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Mesačník o živote v Lamači, 9. ročník 2007
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Na kúpalisko peniaze máme, otvoria ho v auguste

Lamačan 6

pokračovanie na str. 2

Lamačania sa tento rok konečne dočkajú 
otvorenia kúpaliska. O aktuálnej situá-

cii sme sa pozhovárali so starostkou Oľgou 
Keltošovou.   

Na finančnej komisii odznela informácia, 
že na rekonštrukciu lamačského kúpaliska 
chýba 6,7 miliónov korún a problém je vo 
financovaní priľahlých  parkovacích miest. 
Prečo má k tomu Správa telovýchovných 
a rekreačných zariadení výhrady?

Na zasadnutí Mestskej rady hl. m. Bratislavy 17. 
mája 2007 bolo odsúhlasených ďalších 8 milió-
nov na dokončenie rekonštrukcie kúpaliska. Túto 
sumu schválilo aj mestské zastupiteľstvo 31. mája. 
STaRZ bude zároveň pripravovať parkovisko na 
hornej časti kúpaliska. Pre ďalšie parkovisko dolu 
pri kúpalisku mesto momentálne nemá peniaze. 

Naša mestská časť dostala na tento rok do 
rozpočtu menej ako vlani. Môže si dovoliť 
doplatiť zvyšné náklady?

Náš rozpočet na to nie je pripravený a navyše 
kúpalisko aj parkovisko sú majetkom hl. mesta, nie 
Lamača!

Bývalý starosta Peter Šramko hovoril, že 
kúpalisko by mali otvoriť toto leto. Bolo to 
reálne?

Hovoril o tom niekoľkokrát aj pán primátor Ďur-
kovský, naposledy na zasadnutí Mestskej rady dňa 
17. mája toho roku.

Zostáva ešte šanca na jeho otvorenie túto 
sezónu? Ak nie, čakajú na lamačské deti 
voľné lístky na dúbravskú Rosničku?

Šanca na otvorenie kúpaliska v Lamači v auguste 
je – aspoň podľa prísľubu z Magistrátu, STaRZ-u, 
ako aj pána primátora. 

Lamačské deti dostanú pre istotu aj lístky na 
Rosničku, vzhľadom na to, že kúpalisko bude otvo-
rené pravdepodobne v auguste. 

Martin Čambalik

Lamačanka žiada o zastávku

V druhej polovici apríla sa na Miestny 
úrad v Lamači obrátila obyvateľka 

Lamačskej cesty so žiadosťou o zriadenie 
autobusovej zastávky v blízkosti križovatky 
Harmincova – Rázsochy. 

Obyvatelia tejto lokality majú totiž problémy s do-
pravou smerom z Lamača na Patrónku. Na to, aby 
sa dostali na zastávku smerom do centra mesta, 
musia zájsť hlbšie do Lamača, na železničnú sta-
nicu a až tam na autobus nasadnúť. Tento úsek 
zdolávajú často pešo, čo je pre nich značne nebez-
pečné. Autobusy pritom prechádzajú priamo okolo 
ich bydliska, po ceste, ktorá je sprístupnená len 
pre mestskú hromadnú dopravu. Starostka Oľga 
Keltošová sa im rozhodla pomôcť a obrátila sa 

so žiadosťou o vyjadrenie na Dopravný podnik Bra-
tislava. Ten oznámil, že zastávka ,,Pridánky“ v sme-
re do centra je naplánovaná. Z vyjadrenia však  
vyplýva, že to ešte potrvá. ,,V súčasnej dobe je 
povolená úplná prevádzka Lamačskej cesty v sme-
re jazdy do Lamača vrátane zastávky na znamenie 
,,Pridánky“ pre autobusové linky č. 30 a 38. Pre 
jazdu  do mesta môžu Lamačskú cestu využívať na 
základe súhlasu Krajského úradu pre dopravu a po-
zemné komunikácie iba vozidlá MHD bez možnosti 
zastavovania v tejto zastávke. Dopravný podnik je 
pripravený zriadiť túto zastávku aj v smere jazdy do 
mesta po jej dobudovaní, jej následnom skolaudo-
vaní a daní do užívania,“ uvádza sa v stanovisku DP 
Bratislava a.s.                                                - mca -      

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Lamač 

na kúpalisku Rosnička v Dúbravke
  ZDARMAZDARMA

pre všetky deti od 3 do 16 rokov,
ktoré bývajú v Lamači alebo tu chodia do škôlky, či školy

Preukazy na 10 voľných vstupov
dostanete v škôlke a škole

a na Miestnom úrade u p. Veselej

Z poslaneckej kuchyne

S         _ p o s l a n k y ň o u 
(KDH, DSS, OKS, 

SZS) Mgr. Máriou Ča-
číkovou, podpredsed-
níčkou Komisie kul-
túry, voľného času a 
revitalizácie ihrísk.

Po prvýkrát ste 
zasadli v tomto vo-
lebnom období do 
poslaneckých lavíc. 

Splnilo to Vaše očakávania? Máte dostatok 
priestoru na realizáciu a napĺňanie predvoleb-
ných sľubov?

Poslanecká práca a s tým súvisiace napĺňanie po-
slaneckých sľubov, je vždy tímová práca. Jeden člo-
vek nemôže sám nič zmeniť. Je potrebná spolupráca 
a podpora minimálne polovice poslancov. Spoločne 
sme, ako poslanci, urobili veľa rozhodnutí, ktoré sú po-
zitívne pre Lamač. Napríklad, práve prebehla výmena 
okien v MŠ na Zlatohorskej ulici, ktoré boli v havarijnom 
stave a bude tam taktiež otvorená ďalšia trieda, čo opäť 
umožní všetkým lamačským deťom navštevovať MŠ 
v Lamači; urobí sa revitalizácia ihrísk, atď. Na druhej 
strane, v oblasti, v ktorej najviac chcem pomáhať - rie-
šiť problémy hlavne detí a mladých ľudí a priniesť do La-
mača zaujímavé kultúrne podujatia -  nemám dostatok 
priestoru na realizáciu. Nebola som väčšinou poslan-
cov zvolená za predsedu kultúrnej komisie, a tak ako 
jej podpredsedkyňa, nemám dostatočné právomoci 
na presadenie mojich zámerov. 
Ste podpredsedníčkou Komisie kultúry, 
voľného času a revitalizácie ihrísk. Na čom 

LETO NA ROSNIČKELETO NA ROSNIČKE

Želáme vám Želáme vám 
krásnekrásne

prázdniny prázdniny 
plné slnka!plné slnka!

Škola oslávi 
TRIDSIATKU!
Základná škola na Ma-

lokarpatskom námestí 
oslávi tridsiate výročie. 

Za toto obdobie vychovala ti-
sícky Lamačanov. Ak máte na svojich učiteľov, spo-
lužiakov a školu pekné spomienky, ale aj zaujímavé 
fotografie, pošlite ich do 3. júla na Miestny úrad 
a uveďte, že sú určené do vášho Lamačana. Naj-
lepšie príspevky a fotografie uverejníme.      - mca -

Koniec hluku Pod Zečákom

Obyvatelia ulice Pod Zečákom si môžu 
konečne vydýchnuť. S hlukom, ostrasmi 

a zápachom z výfukov je koniec. 
Pod oknami im ešte do prvej polovice júna premá-

vali nákladné autá, pre ktoré bola táto ulica jedinou 
trasou k betonárke na Rázsochách. Autá začali ces-
tu používať po uzatvorení železničného mosta, ktorý 
k betonárke viedol. Miestny úrad v Lamači vypočul 
sťažnosti obyvateľov a 8. júna premávku nákladným 
autám zatrhol.     - mca - 



