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Oddychová oáza Podháj je otvorená

P

ráce na Oddychovej oáze
Podháj,
ktorú
nájdete
v areáli školského dvora, sa
koncom marca skončili. V týchto dňoch sa tam už môžete zájsť
poprechádzať, no naplno si oázu
vychutnáte až s príchodom teplejších dní. Oficiálne bola otvorená vysiatím lúčnych kvetov.
Čaká na vás pocitový senzomotorický chodník predstavujúci možnosť
zažiť pocity z bezprostredného kontaktu s prírodou spolu so stimuláciou
svalstva dolných končatín a klenby
chodidla. Posedíte si na lavičkách pod
stromami či zorganizujete piknik.
Za povšimnutie stojí aj dažďová
záhrada určená na zber dažďovej
vody, ktorá prirodzene vsiakne do Symbolickým vysiatím lúčnych kvetov oázu pokrstila miestna poslankyňa Veronika Hagovská, starosta
podložia, vďaka čomu nedochádza Lukáš Baňacký, referent životného prostredia Marek Poláš, vedúci Oddelenia dopravy, správy majetku,
k odvodňovaniu krajiny. Dažďová zá- grantových schém a životného prostredia Miroslav Širgel a Magdaléna Hammerová z Referátu grantových
hrada svojim riešením ponúka mno- schém a revitalizácie verejných priestranstiev, zľava.
ho výhod, ako napríklad zlepšovanie
jektom Magdalény Hammerovej z Referátu vedúci Miroslav Širgel, prednostka Michaemikroklímy prostredia počas horúcich grantových schém a revitalizácie verejných la Kövári Mrázová a moja vďaka patrí taktiež
letných mesiacov, poskytuje útočisko priestranstiev. Tá nastúpila na pozíciu refe- Blažene Kusej a pracovníkom Komunálnych
voľne žijúcim živočíchom či pomáha rentky pred rokom, ihneď po ukončení štú- služieb Lamač, ktorí promptne reagovali na
udržať čistú vodu. Zároveň je navrhnutá dia v odbore environmentálne plánovanie potrebu osadenie mobiliáru. Po konzultácii
tak, aby eliminovala množenie komárov. a manažment. Oáza sa stala jej srdcovou zá- s referentom životného prostredia MareNevytvára podmienky pre stojatú vodu, ležitosťou a mala pod palcom doslova kaž- kom Polášom pribudnú na svahu aj lúčne
takže sa netreba komárov na sklonku dý detail. „V máji 2020 sa mi na stôl dostala kvety,“ hovorí Hammerová.
leta nemusíte obávať.
výzva Nadácie EPH, do ktorej sme sa zapoDo areálu Oddychovej oázy Podháj proSúčasťou sú ovocné kríky ostružina jili s návrhom Oddychovej oázy. Boli sme sím nechoďte venčiť psov a nejazdite po
černicová a ríbezľa červená, ako aj strom úspešní a získali sme 10 000 eur. Chcem sa chodníkoch na bicykloch, kolobežkách,
Lieska turecká. Do projektu boli zapraco- poďakovať starostovi Lukášovi Baňackému korčuliach. Aby nám tento pekný priestor
vané aj pripomienky z Komisie životného za dôveru, cenné konzultácie a za príležitosť vydržal čo najdlhšie, neprechádzajte sa
prostredia a hospodárskej stratégie.
realizovať sa na projektoch orientovaných tadiaľ ani s kočíkmi.
Oddychová oáza Podháj je prvým pro- na životné prostredie. Oporou mi bol aj môj
Marína Gorghetto

Príjemné a pokojné prežitie
veľkonočných sviatkov vám praje
starosta Lukáš Baňacký,
poslanci miestneho zastupiteľstva
a zamestnanci Mestskej časti
Bratislava-Lamač

