi, v jeho vláde pôsobil dva krát ako podpredseda vlády, minister financií a najnovšie ako poslanec Európskeho parlamentu. Reč je o Sergejovi Kozlíkovi (56).
Keď som niekomu povedal, že bývate v Lamači, stretol som sa často s prekvapením. Ľudia o vás
zrejme nevedia. Žijete utiahnutým životom? Cítim
sa ako starý lamačan, hoci som sa sem presťahoval
až v roku 1999. Nebývam tu tak dlho, je jasné, že
starolamačania ma nemôžu poznať ako starousadlíka. Pamätať si ma ale môžu zo 60. a 70. - tych rokov
ako člena kapely The Merry Boys, s ktorou sme hrávali
v starej krčme u Havera, ktorá už neexistuje. V roku
1968 som tam vystupoval s kapelou ako čerstvý maturant. Bubeník Palo Krajíček bol lamačan, dnes už tu
ale nabýva. Poznal som veľa chalanov z Lamača, ktorí
sú už dnes samozrejme dospelí.
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Kde bývate? Bývame pod lesom, v radovej zástavbe rodinných domov na Havelkovej ulici.
Chvílu trvalo, kým sme si dohodli stretnutie. Musíte byť asi rozlietaný. Veľkú časť kariéry sa pohybujem
po celom Slovensku a v súčasnosti aj mimo republiky.
Prichádzam na víkend, takže možnosť bezprostredného kontaktu so mnou je obmedzená. Zúčastnil
som sa ale dvoch futbalových zápasov ako hráč na
pozvanie bývalého starostu Petra Šramka, ktorého osobne poznám a s jeho bratom som bol spolužiak.
Kde je možné vás v Lamači stretnúť? Chodieval
som pravidelne do potravín na námestí, no teraz
priznám sa nakupujem viac v obchodnom reťazci.
Ľudia ma môžu ale stretnúť v mestskej doprave, tam
dosť často stretnem lamačanov, ktorí sa mi aj prihovoria. Inak je tá príležitosť, ale minimálna. Lamač má len
jednu pizzeriu, čo mi tu chýba je dobrá kaviareň alebo
reštaurácia, kde by ma bolo vidieť určite častejšie.
Myslím, že aj to je nám miestne zastupiteľstvo či podnikatelia dlžní.
Vy nemáte vodičák? Nemám ho celý život, ale to
už som niekde aj povedal. V telefóne mám kompletnú
mestskú dopravu, viem sa orientovať v ktorejkoľvek
časti. Som starobratislavčan, býval som aj v Petržalke,
v centre mesta a teraz v Lamači.
Prečo ste si ho nikdy neurobili? Som roztržitý typ,
bol by som nebezpečnejší ako známe blondínky môjho
kolegu Jána Cupera. Ja som vedel prejsť na bicykli na
červenú v zamyslení nad nejakým problémom.
Ste spokojný s verejnou dopravou? Musím povedať, že tým, že sa udržala linka 63 a funguje linka
30, ktorú poznám ako autobus ešte zo 60. rokov, keď

chodila do Dúbravky, je to spojenie celkom dobré. Až
na jedinú skúsenosť, ktorú som mal sú spoje celkom
spoľahlivé, s čím samozrejme nemusia ostatní občania
súhlasiť. Niektorí obyvatelia sa mi však sťažovali, že
niekedy sa nedajú kúpiť cestovné lístky a potom od
nich revízor vymáha pokutu. Sľúbil som, že v európskom parlamente otvorím túto požiadavku. Samozrejme, že som žartoval, lebo je to v kompetencii mesta.
Vaša bývalá stranícka kolegyňa Oľga Keltošová sa
stala starostkou. S HZDS sa nerozišla v najlepšom, potešili ste sa z jej úspechu? Samozrejme, že opustenie
strany, ktorej som členom, nie je radostné poznanie
vo vzťahu ku kolegovi, ale ja politické vzťahy do osobných neprenášam. Oľga Keltošová je veľmi bystrá a
organizačne veľmi zdatná a do istej miery ukázala istú
silu a kreativitu. Myslím si, že bude dobrá starostka a
uplatní aj kontakty, ktoré má. Kedykoľvek sa s ňou rád
stretnem a porozprávame sa, pretože je inteligentná
a bystrá.
Ste s ňou v kontakte? My sa stretávame náhodne.
Ale minimálne rok som ju nestretol. Vždy keď ide
okolo autom tak si zamávame. Ale predpokladám,
že teraz, keď bude viac „prilepená“ v Lamači, bude
väčšia príležitosť.
Zablahoželali ste jej? Viete, že som aj chcel, ale
potom som cestoval niekde do Bruselu, mal som naponáhlo. Ale myslel som na to.
Lamač je najmenšou mestskou časťou s vysokou
koncentráciou ľudí, ktorí pôsobili, alebo spolupracovali s HZDS. Okrem vás a Oľgy Keltošovej tu bývala
europoslankyňa Irena Belohorská, vilu si tu postavil
pokračovanie na strane 4
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U z n e s e n i a zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva

97 rokov - Mikletičová Mária
94 rokov - Kršáková Anna
92 rokov - Janeček Ján
85 rokov - Bacharová Anna
80 rokov - Velgosová Zoza, Trebatický Jozef,
Jurík František, Lučeničová Otília,
75 rokov - Jamrichová Hedviga, Guther
Eduard, Fritz Anton, Juríčková Gizela,
Habovčíková Anna, Brutenič Anton,
Futrošová Emília, Kompaníková Mária

mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 25.1.2007

Srdečne blahoželáme!

Údaje pochádzajú zo záznamov polície. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlòujeme.

K i n o L A M AČ
17. február 2007
O 16:00 a 18:00 h.

Eragon
akčný, krimi, sci-fi
USA

Centrum vzdelávania – kino Lamač

ANGLIČTINA
II. semester od 19. II. 2007
Pre študentov aj dospelých
Tel.: 0903 433 604

21. február 2007
ŠAŠO MAROŠ 17.30 – 18.30 hod.
DISKOTÉKA 18.45 – 21.00 hod.
Vstup pre deti
MŠ Heyrovského, Zlatohorskej
a žiakov ZŠ zdarma
Vstup pre cudzích návštevníkov 20,- Sk

Kopírovanie v Knižnici
Bezplatný internet a už aj
kopírovanie a tlač za výhodné ceny.
Tieto služby môžete využívať v knižnici
na Malokarpatskom námestí 1.
Za kópiu vo formáte A4 zaplatíte
od 1,- Sk a za A3 od 2, Sk.
Radi Vás obslúžime počas
knižničných hodín:
Otváracia doba
Pondelok

13,00 hod.

19,30 hod.

Utorok

9,00 hod.

19,30 hod.

Streda

13,00 hod.

19,30 hod.

Štvrtok

9,00 hod.

19,30 hod.

Piatok

13,00 hod.

19,30 hod.

• Uznesenie č. 2/2007/V k návrhu rokovacieho poriadku MZ
– zrušuje uznesenie č. 8/1999 zo dňa 4.3.1999, ktorým
miestne zastupiteľstvo schválilo rokovací poriadok
mestskej časti Bratislava– Lamač
– schvaľuje predložený návrh rokovacieho poriadku
mestskej časti Bratislava– Lamač s pripomienkami
• Uznesenie č. 3/2007/V k návrhu na zrušenie uznesenia MZ č. 111/IV/2005 k Urbanistickej štúdii zóny
Staré záhrady vo väzbe na predložený prepracovaný návrh štúdie z októbra 2006
– zrušuje uznesenie MZ č. 111/IV/2005 zo dňa
20.9.2005
– ukladá predložiť prepracovaný návrh Urbanistickej
štúdie zóny Staré záhrady na prerokovanie na komisiu
financií, podnikateľských aktivít a dopravy a komisiu
výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky
• Uznesenie č. 4/2007/V k návrhu na vymenovanie
prednostu miestneho úradu
– schvaľuje Ľubomíra Plaia za prednostu Miestneho
úradu MČ Bratislava Lamač dňom 29.1. 2007
• Uznesenie č. 5/2007/V k správe o kontrole plnenia
uznesení
– berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s pripomienkami
– súhlasí s vyradením uznesení :14/IV/2006; 25/
IV/2006; 26/IV/2006; 68/IV/2006; 90/IV/2006; 97/
IV/2006,
– súhlasí so zmenou znenia uznesenia č. 111/IV/2006
zo dňa 17.10.2006 nasledovne: Schvaľuje predĺženie
nájmu nebytových priestorov v budove ZŠ na Malokarpatskom námestí pre p. Černú na dobu určitú 1 rok
– zrušuje uznesenie č. 1/2007 v bode K (vykonanie
personálneho a finančného auditu)
• Uznesenie č. 6/2007/V k návrhu plánu kontrolnej
činnosti MK na I. polrok 2007
– berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti
MK na I. polrok 2007 bez pripomienok
– ukladá miestnemu kontrolórovi realizovať úlohy plánu v I. polroku 2007
• Uznesenie č. 7/2007/V k správe o kontrole pokladne v II. polroku 2006
– berie na vedomie správu o kontrole pokladne za II.
polrok 2006 s pripomienkami
• Uznesenie č. 8/2007/V k správe o činnosti miestneho kontrolóra v roku 2006
– berie na vedomie predloženú správu o činnosti
miestneho kontrolóra v roku 2006 s pripomienkami
– berie ne vedomie prehľad plnenia plánu kontrolných
úloh s pripomienkami
• Uznesenie č. 9/2007/V k správe o kontrole realizácie letnej údržby v r. 2006 v porovnaní s uzatvorenou
zmluvou
– berie na vedomie predloženú správu o kontrole letnej údržby za rok 2006 s pripomienkami
– ukladá prednostovi MÚ všetky opatrenia navrhnuté
v kontrolných správach ku koseniu za roky 2004 – 2005

