
Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač je 6. 4. 2017 v kine Lamač o 09.00 h. 

3/2017
Mesačník o živote v Lamači

Projekt protihlukovej steny sa síce pomaly, no predsa len hýbe                                                                                            

Téma nadmernej úrovne hluku a vibrácií, kto-
rých príčinou je kontinuálne rastúca intenzita 
premávky na diaľnici D2 v  úseku Bratislava 
– Malacky, rezonuje v  našej samospráve už 
takmer dvadsať rokov. Obyvatelia Lamača bý-
vajúci v blízkosti diaľnice, ale i tí vzdialenejší sa 
dlhodobo sťažujú na upadajúcu kvalitu života, 
ktorá sa znižuje úmerne nárastu hustoty pre-
mávky na najvyťaženejšom úseku tejto diaľ-
nice, ktorý prechádza katastrálnym územím 
našej mestskej časti. Dobrou správou je, že 
v blízkej budúcnosti sa situácia zlepší, nakoľko 
na základe uskutočnených meraní bola spra-
covaná projektová dokumentácia pre výstav-
bu protihlukovej steny na trase od diaľničné-
ho výjazdu „Polianky“ (za čerpacou stanicou 
PHM) až po výjazd „Lamač – Devínska Nová 
Ves“ v celkovej dĺžke 2756 metrov. Je dôležité 
uvedomiť si, že samotná výstavba protihluko-
vej steny je len jednou časťou celého projek-
tu, ktorý musí riešiť viacero oblastí. Celé dielo 
pozostáva z viacerých čiastkových stavebných 
súčastí. Okrem potrebných preložiek vysoko-
napäťového kábla a kábla telekomunikačného 
vedenia sú to práce súvisiace so spevnením 
svahovitého terénu, výstavba odvodňovacích 

zariadení, rozšírenie vozovky, osadenie no-
vých zvodidiel a zábradlí, nového dopravného 
značenia a  konečné vegetačné úpravy. Čo sa 
týka samotného vyhotovenia steny, táto bude 
riešená systémom kombinujúcim protihluko-
vú bariéru a  betónové zvodidlá. Stena bude 
umiestnená v celom koridore, a to na rozšíre-
nej krajnici po oboch stranách diaľnice, v stre-
dovom deliacom páse a  na mostných objek-
toch. Efektom takto riešeného systému bude 
zníženie hluku a vibrácií, a  tiež zvýšenie bez-
pečnosti premávky na tomto úseku. Aktuálne 
prebieha proces posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, v rámci ktorého sú vyhod-
nocované konkrétne pripomienky účastníkov 
konania. Nasledovať bude pasportizácia jed-
notlivých objektov v blízkosti stavby s cieľom 
posúdiť prípadné vplyvy stavebných prác na 
budovy a líniové stavby v okolí. Reálnym pred-
pokladom je získanie potrebných stavebných 
povolení ešte v  tomto roku. Celá výstavba 
bude musieť prebehnúť v dokonalej koordiná-
cii s ohľadom na objem premávky na diaľnici, 
ako aj na život ľudí žijúcich v okolí stavby.

Lukáš Baňacký, vicestarosta Lamača

www.enviroportal.sk

Úrad prijíma podnety k chystanej 

úprave drevín 

Tak ako každý rok, aj počas tohtoročnej 
jari uskutočnia pracovníci úradu úpravu 
drevín na verejných priestranstvách na 
území mestskej časti. V prípade záujmu 
o úpravu konkrétnych drevín ich prosím 
nahláste do 30.4.2017 písomne alebo 

elektronicky Ing. Polášovi na MÚ Lamač. 
Mail: marek.polas@lamac.sk. 

Vaša žiadosť bude po posúdení 
opodstatnenosti zaradená do plánu 

úpravy drevín na rok 2017.

Žiadosť musí obsahovať konkrétne 
miesto, kde drevina rastie (ulica, 
číslo domu a pod.), druh dreviny, 

prípadne inú špeci&káciu, ktorá ju 
umožní ľahko identi&kovať, a taktiež 

popis toho, akú úpravu navrhujete 
vykonať. 