A

Čaká nás výrub aj výsadba

AKTUALITY

M

estská časť Bratislava-Lamač, v súlade s nariadením Slovenskej inšpekcie
životného prostredia, plánuje
odstrániť invázne druhy drevín na
Studenohorskej ulici a nahradiť ich
novými vhodnejšími druhmi. Práve
kontrola tejto inšpekcie nám totiž
takmer pred tromi rokmi nariadila postupné odstránenie týchto
drevín v termíne do 31.12.2023.
Súčasťou starostlivosti o zeleň
v mestách je aj odstraňovanie a obmena inváznych druhov. Vzhľadom
na to, že táto zákonná povinnosť bola
dlhodobo zanedbávaná, to dnes už
častokrát znamená výrub viacročného stromu, na ktorý si obyvatelia
zvykli. V skutočnosti sú však tieto Studenohorskú ulicu čaká výrub niekoľ kých desiatok stromov. V pláne je však aj náhradná výsadba.
FOTO: Daniel Zachar
druhy mimoriadne škodlivé. Vďaka
k výsadbe stromov v čo najskoršom ter- bola vysadená v roku 2018 ako náhradná
svojmu extrémne rýchlemu rastu
priestorovo utláčajú okolitú vegetáciu míne. V súčasnosti sa uvažuje o výsadbe výsadba za výruby. Zodpovedná osoba,
ktorá má zodpovednosť za jej uchytea žiaduce druhy mestskej zelene. Dve približne 40 nových stromov.
V druhej etape sa pristúpi k vysadeniu nie, jej však nebola schopná poskytnúť
najznámejšie invázne dreviny v Bratislave
– pajaseň žliazkatý a javorovec jaseňolis- vhodných druhov drevín ako výmena potrebnú starostlivosť. Alej sa preto
tý – sú svojou toxicitou škodlivé nielen za odstránené invázne druhý stromo- odstráni a tento občan bude povinný
pre naše pôvodné druhy drevín a ich vej vegetácie na Studenohorskej ulici. vysadiť stromy nanovo, tentokrát už
biotopy, ale aj pre človeka a živočíchy Zrealizuje sa tu náhradná výsadba za od- v inej lokalite, aby zvládol ich zavlažovastránené invázne dreviny kombináciou nie. Hlavné mesto Bratislava sa ponúklo,
a preto je potrebné ich odstraňovanie.
V prvej etape budú odstránené dreviny druhov okrasná hruška, javor červený že na mieste tejto smutnej aleje vysadí
nové, kvalitnejšie dreviny, o ktoré sa
nepôvodného druhu javorovec jaseňo- a lieska turecká.
V nadväznosti na plánovanú výsadbu je bude aj potrebný čas starať starať. Malo
listý v počte 52 kusov, vytvárajúce alej na
Studenohorskej ulici, ktoré boli v minu- potrebná jej závlaha v letných mesiacoch by sa tak stať už na jeseň.
Pri obhliadke tohto územia sa zistilo, že
losti neodborne vysadené. Pôjde predo- pre správne zakorenenie a uchytenie vyvšetkým o samičie jedince a stromy, ktoré sadenej dreviny. Vzhľadom na to, že ide invazívne druhy stromov sa nachádzajú
sú nejakým spôsobom nebezpečné, to o veľký počet stromov, ktoré potrebujú aj tu. Naša mestská časť plánuje výrub
znamená poškodené, nebezpečne naklo- starostlivosť, požiadala naša mestská troch kusov pravdepodobne na jeseň
časť o dotáciu na komunálne vozidlo na tohto roka. Na ich miesto vysadí nové
nené nad komunikáciou a podobne.
tieto účely.
stromy Hlavné mesto SR Bratislava.
Na jeseň by v rámci projektu 10 000 stroVýrub mimo vegetačného obdobia
mov pre Bratislavu mala prebehnúť aj
Vzhľadom na to, že v riešenom území Na barine pribudnú stromy
V marci sa začali veci hýbať aj v okolí výsadba novej aleje na Podháji. „Vysaide o vzrastlé dreviny, je potrebné vykonať výrub, ktorý sa udeje mimo vegetač- Športovej haly Lamač Na barine. V rámci dených bude až 75 stromov. Riešime tiež
ného obdobia v kombinácii s chemickou participatívneho procesu s obyvateľmi zazelenanie deliacich ostrovčekov na
likvidáciou. K výrubu dôjde pravdepo- vnútrobloku Na barine – Bakošova Lamačskej ceste, kde štrk nahradí vegedobne na jeseň tohto roku. Primárnym vzišla požiadavka na výsadbu stromov. tácia k čomu by malo dôjsť už tento rok“
zámerom je využitie dotácie z envi- Do konca apríla tam pribudne 26 stro- hovorí mestský poslanec Igor Polakovič.
Na záver by sme ešte radi upozornili
ronmentálneho fondu, ktorá je práve mov v rámci celomestského projektu
v procese vyhodnocovania. Ak mestskej 10 000 stromov pre Bratislavu. Dreviny psíčkarov, aby nenechávali svojich psov
časti nebude schválená dotácia, odstráni sú rozmiestnené tak, aby to umožňovalo cikať na čerstvo vysadené stromy, ktoré
stromy na vlastné náklady a vysadenie postupné dobudovanie vychádzkových to zabíja. Novovysadené stromy mestom
nových drevín bude mestská časť komu- chodníkov na tejto lúke a obyvateľmi by síce mali byť opatrené zavlažovacími
nikovať s Magistrátom Hlavného mesta žiadaného mobiliáru, ako sú lavičky či vakmi, ktoré kmene aj chránia, ale psí
moč dokáže zabiť aj vzrastlejší strom.
SR Bratislavy v rámci akcie 10 000 stro- drobné herné prvky.
Pretrvávajúcim problémom je aj vyMagdaléna Hammerová, Marek Poláš,
mov. To všetko hneď po vyhodnotení
Marína Gorghetto
dotácie z envirofondu, aby mohlo dôjsť schnutá alej popri športovej hale, ktorá
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Lamač má unikátny projekt
DOPRAVA
monitoringu dopravy a ovzdušia

na meranie dopravno-inžinierskych dát
v dopravných uzloch
okružná križovatka
Q Zvýšenie informovanosti a povedomia verejnosti
OK5, križovatka Lamačská cesta - Pod o stave a zdrojoch znečistenia ovzdušia
násypom a križovatka
Q Kontinuálne meranie kvality ovzdušia, ako náHarmincova – most
stroja pre potláčanie príležitostných, alebo jednorazoV. Matrku – Lamačská
vých znečisťovaní ovzdušia
cesta. Súbežne sa naQ Identifikácia skrytých zdrojov znečistenia ovzdušia
montovali aj merače
znečistenia ovzdušia
Q Zvýšenie schopnosti reagovať na zdroje a stav znea merače hluku. Zák- čistenia ovzdušia prijímaním opatrení aj na lokálnej úrovni
ladná meracia stanica
Q Možnosť implementovania opatrení s reálnym
monitoruje tri základné polutanty: pevné pozitívnym dopadom na kvalitu ovzdušia, čo má priamy
prachové
častice, vplyv na zdravie občanov
prchavé látky a hluk.
Q Existencia monitorovacieho systému pôsobí aj
Systém umožňuje, aby ako preventívny mechanizmus proti potenciálnym nemonitorovanie dopra- legálnym znečisťovateľom ovzdušia
vy, ovzdušia a hluku
Q Poskytnutie real-time/online prístupu verejnosti
prebiehalo v reálnom
čase, teda 24 hodín k nameraným hodnotám znečistenia podporuje záujem
denne a 365 dní o veci verejné, posilňuje rolu samosprávy a prehlbuje
v roku. Celý systém je dôveru občanov vo verejnú správu
Snímač nájdete aj na Moste Valentína Matrku
naviazaný pomocou
umiestnený na lampe vľavo.
komunikačných liniek
Naša mestská časť je považovaná za
na centrálnu envijedno z tranzitných území s hustou pre- ronmentálnu databázu,
mávkou najmä v ranných a popoludňajších z ktorej je možné získavať
hodinách. Prechádza nám tu cesta 1. triedy, údaje o doprave, znecez ktorú nám počas bežných dní jazdia čistení ovzdušia a hluku
obyvatelia priľahlých obcí a polovica Zá- a zobrazovať ich vhodným
horia, čím nám v rannej špičke spôsobujú spôsobom na bežnom
problémy. Situácie znalí šoféri sa vtedy internetovom prehliadači.
pokúšajú prejsť cez starý Lamač, kde hustá
„Zisťujeme takto, okrem
prevádzka na úzkych cestách spôsobuje iného, podiel tranzitnej
deme vedieť pripraviť opatrenia. V budúcveľké problémy. Ten, ako aj ďalšie prob- dopravy cez našu mestskú
lémy, by mal pomôcť vyriešiť unikátny časť. Na základe dát, ktoré získame, urobí- nosti je možné rozšírenie projektu o ďalšie
projekt s názvom Kontinuálny monitoring me opatrenie na príslušnej cestnej infraš- moduly na meranie - čistoty vôd, hladiny
dopravy, ovzdušia, hluku a prchavých látok truktúre, aby sme vylúčili tranzit cez starý podzemných vôd či elektromagnetického
v Mestskej časti Bratislava-Lamač. Oje- Lamač. Má to presah aj na ovzdušie a hluk. smogu. V hre je aj využitie komunikačných
dinelý projekt, ktorý na Slovensku nemá Budeme presne vedieť, kde nám tranzituje liniek na monitoring a kontrolu parkovažiadna samospráva, bol vyvinutý v spolu- doprava a zmeriame, či sa zvyšuje praš- nia,“ vysvetľuje vedúci Oddelenia dopravy,
práci s prestížnym Českým vysokým uče- nosť, hlučnosť a prchavé látky – dozvieme správy majetku, grantových schém a žiním technickým (ČVUT) v Prahe.
sa, keď bude niekto páliť chémiu či keď na votného prostredia Miroslav Širgel.
Marína Gorghetto
Ako to vyzerá v praxi? V novembri mi- vozovku vyleje jedovaté látky. Snímače sú
Ilustračné foto: Freepik
nulého roka boli nainštalované kamery také citlivé, že to vedia zachytiť. A my bu-