● Uznesenie č. 81/2007/V k správe o plnení uznesení MZ 
- MČ Bratislava – Lamač, berie na vedomie: A.1 splnené uzne-
senia MZ - MČ Bratislava – Lamač čísla: 9/2007/V37/2007/V, 
109/IV/2006, 69/IV/2005, 22/2007/V, 38/2007/V, 47/2007/
V, 60/2007/V A.2 priebežne plnené uznesenia MZ - MČ Brati-
slava – Lamač čísla: 165//V/2004, 53/IV/2006, 6/2007/V, 
10/2007/V, 36/2007/V, 48/2007/V, 76/2007/V, 78/2007/V
B. zrušuje: uznesenie č. 56/IV/2006, uznesenie č. 101/IV/2006; 
● Uznesenie č. 82/2007/V k Situačnej správe mestskej polí-
cie za mesiac - apríl 2007 MZ - MČ Bratislava – Lamač berie 
na vedomie: predloženú situačnú správu mestskej polície za me-
siac apríl 2007;  
● Uznesenie č. 83/2007/V k správe o čerpaní finančných 
prostriedkov v čase rozpočtového provizória 2007 MZ - MČ 
Bratislava – Lamač berie na vedomie: správu o čerpaní finanč-
ných prostriedkov v čase rozpočtového provizória 2007, ukladá: 
prednostovi MÚ zohľadniť stav čerpania a ostávajúcich finančných 
prostriedkov v jednotlivých vybratých položkách rozpočtu MČ pri 
získaní zdrojov do rozpočtu v priebehu roka 2007; 
● Uznesenie č. 84/2007/V k správe o kontrole pokladne v I. 
polroku 2007 MZ - MČ Bratislava – Lamač berie na vedomie: 
správu o kontrole pokladne za I. polrok 2007; 
● Uznesenie č. 85/2007/V k Správe o kontrole realizácie 
zimnej údržby v r. 2006 – 2007 v porovnaní s uzatvorenou 
zmluvou MZ - MČ Bratislava – Lamač berie na vedomie: 
predloženú správu o kontrole zimnej údržby za rok 2006-2007, 
ukladá: prednostovi MÚ zabezpečiť variantnú štúdiu pre výberové 
konanie na zhotoviteľa zimnej údržby na rok 2007-2008 tak, aby 
zmluva bola uzatvorená do začatia zimnej sezóny a akceptovala 
pripomienky uvedené v správe miestneho kontrolóra;
● Uznesenie č. 86/2007/V k  návrhu na riešenie správy by-
tov, nebytových priestorov a pohľadávok MČ spravovaných 
spoločnosťou Duspama, s.r.o. MZ - MČ Bratislava – Lamač 
berie na vedomie: predloženú informatívnu správu o stave by-
tového a nebytového fondu MČ Bratislava - Lamač spracovanú 
podľa stavu k 30.4.2007, ukladá: prednostovi MÚ predložiť práv-
ny titul užívania predmetných rodinných domov - Prídanky č. 63 
a možnosti ich funkčného využívania, rozhodnutia o kolaudácii; 
● Uznesenie č. 87/2007/V k návrhu na nakladanie s ne-
hnuteľným majetkom - predaj pozemku, parc. č. 1485 m2 
o výmere 21m2 v k.ú. Ba – Lamač p. Ing. Nemčekovej MZ 
- MČ Bratislava – Lamač schvaľuje: predaj pozemku parc. č. 
1485 o výmere 21m² v k.ú. BA – Lamač p.  Ing. Nemčekovej za 
nasledovných podmienok: a) kúpna cena vo výške 1650,- Sk/m2; 
b) splatnosť do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy;
● Uznesenie č. 88/2007/V k návrhu na nakladanie s ne-
hnuteľným majetkom – predaj pozemku, parc. č. 1808/9 
o výmere 97m2 v k.ú. Ba - Lamač spol. I.P.R. SLOVAKIA, s.r.o. 
MZ - MČ Bratislava – Lamač schvaľuje: predaj pozemku parc.
č. 1808/9 o výmere 97 m2  v k.ú. Ba- Lamač spol. I.P.R. SLOVA-
KIA, s.r.o. za nasledovných podmienok: a) kúpna cena vo výške 
10 000,- Sk/m2,  b) splatnosť do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy,
● Uznesenie č. 89/2007/V k návrhu na schválenie VZN 
č. 2/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 o po-
skytovaní dotácií MZ - MČ Bratislava – Lamač schvaľuje: 
predložený  návrh VZN č. 2/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 1/2005 o poskytovaní dotácií;
● Uznesenie č. 90/2007/V k návrhu na schválenie VZN 
č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o pod-
mienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti 
Bratislava – Lamač MZ - MČ  Bratislava – Lamač schvaľuje: 
predložený návrh VZN č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 1/2003 o podmienkach evidovania a držania psov na území 
mestskej časti Bratislava - Lamač, s pripomienkami;
● Uznesenie č. 91/2007/V k pracovnému návrhu na schvále-
nie VZN č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 
v znení dodatku č. 2/2005 o podmienkach prenájmu parko-
vacích miest v MČ Ba - Lamač MZ - MČ Bratislava – Lamač 
schvaľuje: A. predložený  pracovný návrh VZN č. 4/2007, kto-
rým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 v znení dodatku č. 2/2005 
o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ Ba- Lamač,
B. ukladá prednostovi MÚ v spolupráci s komisiou financií, podni-
kateľských aktivít a dopravy, pripraviť návrh opatrení na zlepšenie 
situácie v oblasti parkovania v MČ Bratislava- Lamač;   
● Uznesenie č. 92/2007/V k pracovnému návrhu na schvále-
nie VZN č. 5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 