vyhodnotiť a zapracovať do zadania pre verejné obstaranie zhotoviteľa letnej údržby na roky 2007 – 2009
• Uznesenie č. 10/2007/V k správe o preberaní agendy starostu a prednostu MÚ
– berie na vedomie správu miestneho kontrolóra o
preberaní agendy starostu a prednostu MÚ s pripomienkami
– ukladá kontrolórovi podať správu o škodách vzniknutých v súvislosti s manipuláciou PC a výsledku konania šetrenia
– ukladá miestnemu kontrolórovi, podať správu o
výsledku činnosti orgánov činných v trestnom konaní
miestnemu zastupiteľstvu
• Uznesenie č. 11/2007/V k situačnej správe Mestskej
polície za mesiace november – december 2006
– berie na vedomie predloženú situačnú správu
miestnej polície za mesiace november a december
2006 s pripomienkami
• Uznesenie č. 12/2007/V k situačnej správe obvodného oddelenia PZ SR – Dúbravka za obdobie od 1.
1. 2006 do 31. 12. 2006
– berie na vedomie predloženú situačnú správu obvodného oddelenia PZ SR – Dúbravka za obdobie od 1.
1. 2006 do 31.12. 2006 s pripomienkami
• Uznesenie č. 13/2007/V k návrhu na zaujatie stanoviska k dodatku k Štatútu hl. m. SR Bratislavy, (zmena
článku 6 a 49)
– zásadne nesúhlasí s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta a to čl. 49 – rozpočtové určenie príjmov
hlavného mesta a mestských častí
– konštatuje, že predmetný návrh primátora hl. mesta
je likvidačným pre mestské časti hl. mesta Bratislavy,
keďže mesto nespravodlivo a nesystémovo znižuje daňový príjem mestských častí oproti roku 2006, pričom
prognózovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb
získaný hlavným mestom rastie v roku 2007 o vyše
15% oproti prognóze roku 2006
– žiada primátora a mestských poslancov hl. mesta,
aby navrhli a schválili rozdelenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb získanej hlavným mestom percentuálnym podielom v pomere 54% pre mestské časti a
46% pre hl. mesto Bratislava
– ukladá mestskému poslancovi za Lamač oboznámiť
na rokovaní mestského zastupiteľstva primátora a
mestských poslancov s týmto uznesením k Štatútu hl.
mesta vrátane dôvodovej správy k tomuto uzneseniu
– vyzýva mestského poslanca na mestskom zastupiteľstve hlasovať v zmysle prijatého uznesenia MZ Ba
– Lamač
• Uznesenie č. 14/2007/V k návrhu na zaujatie stanoviska k návrhu rozpočtu hl. m. SR Bratislavy na
roky 2007 – 2009
– nesúhlasí s predloženým návrhom rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy na roky 2007 – 2009
• Uznesenie č 15/2007/V k návrhu na zloženie a doplnenie stálych komisií pri MZ Bratislava Lamač a
pokračovanie na strane 5

tel.: 02/64 78 97 37

stránkové hodiny na MÚ
www.lamac.sk starostka@lamac.sk

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

10.00–12.00 h 13.00–17.00 h
nestránkový deò
07.30–12.00 h 13.00–16.30 h
08.00–11.00 h
nestránkový deò

sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 353024-032/0200
tel.: 02/ 6453 6611, 6453 6612, 6453 6613, 6478 0065
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Riadkovú aj plošnú inzerciu do mesačníka Lamačan podávajte prosím v našej zberni inzercie: firma FUXO, Lamač - Rajtákova 58, tel: 02/ 64531371, 0905 553699, e-mail: lamacan@fuxo.sk, všetky informácie nájdete na www.lamacan.sk

Jubilanti v mesiaci február
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Riadkovú aj plošnú inzerciu do mesačníka Lamačan podávajte prosím v našej zberni inzercie: firma FUXO Lamač

Nová očná optika v Lamači

Vážení zákazníci, pozývame Vás do novootvorenej
očnej optiky na Heyrovského ulici č.1 v Lamači. Zákazníkom ponúkame okrem okuliarov aj rôzne doplnkové
služby, ako napríklad vyšetrenie zrakovej ostrosti očným
lekárom alebo optometristom (vyšetrenie zrakovej
ostrosti na blízko i do diaľky, bez použitia mydriatík,
autorefraktokeratometrom), meranie vnútroočného
tlaku očným lekárom, vyšetrenie očného pozadia
očným lekárom. Ponúkame podstatnú časť sortimentu
kontaktných šošoviek aj s roztokmi na ich údržbu,
a to od jednodňových cez dvojtýždňové, mesačné,
trojmesačné až po ročné od firiem Bausch&Lomb,
Johnson&Johnson, Ciba Vision a iné.
Okuliare sú najstaršou a najspoľahlivejšou pomôckou na korekciu zrakových chýb. Aj keď kedysi boli
okuliare len nutným zlom, dnes sa pre väčšinu
nositeľov stali aj módnym doplnkom, šperkom. Es-

tetické hľadisko je však len druhoradé. Na to, aby vám
okuliare dobre slúžili, musia byť kvalitné a odborne
vyhotovené. V našej optike nájdete okuliarové rámy
rôznych značiek ako napr. Sihouette, Trussardi, Iceberg, Laura Biagiotti a veľa iných, ktoré sú vyrobené z
nových, moderných materiálov, napríklad titánové (mimoriadne ľahký a pružný materiál), plastové v rôznych
farebných variáciách (veľmi módne), patentné (bezrámové) okuliare ktoré sú takmer neviditeľné a veľmi
obľúbené obruby viazané silonom (polobezrámové).
Výber okuliarových šošoviek závisí najmä na druhu
očnej chyby, ale aj na potrebách a predstavách nositeľa
okuliarov. V prípade, že zákazník nosí rôzne dioptrie
do diaľky a do blízka, môžu sa použiť bifokálne alebo
multifokálne okuliarové šošovky. Tým sa nositeľ vyhne
potrebe striedať okuliare a docieli sa zrakové pohodlie
klienta. Hrúbka a ľahkosť okuliarových šošoviek sa dá
ovplyvniť zvolením vhodného indexu lomu a správneho materiálu, z ktorého sú šošovky vyrobené (plast,
sklo). Do úvahy je potrebné brať aj veľkosť a tvar
okulia-rového rámu. Dioptrické okuliarové šošovky
môžu byť rôzne zafarbené podľa predstáv zákazníka,
alebo môžu byť vyrobené z materiálu, ktorý reaguje
na intenzitu UV žiarenia zmenou svojho zafarbenia
(fototropné šošovky – ich farba sa mení od čírej až po
tmavohnedú alebo tmavosivú). Naša ponuka zahŕňa
širokú škálu okuliarových šošoviek od rôznych výrobcov, napr. Essilor, Rodenstock, Sagitta, či Zeiss.
Ponúkame aj kvalitné slnečné okuliare rôznych
značiek ako napr. Ray-Ban, Vogue, Laura Biagiotti, Trussardi, Belstaff či Polaroid, ktoré spĺňajú všetky dôležité
podmienky ako: chrániť zrak pred UV žiarením (ktoré
môže spôsobiť zákaly šošovky, prípadne iné komplikácie), absorbovať slnečné žiarenie (filtre s označením 0

Škola dostala počítače

Rajtákova 58 tel: 02/ 64531371 0905 553699 e mail: lamacan@fuxo sk všetky informácie nájdete na www lamacan sk

Východiskovou myšlienkou celej výstavy je znázornenie ucteniasa Jána Nepomuckého.
Je stelesnením spájajúcim národy, ku ktorým patrí
história, tradícia a spoločné hodnotové predstavy.
Zámerom výstavy je vizuálna konfrontácia návštevníkov s témou vzbudenia ich záujmu o myšlienku
novej strednej Európy.
Výstava sa otvára 22. februára v Múzeu mesta
Bratislava na nádvorí Starej radnice a môžete ju
navštíviť do 1. apríla tohto roku.
Peter Šoula

Vlastnia byty, bývať v nich ale nemôžu

Mesaèník o živote v Lamaèi, 9. roèník
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otváracie hodiny:
Po: 11:00 - 18:30
Ut: 11:00 - 18:30
Str: 9:00 - 16:00
Štv: 11:00 - 18:30
Pia: 9:00 - 16:00
So, Ne: zatvorené

