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Rozpočet je prebytkový

Novinky v tepelnom
hospodárstve

Vstupujeme do realizačnej fázy najväčšieho projektu v dejinách
Lamača. Začiatok januára sa niesol v znamení dobrých správ.
Mestská časť získala nenávratný finančný príspevok vo výške
2 849 999, 19 EUR na rozšírenie kapacít Základnej školy
Malokarpatské námestie 1 z Integrovaného regionálneho opera-
čného programu, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ.

Športová hala Lamač Na barine bude opäť slúžiť verejnosti. Po dlhšom čase sa do nej od
1. februára konečne vracia šport, samozrejme, vždy v súlade s platnými pandemickými
opatreniami. Dlhémesiace sme ju totiž využívali akomobilné odberovémiesto a úspešne
sme v nej zorganizovali aj celoplošné skríningy – testovania antigénovými testami na
prítomnosť koronavírusu. Naša mestská časť však po ukončení spolupráce s pred-
chádzajúcimnájomcom intenzívne hľadala najvhodnejšie riešenie, ktoré by v tejto neistej
a nepriaznivej dobe, pokrylo dopyt Lamačanov po pohybe. A tak sa zrodila dohoda
s občianskym združením BoardAcademy, ktoré športovú činnosť organizuje dlhé roky. Tú
odsúhlasili poslanci na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Práve vďaka nej
môžeme našu športovú halu zapojiť do služieb občanom.

Strany 6 - 7
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V športovej hale štartujú krúžky

Skvelá správa – získali sme dotáciu
na nadstavbu a prístavbu základnej školy!
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Vážení/é obyvatelia/ľky Lamača,

príchod nového roka býva spojený s novým začiatkom,
predsavzatiami, plánmi a hodnotením predchádzajúceho
obdobia. Rok 2021 bol náročný a počas neho sme každý
o niečo prišli. Či už to boli naši blízki, o ktorých nás pri-
pravilo ochorenie, alebo pocit bezpečia či slobody,
o ktoré nás pripravili obmedzenia spojené s pandémiou.
Pribudli nové pocity, obavy, izolácia, strata istoty a
blízkosti. Mnoho z toho, čo sme poznali a boli na to
zvyknutí, sa zmenilo. Nevynímajúc spoločné prežívanie
sviatkov, rodinných stretnutí či osláv.

Skúsme toto obdobie brať ako skúšku našej ľudskosti,
disciplíny, porozumenia a tolerancie. Buďme si navzájom
bližší, majme pochopenie a rešpekt voči rozhodnutiu
toho druhého, snažme sa byť pokojní a rozvážni v tomto
neľahkom a dlhotrvajúcom období. Koniec pandémie je
stále v nedohľadne. Pokúsme sa toto obdobie prekonať s
rešpektom, vzájomným porozumením a úctou. Dbajme
na dodržiavanie opatrení, aby sme chránili nielen samých
seba, ale aj našich blízkych. Nevyvolávajme zbytočné
konflikty a nešírme nenávisť preto, či sa niekto nechal
alebo nenechal zaočkovať. Vypočujme si a zvážme
odporúčania lekárov, odborníkov a našich blízkych. Ak
môžeme, prispejme aj my malou časťou k zlepšeniu
situácie, či už dôsledným dodržiavaním opatrení alebo aj
očkovaním.

Dovoľte mi z pozície riaditeľa Domova seniorov Lamač
zaželať vám všetko najlepšie v roku 2022. Aby vás
obchádzali choroby a prichádzala k vám priaznivá ener-
gia, milé slovo a množstvo lásky od vašich blízkych. Aby
ste mali dostatok zdravia a síl na pokračovanie a rozví-
janie toho, čo ste začali. Aby ste sa nebáli prekážok, ktoré
vás stretnú v nastávajúcom období. Aby ste hľadali a
ochraňovali naozajstné ľudské hodnoty. Aby vás tešili
vaši blízki svojou prítomnosťou. Aby vás aj v tomto
náročnom období neopúšťal životný optimizmus.

Nech v každom z nás zostane počas celého roka 2022
kúsok vianočného kúzla, sviatočnej atmosféry, štedrosti,
spokojnosti a lásky. Verím, že spoločnými silami zvlád-
neme všetky výzvy roku 2022.