Najdôležitejšie prínosy
projektu

Financovanie projektu

Cena pozostáva z troch položiek:
Q Monitoring dopravy - 58 560,- eur
Q Monitoring kvality ovzdušia a hluku - 59 775.60,- eur
Q Prevádzkovanie informačného systému pre analýzu a vizualizáciu dát - 36 480,- eur /položka zaplatená z externých zdrojov/
Naša mestská časť sa snaží získať finančné prostriedky aj na financovanie zvyšných dvoch položiek.
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AKTUALITY

Začala sa oprava Rozálky
Pri Kaplnke sv. Rozálie nedávno pribudlo lešenie. „Po monitoringu stavu,
strešnej krytiny, klampiarskych prvkov
a prvotných zásahov máme pripravenú
výmenu strešnej krytiny. Celá fotodokumetácia a rozsah práce je predložená
na Krajskom pamiatkovom úrade, kde
žiadame o schválenie a určenie dohľadu
nad týmito prácami. Predmetom prác
bude sanácia krovu - čo sa týka náteru
– inak je v dobrom stave. V rámci jeho
odľahčenia by boli urobené i lokálne
spevnenia pri výmene krytín. Súčasťou
je aj výmena klampiarskych prvkov a odvodnenie žľabov. Následne pôjdeme do
prípravy projektu reštauračných prác,“
vysvetľuje starosta Lukáš Baňacký.
Tieto aktivity nebudú mať dopad
na rozpočet. S prácami aj materiálom totiž pomôžu dobrovoľníci
a peniaze na transparentnom účte

Rozpočet na
rok 2021 je
konzervatívny

sa budú kumulovať aj naďalej.
(mag)
Foto: Daniel Zachar

Čaká nás výmena starých lámp
odtieň bielej, niektorí navrhujú nižšiu intenzitu svetla
a všetci chvália, že im už
chodníkové lampy nesvietia
do obývačiek. Momentálne
vyhodnocujem
podnety,
aby sme ako mesto vedeli
vyžiadať presný typ, ktorý
bude v Lamači použitý,“
vysvetľuje mestský poslanec
Igor Polakovič.
Lamač sa tak stáva akýmsi
testovacím miestom nových
nápadov, ktoré sa v prípade
Nové LED lampy na Studenohorskej ulici už niekoľ ko týždňov úspechu rozšíria na územie
svietia.
celej Bratislavy. Aj vďaka
Popri chodníku na Studenohorskej
týmto aktivitám preto dôjde
65 až 91 koncom januára vymenili prvých v roku 2021 k masívnejšej výmene viac
jedenásť guľových svietidiel za nové, ako tisícky takýchto svietidiel v celom
moderné s technológiou LED. Na pô- meste. Všetky by mali mať regulovateľvodné svietidlá sa obyvatelia priľahlých nú intenzitu a životnosť desiatky rokov.
bytov sťažovali dlhé roky, svetlo z nich Výmena chodníkových svietidiel po
im totiž prenikalo priamo do spální.
celej dĺžke Studenohorskej ulice, tak na
Niektorí sa sklenené gule snažili zama- strane párnych čísel ako aj nepárnych,
ľovať na čierno, ďalší sa zabarikádovali za by mala prebehnúť na jeseň.
žalúziami a zopár odvážlivcov dokonca
„Zároveň chceme riešiť lepšie no nelampy odpájalo. „Inštaláciou týchto jede- rušivé osvetlenie dopravného ihriska
nástich svietidiel sme si chceli overiť ich a detských ihrísk Hroch a Včielka Maja,
vhodnosť v našich podmienkach. Ľudia doplniť chodníkové lampy na miesta,
si nové svietidlá pochvaľujú, z možností kde dnes chýbajú,“ dodáva Polakovič.
svetelnej teploty by si vybrali teplejší
(mag, ip)
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Na marcovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci schválili
rozpočet na rok 2021. Výsledkom
hospodárenia mestskej časti je plánovaný prebytok vo výške viac ako
180 000 eur, pričom jeho zdrojom
sú kapitálové príjmy z predaja pozemkov. Podľa prednostky Michaely
Kövári Mrázovej ide o konzervatívny
rozpočet zohľadňujúci dopad viacerých možných rizík súčasného
obdobia. Okrem kladného výsledku
hospodárenia je tendenciou samosprávy šetriť finančné prostriedky
i z výberu poplatku za rozvoj. Plánované výdavky sú určené na realizáciu projektov v oblasti dopravy
vrátane budovaní nových chodníkov a komunikácií, dokončenie
priečelia a fasády Kina Lamač a tiež
strednej časti námestia dočerpaním
schváleného úveru z roku 2018.
Ďalej revitalizácia detského ihriska
na Malokarpatskom námestí nad
miestnym úradom, vybudovanie
zberných hniezd, projekty zamerané na vodozádržné opatrenia v časti
Malokarpatského námestia i lokality
Na barine, kúpa nového mobiliáru
či nového komunálneho vozidla za
účelom údržby verejných priestranstiev. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že vo výdavkovej oblasti je
jednoznačne dominantnou oblasťou
financovania vzdelávanie, pričom
k najzásadnejším patrí základná
škola a výdavky ovplyvní aj otvorenie nového elokovaného pracoviska
materskej školy v lokalite Bory od
septembra 2021. Plánovaná nadstavba základnej školy ešte nie je
v rozpočte zohľadnená, avšak práce
na tomto významnom projekte sú
v plnom prúde. Dobrou správou je
tiež, že sa v týchto ťažkých časoch
podarilo zachovať dotácie a granty
pre občianske združenia v Lamači.
(mag)
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Meteostanica nad úradom je súčasťou Otestujete sa už
projektu ARCH
aj na Boroch
Začiatkom marca rámcového programu EÚ pre podporu výsme na budovu
miestneho úradu
osádzali
meteostanicu, ktorá je
súčasťou projektu
ARCH - Zvyšovanie
reziliencie historických oblastí voči
hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám.
Ide o medzinárodný projekt financovaný
grantom EÚ programu HORIZONT 2020 –

