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Vážení spoluobčania, milí priatelia,
vchádzame spolu do letného obdobia. Takmer
sme nepostrehli, ako rýchlo pominuli zimné mesiace.
Prvé slniečko síce prinesie viac tepla, ale zároveň odhalí aj neporiadok okolo domov, čierne skládky a podobne. Aj toto hovorí o našom vzťahu k životnému
prostrediu, o kultúre niektorých z nás. Začiatok leta je
obdobie, kedy ožíva príroda, rodí sa nový život. My,
ľudia, naplnení novou energiou, začíname budovať
a skrášľovať naše obydlia a tým dávame obci krajší
vzhľad. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým
organizáciám či jednotlivcom, ktorí priložili ruku k dielu a podieľali sa na jarných brigádach organizovaných obcou i jednotlivcami. Verme, že tento elán nám
vydrží a budeme si i naďalej zveľaďovať a chrániť
prostredie, v ktorom žijeme my a naše deti.
Iste ste si všimli, vážení spoluobčania, rozkopané chodníky na Pekárenskej, Športovej a Vodárenskej ulici. Obec začala realizovať projekt pod názvom
„Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským
ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska.“
Projekt v hodnote 592 745 € je spoluﬁnancovaný
Európskym fondom regionálneho rozvoja. V zmysle projektovej dokumentácie je úzko špeciﬁkovaný,
teda nie je možné použiť ﬁnančné prostriedky na
iný účel. Zmluvný termín ukončenia prác, vrátane
kolaudačného rozhodnutia, je 30. apríla 2012, i keď
máme prísľub ukončenia realizácie všetkých prác
do konca roka 2011. Prosím občanov, bývajúcich
v dotknutej lokalite, o tolerantnosť a dodržiavanie
bezpečnostných opatrení počas stavebných prác.
Obec Dunajská Lužná je obcou, ktorá sa pomerne akčne rozvíja. Už v apríli sme prekročili hranicu 4 500 obyvateľov s trvalým pobytom. Sme si
vedomí, že mnohé služby v občianskej vybavenosti
u nás stále absentujú, že stále je nepomerný, voči
infraštruktúre, veľký stavebný „boom.“ Ako nový
starosta chcem, spolu s novozvolenými poslancami
obecného zastupiteľstva, postupne urobiť aj v tejto
oblasti nápravu. Jednou z možností je etapizácia
územného plánu obce, ktorú hodláme pri zmenách
a doplnkoch ÚP dosiahnuť, a zároveň zaviazať investorov bezprostrednou súčinnosťou a pomocou
v tejto oblasti.
Záverom sa chcem poďakovať poslancom OZ
za schválenie rozpočtu na r. 2011. I keď prešiel radikálnymi úpravami, verím, že ho spoločnými silami
budeme napĺňať k spokojnosti nás, Vás občanov.
Prosím nielen poslancov, ale i občanov, aby
sme sa podieľali na riadení obce či už dobrou radou,
myšlienkou alebo návrhom či realizáciou projektu.
Vážme si prácu nás všetkých, lebo všetci sa vzájomne potrebujeme.
S úctou

Štefan Jurčík, starosta obce
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Komentár k návrhu rozpočtu obce Dunajská Lužná na rok 2011 a roky 2012, 2013
Viacročný rozpočet obce je zostavený podľa ustanovenia §
21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný. Rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú
len orientačný charakter, pričom ich ukazovatele sa spresňujú
v ďalších rozpočtových rokoch.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa rozpočet obce zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet sa člení na príjmovú a výdavkovú časť bežných a kapitálových príjmov a výdavkov.
Bežný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný, alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak
tento schodok možno kryť zostatkami ﬁnančných prostriedkov
z minulých rokov.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zo zákona o miestnych
daniach, úprav regulovaných cien, z opatrení v mzdovej politike
a v súlade s ﬁškálnou decentralizáciou.
Rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2011 je zostavený ako prebytkový.
Rozpočet obce sa člení na: bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
ﬁnančné operácie
I. BEŽNÝ ROZPOČET
1. Bežné príjmy rozpočtu obce: 2 345 547,- €
Bežné príjmy sú tvorené príjmami daňovými, nedaňovými
a z grantov a transferov.
Hlavnú položku bežných daňových príjmov tvoria podielové dane z príjmov fyzických osôb, vo výške 1 014 412,- €. Táto
položka je stanovená podľa kritérií vychádzajúcich z ustanovení Nariadenia vlády SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samosprávy a je určená podielom
- 55% na správu úradu, 40% na originálne kompetencie (materská škola, základná umelecká škola, školský klub a školská
jedáleň) a 5% na sociálnu sféru.
Ďalšiu z hlavných položiek bežného príjmu tvoria dane z nehnuteľnosti v sume 260 000,- €, nasledujú príjmy z miestnych
daní - z dane za psa 11 200,- €, daň za ubytovaciu kapacitu
3800,-€, daň za nevýherné a predajné automaty 400,- €, daň za
užívanie verejného priestranstva 13 900,- € a nemalú položku
128 000,- € tvorí miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Napriek tomu, z príjmu za komunálny odpad nie sú kryté náklady spojené s likvidáciou odpadu.
Nedaňové príjmy sú tvorené z príjmu z podnikania a vlastníctva majetku 98 935,- €.
V tom sú príjmy za prenájom pôdy 11 650,- €, príjmy z prenájmu budov a stavieb 33 100,- €.
Príjmy od klientov denného stacionára (v súčasnosti 2 klienti) sú 3 000,- €.
Príjmy z administratívnych poplatkov, poplatky za výherné automaty, správne poplatky, poplatky za opatrovaných, príjem z recyklačného fondu za vyseparované druhotné suroviny
z komunálneho odpadu a ostatné miestne poplatky sú rozpočtované v sume 59 523,- €.
Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb sú rozpočtované vo výške 10 500,- €. Tvoria ich najmä sponzorské príspevky a dobrovoľné príspevky na občiansku vybavenosť.
Vlastné príjmy školských zariadení sú vo výške 62 480,- €
a v príjmovej časti bežného rozpočtu obce sa nerozpočtujú.
Medzi granty a transfery patria všetky príspevky a dotácie
na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy

v oblasti rozvoja životného prostredia, kultúry v sume 500,- €,
na spoločný stavebný úrad - zlúčený zo štyroch obcí, ktoré prispievajú na jeho činnosť sumou 28 000,- €.
V rámci transferov v rámci verejnej správy tvorí decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených
kompetencií na Základnú školu 512 601,- €, na vzdelávacie poukazy a dopravné 18 732,-€, dotácia na činnosť matriky 8 300,€, z ostatných položiek potom väčšiu príjmovú položku tvoria
– dotácia na spoločný stavebný úrad (4 500,- €), sčítanie obyvateľstva (3 500,-€), na evidenciu obyvateľov (1 250,-€) a dotácia
z recyklačného fondu (3 840,- €).
2. Bežné výdavky rozpočtu obce: 2 281 293,- €
Bežné výdavky rozpočtu obce sú spracované podľa jednotlivých, celkom 11-tich programov.
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola: 91 810,- €
• Navrhnutá suma na Výkon funkcie starostu je 57 950,- €
(vrátane 45% odmeny).
• Vnútorná kontrola – plánovaná suma 16 250,- € (vrátane
15% odmeny).
• Príspevky pre spoločenské organizácie a nadácie, ktoré
obec plánuje vo výške 8 700,- €
Program 2. Interné služby obce: 39 000,- €
• Tento program zahŕňa náklady spojené so zasadnutiami
orgánov obce (odmeny poslancov 19 990,- €), vzdelávanie
zamestnancov (1 000,- €), štúdie, posudky (1700,-€), nájomné za prenájom budov a strojov (kopírovací stroj 1000,- €)
a náklady spojené s autodopravou – PHM, servis a údržba,
poistenie, leasing vozidla na rozvoz stravy, parkovné a diaľničné známky.
Program 3. Služby občanom: 116 354,-€
• Činnosť matriky – spoločného matričného úradu pre 5 obcí
zahŕňa celkové výdavky vo výške 12 892,- €.
• Činnosť spoločného stavebného úradu predstavuje celkové
výdavky 52 202,- €. Na mzdy 3 zamestnancov (na celý úväzok) je plánovaných 44 672,- €.
• Program zahŕňa tiež výdavky spojené s poskytovaním cintorínskych služieb (náklady na elektrickú energiu, vodné,
stočné, údržba pre správcu cintorína) a opravy miestneho
rozhlasu.
Program 4. Odpadové hospodárstvo: 183 750,-€
• Najvýraznejšími položkami sú vývoz odpadu ﬁrmou Marius
Pedersen 90 000,- € a uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake 60 000,- €. Ďalej náklady spojené s vývozom
odpadu veľkoobjemovými kontajnermi (5 000,-€). Podstatnú
časť nákladov v položke nákup vriec + nálepky na kontajnery, tvoria náklady na obstaranie nálepiek na kontajnery 1 350,- €.
Program 5. Komunikácie: 43 000,-€
• Súhrnne obsahuje údržbu ciest a chodníkov, náklady na
zimnú údržbu komunikácií, ako aj náklady spojené s obstaraním geometrických plánov a štúdií týkajúcich sa cestnej
dopravy.
Program 6. Vzdelávanie: 1 032 912,- €
Program vzdelávania obsahuje rozpočty rozpočtových organizácií – Základná škola, Školský klub detí, Základná umelec.
škola, Materská škola, Školská jedáleň a vývarovňa.
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Základná škola – celkový rozpočet základnej školy je
551 533,- €.
Školský klub detí rozpočet na rok 2011 vo výške 52 125,- €.
Školská jedáleň rozpočet na rok 2011 vo výške 73 870,- €.
Základná umelecká škola rozpočet na rok 2011 vo výške
107 394,-€.
Materská škola rozpočet na rok 2011 vo výške 247 990,- €.

Program 7. Šport 22 400,- €
• Dotácia pre športové kluby na činnosť je schválená v sume
22 400,- €.
Program 8. Kultúra: 101 313,- €
• Dotácia cirkvi bola rozdelená - 3000,- € pre evanjelickú cirkev a 5000,- € pre katolícku cirkev.
• Podpora kultúrneho strediska - predstavuje sumu 92 431,- €
a zahŕňa mzdy na 5 pracovníkov, z toho 1 má skrátený úväzok, náklady spojené s prevádzkovaním zariadenia, s organizovaním podujatí obce. Položka Údržba budov v prípade
MKS zostáva vedená osobitne z dôvodu, že MKS bolo realizované z prostriedkov EÚ. Obec na základe zmluvy s poskytovateľom neﬁnančného príspevku na stavbu, po dobu
minimálne 5 bude vykazovať priebeh plnenia zmluvy.
Program 9. Prostredie pre život: 159 977,- €
• Program zahŕňa viaceré podprogramy - verejné osvetlenie,
ochranu prírody a krajiny, rozvoj obce. V rámci verejného
osvetlenia sa rozpočtuje bežná údržba.
• V rámci podprogramu Rozvoj obce sú rozpočtované
prostriedky na vybudovanie 2 vodomerných šácht – v N. Košariskách (cintorín) a v N. Lipnici pre objekt bývalého kultúrneho strediska (dnes stacionár a MŠ), ďalej na údržbu detských ihrísk – výmenu piesku a osvetlenie na základe zápisu
z kontrol Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Program 10. Sociálne služby: 51 520,- €
• Program zahŕňa denný stacionár, príspevky dôchodcom,
rodinám s deťmi a na sociálny taxík.
Program 11. Administratíva: 439 257,- €
• V tomto programe sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie
samosprávnych funkcií obce a normatívnych úloh v rámci
jednotlivých referátov. Zahŕňajú oblasť miezd pre 17 zamestnancov vrátane prednostky úradu 168 000,- €, odvodov do
poisťovní 58 673,- €.
• Náklady spojené s opatrovateľskou službou pre 7 opatrovateľov čo predstavuje 15 200,- € mzdy a 4 970,-€ odvody do
poisťovní.
• Výdavky na energie zahŕňajú aj čiastku, ktorú tvoria náklady
za energie pre OFK na základe schváleného uznesenia OZ.
• Ďalšie položky vo výdavkovej časti tvoria všeobecný materiál, opravy budov strojov a zariadení, príspevok na stravovanie zamestnancov, poistenie majetku obce a úrazové poistenie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, advokátske
– poradenské služby, telekomunikačné poplatky, zapisovateľky komisií a OZ a iné náklady na služby, opravy a pod.