Ján Nepomucký – Svätec
strednej Európy

V základnej škole sa koncom januára uskutočnil
Deň otvorených dverí. Navštívili nás rodičia našich
žiakov a niektorí rodičia budúcich prvákov. Som
rada, že prejavili záujem o našu prácu i o to, vidieť
svoje ratolesti priamo pri práci. Poďakovanie patrí
pani riaditeľke pobočky VÚB banky v Lamači a pani
starostke, ktoré v tento deň odovzdali škole päť
počítačov. Tieto by mali slúžiť pedagógom školy k ich
práci. Hovorilo sa i o ďalších možnostiach spolupráce
školy a VÚB banky. Dúfam, že sa podaria a budú na
úžitok obidvom stranám. Ešte raz ďakujeme.
Mgr. Alena Petáková – riaditeľka školy

Vlastníci bytov v novostavbe dvoch výškových domov
pri bývalom Obchodnom dome Lamač na ulici Podháj
majú hlavu v smútku. Investor im sľuboval, že do marca 2005 budú bývať. Namiesto kľúčov od bytu im však
zostali len dlhy a prázdne sľuby. Lamačanu sa podarilo
skontaktovať s jedným z vlastníkov, ktorý nám o probléme prezradil viac.
Polyfunkčný dom začalo realizovať Bytové družstvo
Lamač-Podháj v roku 2003. V domoch mali vybudovať
94 bytov. Generálnym dodávateľom sa stala eseročka
Satkostav, ktorá sídli na rovnakej adrese ako investor Bytové družstvo Podháj.
Začiatok výstavby najskôr oddialila petícia občanov,
ktorí proti komplexu protestovali, no potom sa už
stavba vyvíjala veľmi sľubne. Domy rástli, nebol teda
žiadny dôvod na obavy. Výstavba sa dostala do štádia
hrubej stavby.
Novostavieb bolo v tom čase málo a tak sa viacerí
dali ľahko nahovoriť na nové byty práve u nás v Lamači.

a 1 sa používajú v ochranných alebo imidžových okuliaroch, bežné slnečné okuliare majú filter s označením
2 a 3 a filtre s označením 4 sú určené pre extrémne
podmienky ako sú hory, more, pričom je veľmi dôležité
že nie sú vhodné pri šoférovaní lebo môžu skresľovať
vnímanie signálnych farieb -semafory a pod.). Slnečné
okuliare nesmú skresľovať obraz pretože dlhodobé
nosenie nekvalitných slnečných okuliarov môže
poškodiť váš zrak. Medzi špeciálne vlastnosti slnečných
okuliarových šošoviek zaraďujeme polarizačné filtre (vhodné pri šoférovaní, pri vodných aj zimných
športoch), antireflexné úpravy na vnútorných plochách
šošoviek (znižujú vplyv rušivých odrazov svetla), a v
neposlednej rade aj samotné farebné odtiene okuliarových šošoviek (do hmly a dažďa sú vhodné žlté alebo
oranžové šošovky). Zrkadlová úprava na vonkajších
plochách šošovky taktiež znižuje vplyv rušivých odrazov svetla. Na záver by sme radi zdôraznili že spôsob čistenia okuliarových šošoviek (plastové šošovky
umývajte zásadne na mokro) výrazne ovplyvňuje ich
životnosť a kvalitu Vášho videnia, preto mu venujte
náležitú pozornosť.
Na našej stránke www.eurooptika.sk sa môžete
dozvedieť viac.
Heyrovského 1, Lamač, Bratislava 841 03
tel.: 02 / 6428 2808

Satkostav ich presvedčil aj svojimi referenciami, výstavbou na Zámockej ulici a nadstavbou budovy Krymu na
Šafárikovom námestí. „Vyplatili sme celý byt, no keď sme
mali dostať v roku 2005 kľúče, nedočkali sme sa. Od generálneho dodávateľa stavby pána Satka sme sa dozvedeli, že problémy nastali v súvislosti so subdodávateľmi,
ktorí svoju prácu flákali, nedodali požadovanú kvalitu
a kvôli nim sa preto termín kolaudácie oddialil,“ hovorí
jeden z majiteľov bytov v rozostavanom komplexe, ktorý
si neželal byť menovaný. „Do rúk sme však dostali listy
vlastníctva na rozostavanú stavbu a tak sme sa upokojili.
Verili sme, že bude všetko v poriadku,“ dodal. Podľa jeho
informácií vyplatili viacerí majitelia na 90 až 100 percent.
Prekvapenie prišlo vo chvíli, keď sa dozvedeli, že stavba viazne kvôli zlej finančnej situácii generálneho dodávateľa.
Nasledovala zmena stavby pred dokončením, čím sa
medzi dva výškové domy dostal nízkopodlažný objekt.
„Pán Satko nám povedal, že by mu to malo vykompezovať
finančné suchoty. Najskôr tam chcel mať byty, ale keď o ne
nikto nejavil záujem, povedal nám, že tam chce mať solárium a fitnes centrum,“ dozvedáme sa od majiteľa bytu.
Od plánovaného termínu odovzdania nehnuteľnosti
uplynú o dva mesiace už dva roky. Namiesto bytov majú
však mnohí len miliónové hypotéky a musia sa potĺkať po
podnájmoch. „Pán Satko s nami už ani nekomunikuje a my
nevieme čo máme robiť. Musíme ho dať na súd,“ hovorí
nahnevaný vlastník nedokončeného bytu. Najnovšie vraj
pán Satko sľubuje, že byty odovzdá v auguste tohto roka.
Osloviť sme sa pokúsili aj Milana Satka zo Satkostavu.
Jeho asistentka nám odkázala, že sa ozve, jeho reakcie
(mca)
sme sa ale nedočkali.

Seniori v bazéne
Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska sa mohli
pochváliť v závere roka bohatým programom. November a december sa niesol v duchu stretnutí a športu.
Koncom predposledného mesiaca v roku sme sa
zoznámili s kandidátmi do miestneho zastupiteľstva
pred komunálnymi voľbami. Začiatok decembra patril
pravidelnému prvopiatkovému stretnutiu, no radosť
sme mali aj o pár dní z mikulášskeho večierka, či stolnotenisového turnaja.
Prvopiatkové decembrové stretnutie bolo svojím obsahom trochu neobyčajné. Začalo sa malým
pohostením členkou organizácie, ktorá oslavovala
narodeniny. Záujemci o kultúru sa potom vybrali autobusom do Múzea Chorvátov na Slovensku, ktoré
sídli v Devínskej Novej Vsi. Komu zostal športový duch,
navštívil aj bazén miest-neho fitnes centra.
Vydarenú akciu si plánujeme zopakovať. V chorvátskom múzeu sa totiž okrem stálych expozícií organizujú aj aktuálne výstavy. No a samozrejme nezabudneme ani na bazén. Predpokladáme, že tentokrát vo
väčšom počte.
Eva Križanová, JDS Lamač

Chcete si oddýchnuť?
Lamačskí dôchodcovia tvoria tri špecifické spoločenstvá:
– Klub dôchodcov – stretávajú sa v budove kina dvakrát do týždňa
– Jednota dôchodcov Slovenska – priestory kina im
patria prvý piatok v mesiaci dvakrát do týždňa majú
možnosť hrať v športovej hale stolný tenis, v stredu
(18 h – 20 h) a v sobotu (12 h - 14h)
– Seniori penziónu – majú svoje podujatia v priestoroch penziónu
Križanová Eva, JDS Lamač
Tel.: 64 781 97,5 0904 086 792
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Pre bezpečnosť Vašich detí
Hoci zákon o premávke na pozemných komunikáciách jasne hovorí, že vodič je povinný dať prednosť
chodcom prechádzajúcim cez prechod pre chodcov,
pričom ich nesmie ohroziť ani obmedziť, realita na
bratislavských cestách je žiaľ, úplne iná. Preto sa
príslušníci bratislavskej mestskej polície zapájajú do
preventívneho projektu Bezpečná cesta do školy.
Predovšetkým v ranných hodinách pomáhajú zabezpečovať bezpečný pohyb žiakov do školských lavíc
cez frekventované cesty v blízkosti základných škôl.
Mestských policajtov aj v našej mestskej časti je žiaľ
málo. Preto prichádzajú s ponukou zapojiť sa do spomínaného projektu aj prostredníctvom Vás obyvateľov.
Zákon o premávke na pozemných komunikáciách dáva
oprávnenie na zastavovanie motorových vozidiel, v
blízkosti predškolského alebo školského zariadenia, pri
prechádzaní cez vozovku školskou mládežou aj osobe,
ktorú poveril okresný dopravný inšpektorát.
Ak máte teda záujem v tomto smere spolupracovať s mestskou políciou, kontaktujte jej hovorcu
Petra Plevu na číslach 5998 0620 alebo 5998 0625,
prípadne na mobilnom čísle 0903/233628. Rád Vám
poskytne všetky informácie. Dobrý pocit, že Vaše
dieťa sa bezpečne dostalo aj vďaka Vám do školy
bude určite stáť za to.
kontakt: PhDr. Peter Pleva,
hovorca Mestskej polície
hlavného mesta SR Bratislavy
tel.:
02/599 806 25
mobil:
0903/233 628
e-mail:
hovorca@mp.bratislava.sk
internet: http://www.msp.bratislava.sk