Povinný zápis 

detí do prvých ročníkov v základnej škole
na školský rok 2017/2018

sa uskutoční 

21.04.2017 (piatok) v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. a
22.04.2017 (sobota) v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.

v ZŠ na Malokarpatskom námestí.
Zápis sa týka detí, ktoré dosiahnu k 31.08.2017 vek 6 rokov, ako aj detí, ktorým bol 

odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Počas zápisu bude Základná škola zisťovať aj záujem o umiestnenie detí v projekte 
„Lamačskí nulťáci“.

Aj u vás sa už 
ohlásila jar? 
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Hlasujme spoločne za Lamač!                              

Grantová komisia druhého ročníka programu 
Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“, 
ktorá zasadla 15. februára 2017, vybrala zo 404 
prihlásených žiadostí 226 projektov. S potešením 
si Vám dovoľujeme oznámiť, že aj Lamač je v hre! 
Projekt CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM, vy-
pracovaný RC Obláčik, sa dostal do druhého 
kola a  bude sa teda uchádzať o  priazeň hla-
sujúcej verejnosti. Každá prevádzka Tesco je 
zaradená do niektorého z regiónov Slovenska 
a  jej zákazníci budú môcť počas  marca po-
mocou žetónov za nákup podporiť lokálne 
občianske aktivity. V  sobotu 17. júna 2017 
to bude už 11. ročník obľúbeného podujatia 
CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM – originálnej 
oslavy Dňa otcov. V  lesoparku nad Lamačom 
budú detskí účastníci postupne zbierať pe-
čiatky z  trinástich stanovíšť, kde budú plniť 
zadania rozprávkových bytostí. V jednotlivých 
zastaveniach budú dobrovoľníci v kostýmoch 
dávať logické hádanky, preveria šikovnosť 
a vynaliezavosť detí a ich spoluprácu s rodičmi 
či starými rodičmi. Na konci cca 2 km trasy ich 
budú čakať odmeny: balíček s  prekvapením 
a zdravá desiata. 
Milí Lamačania, aj touto formou by sme Vás 
chceli poprosiť o Vašu podporu a priazeň. Za 
každý Váš hlas vopred ďakujeme. 

Zuzana Brnoliaková

Denné letné tábory budú aj v tomto roku

Aj počas tohtoročných letných prázdnin 
môžu rodičia využiť zvýhodnenú cenu za po-
byt svojho dieťaťa v dennom letnom tábore, 
ktorý mal počas predchádzajúcich dvoch ro-
kov veľmi pozitívny ohlas. Áno, aj počas tohto 
júla a augusta sa zídu Žabky z Lamača. Deti 
sa môžu tešiť na rôzne atrakcie, ktoré Lamač 
ponúka počas leta. Čakajú ich súťaže vo voľ-
nočasovom areáli, šantenie na lamačskom 
kúpalisku, korčuľovanie na zimnom štadióne 
i výlet do Malých Karpát. Nebudú chýbať ani 
tvorivé dielne. Obyvatelia s  trvalým poby-
tom v Lamači zaplatia za dieťa v rámci jed-
ného turnusu zvýhodnenú cenu - 64 eur. 
Cena pre obyvateľov bez trvalého pobytu 
v Lamači je 104 eur.
Termíny turnusov: 
10.-14. júl 24.- 28. júl 
7. – 11.august 21. – 25.august 

Ďalším letným táborom, do ktorého sa je mož-
né prihlásiť, sú Športiaci. Účastníci si vyskúša-
jú klasické aj netradičné športové disciplíny, 
veľa sa o  športe ako takom dozvedia a  svoje 
vedomosti si vyskúšajú v kvíze. Cena tohto tá-
bora za jedno dieťa je 138 eur.
Termíny turnusov: 
3.- 7. júl 17.- 21. júl
31. júl – 4.august 14. – 18.august 