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
1. Kapitálové príjmy rozpočtu obce na rok 2011
V rámci kapitálového rozpočtu obce sú na rok 2011 plánované nedaňové príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške
395 990,- €.
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Príjmy z príspevkov právnických a fyzických osôb na občiansku vybavenosť v obci sú v rámci položky Granty a transfery očakávané vo výške 39 000,- € z toho prostriedky vo výške
7 000,- € sú účelovo viazané na výstavbu novej MŠ v N. Lipnici.
Z tejto položky sú čerpané prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia. Príjem
1 750,- € z projektu „rekonštrukcia sociálnych zariadení na futbalovom štadióne“.
Vo výške 565 498,- € sú rozpočtované očakávané príjmy
z Projektu EÚ – Športová ulica rekonštrukcia a revitalizácia
– refundácia 95% faktúr.
2. Kapitálové výdavky rozpočtu obce v roku 2011
Vzhľadom na pozastavený predaj majetku obce v oblasti nehnuteľností a pretrvávajúceho krátenia podielových daní, obec
redukovala v rozpočte na rok 2011 kapitálové výdavky na nevyhnutné výdavky spojené predovšetkým rozvojom obce.
Program 2 Interné služby obce: 2450,- €
• Výdavky v tomto programe budú použité na splácanie leasingu na osobné motorové vozidlo Dacia – na rozvoz stravy.
Program 5 Komunikácie: 60 000,- €
• Realizácia autobus zastávok, prechodu pre chodcov, odboč.
pruhov na ceste I/63 pri Vodárenskej ulici vo výške 50 000,- €
• Štúdia organizácie dopravy 10 000,- €
Program 9 Prostredie pre život: 811 468,- €
• Rozpočtované prostriedky súvisia s podaným projektom
o poskytnutie nenávratného ﬁnančného príspevku z fondov
EÚ „Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Dunajská
Lužná“, pracovne nazvaného „Športová ulica“ a v druhom
prípade sú rozpočtované ﬁnančné prostriedky na podanie
žiadosti na poskytnutie nenávratných ﬁnančných prostriedkov na projekt revitalizácie parku M. R. Štefánika, na ktorý je
spracovaná dokumentácia, ale zatiaľ nebola riadiacim orgánom vyhlásená výzva na podanie projektu.
• Vypracovanie generelu kanalizácie ako územno-plánovacej
dokumentácie pre rozhodovanie obce a stavebného úradu
je rozpočtované v sume 8 298,- €. Spracovaním generelu
podmieňuje BVS a.s. vydávanie stanovísk k napojeniu stavieb na kanalizáciu a zabezpečenie prevádzkovania vybudovanej inžinierskej siete.
• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie MŠ NL vo
výške 33 000,- €
• 5% spoluúčasť obce na projekte „Rekonštrukcia zberového
dvora“ vo výške 15 000,- €
Záver:
Údaje v rozpočtoch na roky 2012 a 2013 vychádzajú z predpokladu plnenia rozpočtu roku 2011 a predpokladanej realizácie
zámerov obce v nasledujúcom období. Predložený viacročný
rozpočet na roky 2012 a 2013 nie je záväzný, preto ho obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
Rozpočet obce na rok 2011 je zostavený na základe skutočnosti roku 2010, ktorú ovplyvnili zmeny rozpočtu uskutočnené
v súvislosti s krízovými opatreniami a zároveň zohľadňuje východiskové údaje pre spracovanie rozpočtu na rok 2011, ktoré
sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva ﬁnancií SR.
V Dunajskej Lužnej dňa 29.04.2011
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Vybrané uznesenia obecného zastupiteľstva od 11. januára do 31.mája 2011
Vážení spoluobčania,
v prvom tohtoročnom čísle Lužnianskeho
spravodaja vás informujeme o prijatých uzneseniach a dokumentoch, ktoré nové obecné
zastupiteľstvo prijalo v období od januára do
mája 2011.
Od začiatku roka bolo zvolaných 6 rokovaní OZ. Rozpracovanosť niektorých uznesení z
predchádzajúcich rokovaní je stále v štádiu plnenia, niektoré sa plnia priebežne, ako napríklad problematika zberového dvora, generel
kanalizácie, dopravná situácia v obci a pod..
Počas týchto mesiacov bol obecným zastupiteľstvom schválený Dodatok č. 2/2010
k VZN č. 9/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území
obce Dunajská Lužná pre rok 2011.
Okrem tohto dokumentu uvádzame
niektoré z uznesení obsahujúce zaujímavé informácie pre širokú verejnosť tejto obce. Všetky uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva nájdete na web stránke obce www.
dunajskaluzna.sk v časti Dokumenty OZ. V
prípade, že nemáte prístup na internet, môžete sa v tejto záležitosti obrátiť na pracovníkov
obecného úradu.
Ustanovujúce zasadnutie nového zastupiteľstva obce sa konalo 11. januára 2011. Prvými uzneseniami boli naplnené ustanovenia
zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
z. v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 2011/01-03
zo dňa 11.1.2011
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce Štefan Jurčík zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Uznesenie č. 2011/01-04
zo dňa 11.1.2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
zánik poslaneckého mandátu Štefana Jurčíka
za volebný obvod č. 1, podľa § 25 ods. 2 písm.
h) vo väzbe na § 11 ods. 2, písm. a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v
znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje nastúpenie Jána Muráňa, ako prvého náhradníka
na uprázdnený mandát poslanca obecného
zastupiteľstva za volebný obvod č. 1, podľa
§ 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Mgr. Ladislav Fe-