„Nenápadný” pokračovanie zo strany 1
vodohospodár Július Binder, ale aj exminister vnútra
Ľudovít Hudek a hovorilo sa, že tu istý čas, začiatkom 90. rokov býval aj Vladimír Mečiar. Čo ich sem
prilákalo? O Mečiarovi som to nepočul. Býval tu aj
bývalý poslanec Peter Brňák, ale odišiel, lebo nevedel
zvládnuť problémy s vodou. Nemyslím si že je to veľa.
Povedali ste mi päť, šesť mien.
Ale zvučnejších... Zvučných mien má HZDS za
sebou veľa, keď si vezmete celú jeho históriu. Keď zoberiete ktorúkoľvek časť Bratislavy napočítate ich určite
aj päť. Myslím, že ste to trošku štylizovali. A na druhej
strane ste sám povedali, že sú v pohybe a niektorí tu už
nebývajú. Neviem to nejak komentovať. Ja to tu milujem. Skutočne, kto nebýva v Lamači okráda seba aj svoju rodinu. Lamač má svoju špeciálnu klímu, dopravnú
situáciu, ktorá sa určite teraz výrazne vylepší. Musím
pritom povedať, že som sa na jej riešení tiež podieľal.
V roku 1996 sme boli v Japonsku a vybavili sme úver
na výstavbu tunela Sitiny za výhodných podmienok.
Bohužial potom veľmi dlho trvali rozbehové práce.
Čo hovoríte na to, že tunel Sitiny by sa mal nazývať Františka, teda ako manželka bratislavského
primátora? Samotný názov Františka je pekný, ale
súvislosť sa mi nepáči. To by nemalo byť stavané na
nejakých osobných veciach. To keď už, tak by sa mal
ten tunel volať po Mečiarovej manželke.
Margita? Áno.
Pred takmer tromi rokmi ste boli zvolený za europoslanca, stratili ste sa z domácej scény. Nechýba
vám to? Myslím, že nie, pretože politika so sebou
nesie problém straty súkromia. A ja ho tak troška
začínam nachádzať. Voľnejšie sa mi dýcha. Cítim to

v meste, vo verejnej doprave, už to nemá charakter
mítingov. Som spokojnejší. Stále pôsobím v odbornej
rovine, aj keď už nechodím na diskusie do televízie.
V HZDS som pracoval na volebnom programe, robím
odborné stanoviská k rozpočtu, nielen k európskemu
ale aj domácemu. Niekedy počujem od priaznivcom
HZDS, že im chýbam, ale musia prísť aj noví ľudia a
časom aj noví lidrí, aby strana prežila.
O tom novom lídrovi v HZDS to myslíte vážne?
Raz to musí prísť. Zatiaľ na Mečiara nikto nemá, ale
raz to príde. Strana, ktorá si nevie vyriešiť svoju personálnu budúcnosť nemôže mať perspektívu.
Ako ste na tom s kontaktom na šéfa HZDS, keď
ste v Bruseli a on ako je známe nemá telefón? Mám
kontakt na jeho šoféra aj osobnú sekretárku. Takže
pokiaľ je niečo akútne a rýchle tak sa vieme v priebehu
niekoľkých nepoviem, že desať minút, ale niekoľkých
hodín spojiť. Som však členom politického grémia,
takže to je môj základný kontakt. Necítim v tom nejaký deficit.
Zodpovedal váš šéf verejnosti financovanie vily
Elektra? Vo vzťahu k verejnosti tá kauza neprispela k
Mečiarovej popularite.
Do roku 2009 ste europoslancom, čo potom?
Nechcete sa vrátiť do domácej politiky? V každom
prípade chcem zostať v programovom a odbornom
vedení hnutia, ale túto otázku ešte nemám zodpovedanú, či budem mať ambíciu kandidovať do európskeho, alebo slovenského parlamentu.
Ak by ste sa vrátili domov, chceli by ste ísť do parlamentu, alebo exekutívy? Skôr by som sa orientoval
na odbornú profiláciu. To znamená v rámci riadiacich
štruktúr, podnikov, či bankovej rade.
(mca)

PORADŇA pre majiteľov psov
MESTSKÁ POLÍCIA HLAVNÉHO MESTA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Gunduličova 10, 811 05 Bratislava
Plánujete kúpiť psa, prípadne ho už máte?
Ak ste sa rozhodli zakúpiť si psa, musíte vedieť
za akým účelom si ho kupujete. Preto je potrebné
si uvedomiť všetky požiadavky kladené na plemeno,
pre ktoré ste sa rozhodli. Musíte brať do úvahy jeho
fyzické a povahové vlastnosti, jeho temperament
i osobitné nároky. Pes nie je vec, ktorá keď sa po
prázdninách zunuje, tak ju jednoducho odložíte.
Pre majiteľov psov, ale aj pre tých, ktorí sa rozhodujú zadovážiť si „nového člena rodiny“ pripravila
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy bezplatnú poradňu. Rady sa týkajú činnosti budúceho majiteľa psa ešte pred jeho kúpou a orientované budú na
výber plemena, pohlavie a vek psa, nároky na starostlivosť o psa príslušného plemena, ako aj otázky súvisiace s prihlasovacou povinnosťou. Druhou oblasťou
poradne je činnosť majiteľa psa pri starostlivosti a výchove konkrétneho psa. Záujemcovia môžu získať informácie týkajúce sa kŕmenia psa a jeho zoohygieny,
ako aj informácie o socializácii a základoch nervovej
činnosti psíka a čo je najdôležitejšie, základné otázky
výchovy a výcviku každého psa.
Poradňa poskytuje taktiež informácie v otázkach
súvisiacich s úlohou majiteľa psa – takzvaného vodcu
svorky, jeho sebaovládaní, dôslednosti pri jeho výchove a výcviku, charakterových vlastnostiach i správanie sa človeka so psom na verejnosti.
Na otázky je pripravený odpovedať kynológ
mestskej polície František Hrádek. Záujemcovia sa s
ním môžu telefonicky kontaktovať v čase medzi 8.00
hod. až 10.00 hod. počas pracovných dní na číslach
02/6542 0955, prípadne na mobilnom čísle 0903/233
614. Po dohovore je možné aj osobné stretnutie.
kontakt: PhDr. Peter Pleva,
hovorca Mestskej polície
hlavného mesta SR Bratislavy
tel.:
02/599 806 25
mobil:
0903/233 628
e-mail:
hovorca@mp.bratislava.sk
internet: http://www.msp.bratislava.sk

4
Lamaèan 2007-02.indd 4

PRÍĎTE NAVŠTÍVIŤ

REŠTAURÁCIU TROJKA

NA MALOKARPATSKOM NÁMESTÍ
a VYUŽITE JEDNU ZO ZĽIAV.
VIAC INFO NA WWW.TROJKA.SK
AKCIE PLATIA V ČASE 1800 AŽ 2300 HOD.

Akcie
Pondelok: Narodeninový alebo meninový
oslávenec 50% zľava na jedlo
Utorok: Všetky jedlá z kuracieho mäsa
iba za 99,- Sk
Streda:
Pri konzumácii dvoch hlavných
jedál - DEZERT ZDARMA
Štvrtok: Všetky jedlá z bravčového mäsa
iba za 109,- Sk
Piatok:
Pri konzumácii troch hlavných
jedál - fľaša VÍNA ZDARMA
Sobota
/Nedeľa: Príloha k hlavnému jedlu
iba za 10,- Sk

Príďte sa k nám zabaviť 9. marca 2007
so skupinou KMEŤOBAND.
Lamaèan 2 / 2007
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V Lamači ponúkajú pripojenie na optický kábel
V minulom roku sa v našej mestskej časti začalo
s budovaním optickej siete. Do bytových domov na
Heyrovského a Studenohorskej ulici sa už začalo s
naťahovaním optického kábla. Tento rok sa pripoja
ďalšie domy na Bakošovej a Na barine a postupne
sa pripravuje rozšírenie optickej siete aj do starej
časti Lamača.
Čo je to optický kábel?
Optický kábel je najmodernejšia technológia
umožňujúca vysokorýchlostný prenos akýchkoľvek
digitálnych dát. Tie sa prenášajú svetelným lúčom
na rozdiel od metalických vodičov, ktoré na prenos dát využívajú elektromagnetické vlnenie a sú
náchylné na rôzne typy rušenia. Pri šírení svetla v
optickom kábli nedochádza k elektromagnetickému rušeniu a prenos dát je veľmi spoľahlivý.
Internet, televízia...
Prenášané dáta v optickom kábli môžu byť
využité pri poskytovaní ľubovoľných komunikačných

služieb, ako napríklad vysokorýchlostný internet,
digitálna televízia, rádio, telefonovanie, video
a hudba na želanie, on-line hry a mnohé ďalšie.
Dátová kapacita optickej linky je taká veľká, že
všetky tieto služby je, v prípade potreby, možné
využívať súčasne bez zníženia kvality či prenosovej
rýchlosti.
A cena?
Pripojenie na optický kábel poskytuje obyvateľom
Lamača už dnes možnosť najrýchlejšieho pripojenia na internet s rýchlosťou až 10 Mbit/s smerom
k užívateľovi a 4Mbit/s od užívateľa. Spoločnosť,
ktorá u nás optické káble inštaluje už v priebehu
februára ponúkne v objektoch, pripojeným optickým káblom novinku, pripojenie digitálnej káblovej
televízie. Prvý objekt na Heyrovského 11 je už pripojený a všetci obyvatelia už majú možnosť kvalitu
digitálnej televízie zdarma testovať na svojich
televízoroch.
(red, micronet)