Mgr. Kamil Bednár, MBA
Riaditeľ Domova seniorov Lamač
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AKTUALITY
>> pokračovanie z titulnej strany

„Bolo naším spoločným záujmom, aby sme podporili rozvoj športu v Lamači.
Nepozerali sme sa na to optikou finančnou - získať čo najviac peňazí za prenájom
- ale aby sme ozaj dokázali vytvoriť zázemie pre športovanie obyvateľstva v
rozsahu, aby sa tam našli všetky kategórie občanov. Ponuka krúžkov
a športových aktivít, ktorú sme pripravili, je dobrou správou pre všetkých, ktorí
majú záujem športovať. Verím, že v rámci ponuky, ktorú budeme aktualizovať na
základe odozvy obyvateľov, si nájdu to svoje všetky vekové skupiny," povedal
starosta Lukáš Baňacký.

Čaká vás projekt multifunkčného klubu združujúceho profesionálnych trénerov a
inštruktorov pod názvom Lamač v pohybe. Klub by mal postupne naplniť rozvrh
športovej haly približne pätnástimi aktivitami pre deti, mládež, dospelých a
seniorov. Voľné hodiny ponúkne ďalším klubom, prioritne žiadaným a
osvedčeným z minulosti. Aktivity budú prebiehať osem hodín denne do leta,
neskôr sa počet hodín zvýši až na 14.

Športová hala Lamač je majetkom mestskej časti, ktorý bude počas doby
trvania spolupráce spravovať občianske združenie BoardAcademy.

Ďalšie krúžky by mali postupne pribúdať a rozširovať sa o ďalšie vekové
kategórie.

Ako sa prihlásiť?
Ak máte záujem o konkrétny krúžok, prípadne by ste sa radi opýtali na
detaily o projekte Lamač v pohybe, prosím, napíšte na mailovú adresu
lamacvpohybe@gmail.com alebo zatelefonujte na číslo 0903/468 746. V marci
by mala začať fungovať aj nová webová stránka, kde bude k dispozícii rezervačný
systém. Aktualizované informácie prinesieme v nasledujúcom vydaní magazínu
Lamačan. (mag)

Tieto krúžky by mali fungovať už od februára:
Základná gymnastika a parkour pre deti a mládež
Cvičenie pre matky s deťmi do 3 rokov
Tance pre deti od 3 do 7 rokov
Kondičný tanec pre ženy
Kondičný tréning pre mládež /teenageri/
Kondičný tréning pre dospelých
Džudo pre deti a mládež
Vinyasa Flow Yoga
Fit and Flexi Yoga
Senior Yoga

Všeobecná pohybová príprava pre deti
prvého stupňa základnej školy
Kickbox, thajský box
Masáže
Silový tréning, crossfit, vzpieranie

Lamač v pohybe



Dva úseky vnútorného diaľničného obchvatu Bratislavy na D1 a D2 sú od
1. januára 2022 opäť zaradené do siete vymedzených úsekov ciest s
výberom mýta a od 1. marca budú aj spoplatnené. Ide o úseky Lamač –
Pečňa na diaľnici D2 a nadväzujúci úsek Pečňa – Prístavný most na
diaľnici D1. Úsek však zostáva pre osobné autá naďalej bezplatný. „Od
1.3.2022 budú dva jeho úseky spoplatnené len pre vozidlá, ktoré majú
povinnosť platiť mýto - nákladné autá, autobusy. Cieľom tejto zmeny je
odľahčiť dopravu v Bratislave tým, že časť tranzitu sa presunie z
Prístavného mosta na obchvat D4,“ objasnila pre náš magazín vedúca
oddelenia komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti Eva
Žgravčáková. (mag)