hér, Ivan Georgiev, PaedDr. Juraj Jánošík,
Ing. Milan Lodňánek, Ján Muráň, Ernest
Németh, Róbert Rigó, Ing. František Solař,
Ľubomír Šesták, Ing. Eva Takáčová, Mgr.
Marián Tesárik
Uznesenie č. 2011/01-08
zo dňa 11.1.2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
poverenie zastupovaním starostu poslancom
Ing. Františkom Solařom
Uznesenie č. 2011/01-10
zo dňa 11.1.2011
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje v zmysle
ustanovení § 10 ods. 2 a § 15 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov tieto stále Komisie
obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej:
1. Komisia pre podnikanie, rozpočet, ﬁnancie a eurofondy
2. Komisia pre výstavbu, dopravu a územné
plánovanie
3. Komisia pre ochranu ŽP a verejného poriadku
4. Komisia pre soc. veci, zdravotníctvo a
opatrovateľskú službu
5. Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a
šport
6. Komisia pre ochranu verejného záujmu
7. Radu poslancov ako dočasný kolektívny
poradný orgán starostu a OZ
Obecné zastupiteľstvo volí do zriadených
stálych komisií obecného zastupiteľstva predsedov a podpredsedov a členov z radov poslancov:
Komisia pre podnikanie,
rozpočet, ﬁnancie
a eurofondy
Predseda - Ing. Milan Lodňánek
Podpredseda - Ján Muráň
Komisia pre výstavbu, dopravu
a územné plánovanie
Predseda - Ing. Eva Takáčová
Podpredseda - Mgr. Ladislav Fehér
Komisia pre ochranu ŽP
a verejného poriadku
Predseda - Ivan Georgiev
Podpredseda - Ernest Németh
Komisia pre soc. veci, zdravotníctvo
a opatrovateľskú službu
Predseda - Róbert Rigó
Podpredseda - Ľubomír Šesták
Komisia pre školstvo, kultúru a mládež
Predseda - PaedDr. Juraj Jánošík
Podpredseda - Mgr. Marián Tesárik
Komisia pre ochranu verejného záujmu
pri výkone verejných funkcií
Predseda - Mgr. Ladislav Fehér
členovia komisie z radov poslancov:
Ing. Milan Lodňánek, Ivan Georgiev,
PaedDr. Juraj Jánošík, Ernest Németh

Rada poslancov zložená zo všetkých poslancov OZ
Uznesenie č. 2011/01-11 zo dňa 11.01.2011
Obecné zastupiteľstvo poveruje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o
rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien, výkonom
funkcie sobášiacich:
Štefan Jurčík – starosta
Ing. František Solař, Mgr. Ladislav Fehér,
Ing. Eva Takáčová – poslanci OZ
Uznesenie č. 2011/02-06 zo dňa 27.01.2011
Obecné zastupiteľstvo volí členov komisií
OZ z radov občanov a odborníkov:
•

Komisia pre podnikanie,
rozpočet, ﬁnancie a eurofondy
Ing. Igor Schnorrer, Ing. Bohumil Adamovič, Viola Švecová, Branislav Klíma, Matúš Poláček

•

Komisia pre výstavbu,
dopravu a územné plánovanie
Ing. Mária Varcholová, Ing. Miroslava Vachová, Ing. Pavol Mužík, Ing. Juraj Opát,
Dominik Slobodník, Jozef Šafárik

•

Komisia pre ochranu ŽP
a verejného poriadku
prof. RNDr. Mária Kozová CSc., Ing. Slávka Ághová, Ing. Miroslav Held, Bc. Róbert
Široký, Ing. Pavol Kvarda, Mgr. Martin
Strajt, Ing. Eugen Lipka, Anton Patrnčiak,
Margita Brynkusová, Rudolf Reingraber,
Pavol Kotris

•

Komisia pre soc. veci, zdravotníctvo
a opatrovateľskú službu
Doc. MUDr. Ivan Erdelský CSc., Oľga
Hlinková, MUDr. Anna Martincová, Anna
Kissová, Ing. Oľga Reptová, Vlasta Rigóová, Mária-Ester Awwadová

•

Komisia pre školstvo,
kultúru, mládež a šport
Peter Benko, Jana Valašíková, Peter Paľaga, Valéria Mosná, Božena Mešťanová,
Roman Trebula

Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľky komisií OZ zamestnancov obce a Rady
poslancov:
• Eva Stoličná – Komisia pre podnikanie, rozpočet, ﬁnancie a eurofondy,
• Anna Dikošová, náhradníčka – Viera
Dikošová – Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie,
• Magdaléna Hanuliaková – Komisia pre
ochranu ŽP a verejného poriadku,
• Mária Hanzelová – Komisia pre soc. veci,
zdravotníctvo a opatrovateľskú službu,
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Mária Fajnorová – Komisia pre školstvo,
kultúru, mládež a šport,
RNDr. Iveta Řičánková – Rada poslancov

Uznesenie č. 2011/03-04 zo dňa 22.02.2011
– schválený Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených orgánov Obce
Dunajská Lužná

Uznesenie č. 2011/02-07
zo dňa 27.01.2011
– schválenie harmonogramu zasadnutí OZ
na rok 2011 – posledný utorok v mesiaci, v čase o 17:30 h. V 2. polroku 2011 v
dňoch: 28. 6. 2011, 30. 8. 2011, 27. 9. 2011,
25. 10. 2011, 29.11.2011, 13.12.2011

Uznesenie č. 2011/03-16/02
zo dňa 22.02.2011
a Uznesenie č. 2011/04-02
zo dňa 29.03.2011
Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému
úradu: pripraviť materiál o možnosti otvorenia územného plánu iba za účelom spätného zavedenia etapizácie výstavby v obci
Dunajská Lužná s výhľadom na 15 rokov a
prideliť materiál na prerokovanie do komisií v mesiaci apríl. Marcové zastupiteľstvo
schválilo – prerokovať etapizáciu územného
plánu vo všetkých komisiách a ako gestora
návrhu etapizácie schválilo stavebnú komisiu.