Odkiaľ sa to v človeku berie? Pplk. Jozef Tóth
Myslieť na iných je vlastnosť, ktorá sa s vami narodí. Naučiť sa ju skoro nie je možné. Taký človek sa
nemôže skryť v dave – je to – ako keby mal kašeľ,
či bol zaľúbený. Ani jedno nemožno utajiť. A ako
dobre pre ostatných, že láska sa prejaví navonok,
o to viac, ak ide o lásku k ľuďom, o schopnosť vcítiť
sa do ich starostí, problémov, ťažkostí.
V lamačskom Domove – penzióne dôchodcov
(DPD) sa takýto objavil. Je to Jozef Tóth, podplukovník vo výslužbe. Až keď ho ľudia lepšie
spoznajú, uvedomia si, aká výnimka z pravidla je
tento človek. Osobnostné vlastnosti má v našich
očiach nezlučiteľné s vlastnosťami a povolaním
profesionálneho vojaka. Do dôchodku si však priniesol presnosť, vytrvalosť, zmysel pre povinnosť,
kolektívne myslenie s uvedomovaním si potrieb jednotlivca a bezhraničnú ochotu pomáhať.
Nerečniť, ale urobiť, čo treba!
Do dôchodku odišiel predčasne pre zmeny v armáde, s ktorými sa nevedel stotožniť. A to napriek
tomu, že ľudia okolo neho boli príjemní jemu a on
im. S manželkou sa dávnejšie rozišli, deti už boli
dospelé a tak odišiel do podnájmu vo Vysokých
Tatrách. Najlepšie miesto pre nadšeného turistu.
Týždenne prešiel aj 50 kilometrov.
Vráťme sa však do čias, ktoré ho formovali ako
človeka. „Vyrastal som v dobrej rodine, mal som
súrodencov. Nerozmaznávali nás, mali sme každý
od malička svoje povinnosti a predsa sme vedeli,
že nás majú radi. K mojim patrilo nanosiť vo vedrách vodu zo studne. Cítil som hrdosť na to, že
jej je vždy doma dosť. Nemusel mi nik pripomenúť,
čo treba robiť. Teda už z rodičovského domu mám
v sebe vedomie povinnosti, zodpovednosti za
druhých. To sa mi zišlo aj na vojenčine. Ako chlapec som sa samozrejme tiež bíjal. Nerád, nikdy
som nezačínal, ale bránil seba či druhých. Bol som
rozvážny a spravodlivý, nikomu som neukrivdil.
Ak som sa bil, tak za spravodlivosť, pomohol som
slabším. Mám v sebe tie svätoplukovské prúty – v
jednote je sila“, rozprával Jozef Tóth.
Myšlienka „o zjednotení sa slabších“ ho viedla v DPD zjednotiť sily na pomoc slabším, odkázaným na pomoc, k rôznym dobrým nápadom.
Napríklad, podujal sa na „donáškovú službu“
zadarmo, bez diškrécií. Ľuďom, ktorí si práve pre
chorobu nemôžu urobiť nákup do troch kíl, zájsť
na poštu, vybrať lieky z lekárne, ochotne pomáha.
Ako kontakt mu slúži Schránka pomoci, kde mu
obyvatelia domova hodia lístok so svojou adresou
a tým, čo potrebujú. Schránku kontroluje tri razy
denne. Zobral si k srdcu myšlienku psychologičky
pracujúcej v DPD, že v lôžkovom oddelení je
ľuďom smutno, cítia sa osamelí a opustení. Zorganizoval medzi svojimi priateľmi a známymi v
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domove kolektív ľudí schopných a ochotných,
podľa toho ako majú čas, zájsť do spoločenskej
miestnosti lôžkového oddelenia a debatovať s
jeho obyvateľmi, hrať spoločenské hry a ak treba
– počúvať. Pretože vedieť niekoho vypočuť, je
často viac ako príslovečný krajec chleba. Pplk.
Jozef Tóth, sám dobrý chodec, si tiež všimol, že v
lôžkovom oddelení, ale aj v DPD sú ľudia, ktorí sa
už pre boľavé nohy nedostanú ďalej ako na balkón.
Dohodol sa s vedením DPD a zdravotníckym personálom a zorganizoval spoločné prechádzky.
Našiel v domove ľudí dostatočne zdravých a najmä
ochotných, ako je on sám – chodiť s vozíčkarmi na
prechádzky, či vziať pod pazuchu toho, koho ešte
ako tak nohy poslúchajú a ísť do záhrady posedieť
si na lavičku, zohriať sa na slnku. Vychádza, ako
hovorí, z našich možností a ich potrieb. Zatiaľ s
ním spolupracuje päť žien, obyvateliek DPD. Takáto
„záchranná čata“ funguje v bloku D. Ostatné bloky
by sa mali tiež – už podľa ich vzoru – mobilizovať
a pomáhať potrebnejším. Vytvoril koncepciu,
ale nechce nič nikomu vnucovať. Ľudia sa musia
rozhodnúť pomáhať iným sami. „Otec mi kedysi
vyčítal, že som netrpezlivý. Už dávno som dozrel
a aj vekom sa človek mení, už viem, že nie všetko
musí byť a hneď podľa mojich predstáv. Kedysi som
jedol len mäso, dnes mám rád aj sladké, kedysi
som pozeral len hokej, dnes uznávam aj iné športy.
A okrem toho – príroda je najlacnejšia medicína,
najúčinnejšia a najprístupnejšia. Musíme byť k sebe
trpezlivejší, uznanlivejší, ochotnejší počúvať. Ak sa
hovorí, že s bielou hlavou prichádza múdrosť, je
to do určitej miery pravda, ale ako vždy, výnimky
potvrdzujú pravidlo“, zdôraznil s úsmevom Jozef
Tóth, vyslúžilý vojak, dnes dôchodca s citlivým srdcom, všímavými očami a pracovitými rukami.
Anica Seewaldová (ilustračné foto)