K mobilnému odberovému miestu
v Športovej hale Lamač Na barine
v marci pribudlo ďalšie výjazdové
pracovisko MOM na Boroch. Nájdete ho na parkovisku pri nákupnom
centre Bory Mall a je určené len pre
neobjednaných záujemcov. Objednať sa na toto mobilné odberové
miesto nebude možné ani v budúcnosti.
Príďte pešo, dovezte sa autobusom
číslo 123 z Lamača alebo využite systém drive-in z pohodlia vlastného
auta. Stačí sa priblížiť a náš tím vás
otestuje bez toho, aby ste z neho
museli vystupovať.
SMS s výsledkom antigénového
testu vám nepríde, dostanete len
papierový certifikát.
Prevádzková doba je pondelka do
soboty od 10:00 do 20:00.

skumu a inovácií, zameraný na aplikovaný
výskum, na štúdie ohrození historických
centier miest a kultúrnych a historických
pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny
klímy, akými sú prívalové dažde, suchá
a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby mestského
rozvoja a územného plánovania.
Partnerom projektu je aj Mestský ústav
ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta UK.
(ham)

Práce na Kine Lamač napredujú
Rekonštrukcia Kina Lamač na Malokarpatskom námestí ide podľa plánu
a vy máte možnosť vidieť progres doslova
každým dňom. V súčasnosti je už staré
priečelie minulosťou, pribudli nové okná
a dvere, ako aj základ pre pergolu. Ďalším
krokom, ktorý by sme chceli v najbližšej
dobe riešiť je okrem samotnej fasády Kina

i dokončenie strednej časti námestia.

O zelené témy sa Slováci aktívne zaujímajú
Koncom minulého roka realizoval
Sociologický ústav Slovenskej akadémie
vied prieskum na vzorke 1 021
respondentov. Z jeho výsledkov vyplynulo,
že až 70 % opýtaných Slovákov má obavy
o životné prostredie. O tom, že nám nie sú
ľahostajné dôsledky klimatickej krízy, svedčí
viac ako 120 000 podpisov v rámci petície
Klíma ťa potrebuje, ktorá bola odovzdaná
do parlamentu na prerokovanie.

Zoberte si
Zelenú elektrinu aj vy
Každá pomoc prírode
sa počíta
Michal Sabo

ekoaktivista, greenfluencer

INZ: 05/2021

Ako môžem JA prispieť k zdravšej planéte?
Možností je veľmi veľa a čo je najlepšie, niektoré nás nestoja ani cent. Vyžadujú si len náš čas
a ochotu meniť veci k lepšiemu. Stále sa však medzi
nami nájdu ľudia, ktorí obhajujú svoju nečinnosť
v otázke ochrany prírody argumentom, že oni samy
na tom aj tak nič nezmenia. Pravdou však je, že
každá pomoc prírode sa počíta. Veľký zmysel má
už len to, že mnohí sme do značnej miery prešli
na elektronický spôsob komunikácie, nastavili
sme si zasielanie bankových výpisov či faktúr
za telekomunikačné služby e-mailom a platíme naše
účty prevodom namiesto papierových poštových
poukážok. Aktívne prispieť k ochrane životného
prostredia môžeme aj tak, že budeme triediť odpad,
aspoň z času na čas vymeníme auto za cestovanie
bicyklom či hromadnou dopravou (vlak, autobus,
električka), nebudeme zbytočne plytvať energiami
a potravinami a obmedzíme používanie plastov
napríklad tým, že si do obchodu zoberieme vlastné
vrecká a nákupné tašky na potraviny. Možno ste
netušili, ale na Slovensku máme takmer v každom
väčšom meste bezobalové obchody, v ktorých naLamacan_190x137mm_29.03.2021.indd 1

www.zse.sk
kúpite výhodnejšie a ešte aj zodpovednejšie k prí- odrazí aj na postupnom znižovaní cien elektrirode, keďže obaly na potraviny alebo drogériu, ktoré ny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. ZSE v roku
tam nakúpite, si prinesiete z domu.
2020 nakúpilo záruky pôvodu elektriny od viac ako
760 malých fotovoltických elektrární po celom
Slovensku.
30 000 zákazníkov ZSE prispieva

k ochrane prírody

Zrejme ste už počuli o Zelenej elektrine, s ktorou
môžete podporovať zelené elektrárne (napr. slnečné, vodné, veterné) aj na Slovensku. Zelenú
elektrinu od ZSE už využíva viac ako 30 000 zákazníkov z radov domácností. Pri podieli uhlia ako
zdroja elektriny v energetickom mixe ZSE na úrovni
13,8 % to znamená, že týchto 30 000 zákazníkov
ročne ušetrí 15 131 286 kg uhlia a zabráni vzniku
až 15 100 800 kg CO2 zo spáleného uhlia. Čím viac
zákazníkov sa rozhodne aktívne podporovať zelené elektrárne, tým viac ich bude pribúdať, ich
5
výrobné procesy sa budú zefektívňovať a to sa