o miestnych daniach na území MČ BA - Lamač MZ – MČ Bra-
tislava – Lamač schvaľuje: predložený pracovný návrh VZN č. 
5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 o miestnych 
daniach na území MČ Bratislava- Lamač;
● Uznesenie č. 93/2007/V k návrhu na schválenie koncepcie 
obnovy, rozvoja a údržby detských ihrísk MZ – MČ Bratislava 
– Lamač schvaľuje: A. predložený  návrh na schválenie kon-
cepcie obnovy, rozvoja a údržby detských ihrísk, B. ukladá: B.1  
prednostovi MÚ predložiť na najbližšie MZ, cenové ponuky na det-
ské prvky, určiť konkrétne rozmiestnenie jednotlivých prvkov na 
jednotlivé ihriská a predložiť do príslušnej komisie na prerokova-
nie v spolupráci s MČ, B.2 prednostovi MÚ zaradiť do koncepcie 
rozvoja a údržby detských ihrísk aj revitalizácie ihrísk v areáli MŠ 
Heyrovského a Zlatohorská ulica;
● Uznesenie č. 94/2007/V k návrhu na zaujatie stanoviska 
k zmluve o zriadení spoločnej stavebnej úradovne MZ - MČ 
Bratislava – Lamač schvaľuje: predložený návrh  zmluvy o zria-
dení spoločnej stavebnej úradovne podľa alternatívy č. 1;
● Uznesenie č. 95/2007/V k návrhu na rekonštrukciu kina 
MZ - MČ Bratislava – Lamač  súhlasí: so zmenou funkčného 
využitia kina na Malokarpatskom námestí;
● Uznesenie č. 96/2007/V k informácii o študentskej súťaži 
revitalizácie Malokarpatského námestia MZ - MČ Bratislava 
– Lamač po prerokovaní predloženého materiálu berie na 
vedomie: predloženú informatívnu správu o súťaži študentov
4. ročníka Fakulty architektúry STU;  
● Uznesenie č. 97/2007/V k informatívnej správe o prenáj-
me parkovacích miest  v MČ Ba – Lamač MZ - MČ Bratislava 
– Lamač berie na vedomie: informatívnu správu o prenájme 
parkovacích miest v MČ Ba- Lamač;
● Uznesenie č. 98/2007/V k informatívnej správe o zozname 
podnikateľov v MČ, budov spravovaných MČ a pasportizácie 
pozemkov na území MČ Ba – Lamač MZ - MČ Bratislava – La-
mač berie na vedomie: informatívnu správu  o zozname podni-
kateľov v MČ, budov spravovaných MČ a pasportizácie pozemkov 
na území MČ Ba - Lamač;
● Uznesenie č. 99/2007/V k informatívnej správe o činnosti 
opatrovateľskej služby za I.Q. 2007 MZ - MČ Bratislava – 
Lamač berie na vedomie: informatívnu správu  o činnosti opatro-
vateľskej služby za I.Q. 2007; 
● Uznesenie č. 100/2007/V k informatívnej správe o moder-
nizácii tepelných zariadení v MČ Ba - Lamač MZ - MČ Brati-
slava – Lamač konštatuje: že modernizácia zariadenia pre zá-
sobovanie teplom bola prevedená v priebehu rokov 2005-2006; 
v rozsahu ponuky na dlhodobý prenájom tepelného zariadenia, 
predloženej firmami EVČ Pardubice a 1. energetickou Bratislava, 
v priebehu rokov 2005-2006;
● Uznesenie č. 101/2007/V k návrhu na zmenu uznesenia 
č.67/2007/V zo zasadnutia dňa 19.4.2007 v časti B odsek 
B.1 k predaju pozemkov vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava - Lamač- Lamačská brána 
MZ - MČ Bratislava – Lamač schvaľuje: B.1 predaj pozemkov 
evidovaných v PK ako parc. č. 2484, 2485, v registri E  ako parc. 
č. 2679, 2680, 2761 v 1/2, 2874-6,2929, 2930, 2986, 2987, 
3081-4, 3155-8, 3176-9, 3473, 3474,3476, 3491, 3508, 3511, 
3356-9 v k. ú. Lamač spolu o výmere 53 115 m² zverených pro-
tokolom č. 1188009560200 zo dňa 12.8.2002 o zverení majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich majetkových 
práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava – Lamač t.j. 
celkovo 53 115 m2 do vlastníctva žiadateľa spoločnosti The Port, 
a.s. na účely realizovania výstavby obchodno - zábavného centra 
The Port a výstavby nového električkového prepojenia Dúbravky 
a Devínskej Novej Vsi za cenu 500,-Sk/m2 t.j. celkovo za cenu 
26 557 500,- Sk za týchto podmienok: Kúpna zmluva bude podpí-
saná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 
MČ Bratislava – Lamač. V prípade, že kúpna zmluva nebude v uve-
denom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. Kupujú-
ci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej 
zmluvy obidvomi zmluvnými stranami, C.  zrušuje: C.1  Uznesenie 
č. 67/2007/V zo dňa 19.4.2007, v časti B bod B.1; 
● Uznesenie č. 102/2007/V k návrhu na poskytnutie účelo-
vej finančnej dotácie oprávnenému subjektu v zmysle VZN 
č. 1/2005 MZ - MČ Bratislava – Lamač schvaľuje: pridelenie 
dotácie na rok 2007 pre Občianske združenie STO Lamač, stol-
no-tenisový oddiel Lamač, Studenohorská 35, Bratislava vo výške 
23 100,- Sk                                      (neprešlo jazykovou úpravou)

U z n e s e n i a   č. 81/ 2007/V – 102/ 2007/V zo zasadnutia MZ - MČ 
Bratislava – Lamač zo dňa 31.5.2007
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pracujete a čo by ste v týchto oblastiach chce-
li zmeniť?

Pravdu povediac, netušila som, že presadiť moje 
návrhy na kultúrne podujatia v Lamači bude také ťaž-
ké. Chcela by som, aby sa pravidelne, raz do mesiaca, 
usporiadalo (divadelné) predstavenie pre deti (každé 
vo výške 3000 - 4000 Sk), navrhla som, žeby popri 
piatich celodenných zájazdoch pre seniorov ročne 
(každý vo výške 15000 Sk), bol aspoň jeden pre ma-
mičky na materskej dovolenke, ktoré sa taktiež cítia 
sociálne izolované a potrebovali by si oddýchnuť a zre-
laxovať, navrhla som pravidelné  koncerty pre mladých, 
voľné lístky do divadla, ale neprešlo to hlasovaním 
v kultúrnej komisii. Všeobecne si myslím, že sa šetrí 
na kultúrnych aktivitách pre deti a mládež.  
Staráte sa o dve deti, ste na rodičovskej dovo-
lenke, v materskom centre Obláčik vediete pre 
deti ,, Prvé hudobné krôčky“, máte aj ďalšie 
hudobné aktivity a skoro pol roka ste lamač-
skou poslankyňou. Ako to všetko stíhate?

Skĺbiť všetky tieto aktivity nie je niekedy naozaj jed-
noduché, ale našťastie mám okolo seba blízkych ľudí, 
ktorí mi pomáhajú. Som vďačná mojej mame, ktorá 
nám veľmi pomáha s deťmi a môjmu manželovi, ktorý 
je zároveň mojím manažérom, čím ma odbremeňuje od 
organizovania koncertov a starostlivosti o vydavateľ-
stvo, takže potom sa to všetko dá stíhať. Okrem toho 
ma moje aktivity bavia a vtedy všetko ide akosi ľahšie.
Pred nami sú prázdniny, veľa detí ich trávi 
na sídlisku, čo pre nich pripravujete?

V Lamači, žiaľ, zatiaľ chýbajú pravidelné voľnočaso-
vé aktivity pre deti a mládež, ako cez rok, tak aj cez 
prázdniny. Deti môžu chodiť akurát do miestnej ZUŠ, 
prípadne na krúžky do školy, ale mladí ľudia sú nútení 
odchádzať za svojimi aktivitami do iných mestských 
častí. A to by som chcela pomôcť zmeniť. Chýba tu 
priestor, kde by sa mohli mladí ľudia stretávať. Chýba 
nám napr. centrum voľného času, kde by bolo množ-
stvo krúžkov a kde by deti a mladí mohli aktívne tráviť 
svoj voľný čas. Spolu s Rišom Čanakym sme v marci 
urobili pre žiakov druhého stupňa ZŠ koncert, počas 
ktorého sme im rozdali krabicu s lístočkami, kde nám 
mladí napísali, čo by chceli v Lamači zlepšiť pre ich 
vekovú kategóriu. Napríklad, takmer všetci chlapci 
by chceli špeciálne upravenú cyklistickú dráhu pre 
terénne bicykle a horolezeckú stenu, dievčatá zase 
krúžok moderného tanca. Viacerí sa chcú učiť hrať na 
nástroje populárnej hudby a potrebovali by klub, kde 
by sa mohli stretávať, robiť diskotéky, hrať stolný futbal 
či šípky. Verím, že sa nám v spolupráci so všetkými po-
slancami, MÚ a mimovládnymi organizáciami v Lamači 
podarí otvoriť centrum voľného času a splniť priania 
našich detí a mladých ľudí. A práve v rámci centra 
voľného času by sa mohli robiť denné tábory počas 
letných prázdnin. 

Z poslaneckej kuchyne
 pokračovanie zo str. 1

Jubilanti jún 2007
90 rokov  Adela Vigašová  
 Paulína Dovičičová
85 rokov Ján Pálka
 Anna Vajcíková
  Mária Sláviková
80 rokov  Ján Porvazník
 Edita Kiššová
  Marta Makovínyová
 Miroslav Mikulecký
            Hedviga Mitošinková
 Etela Královičová
75 rokov Gabriela Molčanová
 Irena Repová
 Pavlína Dedičová
  Margita Šemetková 
            Zdeněk Dugovič
 Emília Bakošová   

Srdečne blahoželáme!



Predstavte si, že vlastníte pozemok, niekto 
vám na ňom nelegálne postaví chatku, 

nasťahuje sa do nej, robí vám tam neporia-
dok a ani za svet nechce odísť. 

Tak presne s takýmto problémom musel zápasiť 
pán Klimo, majiteľ dvoch parciel Pod Zečákom. 
Hoci žiadal v minulosti o pomoc Miestny úrad 
a chcel, aby prešetril zákonnosť prenájmu jeho 
pozemkov riešenia sa dlho nedočkal. Do načierno 
postavenej chatky na jeho parceliach sa nasťaho-
vali bezdomovci, ktorí tam urobili doslova smetisko. 
Chatky boli zdevastované a preplnené odpadom.

