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Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač je 22. 9. 2016 v kine Lamač o 09.00 h. 

Mesačník o živote v Lamači, 18. ročník 2016

Ako sa zmení daň z nehnuteľnosti  str. 4

Mestskí policajti v Lamači majú nového veliteľa  str. 5

Čo prinesie nová kniha o Lamači  str. 10

V septembrovom čísle tiež nájdete                                                                                                                                 

Spoluvlastnícky podiel na takmer 5000-hek-
tárovom pozemku v lokalite Bory stále ostáva 
v majetku hlavného mesta a v správe mestskej 
časti. Na mimoriadnom augustovom rokovaní 
totiž zastupiteľstvo rozhodlo o  zrušení uzne-
senia, ktorým 23. júna schválili prevod podielu 
pre spoločnosť Bory, a. s. Tá si chcela uplatniť 
predkupné právo vzhľadom k  tomu, že na 
časti tohto pozemku má stáť bytový komplex 
Bory bývanie. 
Rozhodnutie o  zrušení júnového uznesenia 
prišlo po tom, čo sa na súd obrátila dedička 
pôvodného majiteľa, ktorá si stále nárokuje na 
vlastníctvo pozemku. Právnik mestskej časti, 
advokát Peter Šrobár vo vysvetlení situácie na 
zastupiteľstve upozornil, že Obvodný pozem-
kový úrad v Bratislave už v roku 2005 oprávne-
nej osobe priznal náhradu v podobe iného po-
zemku, prípadne 7nančnej náhrady, pretože 
pozemok nemožno vrátiť do vlastníctva vzhľa-
dom k tomu, že nie je vo vlastníctve štátu. Ako 
však dodal, vo veci musí teraz rozhodnúť súd. 
Upozornil, že prípadné víťazstvo navrhova-

teľky, i  keď je v  teoretickej rovine, by značne 
skomplikovalo situáciu a  vynútilo spätné rie-
šenie prevodu vlastníckych práv a  odplaty 
za prevod spoluvlastníckeho podielu. Na 
návrh starostu Petra Šramka zastupiteľstvo 
odsúhlasilo zrušenie prevodu podielu pre 
Bory, a. s. Viacerí poslanci však poukázali na 
to, že to bol starosta a  jeho úrad, ktorí návrh 
na prevod predložili v júni s tým, že sú splnené 
všetky formálne i právne náležitosti. Ostro sa 
tiež ohradili voči medializovaným ohlasom 
predsedu KDH Alojza Hlinu, ktorý tvrdil, že 
poslanci predali verejný majetok za pod-
hodnotenú cenu. Poslanci upozornili, že to 
bol práve starosta, ktorý argumentoval cenu 
znaleckým posudkom a  predaj za týchto ce-
nových podmienok aj podpísal ako štatutár 
mestskej časti.

Pokračovanie nájdete na strane 2.
Prečítajte si aj to, čo si o tom myslí poslan-
kyňa G. Bizoňová a  ako reaguje starosta  
P. Šramko.

Predaj pozemkov pre Pentu je zrušený                                                                                                                          Hody,  ako sa patrí!                                                                                 

Veľa zábavy i  dobrej nálady panovalo na 
tohtoročných Rozálskych hodov 2016. Viac 
ako 25 vystúpení  a čísel sledovalo počas troch 
dní tisícky návštevníkov. Fotky i atmosféru ho-
dov nájdete na stranách  6 až 8.

Do školských lavíc zasadlo  

65 prvákov                                                                              

Prvý septembrový pondelok bol veľkým dňom 
pre malých školákov. Práve 5. septembra si ako 
svoj prvý naozajstný deň v škole budú pamä-
tať tohtoroční prváci. V Lamači ich je 65. V kine 
ich medzi školskou rodinou privítali zástupco-
via mestskej časti i vedenie základnej školy. 
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Hody, to ste vy!                                                                 

Rodinné centrum Obláčik, Foto klub Lamač 
pri Jednote dôchodcov Slovenska a  Miest-

ny úrad spojili sily v snahe podnietiť záujem 

obyvateľov o  históriu svojej mestskej časti 

a  jej tradície. V  grantovom programe  Nadá-

cie ZSE „Rozprúdime regióny“ sa im podarilo 

získať (nančnú podporu pre projekt, ktorý by 

mal pomôcť utužovaniu medziľudských vzťa-

hov, zaktivizovať občanov a spojiť generácie.

Počas Rozálskych hodov prebehol v dňoch 2. 

- 4. septembra 2016 nultý ročník Lamačské-

ho fotomaratónu. Súťažiaci v troch vekových 

kategóriach (mládež, dospelí a  seniori) zho-

tovovali amatérske fotogra(e na tri vypísané 

témy (Tri generácie, Pozitívne emócie, Miestna 

architektúra a tradície). Snažili sme sa tak „za-

ostriť“ na Lamač a jeho kultúrne dedičstvo: pa-

mätihodnosti, miestne zvyky, jedlo. Súčasťou 

projektu bolo aj zhotovenie fototapety rodiny 

v lamačskom kroji v životnej veľkosti, pri ktorej 

bolo možné urobiť si pamätné fotogra(e do 

rodinného albumu.

Ak je fotenie Vašou záľubou a podarilo sa Vám 

získať zábery, ktoré by sa dali tematicky zaradiť, 

môžete sa, dodatočne, do 15. septembra 2016, 

prihlásiť na fotomaraton@oblacik.sk Podmien-

kou účasti v  súťaži je zaslanie amatérskych fo-

togra(í, zhotovených počas hodov, na vypísané 

témy. Teda každý prihlásený musí v danej veko-

vej kategórii odovzdať tri fotogra(e. Súťažiaci za-

šlú len náhľady, jedna fotogra(a maximálne do 

veľkosti 1 MB. V prípade, že budú diela ocenené, 

autori budú písomne vyzvaní odovzdať fotogra-

(e pre účely výstavy v plnom rozlíšení. Technic-

kú podporu súťažiacim, v  prípade záujmu, za-

bezpečí Fotoklub JDS (kontaktná osoba: Anton 

Kvasnička 0903/850774). Fotogra(e zhodnotí 

odborná päťčlenná komisia a  ocenení budú 

odmenení. Z fotogra(í bude v októbri počas Se-

niorfestu výstava v kine Lamač. 

Veríme, že participáciou troch generácií bude 

možné bezprostredné a vzájomné obohatenie 

sa zúčastnených o  novátorské prístupy, nad-

hľad a  skúsenosti. Originálna zážitková for-

ma zase dokáže hravo prepojiť všetky vrstvy 

miestnej komunity a prispieť k výchove a vzá-

jomnému rešpektu.

 Zuzana Brnoliaková

Lamačský Fotomaratón spestril Rozálske hody      

Hody, to ste vy!                                                                    