•
•

Uznesenie č. 2011/02-13/01
zo dňa 27.01.2011
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu:
1. pripraviť všetky zmluvy, prílohy, dodatky
ku zmluvám medzi obcou a spoločnosťou
ACR SK spol. s r.o., týkajúce sa tenisového areálu za hrádzou. Celú korešpodenciu
medzi obcou Dunajská Lužná a spol. ACR
a všetky stanoviská právnika viažuce sa
k tejto problematike. Stavebné povolenie,
kolaudačné rozhodnutia a iné rozhodnutia
vydané stavebným úradom v DL pre stavebníka tenisového areálu za hrádzou v
časti Jánošíková. Prehľad ﬁnančného plnenia za roky 2009 a 2010 vyplývajúceho
zo zmluvy medzi obcou a touto spoločnosťou o nájme pozemkov. Predložiť všetky
uznesenia OZ v Dunajskej Lužnej od roku
2006 do roku 2010 týkajúce sa problematiky tenisového areálu za hrádzou v časti
obce Jánošíková.
2. bezodkladne zverejniť na obecnej webovej stránke zmluvu o nájme pozemkov
medzi obcou Dunajská Lužná a spoločnosťou ACR SK s.r.o. parafovanej dňa 29.
9. 2006.
3. predložiť správu o stave v konaní „vysielač Orange“ v časti obce Jánošíková“
4. aby zverejňoval zvukové záznamy z verejných obecných zastupiteľstiev súbežne so
zverejňovaním uznesení a zápisníc.
Uznesenie č. 2011/03-03
zo dňa 22.02.2011 – zrušilo všetky predchádzajúce uznesenia týkajúce sa podania
žiadosti o nenávratné ﬁnančné prostriedky
na Zberový dvor z dôvodu nesplnenia podmienok zo strany Združenia miest a obcí
Horného Žitného ostrova – podania žiadosti
o ﬁn. prostriedky bez schválenia zmlúv o podmienkach prevádzkovania Zberového dvora
obcou.
Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému
úradu – informovať združenie ZOHZO o zrušení prijatých uznesení ku Zberovému dvoru, požiadať o stiahnutie podaného projektu
z Envirofondu, prepracovať a podať projekt
„Rekonštrukcia zberového dvora v Dunajskej
Lužnej z prostriedkov MŽP SR“ v aktuálnej
výzve MŽP SR OPŽP-PO4-11-1, samostatne
za obec Dunajská Lužná

Uznesenie č. 2011/04-13 zo dňa 29.03.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.
1 ku zmluve 5258 o prenájme pozemkov zo
dňa 12.09.2008 PD Úsvit, Dunajská Lužná.
Uznesenie č. 2011/04-14 zo dňa 29.03.2011
– OZ súhlasilo so zriadením profesionálnej
práčovne v bývalej hasičskej zbrojnice na Mariánskej 648
Uznesenie č. 2011/04-17 zo dňa 29.03.2011
– zastupiteľstvo schválilo náplň práce komisií
OZ
Uzneseniami č. 2011/04 - 18 - 21 zo dňa
29.03. 2011 boli pre lokalitu „Obytná zóna B2
– výstavba radových RD a samostatných RD
– infraštruktúra Fialková ul.“ schválené – odkúpenie pozemkov pod komunikáciou, súhlas
s prevzatím verejnej obslužnej komunikácie
a verejného osvetlenia, súhlas s prevzatím
vybudovaného DI.
Uznesenie č. 2011/04-22/06
zo dňa 29.3.2011
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce riešiť čierne stavby na území obce v
zmysle zákona a striktne dodržiavať platný
územný plán obce.
Obecnému úradu uložilo preveriť zoznam lokalít, či nie sú načierno napojené na verejné
osvetlenie, podať informáciu o na čierno napojených lokalitách a prijať opatrenia na nápravu neoprávneného odberu el. energie.
Uznesenie č. 2011/05-03 zo dňa 28.04.2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
1. so zmenou výšky ﬁnančného príspevku
na úhradu časti nákladov na rekonštrukciu
sociálnych zariadení a kúpeľní na tribúne
futbalového štadióna vo výške 10% zo
sumy získanej z grantu, maximálne však
do výšky 1750 €
2. s vyčlenením ﬁnančných prostriedkov
z kapitálového rozpočtu obce vo výške
10 % z oprávnených nákladov, maximál-
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ne do výšky 1750 € na spoluﬁnancovanie
realizácie projektu „Rekonštrukcia sociálnych zariadení na tribúne štadióna“
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu poslanca Jánošíka, že občianske
združenie OFK Dunajská Lužná, daruje obci
ﬁnančnú hotovosť vo výške príspevku obce
poskytnutej na projekt „Rekonštrukcia sociálnych zariadení na tribúne štadióna“ z uznesenia č. 2011/04-22/04 vo výške 1750 €.
Uznesenie č. 2011/05-07/01
zo dňa 28.4.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vystúpenie
Obce Dunajská Lužná zo Združenia miest
a obcí Slovenska v zmysle čl. 11 Stanov Združenia.
Uznesenie č. 2011/05-07/04
zo dňa 28.4.2011
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu
1. zistiť podmienky získania úveru na ﬁnančné krytie výstavby MŠ v NL (banka,
výška úrokov, ročná splátka úveru, doba
splatnosti). Získanie úveru riešiť súťažou,
prípadne e-aukciou.
2. okamžité zahájenie prác na genereli kanalizácie regiónu, aby práce zastrešovala
Obec Dunajská Lužná, žiada priebežné
informovanie o stave prác
3. Komisii pre dopravu, výstavbu a územné
plánovanie vypracovať stanovisko k zaslanej štúdii stavebno-technických úprav
na štátnej ceste I/63
Obecné zastupiteľstvo poveruje Komisiu
pre dopravu, výstavbu a územné plánovanie
gestorstvom nad prácami na genereli kanalizácie.
Uznesenie č. 2011/05-07/05
zo dňa 28.4.2011
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu
1. poveriť obecného právnika preskúmaním
možnosti vypovedania zmluvy č. 119 032
s vývozcom odpadu z roku 2005 a dodatku k zmluve č. 5 z roku 2010
2. zaslať na Úrad pre verejné obstarávanie
zmluvu s vývozcom odpadu č. 119 032
a dodatku k zmluve č. 5 z roku 2010 so
žiadosťou na posúdenie, či bola zmluva
a dodatok uzavretá v súlade zo zákonom
o verejnom obstarávaní, nakoľko na túto
službu neprebehlo verejné obstarávanie.
Kópiu žiadosti predložiť do najbližšej komisie ŽP a VP
3. zverejniť na obecnej web stránke celú
analýzu stavu odpadového hospodárstva,
vypracovanú p. Antalovou, ktorá bola prerokovaná na komisii ŽP a VP
Poznámka: V prípade spracovania generelu
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aktívne konajú noví starostovia dotknutých obcí Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Rovinka. Faktom zostáva, že generel je územno-plánovací dokument a spracovaním generelu kanalizácie jednou obcou,
nerieši situáciu mikroregiónu ako celku. Názory starostov a obecných
zastupiteľstiev sa v niektorých smeroch odkanalizovania obcí rôznia.
Na výsledok si zrejme ešte počkáme.