Ako funguje Zelená elektrina od ZSE?
So Zelenou elektrinou od ZSE funguje každá domácnosť bez problémov kedykoľvek počas dňa či
noci, iba s tým rozdielom, že spotreba elektriny
je 100 % krytá zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Zelená elektrina sa
od čiernej nedá fyzicky oddeliť, to znamená, že ZSE
vám nebude meniť elektrické káble, ale v objeme
vašej ročnej spotreby nakúpi záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov a priradí ich priamo
k vašej domácnosti. A vôbec pri tom nezáleží, či
bývate v byte alebo v rodinnom dome.
09.03.21 11:42
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Aprílový zápis
do prvého ročníka

ovinný zápis detí
do prvých ročníkov
základných
škôl na školský rok
2021/2022 sa v našej Základnej škole na Malokarpatskom
námestí 1 uskutoční v apríli.
V čase od 1. do 15. apríla to
bude formou online prihlášky
a ak to dovolia pandemické
opatrenia, následne prebehne
aj prezenčne v čase:
Q Piatok 16. apríla od
Ilustračné foto: Freepik
15:00 do 18:00
Q V sobotu 17. apríla od
informácie o úradnom postupe aj rodičia
08:00 do 12:00
detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase
Podľa platnej legislatívy sú zákonní zá- od 1. septembra do konca kalendárneho
stupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na roka, ak chcú požiadať o predčasné zazápis deti, ktoré do 31. augusta 2021 do- školenie dieťaťa.
vŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým
Na zápis je potrebné prihlásiť aj zdrabol odložený začiatok povinnej školskej votne postihnuté deti a zároveň priniesť
dochádzky o jeden rok.
úradný doklad o druhu postihnutia, aby
V uvedené dni môžu dostať na školách sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškole-

Š

ŠKOLSTVO
nie alebo prijali ďalšie opatrenia.
Pri zápise prosím predložte
tieto dokumenty:
Q Občiansky preukaz
Q Rodný list či výpis
z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa
Q Podľa
potreby
preukázateľný
doklad
o zdravotnom postihnutí
dieťaťa
Bližšie informácie vám podá
priamo základná škola, ktorej
zriaďovateľom je Mestská časť
Bratislava – Lamač. Všetky kontakty nájdete na jej webovej stránke.
Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa
§ 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Škôlka na Boroch privíta deti
ŠKOLSTVO
už v septembri

Nová škôlka na Boroch by mala prvé
deti privítať už v septembri tohto roka.
Výstavba materskej škôlky sa začala na jeseň v roku 2019 a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť začiatkom
februára 2021. V týchto dňoch prebieha
odovzdávanie priestorov od zmluvného
partnera Bory, a.s. do dlhodobého užívania našej mestskej časti. Kapacitne bude
poskytovať priestor pre 70 detí. Budova
škôlky má k dispozícii 5 tried. Súčasťou
vybavenia je aj plne zariadená kuchyňa,
jedáleň či terasa. Pred každou triedou je
vyčlenený exteriérový priestor na hranie
s hracími prvkami a mobiliárom. K dispozícii sú aj dve pieskoviská.„Mestská časť
pristúpila k dlhodobému nájmu za veľmi
výhodných podmienok,pričom dostávame budovu do užívania práve za účelom
rozširovania predprimárneho vzdelávania. V roku 2020 sme na ministerstvo
školstva podali žiadosť o zaradenie do
siete škôl a školských zariadení, no celý
proces sa kvôli pandémii pozastavil.

Foto: Daniel Zachar

Nová škôlka bude elokovaným pracoviskom materskej školy Heyrovského
4, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava-Lamač. Počas
tohtoročného zápisu by tak rodičia už
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mali nájsť na prihláške ako jednu z alternatív na prihlásenie dieťaťa aj škôlku na
Boroch,“ hovorí prednostka Michaela
Kövári Mrázová. O zápise do materských
škôl sa dozviete v nasledujúcom čísle.

S

Lamač upratuje

V apríli nás čaká veľké jarné upratovanie, s ktorým je spojené pristavenie
veľkokapacitných kontajnerov. Tie však
nie sú pristavované pre potreby jednotlivca, ale slúžia všetkým. Ukladajte do
nich objemný odpad z domácností, ako
je napríklad starý nábytok, postele, sedačky, kuchynské linky. Veľkorozmerný
odpad prosím rozložte či rozlámte na
menšie kusy, kvôli šetreniu miesta ho
tam nehádžte v celosti. Ak sa váš odpad
do kontajnera už nezmestí, nepreplňujte
ho, lebo nebude vyvezený.
Do kontajnerov je prísne zakázané vhadzovať stavebný odpad, elektroodpad,
nebezpečný a toxický odpad, bioodpad
ako aj staré pneumatiky.
Práve opotrebované pneumatiky dnes
odovzdáte v ktoromkoľvek pneuservise,
u predajcu pneumatík alebo automobilov a na zberných miestach určených
obcou. Tieto subjekty sú totiž povinné
postarať sa o ich likvidáciu, recykláciu
alebo materiálové či energetické zhodnotenie. Každé takéto miesto označené
ako „miesto spätného odberu pneumatík” je povinné prijať všetky druhy pneumatík, bez ohľadu na miesto ich kúpy,
značku alebo veľkosť. Všetky poplatky
na likvidáciu sú totiž zahrnuté v predajnej cene pneumatík.
(mag)

SAMOSPRÁVA

HARMONOGRAM PRISTAVENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
Dodanie

Odber

26.4.2021

28.4.2021

Cesta na Klanec 93
Vrančovičova (požiarna zbrojnica)
Vrančovičova (bývalé pohostinstvo)

28.4.2021

30.4.2021

Lamačská cesta 37
Lamačská cesta 133 x Furmanská (za zastávkou MHD)
Segnáre otočka MHD

30.4.2021

3.5.2021

Cesta na Klanec 67
Cesta na Klanec (Klanec lúka)
Cesta na Klanec x Zhorínska (dom č. 7 (20))

3.5.2021

5.5.2021

Pod Zečákom 51
Pod Zečákom 85 (slepá)
Skerličova x Kunerádska

5.5.2021

7.5.2021

Studenohorská 91
Bakošova 4
Podháj 151

7.5.2021

10.5.2021

Podháj 51
Bakošova 44
Studenohorská 79-81

10.5.2021

12.5.2021

Na barine – penzión
Na barine 19
Bakošova 24

12.5.2021

14.5.2021

Borinská x Lediny
Zlatohorská 2
Zlatohorská 30

14.5.2021

17.5.2021

Rajtákova (námestie pri Rozálskej kaplnke)
Segnáre x Rácova
Cesta na Klanec 24 x Studenohorská (pri ihrisku)

17.5.2021

19.5.2021

Stanekova x Havelkova
Zelenohorská 5
Zidiny 3-5

19.5.2021

21.5.2021

Studenohorská 3
Studenohorská 17
Studenohorská 20 (kotolňa)

21.5.2021

24.5.2021

Studenohorská 63
Studenohorská 79-81
Heyrovského 6

24.5.2021

26.5.2021

Heyrovského 10
Heyrovského 13
ZŠ Malokarpatské námestie

26.5.2021

28.5.2021

Studenohorská 20 (kotolňa)
Cesta na Klanec 12
Studenohorská 63
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Mária Čačíková alias Spievanka
OSOBNOSŤ
„Nájdete ma pri Rozálke.“

Tak, ako ju poznáte. Spievanka po boku Zahrajka - Riša Čanakyho – v Spievankove počas koncertu.