Parkovanie na chodníku bude od 1. marca dovolené iba vtedy, ak to
vyslovene umožní dopravná značka. Doterajšia prax, keď stačilo nechať
jeden a pol metra, už bude proti pravidlám a bude za ňu hroziť pokuta,
papuča, prípadne odtiahnutie. V Lamači máme parkovanie na chodníku
len na dopravným značením vyznačených parkovacích miestach. „My
sme relatívne malá mestská časť a zmenu zákona až tak nepociťujeme.
No rozumieme tomu, že väčším mestským častiam to môže spôsobiť
výrazné problémy. Myslím si, že žiadna mestská časť nemá problém so
samotnou zmenou zákona, len potrebuje viac času na prípravu legis-
latívnych procesov dopravného značenia, ako aj samotnej reali-
zácie zvislého, resp. vodorovného dopravného značenia. Chodník by
však mal byť určený výlučne pre pešiu dopravu,“ vyjadril sa starosta
Lukáš Baňacký. Z viacerých strán sa ozývajú požiadavky, aby došlo
k posunu termínu. Poslanec NRSR Peter Cmorej dokonca pripravuje na
túto tému poslaneckú iniciatívu. „Áno, je to pravda. O výslednej podobe
sa však ešte bude rokovať v parlamente,” potvrdil pre magazín Lamačan.
V čase písania tohto textu však platí dátum 1. marec.

V januári sme spustili webový portál www.lamacan.sk, kde nájdete
aktuality, spravodajstvo, rozhovory a zaujímavosti z Lamača. Je to online
obdoba nášho mesačníka, kde časom nájdete aktuálne informácie hneď,
nemusíte čakať, kedy sa časopis objaví v schránke.Tento web dodala bez
odplaty a prevádzkuje bezplatne firma miestneho poslanca Matúša
Harmaňoša AlejTech, spol. s r.o., za čo mu ďakujeme.

Štatistický úrad SR zverejnil výsledky nedávneho sčítania obyvateľov už
aj s presnosťou na jednotlivé mestské časti. Dovedna nás k 31.12.2021
bolo 7 969. Potvrdilo sa, že Lamač je najväčšou z tzv. malých mestských
častí Bratislavy. V roku 2021 sa v Lamači narodilo 92 a zomrelo 121 osôb.
Najčastejšie chlapčenské mená za uplynulý rok sú Jakub a Adam
a dievčenské Sofia a Nina.

S radosťou vám oznamujeme, že sme doplnili náš knižničný fond o 140
kusov nových kníh vďaka grantu z Fondu na podporu umenia. Pri výbere
jednotlivých knižných titulov sme prihliadali na pomerné vekové
zastúpenie detí, mládeže aj dospelých. Rovnako sme pristupovali
k zastúpeniu žánrov v beletrii aj náučnej literatúre, v rámci ktorých majú
svoje stále miesto okrem iných aj detektívky, historické romány, sci-fi,
fantasy, a tiež literatúra faktu. Zoznam nových kníh nájdete v online
katalógu na adrese: www.kniznica.lamac.sk. Po kliknutí na túto adresu
sa vám otvorí základný formulár, kde v ľavej spodnej časti kliknete na
Ďalšie možnosti: „Zoznamy a novinky“ a následne nastavíte „novinky za
posledných 60 dní“. (ah)

Milí šachoví priatelia,

uplynul už rok, čo sa nám podarilo v online priestore vytvoriť šachový
turnaj. Po dobrom ohlase sme sa rozhodli turnaj zorganizovať aj v roku
2022. Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 29. januára. Celkovo sa do
turnaja zapojilo 30 hráčov a môžeme povedať, že z celého Slovenska –
od Humenného cez Žilinu až po Bratislavu. Za zmienku stojí, že smemali
aj účasť spoza rieky Moravy, takže môžeme hrdo povedať, že turnaj mal
medzinárodnú účasť. Na šachovniciach sa viedli tuhé boje. Akoby nie,
keď rozdiel medzi najmladším a najstarším hráčom bol úctyhodných 61
rokov. V šachovom súperení bola možnosť stretnutia nováčikov s
ostrieľanými hráčmi. O tom, že to bolo tesné, svedčia aj výsledky. Prví
dvaja hráči mali rovnako 6 bodov a za nimi boli až traja hráči s piatimi
bodmi. Napokon však pomocné hodnotenie rozhodlo, že víťazom sa stal
Adam Badinka, druhý bol Mário Garban a tretí bol usporiadateľ
a organizátor turnaja Ján Lakota. Aj nasledujúci hráči Tomáš Vaštík
a Michal Vrba získali rovnako 5 bodov. Michal si zaslúži náš obdiv aj
veľkú vďaku, nakoľko sa okrem hry venoval aj streamovaniu celého
turnaja. Taktiež vďaka patrí pánovi starostovi Ing. Lukášovi Baňackému
za to, že sme mohli štartovať pod hlavičkou MČ Lamač a pani Gorghetto,
ktorá s nami počas príprav na turnaj milo komunikovala.