Začiatkom roka 2007 manželia Jurekovci požia-
dali Mestská časť Lamač o pomoc a spoluprácu pri 
riešení problému bezdomovcov v tejto lokalite v dô-
sledku zápachu, odpadov a hluku. Mestská časť 

Lamač začala v tejto 
veci aktívne konať, oslo-
vila majiteľov pozemku, 
manželov Jurekovcov a 

zorganizovala stretnu-
tie, kde boli doložené 
potrebné dokumenty 
na zorganizovanie ak-
cie. Tá sa naplánovala 
na 25. mája. Zúčastni-
li sa jej: Miestny úrad 
Lamač, Mestská polícia 
v spolupráci so Štátnou 
políciou, Dobrovoľný 
hasičský zbor Záhorská 
Bystrica v spolupráci 

s jednotlivými oddele-
niami Hasičských zborov 
(Dúbravka, Petržalka).        

V danej lokalite došlo 
k vysťahovaniu bezdo-
movcov, chatka sa zbú-
rala a spálila. Majiteľ po-
zemku pán Klimo si tak 
už konečne po dlhom 
čase môže svoj poze-
mok obhospodarovať.
Mestská časť Lamač 
plánuje aj do budúcna 
pri vyskytnutí takéhoto 
problému organizovať 
podobné  ,,vypratávanie“ 
a aktívne spolupracovať 
s občanmi.      

Zároveň chceme poďakovať všetkým tým, ktorí 
podieľali na tejto akcii a obzvlášť Záhorskej Bystri-
ci, ktorá nám poskytla vozidlo a pracovníka dobro-
voľného hasičského zboru.                           - mko -

Mestská časť ochraňuje poškodených
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Pápež fajčil trávu

V Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho 
paláci na Panskej 19 otvorili vernisáž 

výstavy ,,Pápež fajčil trávu“.  

Jej autorom je Zdeněk Primus, ktorý zozbieral 
vyše 1000 obalov z gramoplatní, plagátov a kníh 
z obdobia šestdesiatych rokov minulého storočia. 
Medzi vzácne diela patria plagáty z Woodstocku, 
San Francisca, USA, Veľkej Británie a Českoslo-
venska. Názov výstavy pochádza z piesne Davida 
Peela. Výstava potrvá do 26. augusta.

Peter Šoula 

Miestna knižnica
tel: 02/64 789 737

Zmena výpožičných 
hodín s platnosťou 
od 1. júna 2007
pondelok - piatok 13.00 - 19.00
sobota                 8.00 - 12.00

FK Lamač ponúka FK Lamač ponúka 
k prenájmu:k prenájmu:

●● beachvolleybalové ihrisko beachvolleybalové ihrisko
●● dva tenisové kurty dva tenisové kurty

objednávky na tel. čísle:objednávky na tel. čísle:
0911 888 8980911 888 898



Seniori  na Trdlofeste v Skalici

Miestny úrad a Kultúrna komisia v Lamači 
zorganizovali náučno-poznávací zájazd 

pre lamačských seniorov. V sobotu 19. mája 
tradične plne obsadený autobus odštartoval 
spred lamačskej pošty o ôsmej ráno.

Cieľom výletu boli kultúrno-spoločenská akcia 
Trdlofest v Skalici, prehliadka pamätihodností mesta 
Skalica a medzizastávka v Šaštíne. Jednou z historic-
kých pamiatok mesta je kostol a kláštor františkánov. 
Je dôstojným pamätníkom stredovekého duchovné-
ho a kultúrneho života. Práve františkánska záhrada 
a rozsiahle priľahlé nádvoria sú už niekoľko rokov 
miestom konania Trdlofestu Skalica. Mali sme mož-
nosť ochutnať 17 druhov kvalitných skalických vín 
a viacero povestných druhov čerstvo napečených 
trdelníkov. Najviac nám zachutili tradičný skalický 
rubín a skalická frankovka.

Vo veľkej záhrade na hlavnom pódiu sme boli 
svedkami zaujímavého a veselého programu. Detský 
folklórny súbor „Skaličánek“ nás príjemne pobavil. 
Neodmysliteľné boli typické jarmočné stánky. A tak 
pri sledovaní programu sme si pochutnávali na cigán-
skej, klobáskach, kuracom rezni, skalickom vínku či 
pive. Na menšom nádvorí sme počúvali príjemnú a 
rezkú cimbalovú muziku „Strážničan“ a „Cifra“. V ná-
dvorí galérie, ktorú sme si predtým prezreli, sme od-
počívali pri dobrej country hudbe a kvalitnej kávičke. 
Zažili sme aj rôzne kvízy a súťaže. Raritou bol priamo 
v areáli upečený maxitrdelník v dĺžke 154 cm. Ak sa 
nedostane do Guinnesovej knihy, tak určite aspoň 
do knihy slovenských rekordov. Všade vládla pravá 
jarmočná nálada. Keď k tomu prirátame vynikajúce 
slnečné počasie, čo viac sme si mohli priať!

Na ceste do Skalice sme sa zastavili v Šaštíne. 
Uchvátila nás mohutnosť a krása baziliky sedembo-
lestnej Panny Márie. Jej architektúra, prekrásny in-
teriér a najmä oltár. V stánkoch pred kostolom sme si 
zakúpili rôzne suveníry s kresťanskou tématikou.Via-
cerí z nás si prezreli so záujmom historické pamiatky 
Skalice – s výsadami slobodného kráľovského mes-
ta. Historické jadro nás upútalo zvláštnym námestím 
lichobežníkového tvaru. Majestátne kamenné múry, 
pôvabné staré uličky, rozmanité zákutia a čarovné li-
pové aleje. Jednoducho tak, ako sa oddávna spieva 
v známej ľudovej piesni : „Skalica je pjekné mjesto“.

Prešli sme aj gotickým farským kostolom svätého 
Michala. Práve sme boli svedkami rázovitej svadby 
v ňom. Tí odvážnejší sme vystúpili na vežu kostola 
s renesančnými arkádami. Odmenou nám bol pre-
krásny výhľad na vnútorné mesto a jeho široké okolie. 
Navštívili sme aj evanjelický kostol s neskoro baroko-
vými prvkami. V ňom pilierová empora, klasicistická 
interiérová drevená výzdoba, organ mimoriadnych 
kvalít a kalich venovaný J.A. Komenským. Vytrvalej-
ší z nás sa odvážili až k Baťovmu kanálu. Boleli nás 
síce nohy, ale stálo to zato. Nakrátko sme vošli aj do 
jezuitského kostola svätého Františka Xaverského. 
V súčasnosti je vykradnutý, ale zaujala nás jeho vy-
nikajúca akustika. Práve preto sa tu konajú hudobné 
akcie.

Ďalšie pamätihodnosti mesta si pozrieme možno 
niekedy nabudúce. Dom kultúry s divadelnou sieňou 
a Záhorským múzeom, loretánsku kaplnku, román-
sku rotundu svätého Juraja, mlyn bratov Pilárikových 
a ďalšie.

Počas celého rekreačno – zábavného zájazdu nás 
ako vždy vzorne sprevádzala Mgr. Marta Janyšková. 
Starala sa o nás ako vlastná mama. Rozdávala časo-
pisy, občerstvovala nás džúsmi, minerálkou, koláčik-
mi, cukríkmi. Seniori Lamača s tradičnými výletmi už 
počítajú a vždy sa na ne tešia. Myslím, že za svoju 
celoživotnú prácu a vernosť Lamaču si to aj zaslú-
žia. V mene ich všetkých ďakujeme Miestnemu úra-
du a Kultúrnej komisii v Lamači, menovite starostke 
Mgr. Oľge Keltošovej, Mgr. Marte Janyškovej a pani 
Blanke Veselej za starostlivosť o nás. Ďakujeme aj 
vytrvalej sponzorke časopisov z Lamača a vodičovi 
autobusu za náš šťastlivý návrat. A všetci seniori sa 
už tešia na niektorý z ďalších zájazdov.