Uznesenie č. 2011/06-03 zo dňa 31.05.2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo na základe žiadosti vlastníkov, stavebníkov 20 RD v lokalite Pri ústave 2 s prevzatím verejného vodovodu
vybudovaného na pozemkoch parc. č. 189/42, 189/65, 189/138 – 140,
188/25 v k.ú. Nová Lipnica, na základe kolaudačného rozhodnutia
OÚŽP v Senci č. ŽP.Vod/1414-G-64/2010-Ad-k zo dňa 29.11.2010
a s podmienkami, do vlastníctva obce za cenu 1,00 € .
Uznesenie č. 2011/06-09 zo dňa 31.05.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov rád škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce zástupcov zriaďovateľa:
1. do Rady školy pri ZŠ: Mgr. Mariána Tesárika, PeadDr. Juraja Jánošíka, Ing. Evu Takáčovú a Ing. Eugena Oltusa
2. do Rady školy pri MŠ: Ing. Romana Trebulu, Ivana Georgieva,
Prof. RNDr. Máriu Kozovú a Alžbetu Csáderovú
3. do Rady školy pri ZUŠ: Ľubomíra Šestáka
Uznesenie č. 2011/06-10/01 zo dňa 31.5.2011
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu:
1. spracovať a predložiť harmonogram prác pravidelného kosenia
a údržby zelene v obci Dunajská Lužná po jednotlivých častiach
obce,
2. zabezpečiť dokončenie prechodu pre chodcov cez hlavnú cestu pri
nám Sv. Martina, ktoré ústi do blata a nie na chodník,
3. osadiť tabuľu „zákaz sypania smetí“ a doriešiť osadenie smetných
nádob na parkovisku pri križovatke Hlavná – Orechová v smere na
Šamorín,
4. začať rokovania s obcami Rovinka, Kalinkovo, Miloslavov o možnosti zriadenia obecnej polície,
5. požiadať majiteľa pekárne na sídlisku v časti Jánošíková (bývalá kotolňa), aby fyzicky uzavrel prechod medzi budovou
pekárne a bytovým domom na Brezovej ulici číslo 720/14
Požiadať majiteľa pekárne, aby vybudoval spevnenú plochu na
parkovanie a státie jedného vozidla za budovou pekárne, nakoľko
dochádza k poškodzovaniu verejnej zelene a zablokovaniu cesty.
V prípade nedohody, umiestniť na predmetný pozemok zábrany,
6. presunúť pôvodný mobiliár z detského ihriska na sídlisku v časti
Jánošíková do areálu futbalového štadióna v časti obce Jánošíková a na novo vytvárané detské ihrisko v časti Nové Košariská.
7. písomne požiadať stavebníka ACR aby priebežne vykonával práce na budovaní verejnej oddychovej zóny za hrádzou na základe
zmluvy s obcou,
8. pri najbližšej zmene a doplnkoch rozpočtu obce na rok 2011, v kapitole kapitálové výdavky, navýšiť rozpočet o sumu 14 200 € na
výstavbu bikrosovej dráhy za hrádzou, v prípade že toto nebude
vybudované spoločnosťou ACR s.r.o.
Uznesenie č. 2011/06-10/02 zo dňa 31.5.2011
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu:
1. objednať projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu a položkový rozpočet a zabezpečiť stavebné povolenie na stavbu MŠ
v NL,
2. zabezpečiť prieskum trhu na výmenu živičného krytu na Športovej
a Pekárenskej ul.
Jana Valašíková, redakcia
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SCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY
spoločenským a športovým organizáciám
pri OcÚ Dunajská Lužná v roku 2011

Organizácia

Schválené na OZ

Bedmint.odd. BOBOR pri ZŠ
Cvičenie pre ženy
Detský folk.súbor PRVOSIENKA
Domovské vzdelávacie centrum

300,00 €

EKUMENA – ženský sp.zbor
HOKEJBALOVÝ klub-PAŽO

500,00 €

CHARTIKANO, obč. združ.

500,00 €

Jednota dôchodcov

600,00 €

Karpatsko-nemecký spolok
Kongr.sestier dominikánok
Liga proti rakovine plus
LINKA BOX-SK
LUŽANKA – dychová hudba
Materské centrum OSTROVČEK

800,00 €
1 000,00 €
300,00 €

MAŽORETKY
MAŽORETKY st.
MERTUŠ Juraj
Matica slovenská

300,00 €

MO Slov.rybárskeho zväzu

300,00 €

Na kolesách proti rakovine
OFK Dunajská Lužná
OMAPO, občianske združenie

1 000,00 €
19 000,00 €
100,00 €

PATRIOT – agentúra
Poľ.spol. PRIDUNAJSKO
Rehab.cvič. TERRABAND
Senior klub

50,00 €

Slovenská misijné hnutie
Slovenský červený kríž

500,00 €

Slov.zväz záhradkárov ZO 6-37

100,00 €

Slov.zväz žien

100,00 €

Spevácky zbor LUPIENOK
Spevácky zbor mužov
Spolok rodákov M.R.Štefánika

50,00 €
300,00 €

Spolok priateľov hist. vozidiel
Stolný tenis OŠK D. Lužná

300,00 €

Šachový oddiel Kormorán
ŠK BMX, obč. združenie

1 500,00 €

TAE KWONDO

300,00 €

Tenisový Klub

200,00 €

VIKTÓRIA sport team
Zelená Dunajská Lužná, n.o.