Za organizátorov Ján Lakota
3

Ako je to so
spoplatnením diaľnice?

Parkovanie na chodníku
už nebude dovolené

Obohatenie knižničného fondu
vďaka grantu

Lamačský online turnaj

Lamačan má svoj web

V Lamači nás je 7969
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SAMOSPRÁVA

Na decembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci schválili rozpočet na rok 2022.

Rozpočet na rok 2022 odráža
dobré hospodárenie mestskej časti

Triedenie výdavkov podľa jednotlivých
programov umožňuje hodnotiť rozpočtové
výdavky podľa jednotlivých oblastí
a určených priorít. Programovú štruktúru
tvorí 12 programov.

P1 - Správa obce
P2 - Plánovanie a rozvojové aktivity
P3 - Budovy a pozemky
P4 - Verejné priestranstvá
P5 - Doprava a komunikácie
P6 - Životné prostredie
P7 - Bezpečnosť
P8 - Vzdelávanie
P9 - Sociálne služby
P10 - Kultúra
P11 - Dotácie a granty
P12 - Propagácia a marketing 3,100,074

169,500

26,900

331,221
152,194

29,000

192,200

40,000

38,700

153,298

2,840,408

1,457,248
P1

P12

P2

P11
P10

P9

P7
P6
P5

P4

P8

P3
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Rozpis významných kapitálových výdavkov
schválených v rozpočte na rok 2022

Stromy rástli nad
poškodeným potrubím

V januári sa riešila porucha na teplovodnom potrubí na Studenohorskej ulici
18-20. Pracovníci spoločnosti BES priestor opáskovali a boli nútení požiadať o
výrub dvoch stromov, nakoľko tieto rástli priamo v priestore poškodeného
potrubia - nevhodná výsadba v minulosti - a bránili v prístupe pracovníkom. Tí
na odstránení poruchy pracovali aj niekoľko nasledujúcich dní a vymenili
poškodené potrubie v celej dĺžke domu za nové.

Komunálne vozidlá pre úpravy verejných priestranstiev, letnej a zimnej údržby 74,000 €

ÚPN - Z Svätá Rozália 15,000 €

Projektová príprava investičných aktivít 25,000 €

Projekt rozšírenia kapacít Základnej školy Malokarpatské námestie 1 s podporou NFP 2,700,000 €

Projekt Dom služieb – realizácia nových elektrických prípojok 10,000 €

Projekt Kino Lamač – dokončenie rekonštrukcie objektu 87,799 €

Projekt Zbrojnica a pošta – vybudovanie nového komunitného centra 142,000 €

Projekt Malokarpatské nám. – dokončenie stavebných prác
a realizácia sadovníckych úprav

229,555 €

Projekt multifunčné ihrisko Borinská – realizácia nových elektrických
rozvodov a osvetlenia ihriska

10,000 €

Projekt bežecká dráha – odvodnenie a vsak povrchových vôd na bežeckej dráhe 17,000 €

Projekt Skatepark/basketbalové ihrisko - rekonštrukcia ihriska úpravou existujúceho
basketbalového ihriska v kombinácii s novými skate a workout prvkami

10,000 €

Detské ihrisko v areáli materskej školy 3,000 €

Projekt inkluzívneho detského ihriska Bakošova realizované s podporou MPSVaR 20,666 €

Vybudovanie nového agility parku vo vnútrobloku Bakošova/Bariny 10,000 €

Budovanie nových, resp. opravy ucelených častí chodníkov a komunikácií 61,194 €

Osadenie dopravného značenia, retardérov na komunikáciách III. a IV. triedy 26,000 €

Výstavba nových zberných miest/kontajnerových stojísk dostupných pre obyvateľov MČ 45,000 €