M

áriu Čačíkovú, za slobodna
Podhradskú, dnes pravdepodobne poznajú rodičia
všetkých malých detí. Ako veselá
Spievanka sa im totiž po boku Riša
Čanakyho v projekte Spievankovo
prihovára pesničkami takmer dvadsať
rokov. Jej prácu ste mali možnosť vidieť aj v decembri počas online akcie
Susedský advent, kedy deti pod jej
vedením reprezentovali našu mestskú
časť. Vedeli ste, že svoju kariéru odštartovala u nás v Lamači na starej fare?
Tento rozhovor vznikal počas jedného
chladného rána, kedy sme sa s Máriou
prešli uličkami našej mestskej časti. Presne tak, ako to v detstve robievala ona so
svojou mamou.
Odkedy bývate v Lamači?
Keď som sa narodila, prvý rok sme ešte
bývali v meste, u mojej starej mamy, lebo
sídlisko sa len stavalo. A keď nám priradili
byt na Studenohorskej ulici - kde väčšinou bývali ľudia zo SAV alebo Elektrotechnickej fakulty, kde pracuje môj otec
- presťahovali sme sa sem. Pamätám si,
ako sa stavalo Kino Lamač a obchodný
komplex na Malokarpatskom námestí.
Alebo ako sme sa chodievali sánkovať na

briežok na začiatku Studenohorskej, kde
teraz stoja nové paneláky .

rodín, s ktorými sa poznáme odmalička
a dnes sa spolu kamarátia aj naše deti.

Ste teda sídlisková pamätníčka. Teraz
bývate v starom Lamači. Prečo ste sa
rozhodli zapustiť tu korene?
S manželom sme sa rozhodovali, či
vôbec zostať v hlavnom meste, hľadali
sme aj iné lokality. Nakoniec sme tu však
zostali, lebo v rámci Bratislavy je Lamač
podľa mňa najlepšie miesto na bývanie.
Mám k nemu emočný vzťah, lebo som sa
tu narodila, je to malé sídlisko s príjemnou dedinskou atmosférou. Za rohom je
les, kam chodím denne a zostali tu i priatelia, s ktorými sme vyrastali. Vnímam
ako dar z neba, že tu zostalo žiť niekoľko

Kde vás ešte môžeme stretnúť?
Moje najobľúbenejšie miesto ja Rozálka, často pri nej sedávam. Keď som bola
malá, milovala som večerné prechádzky
s mamou. Porobili sme si úlohy, najedli
sme sa a potom sme s mamou išli hore
Studenohorskou, zabočili sme na Zhorínsku, prešli sme okolo kostola a vrátili
sme sa domov. Všade bolo ticho, tma.
Dodnes tadiaľ rada chodím, lebo mi to
pripomína chvíle z detstva s mamou.

Maličká Mária v kočíku pred rozostavaným Domom
služieb Lamač a Kinom Lamač v sedemdesiatych
rokoch.
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Vaša hudobná kariéra sa taktiež začala
v Lamači, na starej fare so skupinou
Atlanta. Ako si na to spomínate?
To boli časy, kedy sme sa dali dokopy
s bratmi Kachútovcami, mali sme 16 rokov, a začali sme spievať hlavne v kostole. Vtedy do Lamača prišiel výpomocný
kňaz Jurko Drobný, ktorý bol organizátorom kresťanských mládežníckych
festivalov a zavolal nás hrať aj mimo
farnosti. Začalo sa veľmi príjemné obdobie života, chodili sme po Slovensku,
ale Lamač bol stále našou základňou. Tu
sme mali fanúšikov a kamarátov.
Dokonca aj prvé korene Spievankova

O

OSOBNOSŤ
sa spájajú s našou mestskou časťou. Vznikalo
vtedy Rodinné centrum
Obláčik, ktoré viedla
Zdenka Šujanová. Tá ma
požiadala, aby som tam
robila prvé hudobné
krôčky pre deti od 1.
roka. Bol o to veľký záujem, a tak sa začala moja
praktická práca s deťmi
a hudbou. Už vtedy som
sa poznala s Riškom Čanakym. Povedali sme si, S manželom Mirom, deťmi a rodičmi
že my dvaja niečo spolu
urobíme. Ostatne, on
Napadlo vám vtedy, že by sa to mohlo
bol z Lamača a ja tiež, ja som vedela ako rozvinúť až do takýchto celoslovenna to a on mal štúdio. (smiech) Potom ských rozmerov, keď Spievankovo
nám z Materského centra Klbko zavolali nechýba v žiadnej domácnosti?
s nápadom na koncert pre deti, a tak sa
Absolútne nie, vôbec som neuvažovala
zrodil koncept koncertov. Bolo to pred týmto smerom. Vždy som chcela robiť
osemnástimi rokmi.
s deťmi, ale nikdy by mi nenapadlo, že
by som sa tým mohla živiť. Manžel urobil
Ako keby do seba všetko plynule za- prvý krok, založili sme vydavateľstvo, zapadlo.
čali sme si organizovať koncerty a vydáÁno, v rovnakom čase – vznikali ma- vať cédečka. Nebolo to vôbec jednoduterské centrá, viedla som prvé krôčky ché, veď Riško mal dve malé deti, my sme
v hudbe, nadobúdala som skúsenosti mali tiež dve malé deti, manžel pracoval
a mali sme malé deti.
v banke a Rišo v Slovenskom rozhlase. No
riskli sme to. A bolo to krásne obdobie.