300,00 €

Zbor DOMENGO
Združenie detí a mlád. OSTROV

600,00 €

ZO chovateľov pošt.holubov

600,00 €

Park kultúry a oddychu, o.z.
SPOLU

1 000,00 €
30 600,00 €

Evanjel.cirkev a.v.

3 000,00 €

Katolícka cirkev

5 000,00 €
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PREDSTAVUJEME VÁM
Komisia pre školstvo,
kultúru, mládež a šport
predseda:
podpredseda:
členovia:

zapisovateľka:

PaedDr. Juraj Jánošík
Mgr. Marián Tesárik
Peter Benko
Jana Valašíková
Peter Paľaga
Valéria Mosná
Božena Mešťanová
Roman Trebula
Mária Fajnorová

Pracovná náplň komisie:
 spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na území
obce, k pamiatkovej starostlivosti, k návrhom investičných akcií v oblasti školstva
a kultúry, ku všetkým dôležitým aktivitám
a zámerom obce v oblasti práce s mládežou a športu,
 spracúva a predkladá stanoviská k ﬁnančným príspevkom poskytovaných obcou na
výchovno-vzdelávacie školské a kultúrne
aktivity a k návrhom investičných zámerov
na podporu rozvoja mládeže a športu,
 kontroluje tvorbu a náplň kroniky,
 vo svojej práci spolupracuje so školskými
radami a s organizáciami,
 predkladá OZ podnety a návrhy na rieše-

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 2010-2014





Ing. Eva Takáčová
Mgr. Ladislav Fehér
Ing. Mária Varcholová
Ing. Vachová Miroslava
Ing. Mužík Pavol
Ing. Opát Juraj
Slobodník Dominik
Šafárik Jozef
Kompetentný referent a zapisovateľ
komisie – Anna Dikošová
Vážení priatelia, obyvatelia obce,
dovoľte mi v prvom rade poďakovať
všetkým členom komisie, ktorí prijali prácu
v prospech vecí verejných v rámci svojho voľného času.
Za krátky čas 4 mesiacov práce sme iniciovali riešenie naakumulovaných problémov
z minulosti a v snahe dodržať duch predvolebných sľubov: „ zastaviť deformáciu zastavaného územia obce jednostranným rozvojom
bytovej výstavby bez potrebnej infraštruktúry,
občianskej vybavenosti, zelene s minimálnou
možnosťou nápravy“ sme presadili do rozpočtu obce a uložili úradu uzneseniami riešiť:
1) Projektovú dokumentáciu návrhu novej
organizácie dopravy v obci Dunajská
Lužná.
2) Vypracovanie PD na stavbu Materská
škola Nová Lipnica, zistiť podmienky zís-

nie problémov vo svojej pôsobnosti – školstvo, kultúra, mládež a šport,
plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva,
spracúva a predkladá stanoviská k projektom a aktivitám podporujúcich zapojenie mládeže do života a rozvoja obce, na
prevenciu drogových závislostí a pod.,
spolupracuje s ostatnými komisiami OZ.

Napriek tomu, že táto komisia asi nie je
v očiach verejnosti podľa názvu a činnosti
taká dôležitá ako ostatné – povedané slovným spojením mladej generácie – „je vždy
o čom“.
Podľa schválených termínov zasadania
komisie sa jej členovia stretli od začiatku
pôsobenia už štvrtýkrát. Na každom z nich
preberali aktuálny plán akcií, rozmieňali na
drobné jednotlivé body, pripomienkovali ďalšie predložené návrhy. Zápisnice z rokovaní sú k dispozícii na obecnom úrade širokej
verejnosti. Jednotliví členovia sa stretli aj na
samostatných špeciﬁckých rokovaniach, napr.
ohľadom dotácií pre športové kluby v obci,
výstavby novej materskej škôlky v obci alebo na príprave Fašiangovej soboty či celoobecného Dňa detí. Z dlhodobejšieho hľadiska sa začíname venovať príprave Dňa obce
ako aj k blížiacemu sa 40. výročiu spojenia
všetkých troch častí Košariská – Jánošíková

Komisia pre výstavbu, dopravu
a územné plánovanie
predseda:
podpredseda:
členovia:
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3)

4)
5)
6)

7)
8)

kania úveru na ﬁnančné krytie výstavby
MŠ (banka, výška úrokov, ročná splátka
úveru, doba splatnosti). Získanie úveru
riešiť súťažou, prípadne e-aukciou.
Okamžité začatie prác na genereli kanalizácie regiónu, aby práce zastrešovala
naša obec (je neúnosné, aby sa na Žitnom
ostrove riešili stavby odkanalizovaním do
žúmp).
Navýšiť ﬁnancie na rekonštrukciu ciest
a chodníkov, rekonštrukciu rozhlasu realizovať ako nový bezdrôtový systém.
Rekonštrukciu domu smútku v Novej Lipnici a chodníka v cintoríne časti NK.
Pripravovať projektové žiadosti o nenávratné zdroje z EÚ a sledovať aktuálne
výzvy na riešenie predovšetkým zberového dvora a odpadového hospodárstva, riešenie vodovodu a kanalizácie,
atď..
Obec prevzala splnený záväzok developera – nové detské ihrisko na Fialkovej
ul. v NL.
Aj pod nami vyvinutým tlakom vzniknutým
zlou dopravnou situáciou a odsunutím realizácie rýchlostnej cesty R7, ministerstvo
dopravy zaslalo novú štúdiu stavebno-technických úprav na štátnej ceste
I/63 od našej obce až po. Ul. svornosti
v BA. V rámci štúdie je miesto okružnej
križovatky pri obchodnom centre navrhnutá svetelne riadená. Pripomienkovala
som zapracovanie absentujúcich opatrení
pri Vodárenskej a Spojnej ul (odbočovacie