Vodozádržné opatrenia na území mestskej časti 3,000 €

Školská jedáleň – dovybavenie technickým zariadením 10,000 €
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TÉMA

Tepelné hospodárstvo – Lamač dopláca na chyby z minulosti

Stanovisko miestneho kontrolóra Andreja Bachara
Ľudia v Lamači sa v tejto dobe boja neúmerného navyšovania cien tepla. Pýtajú sa miestneho úradu, poslancov, aj mňa, prečo sú avizované
ceny v Lamači za teplo tak vysoké. Viete, pre mňa ako kontrolóra je dôležitá transparentnosť v každom konaní. Rozumiem, že spoločnosť BES,
s. r. o. si vykonáva svoju činnosť samostatne ako obchodný subjekt, a teda väčšina jej činností spadá do obchodného tajomstva alebo ich je
povinná zdôvodňovať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. A to platí aj pri stanovovaní ceny tepla pre obyvateľov. Obyvatelia Lamača na
základe na mňa smerovaných dotazov by ocenili zverejnenie aspoň základných údajov, napríklad o dodávateľoch plynu, o spôsobe ich výberu
s cieľom obstarať ho čo najvýhodnejšie a podobne. Uistilo by ich to v pocite, že je o nich dobre postarané a za korektnú cenu. Samotná zmluva
s dodávateľom tepla z pohľadu jej koncipovania je skôr ponímaná ako nájomná zmluva a oprávňuje Lamač teda len ku obmedzeným
možnostiam nahliadania do interných procesov. Z roka na rok je vyvíjaný vyšší tlak verejnosti na otvorenosť a transparentnosť samospráv, na
čo svojimi krokmi pozitívne reaguje aj naša mestská časť a očakávania obyvateľov sú rovnaké aj na mestské podniky alebo hlavných
dodávateľov samospráv, a to bez ohľadu či je to z právneho pohľadu pre partnera povinné. Preto je vnímané časťou obyvateľov Lamača za
najvhodnejšie obstarávanie vstupných nákladov na teplo a nákladov na rekonštrukcie a údržbu rozvodov tepla zo strany spoločnosti BES,
s. r. o., ako jednu z významných položiek nákladov domácností, formou transparentného verejného obstarávania, čím by sa dosiahli
čo najvýhodnejšie podmienky a rozplynuli sa akékoľvek pochybnosti.



Pripravila Marína Gorghetto
Foto: archív mestskej časti
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TÉMA

Tepelné hospodárstvo – Lamač dopláca na chyby z minulosti

Kontakty pre dohodnutie termínu: 

0911 797 721, termin@akib.sk
(možné sú aj virtuálne stretnutia).

 Advokátska   
 kancelária

  JUDr. Ing. Ivana Bojnu

Odborné zameranie  kancelárie – právo: 
občianske (zmluvy, reality, ochrana osobnos-
ti, autorské, pozemkové, susedské), obchodné 
(zmluvy, zakladanie/zmeny obchodných 
spoločností), pracovné, rodinné (rozvody, 
vyporiadanie manželov, maloletí) a iné. 
Agenda sporová (zastupovanie v konaniach) 
aj nesporová (právne listiny, analýzy, odpo-
vede, internetová poradňa).

Pre rezidentov (aj firmy) 
z obvodu Bratislava IV ponúkame 

zľavy z cenníkových cien.

Nájdete nás v Dúbravke v objekte 
„Čerešne“ pri Kauflande 
(Polianky 7B, Bratislava).

www.akib.sk
INZ 2/2022

Roztopený sneh nad starým potrubím
ukazuje viditeľný únik tepla.
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SAMOSPRÁVA
Skvelá správa – získali sme dotáciu na nadstavbu a prístavbu základnej školy!