S

Viac ako rok zápasíme
s koronavírusom, ktorý
prevrátil naše životy naruby. Ako to zvládate?
Vyše roka nemáme
koncerty, to je pravda.
Ale doba sa zmenila,
všetko sa digitalizuje,
a tak sme si povedali, že
urobíme aplikáciu „Spievankovo“, kde ponúkneme celú našu tvorbu.
Okrem toho sme sa
naďalej venovali tvorbe
pre deti, urobili sme zábavno-vzdelávacie DVD
Angličanina a šesť online koncertov.
Prepadnú vás niekedy obavy či strach?
Áno, však všetci vnímame, že to už trvá
dlho. Je to prirodzené, že mi to napadne,
aj v súvislosti s prácou. Keby toto obdobie malo trvať dlhšie, musíme sa začať
zamýšľať nad tým, ako inak sa budeme
živiť.
Čo by ste robili?
Pôjdem učiť, mňa to baví. Niekde sa už
zamestnám.
Marína Gorghetto

Termín začiatku asistovaného
SAMOSPRÁVA
sčítania zatiaľ nepoznáme
Po ukončení prvej fázy sčítania bude
nasledovať ďalšia, ktorou je asistované
sčítanie. To by sa však malo týkať prioritne len veľmi úzkej skupiny digitálne
vylúčených obyvateľov, t.j. ľudí bez
prístupu na internet, ktorým nepomohli
sčítať sa ich blízki, príbuzní, či známi
a obyvateľov marginalizovaných sociálne vylúčených spoločenstiev.

Elektronické samosčítanie obyvateľov
sa blíži ku koncu, potrvá len do 31. marca.
Ku dňu redakčnej uzávierky Lamačana
bol Bratislavský samosprávny kraj v počte samosčítaných obyvateľov na štvrtom
mieste spomedzi všetkých vyšších územných celkov na Slovensku, predbehli ho
Žilinský, Trenčiansky aj Trnavský kraj.

Pomôžu stacionárni asistenti
Asistované sčítanie bude v našej mestskej časti, rovnako ako v každej inej obci,
prebiehať šesť týždňov. Sčítať sa bude
možné prostredníctvom stacionárneho
asistenta sčítania na kontaktnom mieste alebo priamo vo svojej domácnosti
prostredníctvom mobilného asistenta

sčítania. Od začiatku apríla bude Štatistický úrad SR v spolupráci s obcami
analyzovať výsledky dosiahnuté elektronickým samosčítaním. Následne úrad na
základe aktuálnej pandemickej situácie
vydá rozhodnutie o presnom dátume
začiatku asistovaného sčítania a obce
budú musieť v priebehu 21 dní pripraviť
zoznamy asistentov sčítania, zabezpečiť
ich zaškolenie, vstupy do elektronických
systémov a zriadiť kontaktné miesta.
Všetky podrobné informácie o priebehu asistovaného sčítania v Lamači,
vrátane jeho presného dátumu začiatku,
budú zverejnené v najbližších vydaniach
Lamačana a prostredníctvom ostatných
komunikačných kanálov mestskej časti.
(tp)
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Spomienka
IN MEMORIAM
na Daniela Škovieru

4. februára 2021 odišiel na večnosť Prof. PhDr. Daniel Škoviera,
PhD., významný klasický filológ,
vysokoškolský pedagóg a prekladateľ,
ktorý v roku 2011 dostal pamätnú plaketu pre významnú osobnosť Lamača.
Narodil sa v dedinke Mikulášová (vtedy
Niklová) pri Bardejove, kde bol jeho otec
- a náš starý otec - gréckokatolíckym
kňazom na fare. Väčšinu detstva však
prežil na Českomoravskej vysočine, kam
bola celá rodina deportovaná po násilnej
likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v roku
1950. Šťastnou náhodou neskončil na
baníckej učňovke, ale podarilo sa mu dostať na obchodnú akadémiu do Popradu.
Odtiaľ potom zamieril do Bratislavy na Filozofickú fakultu UK, kde po štúdiách ostal pôsobiť na katedre klasickej filológie.
V roku 1972 sa oženil s Bratislavčankou
Máriou Mockovou. Väčšinu svojho života
prežil v Lamači, kam sme sa prisťahovali
v roku 1976, keď tu s mamou dostali trojizbový družstevný byt.
V roku 1979, počas tzv. normalizácie,
musel z katedry odísť, keďže ako praktizujúci kresťan predstavoval v očiach štátnej moci ideologické nebezpečenstvo,
a vrátiť sa mohol až po páde komunistického režimu. Hoci si „užil“ komunistického prenasledovania, nikdy sa na to
nesťažoval ani sa nedožadoval nejakého
zadosťučinenia či nebodaj pomsty.
Ako deti sme obdivovali jeho vzdelanie,

na čokoľvek sme sa ho opýtali z dejepisu,
zemepisu, slovenčiny, vždy vedel. Keď
sme potrebovali pomôcť, napríklad s domácimi úlohami, vždy bol ochotný nám
pomôcť. Napriek svojmu veľkému pracovnému vyťaženiu (veľa prekladal), vždy
si našiel čas aj na nás deti. V nedeľné poobedia dlhé roky organizoval stretnutia
na lúke v lamačskom lese, kam sme spolu
s inými rodinami chodievali hrávať futbal,
volejbal či badminton. Nezabudnuteľné
ostanú aj sánkovačky, na ktoré nás brával
na lamačský kopec a do lesa.
Náš otec bol aj výborný kuchár. Jeho
špecialitou bola jablková štrúdľa, ktorú
často a rád piekol pri rozličných príležitostiach alebo len tak, aby bolo do čoho
zahryznúť po nedeľnom futbale na lúke.
Jeho veľkou láskou bol chrámový spev,

jednohlasný i zborový. Skoro 30 rokov
s veľkou láskou, obetavosťou a nezištnosťou viedol spev v gréckokatolíckom chráme na Ondrejskom cintoríne. Tu založil
a viedol aj zbor Chrysostomos. Popritom
bol ešte dlhé roky aj členom Lamačsko-dúbravského chrámového zboru.
Spolu s mamou nás vychovávali v úžasnej slobode a dôvere, nepresadzovali
svoje predstavy o našej budúcnosti. Je to
niečo, čo neustále obdivujem a čomu by
som sa od nich chcel priučiť, spolu s ich
skromnosťou v materiálnych i duchovných veciach. Napriek tomu, že náš otec
bol veľmi múdry a vzdelaný, nikdy si nezakladal na svojom vzdelaní či tituloch,
nevyvyšoval sa, ani o iných nehovoril
s dešpektom. Večná mu pamiatka.
Andrej Škoviera, syn