Univerzita tretieho veku v Domove 

seniorov Lamač                                                                      

V  našom zariadení bolo vo februári 2017 vy-
tvorené vysunuté pracovisko Univerzity tretie-
ho veku. V  rámci celoživotného záujmového 
vzdelávania organizuje vzdelávacie prednášky 
pre našich obyvateľov. Vzdelávanie je určené 
seniorom, ktorí majú záujem si rozšíriť, prehĺbiť 
či doplniť oblasť poznania s lektorkou univer-
zity, pani Mgr. Evou Benkovou, PhD. Prednášky 
na rôzne témy v našom Domove umožňujú aj 
imobilným obyvateľom prehlbovať si vedo-
mosti v danej oblasti. Prvá zo série prednášok 
sa uskutočnila vo februári v Domove seniorov 
Lamač na historickú tému o živote Svätopluka. 
Ponuka vzdelávacích programov na Univerzite 
tretieho veku každoročne vyhovuje požiadav-
kám seniorom, ktorí si uvedomujú potrebu ce-
loživotného vzdelávania nielen na profesijnej 
úrovni, ale aj na úrovni širšej všeobecnejšej 
a  záujmovej. Na úrovni, ktorá prináša radosť 
z  poznania, úžitok z  vedecky fundovaných 
rád pre každodenný život a ktorá pomáha ob-
čanom staršej generácie držať krok s  dobou 
a nestrácať kontakt so svojím okolím.

Jana Chudíková

VÝZVA
Vážení pohodlní a  neporiadni majitelia  

psích miláčikov!

My, slušní, poriadkumilovní majitelia psích miláčikov  
Vás verejne žiadame:

Berte si ponúkané sáčky na extrementy 

Noste ich so sebou a používajte  ich na odpratávanie 

exkrementov

Nerobte hanbu nám ostatným, ktorí si svoje 

povinnosti voči  životnému prostrediu plnia na 100 %

Oznamujeme Vám, že my Vás poznáme a vieme 
kto  komunite celého Lamača škodí a hlavne robí hanbu 

nám všetkým psíčkarom!

Zároveň sa obraciame na  ostatných občanov, ktorí si myslia, 
že je dobré vyhadzovať zvyšky jedla a najmä kosti z okien... 

Naše  psy ich nájdu aj pod snehom, musíme im to trhať 
z papule a nosiť do koša. Pre našich psov máme dostatok 
kvalitnej potravy doma.  Ďakujeme Vám za pochopenie!

Srdečne Vás  zdravia vzorní majitelia  psích miláčikov 
v Lamači!

Nezabudnite zaplatiť daň za psa!
Úrad začne posielať platobný výmer z dane za psa. Vyrubená 
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplat-
nosti platobného výmeru.
Sadzba dane je: 
a) 5 eur za psa chovaného v  rodinnom dome, rekreačnej 
a záhradnej chate a pod.; 
b) 33 eur za psa chovaného v bytovom dome; 
c) 10 eur za psa chovaného v bytovom dome u poberateľa 
starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý nežije v spo-
ločnej domácnosti s ďalšou osobou; 
d) 18 eur za psa chovaného v bytovom dome u poberateľa 
starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý žije v spoloč-
nej domácnosti s ďalšou osobou.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej 
bytovej výstavbe (rodinných domoch)

Od 01.01.2017 je každá domácnosť, obývajúca rodinný dom, povinná požia-
dať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka, alebo zbernej 
nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu od-
padu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“ 
je potrebné podať na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií ma-
gistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 . Tlačivo možno 
nájsť aj na webe mestskej časti - www.lamac.sk. Bližšie informácie mož-
no získať i na tel. čísle magistrátu, oddelenia miestnych daní a poplatkov 
02/59 356 954.

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný 
kompostovací zásobník, alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrá-
tane odvozu odpadu zo zelene súkromnou Jrmou a danú skutočnosť uvedie 
v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti. 

Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácnos-
tí, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domác-
ností o spoločnom užívaní kompostéra alebo zbernej nádoby.

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec (Hlavné 
mesto SR Bratislava) a  náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou 
miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. 

Domácnostiam, ktoré už o zásobník či zbernú nádobu požiadali, začala spoloč-
nosť OLO vo februári distribuovať hnedé kontajnery, od marca aj zelené kompos-
téry. Distribúcia prebieha 6 dní v týždni, od pondelka do soboty. Pre viac informá-
cií je potrebné sa obrátiť na Zákaznícke centrum OLO, telefonicky na číslo 02/50 
110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk

Do hnedej zbernej nádoby a kompostéra patria:
kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia 
a zeleniny, zhnité ovocie, burina

Naopak, nepatria:
odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.

Nezabudnite, že aj v Lamači sú združenia, 
ktorým môžete venovať 2 % z vašich daní!


