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Jubilanti v máji                                                    
✽ Lošonský Anton  94
✽ Bukovcová Štefánia 94
✽ Ambruš Jozef 90
✽ Herchl Róbert 90
✽ Beňová Johanna 89
✽ Műllerová Jarmila 87
✽ Horváthová Alica 86
✽ Chudíková Júlia 86
✽ Križanková Mária 86
✽ Omastová Rozália 86
✽ Petríčková Mária 86
✽ Haramiová Oľga 85
✽ Haraslínová Zdenka 85
✽ Hrubíková Irena 85
✽ Karabová Veronika 85
✽ Petrahnová Ernestína 85
✽ Zajacová Edita 85
✽ Senková Rozália 80
✽ Ulík Stanislav 80
✽ Antala Milan 75
✽ Hirner František 75
✽ Horváth Michal 75
✽ Minarových Miroslav 75
✽ Murčo Emil 75
✽ Porázik Pavol 75
✽ Urgeová Eva 75

Novorodenci narodení v mesiacoch marec 

a apríl                                                                                            

5.3. Martin Tomi
6.3. Jakub Kubáč
7.3. Oliver Ščepán
21.3. Ľuboš Masarovich
23.3. Oliver Šujeta
29.3. Zuzana Harciniková
1.4. Michael Nemečkay
3.4. Lucia Rešková
6.4. Peter Slezák
7.4. Paulína Rusňáková
14.4. Viktor Ladislav Šurin
28.4. David Dorica
28.4. Miriam Kováčová
29.4. Alexander Weber

„ K cene tepla a problematike BES v Lamači“

Firma BES znovu rozdala do schránok väčšiny 
obyvateľov svoju brožúrku nazvanú „Pravda 
o  cene tepla“, kde odpovedajú na môj názor 
ohľadom dodávky tepla, podobne ako tomu 
bolo pred štvrťrokom v BES brožúrke č.1 s ná-
zvom „Pravda o  nájomnom, cene tepla a  od-
pojovaní, - čo hovoria dokumenty“. 
V  BES brožúrke číslo 1 grafom na strane 
10 �rma tvrdí, že v  Lamači bude celých 
20 rokov cena tepla konštantná 0,1395 €/
kWh=139,5€/MWh–za predpokladu ak sa 
bude nájomné, ktoré BES platí Lamaču, vy-
počítavať podľa modelu, ktorý navrhla �rma. 
Prečo neskôr v BES brožúrke číslo 2 tvrdí, že 
v Lamači je súčasná cena tepla 105,84€/MWh 
, teda cca o  30% nižšia ako v  brožúrke č.1? 
Prečo podľa  BES brožúrky č.1 v Lamači budú 
konštantné ceny tepla celých 20 rokov a pod-
ľa BES brožúrky č.2 budú in�ačne rásť podľa 
in�ačného nárastu cien plynu? Prečo z  tabuľ-
ky na strane 1 vypadli všetky �rmy predáva-
júce teplo za ceny pod 90,86€/MWh a prečo 
sa tam viacnásobne opakujú rovnaké ceny 
tých istých �riem? Nedala by sa vynechaním 
či uvedením iných �riem vybratých z ich veľ-
kého množstva urobiť tabuľka s  úplne iným 
„výsledným dojmom“ ? Ktoré z  navzájom si 
protirečiacich písomných údajov rozdaných 
do schránok obyvateľom máme pokladať za 
„pravdu o cene tepla “ a ktoré nie? 
BES informuje v  brožúrke 2 na strane 4 oby-
vateľov o cenách plynu v SR údajne platných 
pre BES od roku 2002 do roku 2012 (tarif M4) , 
napríklad že za rok 2012 bola priemerná cena 
plynu 0,0381€/kWH a  maximálna cena až 
0,0569€/kWh. Minimálna cena, za ktorú teplá-
renské �rmy asi môžu tiež nakupovať plyn, sa 
dá z grafu odhadnúť na 0,0193 €/kWh , čo je 
cca 34% ceny maximálnej. Ak podľa �rmy tvorí 
cena plynu až cca 66% výslednej ceny dodá-
vaného tepla, tak prečo sa z  brožúrky nedá 
dozvedieť „pravda“, za akú cenu a  od koho 
nakupuje BES plyn pre kotolne v Lamači? Zdá 
sa, že to je zaujímavá téma na verejnú diskusiu 
s BES. 
Nakopilo sa k  BES mnoho nevyjasnených otá-
zok , ktoré si podľa mňa každý poslanec potre-
buje ujasniť z hodnoverných originálnych do-
kumentov, preto som opakovane požadoval 
svojím poslaneckým návrhom vykonať revíziu 
hospodárenia �rmy BES podľa príslušných 
ustanovení platnej zmluvy. Zastupiteľstvo 
k tomuto bodu však nehlasovalo
Na záver mi dovoľte zacitovať de�níciu z prá-
va EÚ , Implementácia smernice 2012/27/EÚ 
o energetickej efektívnosti a príslušnej Nove-
ly zákona o tepelnej energetike – výber z § 2, 
Základné pojmy: „Na účely tohto zákona sa 
rozumie a)... z) účinným centralizovaným zá-
sobovaním teplom systém centralizovaného 
zásobovania teplom, ktorým sa dodáva aspoň 
50% tepla vyrobeného z obnoviteľných zdro-
jov energie alebo 50% tepla z priemyselných 
procesov, 75% tepla vyrobeného vysoko účin-
nou kombinovanou výrobou alebo 50% tepla 
vyrobeného ich kombináciou“ ... (viď http://
www.siea.sk/materials/files/poradenstvo/
aktuality/2014/coneco/Soltesova_energetic-