 Ing. Peter Malík     
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Lamačský cin-
torín sa dočkal 

ďalších zmien. 
Starý chodník na-
hradí zámková 
dlažba a pribud-
núť by mala časom 
aj urnová stena. 
O plánoch na 
mieste posledného 
odpočinku zosnu-
lých sa Lamačan 

pozhováral s Mgr. Miloslavom Hrádekom, 
riaditeľom spoločnosti Marianum – pohreb-
níctva hlavného mesta Bratislava.

Na lamačskom cintoríne prebiehajú rekon-
štrukčné práce. Aké zmeny ho čakajú? 

Musím povedať, že nová pani starostka, ktorá na-
stúpila v Lamači do úradu sa veľmi šikovne a prom-
tne chytila iniciatívy na lamačskom cintoríne. Do-
hodli sme sa na kompletnej rekonštrukcii chodníkov, 
ktoré sa na cintoríne nachádzajú. Nakoľko sa jedná 
o chodník dlhý zhruba 230 metrov a približne dva 
metre široký, rozdelili sme si to na dve etapy, V prvej 
zrekonštruujeme chodník po dom smútku, v druhej 
až k zadnej bráne. Začali sme 16. mája, vybúrali 
sme asfaltový chodník, naviezli do podložia kamen-
nú drť, na ktorú sa osádzajú obrubníky a budeme 
tam klásť zámkovú dlažbu. 

Kedy je stanovený termín ukončenia? 

Prvá etapa bude hotová asi za 10 až 14 dní. Po-
tom si dáme možno  chvíľu pauzu, alebo sa rovno 
pustíme do ďalšej etapy. 

Koľko to bude stáť? 

Všetky práce robíme svojpomocne okrem nákupu 
materiálu. Predpokladám, že keby sme to zadali sta-
vebnej firme, cena za dielo na kľúč by bola možno 
na úrovni 600 až 700 tisíc. Materiál, plus prenájom 
strojného zariadenia, nás vyjde na 200 až 220 ti-
síc. Ľudia, ktorí na tom pracujú, sú zamestnancami 
Marianumu. 

Podieľa sa na finacovaní aj mestská časť 
Lamač? 

Nie, v plnom rozsahu sa na tom podieľa organizá-

cia Marianum. Všetky práce, ktoré na cintoríne vy-
konávame, sú kryté poplatkami za hrobové miesta.

Lamačský cintorín je kapacitne vyčerpaný, 
viackrát sa uvažovalo o jeho rozširovaní. 
V akom štádiu sú tieto úvahy? 

Aj o tejto téme rokujeme s pani starostkou. Nám 
sa stále ako najoptimálnejší a hlavne najlacnejší javí 
variant rozšírenia smerom od parkoviska k autobu-
sovej zastávke. Predložili sme pani starostke a býva-
lému zastupiteľstvu kalkuláciu, koľko by to asi vyšlo. 
No aké mám posledné informácie, tak sa zamýšľa 
nad rozšírením cintorína od zadnej brány k Lidlu, 
respektíve autoservisom, ktoré tam sú postavené. 
Problém je v tom, že pozemky patria železniciam 
a mesto by muselo rokovať o ich odkúpení, alebo 
dlhodobom nájme. Ďalším zádrhelom sú optické 
káble, ktoré tam majú nainštalované železnice. Roz-
širovanie k Lidlu by si navyše vyžadovalo terénne 
úpravy. Pri zadnej bráne je výškový rozdiel oproti 
ceste asi 6 až 7 metrov. Ďalej je však spád a keby 
sme chceli vytvoriť rovinu vyžadovalo by si to mo-
hutné spevňovacie práce. Investície smerom k au-
tobusovej zastávke by boli rádovo niekoľkonásobne 
nižšie, aj keď aj na tej druhej strane by sa to dalo 
vyriešiť tak, že by sa terén dával do roviny s cestou. 
K tomu sa ale musí vyjadriť vlastník pozemku. 

Na viacerých cintorínoch budujú urnové 
steny, dočká sa ich aj náš cintorín? 

Už sme s pani starostkou dohodnutí, že budeme 
na cintoríne budovať urnovú stenu, aby sme zvýšili 
kapacitu urnových miest. Momentálne sa tam urny 
ukladajú iba klasicky do zeme. Keby sme postavili 
urnovú stenu, umiestnili by sme do nej šesť urnových 
miest, pričom do každého sa zmestia štyri urny.   

Kedy sa s ňou dá rátať?

Momentálne je taká situácia, že ju nemáme kde 
postaviť. Je dohodnutá určitá architektúra, ako by 
mohol vyzerať nový cintorín. Urnová stena bude za-
komponovaná do oplotenia, aby sme šetrili miesto. 

Ako je na tom  náš cintorín v porovnaní 
s ostatnými?

Myslím si, že veľmi dobre. Môžem ho porovnať 
s cintorínom v Čuňove, vo veľmi dobrom stave je 
dom smútku. Teraz budete mať chodník zo zámko-
vej dlažby a aj úroveň služieb sa podstatne zlepšila.                                                                                           
                                       - mca -

Na cintoríne budeme chodiť po zámkovej dlažbe

Lamač, kedysi malá dedinka, vždy plná 
detí.  Žilo tu veľa rodín, v ktorých ich bolo 

štyri i viac. 
Dnešný Lamač je veľký a čuduj sa svete i teraz sa 

tu nájdu Maminy - hrdinky, ktoré si v dnešnej dobe 
trúfnu mať detí viac. Veľmi sa  tomu tešíme a preto 
sme v roku 2006 skušobne začali s novou tradíciou. 
Ako prvý pokus sme pozvali mamičky,ktoré majú  
viac ako štyri deti do veku 15 rokov. Keďže sa nám 
akcia vydarila toho

roku sme urobili pokračovanie. Tentokrát to boli 
mamičky - seniorky, ktorých deti sú už dospelými 
ľuďmi so svojimi rodinami, niektorí dokonca tiež sta-
rými rodičmi. Veselý program detí zo ZŠ, recitácia i 
profesionálny spev bol venovaný všetkým prítomným 
mamičkám, ktorých bola plná kinosála.           - MÚ -

Bola veľká drina 
ich vychovať

Na matky a ich deň 
nezabudla ani naša 
mestská časť. Pamätný 
list od starostky si 18. 
mája prevzala aj mama 
štyroch detí Alžbeta 
Kraľovičová. 

Pri tejto príležitosti 
sme ju požiadali o krátky 
rozhovor.

Koľko ste vychovali detí?

Štyri. Jozefa, Katku, Jarmilku a Petra.

Ako sú staré?
Najstarší má 55, prvá dcéra 52, druhá 51 a syn 39.

Bola veľká drina ich vychovať?
No, veľká drina, to vám poviem. Mala som ťaž-

ký život, ale prežila som to. Bývali sme u rodičov, 
mala som zlú svokru, no a keď to zbadal aj manžel, 
zobral sa, vzal so sebou najmladšiu dcéru, ktorú 
som kojila a odišiel preč. Šla som za ním s dvoma 
deťmi aj ja.

Je ťažšie vychovávať dievča, alebo chlapca?
Mne to bolo jedno, ja som mala všetkých rada. 

Poslúchali ma, aj sa dobre vydali, neflákali sa. Jed-
na sa rozviedla, vydávala sa keď mala osemnásť. 
Rozvod prišiel  po piatich rokoch, jej muž sa chcel 
potom ešte vrátiť, ale už sme to nedovolili. Vycho-
vali sme spolu detičky, za päť rokov sa znova vydala 
a žije šťastne.

Ste na deti pyšná?
Áno, všetko si vážia.

Štyri deti, to sa vám musela zrejme poriad-
ne rozrásť rodina?