„Uznesenia zo zasadnutia miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač“
pokračovanie zo strany 2
Redakčnej rady
– schvaľuje predložený návrh na zloženie a doplnenie
stálych komisií MZ Bratislava-Lamač a Redakčnej rady
nasledovne:
Komisia školstva a športu:
poslankyňa Mária Pikulíková (návrh na podpredsedu)
poslankyňa Mgr. Marta Janyšková
Mgr. Alena Petáková, Ing. Ľubomíra Klementisová,
Mário Orth, Lýdia Algayerová, Jana Poláková, Juraj
Ondrejčák, Ing. Jaroslav Mrva, Mgr. Magdaléna Bugáňová, PaeDr. Renáta Ocilková, Roman Krška, Mgr. Oľga
Canková
Komisia financií, podnikateľských aktivít a dopravy
doplnenie: Ing. Lukáš Baňacký, Ing. Zita Budinská, Ľuboslav Adamský, Ing. Ľudovít Macák, Mário Orth, Mgr.
Vlasta Stanková
vyradenie: Daniela Kelemenová
Komisia kultúry, voľného času a revitalizácie ihrísk:
doplnenie: Mária Šimončičová, Jana Lipová
Komisia sociálna
doplnenie: MUDr. Ján Mihálik
Komisia životného prostredia
Ing. Ľubomír Ohera, Matilda Mullerová (Matrková),
Miroslav Čutka , Zdenko Lipa
Komisia výstavby, územného rozvoja a regionálnej
politiky
Ing. Juraj Kvasnica
Redakčná rada
1. poslanci (hlasujúci): JUDr. Marek Bartovič – predseda, Ing. Daniel Valentovič CSc., JUDr. Júlia Ondrišová,
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, Mária Pikulíková,
2. neposlanci: Mgr. Martin Čambalik, Mgr. Jozef Servanský, RNDr. Cecília Danišová, Mgr. Terézia Soukupová, Ing. Rudolf Stráňava, Jozef Kralovič (nehlasujúci)
3. zmenu štatútu Redakčnej rady a to tak, že jednotlivých členov RR z radu občanov navrhuje, volí a odvoláva Miestne zastupiteľstvo
– berie na vedomie predložený návrh tematických
okruhov časopisu Lamačan na I. polrok 2007
• Uznesenie č. 16/2007/V k návrhu na zastúpenie
poslancov v orgánoch spoločnosti s majetkovou
účasťou MČ Bratislava-Lamač
– schvaľuje poslanca JUDr. Petra Groma za zástupcu
MČ Bratislava-Lamač v spoločnosti DUSPAMA spol.
s.r.o. so sídlom na Furmanskej 2, 841 03 Bratislava
• Uznesenie č. 17/2007/V k návrhu na zastúpenie
poslancov MZ Bratislava Lamač v Rade školy v Základnej škole s materskou školou na Malokarpatskom nám. 1
– schvaľuje predložený návrh na zastúpenie poslancov
Miestneho zastupiteľstva v Rade školy v Základnej škole
s materskou školou na Malokarpatskom nám. č.1 a to:
1. Mgr. Martu Janyškovú, učiteľku 2. stupňa ZŠ a MŠ na
Malokarpatskom námestí
2. Máriu Pikulíkovú, učiteľku MŠ na Heyrovského ulici
• Uznesenie č. 18/2007/V k návrhu Plánu práce MR
a MZ na I. polrok 2007
– schvaľuje predložený plán práce MR a MZ na I. polrok
2007 a poslanecké dni každý prvý pondelok v príslušnom mesiaci medzi 16-tou a 17-tou hodinou v zmysle
predloženého harmonogramu s pripomienkami
• Uznesenie č. 19/2007/V k návrhu na odmenu
miestneho kontrolóra za II. polrok 2006
– schvaľuje udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi
za obdobie II. polroka 2006 vo výške 20% zo súčtu platov miestneho kontrolóra za druhý polrok 2006
• Uznesenie č. 20/2007/V k návrhu odmeňovacieho poriadku upravujúceho odmeňovanie zástupcu
starostu, poslancov MZ a občanov – odborníkov
pôsobiacich v odborných komisiách MZ
– schvaľuje predložený návrh odmeňovacieho poriadku upravujúceho odmeňovanie zástupcu starostu,
poslancov MZ a občanov – odborníkov pôsobiacich v
odborných komisiách MZ s pripomienkami
• Uznesenie č. 21/2007/V k informatívnej správe o
štruktúre a výške príspevkov poskytovaných z rozpočtu MČ Bratislava Lamač
– odporúča zobrať na vedomie predloženú informatívnu správu o štruktúre a výške príspevkov poskytovapokračovanie na strane 7
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Regionálna veterinárna
a potravinová správa
Bratislava – mesto Polianky 8,
841 01 Bratislava
Vec: Usmernenie na monitorovanie pôvodcu
zoonózy Trichinella u ošípaných zabíjaných u
chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu V súvislosti s § 23 ods. 1, písm. a) a e) zákona č.39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý nadobudne
účinnosť dňom 1. februára 2007 a v súvislosti s
monitorovaním trichinel podľa Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č.626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz, Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto
vydáva toto usmernenie, ktoré sa týka ošípaných
zabíjaných u chovateľa pre súkromnú domácu
spotrebu:
1. Ošípané možno zabíjať u chovateľa na
súkromnú domácu spotrebu (ďalej len „domáce
zabíjačky“), ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe aspoň jeden pracovný deň vopred.
a) Chovateľ, vlastník, držiteľ ošípanej, ktorý
vykonáva domácu zabíjačku (ďalej len „chovateľ“),
je povinný túto skutočnosť nahlásiť na Regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu Bratislava – mesto
(ďalej len „RVPS“) najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od 7,30 do 15,30 hod.
b) Chovateľ môže nahlásiť domácu zabíjačku spôsobmi:
– telefonicky: 02/6446 1210, 02/6446 1207
– písomne: RVPS Bratislava-mesto, Polianky 8, 841
01 Bratislava (písomnosť musí byť doručená na RVPS
najneskôr jeden pracovný deň pred stanoveným termínom domácej zabíjačky)
– faxom: 02/6446 1208
– e-mailom: rvsbao@svssr.sk
Pri nahlásení uvedie tieto údaje:
adresu chovateľa, ktorý vykonáva domácu zabíjačku
plánovaný dátum
a približný čas domácej zabíjačky
telefónne číslo chovateľa.
c) Pri preberaní ohlásenia/oznámenia domácej
zabíjačky RVPS informuje chovateľa, či má alebo
nemá odobrať vzorku na vyšetrenie trichinel ako aj
o sprievodnom doklade, ktorý musí chovateľ pripojiť
k zabalenej vzorke a prípadne o podrobnostiach
odberu vzoriek, ich zabalenia, zvozu a pod. RVPS
poradí chovateľovi, kde si nájde sprievodný doklad
a tiež mu poradí pri vypĺňaní tohto dokladu, (sprievodný doklad bude mať k dispozícií mestská časť
a bude ho mať aj veterinárny inšpektor, ktorý príde
vzorku prevziať)
Požiadavky na odber vzoriek:
Odber a balenie vzoriek: Chovateľ odoberie vzorky
bráničných pilierov z každej polovice jatočného tela
domácej ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej
časti s veľkosťou lieskového orecha. Z dôvodov
možného došetrovania prípadnej pozitívnej vzorky
odporúčame vykonanie odberu vzorky o veľkosti
cca 5x5 cm. Chovateľ zabalí vzorky do čistého mikroténového, igelitového alebo iného vhodného
nepremokavého vrecka. V prípade zabíjania viac
ako jednej ošípanej pre súkromnú domácu spotrebu
chovateľa sa obidve vzorky z oboch polovíc každej
ošípanej zabalia osobitne. K uzavretému vrecku sa
pevne pripojí sprievodný doklad na laboratórne
vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej
zabíjačky na Trichinella (Príloha Vzorku chovateľ
uskladní v chladničke. Vzorku zásadne neukladať
do výparníka alebo do mrazničky. V sprievodnom
doklade na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej
zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella sa
uvedie:
dátum zabitia,
adresa chovateľa, ktorý vykonáva domácu zabíjačku,
okres
pokračovanie na strane 7
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Sprísnili tresty za predaj pokazených potravín
Obchodníkom, ktorí budú predávať škodlivé
alebo pokazené potraviny, bude od apríla hroziť pokuta až 50 miliónov korún. Rozhodol o tom parlament, ktorý schválil novelu zákona o potravinách. V
súčasnosti môžu kontrolóri potrestať firmy sankciou
do jedného milióna korún.
Kontrolóri budú môcť okrem pokuty tiež
navrhnúť, aby previnilcovi bolo pozastavené alebo
odobraté oprávnenie podnikať. Novela zákona
rozdelila priestupky do troch oblastí podľa ich
závažnosti. Pokuta päť až desať miliónov korún
bude hroziť firmám, ktoré predávajú škodlivé či pokazené potraviny. V prípade opakovaného potvrde-

nia nedostatkov v priebehu jedného roka sa sankcia zvýši na desať až 50 miliónov korún. V prípade
ohrozenia zdravia ľudí nebezpečnými potravinami
bude hroziť trestné stíhanie.
Za používanie zakázaných prísad do potravín a
ďalšie priestupky úrady potrestajú vinníka pokutou od
jedného do piatich miliónov korún, za menej závažné
porušenia sankciou desať tisíc až milión korún. V prípade zopakovania týchto priestupkov v priebehu jedného roka sa sankcia bude môcť zdvojnásobiť.
Poslanci síce sprísnili pokuty, ich maximálnu
výšku pri prvom porušení predpisov však oproti
(red)
vládnemu návrhu znížili.

Vyhodnotenie vianočnej výzdoby rodinných domov
Tohoročná vianočná výzdoba rodinných domov
bola, čo do počtu, vcelku dosť chudobná. Zrejme
sa šetrí. Prevažne boli vysvietené len stromčeky v
predzáhradkách a sem tam ešte k tomu vysvietené
okná. Keďže sme nemali možnosť fotografovať vysvietené domy, tak uvedieme výsledné hodnotenie
len slovne. Najkrajšie vysvietený bol dom a predzáhradka na Segnároch č. 3 (r. Filipeková), čomu
zodpovedá 1. miesto. Na 2. mieste sa umiestnil
veľmi pekne vysvietený dom i záhrada na Rajtákovej 36 (r. Mlynarovičová). 3. miesto patrí domu na

ul. Pod Zečákom 39 (r. Čarnogurská). Nemôžeme
nespomenúť aj výzdobu viacerých ďalších domov,
aj keď nie sú ocenené, napr. Segnáre 1, Podlesná
2, ale i na ulici Pod násypom a Povozníckej. Treba
podotknúť, že i mnohé byty na sídlisku mali peknú vianočnú výzdobu okien a logií. I keď vianočná
výzdoba domov a bytov v našej MČ nebola veľmi
hýrivá, bola pekná a prispela k celkovej sviatočnej
atmosfére. Odmena výhercom súťaže bude odovzdaná na zasadnutí redakčnej rady na MÚ v oznámenom čase.
Cecília Danišová

Pán „prasa“
Isteže je to názov príbehu dosť neobvyklý, ale
ako uvidíte z obsahu príbehu, nie nepriliehavý.
Chcem hovoriť o jednom veľmi nekultúrnom prejave mnohých ľudí o pľuvaní na verejnosti. Kedysi
vraj odpľutie si na ulici bolo pokutované. Vidím, že
mnoho nešvárov v spoločnosti by dnes nebolo, keby
sme nemúdro neboli mnohé aktuálne tresty zrušili.
Napr. len taká „klietka hanby“ a pod. aké by boli dnes
potrebné! No, ale k veci. Neviem, či aj vám, ale mne sa
niekoľkokrát stalo, že ma na ulici takmer opľuli (pred
„veľkým Baťom“ bol to dokonca istý riaditeľ našej ZŠ).
Potom to bol cestujúci z pohýňajúcej sa električky na
„Račku“. Často vidieť mladých i starých ako pri zas-

távkach MHD fajčia a pritom pľujú, priam ako by sa
pretekali. Je to veru dosť nepríjemné, ba až škaredé.
Ale to, čo sa mi stalo pred časom na zastávke MHD
Bakošova, tak to už bolo príliš. Čakalo tam veľa ľudí
a keď prišiel autobus, tak asi 10 ľudí sa zhrklo pri stredných dverách. Vtom starší pán, ktorý stál tesne pri
dverách autobusu, sa ešte otočil a ponad hlavy nás,
čo sme stáli za ním, si doďaleka odpľul. Zo mňa spontánne vyhrklo, prasa ! Ani sa neohradil, veď bodaj by
aj! Odvtedy, keď toho pána stretnem a veru si ho zapamätám navždy, tak si v duchu poviem „pán prasa“.
Tento titul si plne zaslúži, keď už inak nemožno tento
jeho nepekný čin potrestať.
Cecília Danišová