František Rábek: Posolstvo Veľkej noci

KNIHA MESIACA

Najnovším prírastkom v našej knižnici
je titul Posolstvo Veľkej noci rímskokatolíckeho biskupa a prvého ordinára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených
zborov Slovenskej republiky Františka
Rábka. Ten nám daroval jeden výtlačok aj
s venovaním.
Keďže počas pandémie nemali veriaci
možnosť zúčastňovať sa na bohoslužbách veľkonočného obdobia, autor im
týmto sprostredkováva svoje úvahy nad
udalosťami a slovami Svätého písma každého dňa. Tak vznikol pomerne bohatý
materiál, ktorý chce čitateľom ponúknuť
takouto knižnou formou.
„Pokiaľ ide o spôsob použitia a tým aj
vnímania tohto posolstva, odporúčam

prečítať si text venovaný príslušnému dňu. Na začiatku
každého dňa sú uvedené
označenia textov zo Svätého
písma, ktoré sa v ten deň čítajú pri liturgii. Predpokladám,
že každý čitateľ má k dispozícii
Sväté písmo a môže si v ňom
vyhľadať príslušné miesta
a prečítať si ich. Potom nasleduje moja úvaha o daných textoch a udalostiach,“ vysvetľuje
František Rábek.
(mag)
Vlastnoručné venovanie autora
knihy Františka Rábka.
>
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Linka číslo 130 nepremáva

Linka číslo 130 je pre rekonštrukciu plynovodu na ulici Pod Zečákom od pondelka 15. marca 2021 dočasne zrušená. Zastávky
OC Patrónka, Pod Zečákom a Krematórium nebudú obsluhované žiadnou linkou. Dopravný podnik Bratislava, a. s. cestujúcim
odporúča ako náhradu použiť medzi Patrónkou, Segnármi a Lamačom linku číslo 30, pri ceste do Krematória z Patrónky a Lamača linku číslo 37 po zastávku Pri krematóriu.
Vzniknutá situácia je pre dotknutých obyvateľov mimoriadne nepríjemná. V tomto prípade je však dôležité zdôrazniť, že naša
mestská časť tentokrát nedostala od Dopravného podniku Bratislava, a.s. absolútne žiadne upozornenie. O odstávke linky sme
sa dozvedeli doslova na poslednú chvíľu a vzniknutú situáciu kolegovia okamžite preverovali tak v samotnom DPB, ako aj na
príslušných oddeleniach Hlavného mesta Bratislavy. Nikto im však nevedel povedať, či a kedy bude linka číslo 130 obnovená.
Predbežné informácie hovoria o výluke linky do mája.
Akékoľvek rozhodnutie ohľadom linky číslo 130 je plne v kompetencii Dopravného podniku Bratislava, a.s.

Dôležité
informácie

Miestny úrad a stavebný úrad
Konzultačné hodiny
•poskytovanie konzultácií odbornými
zamestnancami útvarov
Pondelok 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Streda 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Klientske centrum Lamač
Malokarpatské námestie 9
02/647 80 065
klientskecentrum@lamac.sk

Revízie plynových rozvodov až po všetky
plynové spotrebiče si môžete objednať
na tel. č. 0948 147 575
alebo na: stratilik@rssr.sk
Poprípade u pracovníkov,
ktorí budú označení preukazom.
Riadková inzercia

Q Kúpim byt v Lamači. Kontakt: 0903/205 915
Q Kúpim stavebný pozemok v Lamači so všetkými IS o výmere cca. 450 m2.
Kontakt: 0903/755 383
Q Prenajmem parkovacie miesto v garáži na Heyrovského 1. Kontakt: 0907/763 647
Q Mladá lamačská rodina si hľadá väčšie bývanie - kúpime 4-izbový byt alebo
domček/ pozemok za prijateľnú cenu. Kontakt: Jana: 0903/574 065
Q Ponúkam upratovacie služby v Lamači. Kontakt: 0903/794 432
Q Servis a oprava PC v Lamači. www.aatuh.sk. Kontakt: 0915/720 730
Q Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy.
Kontakt:0905/222 966
Q Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk - Radoslav Osuský. Kontakt:0911/128 116
Q Zubná ambulancia na Kramároch prijíma nových pacientov. Stromová 16, 83101,
Bratislava. Kontakt: 0905/662 407
Q Prenajmem 2-izbový byt na Studenohorskej ulici. Kontakt: 0904/ 338 182

INZ: 06/2021

Miestna knižnica Lamač
Heyrovského 2
02/647 89 737
•on line katalóg: www.kniznica.lamac.sk
Pondelok 10:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00
Utorok 10:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Streda 10:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00
Štvrtok 10:00 - 11:30 a 12:30 - 14:30
Piatok 10:00 - 11:30 a 12:30 - 14:30

INZ: 07/2021

Klientske centrum
Úradné hodiny
• podateľňa, overovanie listín a podpisov, ohlasovňa pobytu, pokladňa,
parkovanie, informácie
Pondelok 8:00 – 18:00
Utorok 8:00 – 14:30
Streda 8:00 – 18:00
Štvrtok 8:00 – 14:30
Piatok 8:00 – 14:30

Revízna spoločnosť SR, s.r.o. ponúka
odborné prehliadky a odborné
skúšky plynových zariadení.
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www.scitanie.sk
Sčítanie sa končí

už

31.3.2021

Máte ešte posledné dni na to, aby ste vyplnili online formulár.
Sčítanie obyvateľov je dôležité aj pre vašu budúcnosť.

Ako pomôže sčítanie našej mestskej časti?
Údaje slúžia ako podklad pre územné plánovanie aj systém dopravy.

Informácie pomáhajú pri plánovaní počtu miest v materských školách,
v základných školách, plánovaní služieb pre seniorov.

Z väčšieho balíka peňazí môžeme vytvoriť parkovacie miesta
či záchytné parkovisko.
Viac prostriedkov na oprav u chodníkov a údržbu komunikácií.
Viac financií na športoviská a detské ihriská.
Väčšia možnosť investovania do výsadby stromov.
.Môžu pribudnúť nové lavičky a miesta na oddych.