Mám osem vnúčat a štyri pravnúčatká, dve sú 
v Taliansku a dve mám tu. Nemôžu sa dočkať, kedy 
ku mne prídu.    - mca -

 

Lamač poďakoval matkám
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Obyvatelia bývajúci v blízkosti diaľnice 
D2, ktorá prechádza mestskými časťa-

mi Lamač a Dúbravka budú musieť strpieť 
hluk spôsobený motorovými vozidlami 
počas ďalších troch rokov. 

Národná diaľničná spoločnosť Lamačanovi ešte 
v novembri minulého roka oznámila, že protihluko-
vú stenu postaví na diaľnici v roku 2008, teraz však 
tvrdí už niečo iné. Steny sa máme dočkať až v roku 
2010. ,,V súčasnosti sa spracováva dokumentácia 
na územné rozhodnutie s termínom dodania sep-
tember 2007. Protihluková stena bude osadená 
tak, aby bolo možné v budúcnosti diaľnicu rozšíriť 
na 6-pruhovú. Predpoklad začatia výstavby je rok 
2009 a predpokladaná doba výstavby je jeden 
rok,“ povedal nám o zmene Ján Lukáš z Národnej 
diaľničnej spoločnosti. Dôvod oddialenia výstavby 
sme sa však nedozvedeli. Ešte vlani dostala po-
slankyňa MZ - MČ Lamač Júlia Ondrišová na svoju 
žiadosť od exstarostu Petra Šramka informáciu, že 
Národná diaľničná vypracuje projektovú dokumen-
táciu a v druhej polovici roka 2006 budú známe aj 

finančné príspevky na výstavbu. V skutočnosti sa 
však neudialo, zdá sa, vôbec nič. Ťahaniciam sa 
musia Lamačania prizerať aj napriek tomu, že vlani 
spísali kvôli potrebe protihlukovej steny petíciu a 
výsledky merania Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva preukázali prekročenie prípustných 
hladín hluku. 

Zdá sa však, že na Slovensku to neznamená nič, 
čo by stálo za reč. Keď sme sa na význam sťaž-
nosti a meraní pýtali v Národnej dialničnej dostali 
sme nasledujúcu odpoveď:  „Rok 2009 je zatiaľ 
predpokladaným rokom začiatku výstavby. Ak sa 
podarí pripraviť stavbu skôr a budú na ňu pridele-
né finančné prostriedky, je možné, že sa začne aj 
v druhej polovici roka 2008. Bude to hlavne zále-
žať od toho, či sa podarí osadiť protihlukovú stenu 
na pozemok v majetku NDS, alebo bude potrebné 
vysporiadať nejaké ďalšie pozemky prevažne 
v osobnom vlastníctve,“ povedali nám.

V prípade, že sa steny dočkáme, mala by začínať 
od križovatky Lamačská – Harmincova až za križo-
vatku Lamačská asi 200 metrov. 

- mca -    

Výstavba protihlukovej steny sa odďaľuje 

Klub modernej gymnastiky, ktorý vystu-
puje aj pod názvom Sokolík,  je jedným 

z dobre fungujúcich klubov v našej mest-
skej časti. Jeho fungovanie sme tento 
rok finančne podporili. O možnos-
tiach, ktoré ponúka najmä pre naše 
deti, sme sa pozhovárali s jeho šéfkou 
Olenou Kostanyan.   

Názov Sokolík naznačuje, že Váš 
klub je určený najmenším de-
ťom. Aké vekové kategórie sa 
u vás môžu dať na gymnastiku?

Keď sme prišli do Lamača a otvorili klub moder-
nej gymnastiky, nastúpili k nám prváci a tretiaci. 
V športovej hale Na barine máme teraz aj príprav-
ku, kde cvičíme s mladšími deťmi od troch rokov. 
No môžu k nám prísť aj starší záujemci, stačí ak 
majú chuť. Tak ako napríklad dve gymnazistky, kto-
ré nás navštevujú. Najskôr začala chodiť len jedna, 
zapáčilo sa jej to a neskôr doviedla aj kamarátku. 

V akom veku je potrebné začať,  ak chce 
dieťa chodiť na súťaže? 

Už v prvom ročníku, ale aj skôr. Tretiač-
ky už na súťaže chodiť n e m ô ž u , 
lebo nedobehnú vrstovníkov. 
No necvičíme len s deťmi, ktoré 
chodia po súťa- žiach. Neberieme 
gymnastiku len ako výkonný šport, 
ale ako pohyb prospešný zdraviu.  
Nikoho do cvičenia nenútime, kaž-
dý si určí sám koľko zvládne. Uve-
domujeme si, že deti dnes navštevujú 
často aj niekoľko krúžkov súčasne.

Aký je rozdiel v klasickej 
a modernej gymnastike?

Moderná gymnastika je 
vznešenejšia. Športová je zalo-

žená na veľkej náročnosti na ak-
robatiku a je vhodná pre ľudí níz-

keho vzrastu. Vysoký človek takú 
náročnú akrobatiku nezvládne. 

V modernej gymnastike sa cvičí 
s kuželmi, kruhmi, či 

stuhou. Naše deti 
sa veľmi dobre 
učia, dokážu 
dobre koor-
dinovať telo 
a myšlienky.

V ponuke je množstvo ďalších športov 
a aktivít, prečo by ste odporúčali práve 
gymnastiku?

Gymnastika má veľmi blízko k tancu a baletu. 
Deti z nej môžu pokračovať v balete, či  tanečnej   
skupine. Pomocou gymnastiky si dokážete skori-
govať postavu, správne držať telo, ale aj zlepšiť me-
tabolizmus. Stačí ak predomnou dieťa urobí zopár 
cvikov a viem rodičom povedať, kde je problém. 
Vidím aké svaly a šľachy nepracujú a viem ako to 
napraviť správnym pohybom. Môžem ich však na-
smerovať aj na  iný šport. 

Ako sa k Vám môžu záujemci prihlásiť?

Ak sa opýtate v Základnej škole na Malokarpat-
skom námestí na krúžok modernej gymnastiky ur-
čite vám povedia, kde nás nájdete. 

Musím na začiatok čakať až do septembra, 
alebo je možné  nastúpiť v ktoromkoľvek 
mesiaci?

Môžete sa prihlásiť kedykoľvek.
 

Koľko stojí krúžok? 

Dvesto korún mesačne pre najmenšie deti a pre 
staršie tristo. Máme nízke ceny, pretože naším zá-
ujmom je získať čo najviac detí. 

Od mestskej časti ste získali 10 – tisícovú 
dotáciu. Načo ste ju použili?

Zaplatíme z nej nájomné za telocvičňu. Polročne 
nás to vychádza tri tisícky a za zvyšok sme kúpili 
mangnetofón.     Martin Čambalik 

 

Moderná gymnastika v Lamači Deň životného prostredia 
v Materskej škole 
na Heyrovského 4

Deti v materskej škole už dávno vedia, 
prečo zbierame plastové fľaše. 

Samy ododvzdávajú svoje skúsenosti z domu, 
ako triedia papier, sklo, plastové obaly do kontajne-
rov, ktoré sú farebne odlíšené. Nedávno pri výlete 
v lese si pripomenuli, ako sa majú správať v príro-
de a chrániť ju. Dnes pri príležitosti Dňa ochrany 
životného prostredia si deti v spoločnom rozhovore 
pripomenuli, čo vedia a ako môžu aj malé deti po-
máhať chrániť prostredie pre pekný a zdravý život 
nás všetkých. Vypočuli si príbeh ,,Čo objavila lien-
ka Bodkulienka“, ako ľudia poškodili prírodu, čier-
nou skládkou odpadu, znečistili vodu, vzduch. Deti 
vedeli, prečo lienka bola smutná. Ale najväčší šok 
pre ne deti bol pohľad na dvor v materskej škole, 
keď sa išli hrať. Na dvore našli všeličo, čo znečis-
tilo priestor. Deti nelenili a začali odpad triediť. Pa-
pier do jedného vreca, sklenné fľaše do druhého 
vreca, plastové do tretieho vreca, lebo už vedia, že 
je najlepšie, keď sa odpad separuje a odváža na 
úradom určené a povolené skladové miesto. Deti si 
povedali, že náš dvor bude krásny, čistý a budú sa 
starať o svoje životné prostredie.