Sme jedna mestská časť Bratislava-Lamač
Mne osobne, ani nikomu z mojej rodiny, už ani
nedôjde, že nie sme lamačania. Veď sme tu už tridsať rokov, to je polovica môjho života! Cítim sa
tu už jednoducho „ako doma“. Tým viac, že bývanie sa nám tu vďaka mnohým skutočnostiam páči.
Hora pred oknami – to mi je vzácne každé ráno, keď
sa prebudím, blízkosť dediny, z ktorej občas počuť
kohútí spev. Dedinské ulice, do ktorých som chodila
kočíkovať moje bábätká (lebo tam nefúkalo) a s väčšími deťmi nosila kostičky cez plot psíkom. Keď sme
sem mali prísť zdalo sa mi to strašne ďaleko. Potom
keď som videla dedinku, kostol (aj pravú krčmu)
celkom som sa potešila a dodnes je tomu tak. Rada
stretám starších obyvateľov z dediny, chodíme tam
do záhrady, všetci na uliciach dediny sa zdravíme
– to sa patrí. Chápem aj, že naše sídlisko obsadilo
polia, záhrady, čo ich bývalým majitelom určite prišlo zaťažko. Že tu na tomto sídlisku bývame nie je
našou vinou. Skoro všetky mestá na Slovensku, ale
aj inde vo svete, sa rozrastajú a vťahujú do seba

prímestské dediny. Na verejných zhromaždeniach
občas bolo počuť „my starí lamačané“ a vy „príšelci do Lamača“. Nuž čo, nikomu názor neberiem,
len si myslím, že mnohé deti „starých lamačanov“
bývajú tiež niekde na sídlisku, tu v Bratislave, či v
iných mestách. Teraz sme jedna MČ, „starí lamačania“ i „príšelci“. Máme jeden MÚ, ktorý sa stará o
všetkých. Máme v poslaneckom zbore zastúpenie
jedných i druhých. Nemyslím žeby sa uprednostňovala jedna či druhá časť MČ pri investíciách. Preto
ma udivili tie dva volebné obvody pri komunálnych
voľbách. Iste, zákon to umožňuje a snáď pri veľkých
MČ je to i opodstatnené. Ale v 6,5 tisícovom Lamači?! Takže z 13 poslancov sú traja „starolamačania“.
Keby tým získali prevahu, nepoviem, ale takto? Zdá
sa mi, že po tých 30 rokoch bolo toto gesto zbytočné. Chcem veriť, že v budúcich komunálnych
voľbách bude naša MČ opäť figurovať ako jeden
celok. Myslím že na osoh všetkým lamačanom, bez
ohľadu na pôvod.
Cecília Danišová

Vážení občania,
ponúkame Vám na predaj voľné parkovacie stojiská
v bytových domoch na Heyrovského ulici č. 3, 5 , 7,
9. Financovanie kúpy možno dohodnúť podľa Vašich
možností na splátky a bez úrokov. Info na telefóne
02/58102701, 02/58102704, 02/58102731 alebo v
sídle spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o., Votrubova
28 v Bratislave.
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DOMBYT-IN s.r.o. – veľkoobchodná a maloobchodná predajňa
bývalom Obchodnom dome v Lamači na Hodonínskej ul. 1.
Moderné, spoľahlivé, cenovo prístupné materiály renomovaných európskych výrobcov dodajú Vášmu domovu inú atmosféru. Záleží len od
Vás, vášho vkusu a výberu v širokom sortimente
výrobkov od dodávateľov zo Slovenska, Česka,
Talianska, Nemecka, Španielska, Slovinska, Maďarska, Poľska atď.
V rámci ďalších služieb Vám ponúkame odborné poradenstvo, grafické spracovanie interiérov
počítačom (vizualizáciu), sprostredkovanie realizátora stavebných prác, možnosť odvozu nakúpeného tovaru a pod.
Obchodnou stratégiou našej spoločnosti je
spokojnosť zákazníka, serióznosť jednania, flexibilita, spoľahlivosť, vysoká kvalita a rozumné ceny.
Ďalšie informácie môžete získať najlepšie
osobnou návštevou predajne, návštevou webovej stránky www.dombyt-in.sk, prípadne telefonicky na číslach 6428 2148, 0918 619 631,
0918 602 495, 0907 528 003, 0911 933 757. Email
firmy je dombytin@mail.t-com.sk

„Regionálna veterinárna a potravinová správa“
pokračovanie zo strany 6

A čo hovorí na obvinenia exstarosta Šramko?
Je mi veľmi ľúto, kam sústreďuje svoju energiu pani
starostka. Tvrdenie, že v počítači starostu chýbajú
úradné dokumenty a korešpondencia, sa mi zdá veľmi

úsmevné. Originály zmlúv sú na právnom referáte MÚ
vo vytlačenej podobe ako aj v elektronickej podobe,
ak boli na MÚ spracované. Ako starosta som si s pomocou PC robil osobné prípravy, plánoval stretnutia,
spracovával tabuľky a korešpondoval s pracovníkmi
úradu pri tvorbe dokumentov. Všetky oficiálne dokumenty z úradu spracovávali a po pripomienkach finalizovali odborní pracovníci a sekretárka, ktorých dokumenty sú na osobných počítačoch a s erveri. Žiadny
úradný dokument z úradu nezmizol. Pani starostke
som osobne pripravil PC tak, aby mala všetky prístupy
funkčné k serveru ako aj PDA. Počítač, samozrejme,
neobsahoval moje osobné dokumenty. Pani starostke
som spracoval rozsiahly odovzdávajúci protokol,
ktorý som jej odovzdal za prítomnosti kontrolóra a
zástupcu starostu. Súčasťou protokolu bola i komplexná správa o rozpracovaných úlohách na všetkých
oddeleniach MÚ, spracovaná pod vedením bývalého
prednostu. Preto nerozumiem tvrdeniam nového vedenia, že nemôže nadviazať na činnosť a nepozná ani
priority úradu. Hovoril som s mnohými odstupujúcimi
starostami, avšak nikto nespracoval odovzdávajúci protokol takto podrobne. Stanovisko k tomu, že som sa
nachádzal na MÚ i počas sviatkov, som nikdy nepopieral. Dokončoval som prípravu odovzdania agendy a
priestorov, ktoré som odovzdal po zastupiteľstve dňa
2.1.2007. Keby si terajší prednosta, môj predchodca
pán Plai, spomenul na to ako on odovzdal svoju
funkciu, to by bolo zaujímavé porovnať. Spomenul
si niekto, že sa nám podarilo po voľbách ešte získať
prostriedky pre opravu strechy a okien na ZŠ v objeme
2,3 mil Sk a že sme boli úspešní v podaní projektu
na rekonštrukciu potoka a jeho premostenie v objeme
4,3 mil Sk? Je mi ozaj smutno z tohto prístupu a neviem si živo predstaviť aktívnu spoluprácu s takýmto
vedením MÚ. Dúfam, že všetci rýchlo pochopia, že
Lamač potrebuje viac ako len vzájomné ohováranie.
Zmysel nášho života a práce by mala byť i čestnosť!
Peter Šramko