6/2020 - Stavebné povolenie
7/2021 - Vyhlásenie výzvy na rozšírenie kapacít ZŠ
7.-9./2021 - Verejné obstarávanie
1/2022 - Schválenie žiadosti o NFP
1/2022 - Prípravné práce k realizácii stavby
2/2022 - Zahájenie výstavby
12/2023- Ukončenie výstavby

6/2019 - Vypracovanie architektonickej štúdie - Obnova priestorov
základnej školy Lamač

6/2020 - Schválenie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Bratislava,
Lamač - Malokarpatské námestie

8/2019 - Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Lamač schválilo obstaranie
zmien a doplnkov č.1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač –
Malokarpatské námestie“

3/2020 - Príprava projektovej dokumentácie (prvá zmienka v PD)

Realizácia za plného chodu školy je výzvou

(mag)

...pokračovanie z titulky

Starosta Lukáš Baňacký pri podpise zmluvy o dielo so zástupcom úspešného
uchádzača verejného obstarávania - Martinom Laurinčíkom zo spoločnosti ADIFEX, a.s.

Časová os projektu
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Martina Výbohová
Husľová virtuózka, ktorá vyniká aj v jazde na koňoch

ROZHOVOR
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KNIHA MESIACA

AKCIE

Simon Sebag Montefiore

Romanovovci boli najúspešnejším panovníckym rodom moderných čias. Vládli na
šestine územia sveta. Ako dokázala jedna rodina zmeniť vojnou zničené kniežatstvo
na najväčšiu svetovú ríšu? A ako mohla o ňu prísť? Kniha ponúka podrobný príbeh
dvadsiatich cárov a cárovien, niektorých obdarených geniálnou mysľou, iných
postihnutých šialenstvom. Všetci však zachovávali posvätné samoderžavie
a vyznačovali sa túžbou vládnuť. Montefioreho brilantne podaná pútavá kronika
odhaľuje tajomný svet ich neobmedzenej moci a bezohľadného budovania ríše,
zatienený palácovými sprisahaniami, rodinným súperením, nemravnosťou a búr-
livou extravagantnosťou. Tento svet osídlili postavy dobrodruhov, kurtizán,
revolucionárov a básnikov od Ivana Hrozného po Tolstého, od kráľovnej Viktórie po
Lenina.

Kniha je napísaná s oslnivým literárnym citom a čerpajú z najnovšieho archívneho
výskumu. Romanovovci obsahujú všetko od vojny a diplomacie po zriaďovanie
inštitúcií a snovanie dvorných intríg, no príbeh oživujú predovšetkým portréty
dvadsiatich ruských panovníkov a opis života na cárskom dvore.

Knihy si môžete objednávať prostredníctvom online katalógu, ktorý nájdete na
adrese https://www.kniznica.lamac.sk/ (mag)

Romanovovci

Spevák a skladateľ Miro Žbirka nás opustil 10. novembra 2021. Výraznú osobnosť slovenskej populárnej hudby
si pripomíname aj my. Vedeli ste o tom, že sa Miro Žbirka zoznámil s Marikou Gombitovou práve u nás v Lamači?

Meky Žbirka nacvičoval v Lamači

Hrávali tu Taktici aj Fermáta
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Inzercia

Voľný čas
Seneca
„Ak neviete, do ktorého prístavu sa
plavíte, TAJNIČKA.”

Transparentný účet sv. Rozália
Dobrovoľná zbierka

Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy. Kontakt: 0905/222 966
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk. Radoslav Osuský, kontakt: 0911/128 116
Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/717 517
Servis a opravy PC a WiFi sieti v Lamači. www.aatuh.sk Kontakt: 0915/ 720730
Prenajmem parkovacie státie v bytovom dome v garáži v Lamači na Studenohorskej ulici 2/A.
Cena dohodou. Kontakt: 0905/211 380
V Lamači prosím pilčíka orezať ovocné stromy popoludní. Kontakt: 0944/333 492

LAMAČANOM
Klientske centrum - Malokarpatské nám. 9

Miestny a stavebný úrad

Miestna knižnica Lamač - Heyrovského 2

Tel.: 02/6478 0065

Tel.: 02/6478 9737

klientskecentrum@lamac.sk
Po, Str. 8.00 - 18.00

Pondelok a streda: 8.00 - 12.00

Pondelok a streda: 10.00 - 11.30
Ut, Štv, Pia: 10.00 - 11.30

Ut, Štv, Pia. 8.00 - 14.30

13.00 - 18.00

12.30 - 18.00
12.30 - 14.30

IN
Z
2/
20

22
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Prečo sa diviaky zdržiavajú pri panelákoch?

Rodinka diviakov v lese pri Lamači