Deti ,, Zvončeky a Margarétky“
a pani učiteľky Zuzka a Božka

Avalon

Chceš byť 
futbalistom?

FK Lamač pozýva do svojich 
radov chlapcov narodených
v rokoch 1992 až 1999, ktorí sa 

chcú stať futbalistami

0905 236 808
0905 783 061

Informácie:

Prihlásiť sa môžete  
od pondelka do piatka 

v čase od 16 hodiny
v areáli FK, ul. Na barine 

Bratislava - Lamač



Ohrozujú mobilné antény chorých? 
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Boj o odstránenie vysielača spoločnosti 
Orange na streche domu na Heyrovské-

ho č. 8 pokračuje. Petičný výbor požiadal 
o rokovanie s vlastníkmi bytov v tomto pa-
neláku. Do kauzy sa už zapojil prvý odbor-
ník, ktorý tvrdí, že vysielače ohrozujú životy 
ľudí odkázaných na lekárske pomôcky, resp. 
zariadenia.

S iniciatívou na odstránenie vysielačov a najmä 
ich žiarenia vyšiel lamačský poslanec Pavol Čech. 
On sám je obyvateľom domu na  Heyrovského č. 10, 

teda domu susediaceho s panelákom, na ktorom sú 
nainštalované vysielače spoločnosti Orange. Jeho 
byt sa nachádza len pár metrov od spomínaných 
antén. K jeho snahe sa pripojila aj drvivá väčšina 
susedov, ktorí mu vyjadrili podporu v petícii. Petič-
ný výbor ľudí informoval o škodlivosti žiarenia. No 
keďže vysielače neprekračujú slovenské normy, už 
teraz je jasné, že zápas s Orangeom bude ťažký no 
zdá sa, že nie márny. V prospech Orangeu hovorí 
slovenská legislatíva a aj rôzne zdravotné štúdie. 
,,Viac ako 400 správ a štúdií o vystavovaní sa vlnám, 
ktoré sa nazývajú rádiové, nepreukázalo nebezpe-

čenstvo pre ľudí, ktorí žijú v blízkosti vy-
sielacích antén,“ argumentuje Richard 
Fides z Orangeu. Dodal, že štúdie sú 
sústredené v databáze Svetovej zdra-
votníckej organizácie a ide o skupi-
ny vedeckých expertov, ako skupina 
Stewart v Anglicku, skupina Zmirou vo 
Francúzsku. Na lamačský miestny úrad 
sa však koncom mája tohto roku obrá-
til Ing. Pavel Belluš, stavebný inžinier, 
podľa ktorého môže dochádzať mini-
málne k porušeniu európskej a sloven-
skej normy STN EN 60601-1-2, ktorá 
sa týka nositeľov kardiostimulátorov 
a iných lekárskych implantátov. Hovorí 
sa v nej, že prístroje a systémy, ktorých 
funkciou je udržiavanie životných funk-
cií, sa nedajú používať v silných elek-
tromagnetických poliach. Na inštaláciu 
antény na dome na  Heyrovského č. 8 
sa pritom v susedných domoch, kde 
môžu bývať aj takto zdravotne postih-
nutí, nikto nepýtal. Podľa už spomína-
nej normy pritom žiarenie z vysielačov 
môže ohrozovať život zdravotne postih-
nutých. 

Hovorca spoločnosti Orange Ri-
chard Fides tvrdí, že hygienické kon-
trolné merania zohľadňujú aj možné 
nebezpečie pre zdravotnícke elektric-
ké prístroje. ,,Keby intenzita vyžaro-

vania našich základňových staníc mohla ovplyvniť 
činnosť takýchto lekárskych prístrojov, tak potom 
napr. používanie mobilných telefónov v blízkosti pa-
cientov s kardiostimulátorom  by spôsobovalo oveľa 
vyššie riziko, nakoľko úroveň vyžarovania v blízkosti 
mobilu je  vyššia, ako úroveň vyžarovania základňo-
vých staníc,” oponoval Fides.

Vysielač na streche domu na Heyrovského č. 8 
modernizovali, aby mohol šíriť aj signál UMTS. Vý-
kony takýchto systémov sú podľa Ing. Belluša dvoj-
násobne vyššie ako u ich predchodcov GSM 900. 
V liste adresovanom Miestnemu úradu uvádza, že 
,,v mnohých švajčiarskych kantónoch úplne poza-
stavili výstavbu nových systémov UMTS a obnove-
nie realizácie týchto projektov je možné až na zákla-
de prísnych kontrolných opatrení a obmedzení“.

Svoje zistenia dokladá aj prípadom bytového 
domu zo Šale, z ktorého vyplýva, že hoci sumárne 
hodnoty elektromagnetického poľa vyhovovali na-
riadeniu vlády, dochádzalo k prekračovaniu odpo-
rúčanej vzdialenosti medzi vysielacími zariadeniami 
a priestormi, kde sa môžu voľne pohybovať obyva-
telia, ktorí sú vybavení týmito prístrojmi.

Martin Čambalik   

Povolenia pre antény na Heyrovského 8:

•  20.12.1996 - stavebné povolenie od Oblast-
ného telekomunikačného úradu na základňovú 
stanicu 

•  30.8.2000 - stav. povolenie od Krajského 
úradu, odboru život. prostredia na doplnenie 
o GSM1800 

•  23.11.2000 - štátny okresný hygienik súhlas 
s užívaním 

•  5.12.2001 - kolaudačné rozhodnutie OU ŽP 
•  22.8.2005 - stav. povolenie od stavebného 

úradu Mestskej časti BA -Lamač  na UMTS 
•  3.5.2006 - Regionálny úrad verejného zdravot-

níctva - súhlas s kolaudáciou
• 15.9.1998, 31.10.2000 a 2.3.2006 - mera-

nie úrovne elektromagnetického poľa Štátnym 
zdravotným ústavom

Správca je povinný predložiť doklady

V predchádzajúcom čísle Lamačana sme 
uverejnili článok o problémoch, ktoré 

má časť vlastníkov bytov na Heyrovského 
ulici 13 so zástupcom vlastníkov a správcom. 
Na túto tému, ale aj o novinkách, ktoré pri-
náša novela Zákona o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov od júla tohto roka sme 
sa pozhovárali s jej spoluautorkou JUDr. Ja-
roslavou Zányiovou z ministerstva financií. 

Do 31. mája mali správcovia bytov v osob-
nom vlastníctve predložiť ročné zúčtova-
nie. Hrozia im za nesplnenie tejto povin-
nosti sankcie? 

Od 1. júla tohto roku nadobudne účinnosť novela 
Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
Podľa nej, ak správca nepredloží do 31. mája zúčto-
vanie, tak zákon ako sankciu umožňuje vlastníkom 
bytov v dome neplatiť poplatok za správu, a to až 
do predloženia vyúčtovania  správcom a tiež  sprá-
vy o svojej činnosti týkajúcej sa domu. Tu chcem 
upresniť, že ide o poplatok, ktorý sa platí správcovi, 
nie poplatok, ktorý sa platí správcovi za užívanie 
bytu. 

Dajú sa tieto sankcie uplatniť už tento rok?

Nie, platí to až od budúceho roka. Podľa novely 
bude musieť správca predložiť vlastníkom nielen 
ročné zúčtovanie, ale aj správu o svojej činnos-
ti v dome, teda napríklad či robil opravy, zvolával 
schôdze, ako hospodáril s finančnými prostriedka-
mi domu a podobne.