telefonický (alebo iný) kontakt pre prípad rýchleho
bezodkladného nahlásenia pozitívneho laboratórneho vyšetrenia,
podpis chovateľa, ktorý vykonal domácu zabíjačku.
Zvoz vzoriek na laboratórne vyšetrenie od chovateľa
Ak chovateľovi vyplynie povinnosť odobrať vzorku,
RVPS Bratislava-mesto vykoná zvoz tejto vzorky na
laboratórne vyšetrenie od chovateľa.
Laboratórne vyšetrovanie vzoriek
Vzorky sa laboratórne vyšetrujú podľa nariadenia komisie (ES) č. 2075/2005 z 5. decembra 2005,
ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné
kontroly Trichinella v mäse (v územnom pôsobení
RVPS Bratislava-mesto len na ŠVPÚ Bratislava, Botanická 17, Bratislava). Na účely došetrenia prípadnej
pozitívnej vzorky laboratórium odkladá do ukončenia
analýzy všetky označené vzorky.
Oznamovanie laboratórnych výsledkov:
a) Pri pozitívnom výsledku laboratórneho vyšetrenia s nálezom Trichinella laboratórium ihneď informuje faxom, resp. emailom priamo RVPS Bratislava-mesto (telefonicky riaditeľa RVPS), ktorá zabezpečí
bezodkladné informovanie chovateľa.
b) V prípade, že chovateľ nie je o pozitívnom
náleze Trichinella informovaný do 3 pracovných
dní, môže považovať laboratórne vyšetrenie za
vyhovujúce. V prípade, že vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie nevykazuje nález trichinel, t.j. je
negatívna, chovateľovi tento výsledok nebude oznamovaný. Informovanie chovateľa a verejnosti o
rizikách, ktoré vyplývajú z konzumácie surového
bravčového mäsa a tepelne neopracovaných výrobkov z neho.
a) Telo jatočnej ošípanej z domácej zabíjačky
alebo jeho časti s vnútornými orgánmi, ktoré nie
sú dostatočne tepelne opracované, sa neodporúča
použiť pre domácu spotrebu predtým, ako sa zistí, že
výsledok vyšetrenia na Trichinella je negatívny.
b) Najrizikovejším produktom je surové mäso
a tradične vyrábaná domáca klobása zaúdená
studeným dymom. Ešte väčšie zdravotné riziko predstavuje klobása s prídavkom zveriny z voľne žijúcich
diviakov, ktorá nie je dostatočne tepelne ošetrená.
c) Tepelné opracovanie živočíšnych produktov
spoľahlivo likviduje pôvodcu trichinelózy, napr.: tepelné ošetrenie mäsa pri teplote 62,2°C a minimálnom čase 1 minúta (Príloha 2).
• Podmienkou každej domácej zabíjačky je, že
všetky získané produkty (bravčové mäso a výrobky z
neho) nesmú byť uvedené na trh, ale sú určené výlučne
pre vlastné zásobovanie domácnosti chovateľa.
• Podľa zákona č. 39/2007 Z.z. nepodliehajú zvieratá a ich produkty z domácich zabíjačiek prehliadke
vykonanej úradným veterinárnym lekárom.
• Povinnosť veterinárnej prehliadky sa striktne
týka zvieraťa a produktov z neho len, ak sú tieto
uvádzané na trh na účely verejného zásobovania
(predaja) alebo na účely spracovania za podmienky,
že sa táto činnosť vykonáva výlučne v prevádzkarniach schválených alebo povolených orgánmi veterinárnej správy.

„Uznesenia zo zasadnutia miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač“
pokračovanie zo strany 5
ných z rozpočtu MČ Bratislava-Lamač
• Uznesenie č. 22/2007/V k návrhu na nakladanie s
nehnuteľným majetkom
– schvaľuje odstúpenie od zmlúv so spol. LUCOS s.r.o.,
a to nájomnej uzatvorenej dňa 4.9.2006 a kúpnej uzatvorenej dňa 17.10.2006
– poveruje starostku MČ BA-Lamač vypísať nové výberové konanie na záujemcu o predmetnú nehnuteľnosť
– schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy č. 6/NZ/2006
uzavretej dňa 31.8.2006 s nájomcom ŠK Goju Kai Karate na dobu určitú do 30.6.2007 s pripomienkami
– ukladá prednostovi iniciovať rokovania s predmetnými

podnikateľmi a predložiť informácie do komisie financií,
podnikateľských aktivít a dopravy komisie, MR a MZ
• Uznesenie č. 23/2007/V k informatívnej správe
o činnosti organizačno-právneho a majetkového
oddelenia
– berie na vedomie informatívnu správu o činnosti
organizačno-právneho a majetkového oddelenia
• Uznesenie č. 24/2007/V k informatívnej správe o
činnosti oddelenia územného rozvoja a dopravy
– berie na vedomie informatívnu správu o činnosti
oddelenia územného rozvoja a dopravy
• Uznesenie č. 25/2007/V k informatívnej správe o
činnosti ekonomického oddelenia
– berie na vedomie informatívnu správu o činnosti
ekonomického oddelenia

• Uznesenie č. 26/2007/V k správe o výsledkoch a
podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za
šk. rok 2005/2006
– berie na vedomie správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok
2005/2006
• Uznesenie č. 27/2007/V k návrhu na udelenie mimoriadnej odmeny členom redakčnej rady za pôsobenie v roku 2006
– schvaľuje návrh na udelenie mimoriadnej odmeny
členom Redakčnej rady za pôsobenie v roku 2006 a
to nasledovne:
1. Ing. Cecílii Danišovej vo výške 2 000,– Sk
2. Mgr. Anici Zeewaldovej vo výške 1 000,– Sk
3. Petrovi Šoulovi vo výške 1 000,– Sk

-keramických obkladov, dlažieb, sanitárnej keramiky
(umývadlá, WC, bidety), vodovodných batérií, klasických aj hydromasážnych vaní, klasických, hydromasážnych aj parných sprchových kútov, laminátových podláh, omietok, fasádnych náterov, lepidiel,
tmelov, kúpeľňového nábytku a doplnkov.
Staviate? Chcete rekonštruovať dom? Chcete
rekonštruovať byt, bytové jadro? Chcete moderný
dizajn? Chcete si vybrať zo širokého sortimentu
výrobkov? Chcete dobrú kvalitu, servis za konkurenčnú cenu? Chcete sa poradiť s odborníkmi?
Budete na správnom mieste, ak navštívite
našu predajňu DOMBYT-IN s.r.o. umiestnenú v
„Veľké upratovanie” pokračovanie zo strany 1
Miestny kontrolór Ladislav Majerčík oslovil na túto
tému aj exstarostu Petra Šramka. Ten na jeho otázku
„prečo sa stalo v záznamoch uvedené?“ povedal,
že vymazával pracovník miestneho úradu a nemá k
tomu, čo dodať. Kontrolór preto jeho tvrdenia preveroval aj u spomínaného úradníka. Ten ničenie údajov na počítači prednostu potvrdil. „Ale áno, zmazal
som to na priamy príkaz pána Šramka,“ reagoval v
písomnom stanovisku. Bývalý starosta kontrolórovi na
jeho žiadosť odpovedal po osobnom stretnutí aj písomne. „To, že na mojom počítači neboli dokumenty
nepovažujte za problémové. Starosta materiály nespracováva, ale dáva podnety a pokyny na ich spracovanie sekretariátu, alebo príslušným odborným
útvarom,“ uvádza sa v exstarostovom stanovisku.
Starostka Keltošová dostala podľa neho počítač pripravený v plnom rozsahu s heslami a prístupmi. K manipulácii s počítačom prednostu, ku ktorej mal na jeho
príkaz pristúpiť jeden z pracovníkov, vysvetľoval Peter
Šramko technickými nedostatkami, ktoré sa snažil
odstrániť a počítač tak uviesť do funkčného stavu.
Zahladené stopy
Vo veci bol oslovený aj správca servera, spoločnosť Geoinfos. Jej pracovník uviedol, že z počítačov
boli na požiadanie Petra Šramka vymazané dokumenty pomocou softvéra, ktorý neumožní ich obnovu.
Práve server by mohol dať odpoveď na otázku, kto
a kedy do počítačov vstupoval. Žiaľ v tomto prípade
ten nebude na odhalenie nejasnotí tým správnym
kľúčom. Podľa správy predloženej lamačským poslancom, získať údaje o vstupoch do servera nie je so spätnou platnosťou možné, nakoľko server eviduje každú
na ňom vykonávanú operáciu iba 24 hodín.
(mca)

Mesaèník o živote v Lamaèi, 9. roèník
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Kúpim SP v Lamači do 7 árov + 1-izb. byt
Tel.: 0903 755 383
Dám do prenájmu 2 garážové státia v suteréne
obytného bloku na Heyrovského 9 cena 2.000,Sk/mesiac za 1 státie kontakt 0903 754 219
Darujem v zachovalom stave 200 l
mrazničku zn. Elektrolux a pračku
zn. Malber. Tel: 0903-461-091

Avalon
MASÁŽE – KADERNÍCTVO,
nechtové štúdio - veštenie
- duševná kozmetika
Čajovňa
Zhorínska 11, BA-Lamač, konečná BUS 23, 30, 63
Otvorené: Utorok až Sobota od 10.00 do 21.00 h.

Objednávky: 0908 846 304, 0907 988 074

OD TERNO D.N.V.
Bratislava - Dev. N. Ves

Tel.: 02/ 64536691-2, 0904 107 357

w

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 10.00 - 19.00
So 9.00 - 14.00
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FAREBNÉ KOPÍROVANIE
DO KONCA FEBRUÁRA

2007 IBA

9,90 SK/A4

S

DPH

RAJTÁKOVA 58, BA-LAMAÈ
WWW.FUXO.SK, FUXO@FUXO.SK
02/ 6453 1371, 0905 55 36 99

Pedikúra - Manikúra
Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač
Mobil: 0903 782 012
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Presťahovali sme sa
z OD Ružinov
NADMERNÁ A PODMERNÁ OBUV
Rajtákova 58, Lamač, tel.: 6453 1372, 0908 828612, web: obuv.fuxo.sk, e-mail: obuv@fuxo.sk
Dámska
obuv 42 - 46

podmerné veľkosti od 32

Pánska obuv

47 - 52

Riadkovú aj plošnú inzerciu do mesačníka Lamačan podávajte prosím v našej zberni inzercie: firma FUXO, Lamač - Rajtákova 58, tel: 02/ 64531371, 0905 553699, e-mail: lamacan@fuxo.sk, všetky informácie nájdete na www.lamacan.sk

Riadková inzercia - 02/2007
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