ka-efektivnost_vtepelnej_energetike_SIEA_
RACIOENERGIA_2014.pptx.pdf, alebo web 
stránky NRSR)
Neupieram �rme BES právo na opakované 
ubezpečenia o  najvyššej technickej úrovni 
tepelného hospodárstva BES v Lamači z hľa-
diska účinnosti a  spoľahlivosti, no pýtam sa 
: kedy budeme mať v Lamači skutočne účin-
né centralizované zásobovanie teplom aj 
v  zmysle ustanovení smernice 2012/27/EÚ 
a novely zákona o tepelnej energetike? Pod-
statné však je, aby sme v Lamači mali účinné 
centralizované zásobovanie teplom, a  tým 
dosiahli nižšie ceny za teplo pre občanov aj 
obec a  súčasne aj spokojnosť dodávateľov 
tepla dosahujúcich maximálny oprávnený 
zisk.

Daniel Valentovič, 
poslanec MZ Bratislava-Lamač

Hľadanie veľkonočných vajíčok v Obláčiku

Jeden aprílový deň, presne to bolo 8. aprí-
la, sa mamičky a  ich detičky rozhodli stráviť 
poobedie v  rodinnom centre Obláčik. Pri 
príležitosti nadchádzajúcich veľkonočných 
sviatkov sa totiž rozhodli členky centra spes-
triť poobedie pre najmenšie, nielen lamačské 
ratolesti. Deti si najprv zaspievali, potom za-
tancovali, až napokon sa rozhodli hľadať pre-
kvapenia v záhrade. 

Jedno čakalo učupené v  tráve, druhé sa 
schovávalo za pníkom, ďalšie zase viselo na 
najbližšom kríčku. Každé dieťa si našlo balí-
ček naplnený nielen čokoládovým vajíčkom, 
ale aj ovocím. Hádam najväčšou radosťou 
boli bublifuky, ktoré bolo treba hneď na 
mieste vyskúšať. I keď počasie nám neprialo 
tak ako sme si želali, napokon všetky detičky 
aj mamičky odchádzali domov s  úsmevom 
na perách, za čo patrí najväčšia vďaka Soni 
a Katke.

P. Klačanská

Oznam

Mestská časť Bratislava-Lamač vyhlásila ve-
rejno-obchodnú súťaž na prenájom budo-
vy na Furmanskej ul. č. 2. Budova je určená 
na prevádzkovanie kancelárskych, sklado-
vých, obchodných a servisných priestorov. 
Záujemcovia sa môžu záujemcovia prihlá-
siť do 16. mája 2014 do 12.00 h. Budova 
sa prenajíma na minimálne 20 rokov, od 
1.januára 2015. Návrhy je potrebné podať 
písomne na adresu Miestneho úradu MČ 
Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 9, 
Bratislava. Rozhodujúcim kritériom v súťa-
ži je najvyššia ponuka. Všetky informácie 
možno nájsť na www.lamac.sk