Aké bolo poslanie novely zákona o bytoch?
Cieľom  novely zákona je zvýšiť efektivitu spra-

vovania bytových domov, spresniť vzájonmé práva 
a povinnosti medzi vlastníkmi, správcom alebo 
spoločenstvom. Napravili sa ňou niektoré nedostat-
ky, ktoré vyplynuli z praxe.

 
Zmien je viacero. Môžete vypichnúť tie naj-
zásadnejšie? 

Zmenou prechádza hlasovanie vlastníkov. Zá-
kon presne hovorí, kedy je na hlasovanie potrebná 
nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov. Doteraz 
bolo rozhodovanie dosť benevoletné. Možné bolo 
napríklad, aby hodinu po začatí schôdze hlasovali 
len prítomní vlastníci. Tak sa stávalo, že si napríklad  
traja vlastníci odvolali správcu, ak ostatní vlastníci 
na schôdzu neprišli. Teraz už takýto postup  pri hla-
sovaní nebude možný. 

Ďalšou zmenou je možnosť zvolania schôdze 
vlastníkmi, ak tak neurobí správca do 15 dní odo 
dňa, keď o zvolanie schôdze vlastníci požiadajú. 
To platí aj pre spoločenstvo vlastníkov. V zákone 
doteraz nebolo upravené zvolávanie schôdze vlast-
níkmi, a tak správca často takto zvolanú schôdzu 
spochybňoval.

 
V mnohých domoch majú často na 
schôdzach problémy s nízkou účasťou 
vlastníkov. Neprinesú prísnejšie pravidlá 
rozhodovania komplikácie?

Vlastníci často na jednej strane vytýkajú správ-
com, že nespravujú ich majetok, ale  keď majú prísť 
na schôdzu, neprídu a povedia si, že za nich roz-
hodnú druhí. 

Musia si však uvedomiť, že majetok je bremeno, 
o ktoré sa treba starať, ale aj to, že pri správe správ-
ca narába s ich peniazmi. Keď sa tie minú, zbytočne 
sa budú sťažovať, že si želali niečo iné. Prísnejšie 
podmienky rozhodovania by mali navyše zabrániť 
možným manipuláciám.

Pokiaľ viem skracuje sa aj doba na zvola-
nie schôdze ...

Áno, z desiatich na päť dní. 

O tento rozhovor som Vás požiadal naj-
mä v súvislosti s článkom o problémoch 
vlastníkov bytov na Heyrovského 13. Časť 
z nich sa sťažovala, že im správca nechce 
ukázať zmluvy, ktoré má dom uzatvorené. 
Aké povinnosti má správca v tomto smere? 

Každý vlastník, aj keď nepodpísal zmluvu o vý-
kone správy, musí túto zmluvu od správcu dostať.  
Správca sa nemôže pred vlastníkom bytu schovávať 
za to, že zmluvu vlastník bytu nepodpísal, a preto 
mu nebola zaslaná. Správca je zo zákona povinný 
umožniť nahliadnuť vlastníkom do všetkých dokla-
dov, ktoré sa dotýkajú domu, či už sú to zmluvy na 
dodávku nejakých prác tretími osobami alebo ide 
o účtovné doklady. 

Je  povinnosťou správcu aj vystavenie kópie 
dokladov?  

Vlastník si môže urobiť aj kópiu dokladov, ak 
správca má na to podmienky, a to za odplatu. 
Má právo na výpis, alebo si môže urobiť poz-
námky.

Martin Čambalik



Mesačník o živote v Lamači, 9. ročník 7

Vydarený sviatok detí 

Deti si svoj Medzinárodný deň, 1. júna, 
v Lamači poriadne užívali. Mestská časť 

pre nich pripravila bohatý program. Čakali 
ich tanečné vystúpenia, kreslenie, jazda na 
koni a mnohým sa mohol splniť aj ich tajný 
sen, premeniť sa aspoň na chvíľu na rozpráv-
kovú postavičku. 

Stovky netrpezlivých detí zaplavili Malokarpatské 
námestie okolo 15 hodiny. Bol krásny slnečný deň, 
a tak bolo každému jasné, že ho čaká super zába-
va. Už na začiatku si decká poriadne potrápili hlavu. 
Veď sa museli rozhodnúť, kam sa skôr rozbehnúť. 
Pred základnou školou bol už dlhý rad detí čakajú-
cich na koníky, nabité bolo aj pri zdravotnom stre-
disku, kde šikovné ruky maľovali deťom na tvár rôz-
ne masky. Deti sa ich zásluhou premieňali doslova 

na rozprávkové postavičky, či zvieratká. Niektoré 
odchádzali s pavúkom na lícach a ďalšie pomaľo-

vané ako líšky. Veľký záujem bol aj 
o kreslenie kriedou na chodníkoch, 
či v stánku Materského centra Oblá-
čik. Na pódiu pritom celý čas prebie-
hal pestrý program. Celý ho modero-

vala pani učiteľka a predsedníčka kultúrnej komisie 
Marta Janyšková. Pred divákmi sa vystriedali škôl-

kári pod vede-
ním pani učiteľky 
Márie Pikulíkovej, 
krásne bolo aj 
vystúpenie diev-
čat, ktoré v La-
mači navštevujú 
klub modernej 
gymnastiky. Dob-
re zohranú šou 
predviedli členo-
via tanečnej sku-
piny Devils, ktorí 
zatancovali hip 
– hop. O úspe-
chu nemohlo byť 
žiadnych pochýb. 
Program prilákal 
početné davy 
detí aj dospelých. 
Účinkujúci si za 
svoju snahu vyslú-
žili nielen potlesk, 
ale aj ďalšiu od-
menu. Bolo len na 
nich, čo si z košov 
plných hračiek 
vyberú. Každé-
mu sa ušiel džús, 

a odznak s erbom Lamača, vyrobený špeciálne pri 
príležitosti MDD. No a kto nemal stále dosť, osladil 
si život cukrovou vatou.            
       - mca - 
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Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

GRIL GRIL && PIZZA PIZZA
RESTAURANTRESTAURANT

 ❖ Vynikajúca talianska pizza
❖ Jedlá na grile

❖ Chutné denné menu
❖ Príjemné a útulné prostredie

❖ Letná terasa
❖ Možnosť usporiadať rodinné 

a firemné posedenia

Vrančovičova 46 – LamačVrančovičova 46 – Lamač

Hodonínska 1 (obchodný dom LAMAČ) Bratislava
tel.: 02/ 642 82 148, e-mail: obchod@dombyt-in.sk

www.dombyt-in.sk

DOMBYT - IN
s.r.o.

maloobchod • veľkoobchod
široký sortiment • európski výrobcovia

OBKLADY • DLAŽBY  
SANITA

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

zľavy
na celý sortiment     

na vybraný sortiment až do

platí do 31.08.2007
po predložení tohoto inzerátu

Po  -  Pia 10°°- 18°°  
Sobota 8°°- 13°°

35%   

RIADKOVÁ INZERCIA - 6/2007
FK Lamač hľadá pre mládežnícke 

kategórie aktívnych trénerov, ktorí by 
radi odovzdali svoje skúsenosti mladým, 

nádejným futbalistom. 
Informácie na tel. číslach 

0905 236 808, 0905 783 061

VYKONÁVAM MALIARSKE A NATIERAČSKÉ 
PRÁCE, STIERKY A FASÁDY

0905 257 454 

Prenajmem 2 a pol izbový byt – nový 
v Lamači na Heyrovského č. 5. Čiastočne 

zariadený. 0903 103 684

Prijmem kuchárku aj na čiastočný úväzok, 
môže byť aj dôchodkyňa. 0914 177 120

Prijmem čašníčku, vhodné aj 
pre študentov. 0914 177 120

Predám ešte nepoužitú garáž 
na Heyrovského ulici 7 v Lamači. 

0902 848 949 

Seriózna obchodná firma hľadá šikovného 
brigádnika do skladu – balenie a výdaj 

tovaru, denne na 3-4 hod. 
kontakt 0905 450 643, 0907 176 152

Darujem mačiatko! Tel.: 0903 795 540