– Nová Lipnica do jednej obce, ktoré budeme
sláviť v roku 2014.
Komisia zasadala na rôznych miestach
v obci, napr. v priestoroch obecnej knižnice,
na štadióne OFK, či v najstaršej, ale za to
charizmatickej budove MŠ v časti Nová Lipnica. Takto si jej členovia prezreli niektoré
z priestorov patriacich do správy obce a poznali ich špeciﬁcké problémy.
Predseda komisie pán Jánošík je s prácou
komisie spokojný. Zatiaľ je „prudko hmatateľné“, že sa v nej stretli ľudia, ktorí CHCÚ pracovať. K pomeru rozrastajúcej sa obce, silnej
generácii mladých ročníkov, množstva spolkov a združení, silného zastúpenia dvoch cirkevných zborov je počet jej členov primeraný.
Tu treba spomenúť, že stretnutí sa zúčastňujú
aj členky kultúrnej komisie z minulého volebného obdobia pp. Adamíková, Čisáriková,
Oltusová a Radvanská, ktoré radi prizývame
k špeciﬁckým bodom programu.
Začali sme štafetu prezentácií jednotlivých
komisií. Dnes sme sa predstavili my, spolu so
stavebnou komisiou. Pomyselný štafetový kolík podávame ďalej.
Myslím, že nielen voliči, ale všetci občania
si zaslúžia detailne poznať, čo robia zvolení
poslanci a členovia komisií pre obec. A to nielen vo volebnom roku. Veď „byť zvoleným“ na
akýkoľvek post je o zodpovednosti a cti.
Jana Valašíková, členka Komisie ŠKMŠ

pruhy, prechod pre chodcov a autobus.
zastávky atď).
Samozrejme, komisiu treba chápať
ako iniciatívny a poradný orgán OZ, aj keď
v zmysle zákona o obecnom zriadení je najvyšším výkonným orgánom obce starosta
a spolu s OcÚ má zabezpečiť plnenie uznesení. Ale aby sme nezostali len pri rozdávaní
úloh, komisia ponúka gestorstvo pri riešení
nastolených problémov a úzko spolupracuje
s komisiou životného prostredia. Podarilo sa
mi zabezpečiť sponzorský dar 200-250 sadeníc ihličnatých a listnatých stromčekov,
ktoré sa môžu vysadiť v obci.
V apríli 2010 som uznesením iniciovala žiadať vlastníka BSK a správcu RCB a.s.
o zaradenie celoplošnej opravy ciest III triedy, predovšetkým v intraviláne obce na Lipnickej a Miloslavovskej ulici do investičných
akcií na rok 2010. Zároveň riešiť odvodnenie
komunikácie. Máme potešujúcu informáciu
od pána Pavla Gajdoša, odbor dopravy BSK,
obyvateľa našej obce, že zastupiteľstvo BSK
schválilo na svojom zasadnutí v decembri
2010 „Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2011 – 2013“, v rámci ktorého
sa im podarilo presadiť ﬁnančné prostriedky
na rekonštrukciu cesty III/0634 (Miloslavovská
ulica), a to od križovatky s cestou III/06360
(Lipnická ulica) po koniec zástavby Dunajská
Lužná v predpokladanej dĺžke cca 1 000 m.
V rámci rekonštrukcie Miloslavovskej ulice
ide o výmeru cca 6 000 m2, s predpokladaným
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nákladom na projektové práce cca 7 500 € a nákladom rekonštrukcie cca 320 000 € s DPH. Pôjde
o rekonštrukciu podložia vozovky, zosilnenie krajov vozovky, frézovanie, živičný postrek, pokládku
nového AB koberca a ostatné potrebné práce.
K samotným realizáciám rekonštrukcií ciest má
prísť najneskôr koncom leta, resp. začiatkom
septembra 2011. Výstavba, úprava a dobudovanie chodníkov v obci je plne v réžii obce, nakoľko
chodníky pri cestách III. triedy nie sú ich súčasťou.
Ako som už vyššie spomínala, položku na opravu
ciest a chodníkov sme v obecnom rozpočte navýšili, treba stanoviť priority.
V občasníku č. 1/2010 som informovala o príprave europrojektu, ktorý sme iniciovali a riešili
predovšetkým J. Jánošík a I. Georgiev ešte v minulom volebnom období. Podarilo sa nám schválenie projektu v rámci ktorého sa v týchto dňoch
realizuje:
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska –
hracia plocha bude z umelej trávy, bude doplnené
o osvetlenie a mobiliár (situované vedľa malého
multifunkčného ihriska pri Vodárenskej ul.)
Revitalizácia parku s detským ihriskom –
medzi ulicami Pekárenská a Brezová, doplnenie
o chodníky, osvetlenie, lavičky, odpadkové koše
a stojany na bicykle, informačná tabuľa a revitalizácia zelene, nové trávnaté plochy nielen na detskom
ihrisku. Počíta sa aj s novým detským ihriskom
s piatimi atrakciami- toboganová šmýkačka, preliezačková zostava so šmýkačkou, štvormiestna
hojdačka na pružine, kĺbová hojdačka.
Rekonštrukcia chodníkov a spevnených
plôch – pôvodný stav chodníkov je vo veľmi
zlom technickom stave. V rámci rekonštrukcie
sa obnoví aj spevnená plocha pred štadiónom
so zeleňou. Chodníky zo zámkovej dlažby sa
dotýkajú troch ulíc, a to Pekárenskej, Športovej
a Vodárenskej ulice o celkovej dĺžky 1,3497 km.
Vo všetkých opatreniach sa počíta so založením
parkového trávnika cca 5 900 m2 i výsadbou
vzrastlej zelene.
Ako predsedníčka stavebnej komisie som
ponúkla ďalšiu spoluprácu aj pri realizácii projektu i účasť na kontrolných dňoch, čo sa ukázalo
ako opodstatnené. Poukázala som na nevhodnú skladbu použitých podkladových vrstiev so
značnou prímesou zeminy, ktoré použil dodávateľ
stavby na rekonštrukciu chodníkov. Na základe
našej písomnej výzvy riešenej spolu s predsedom
ŽP p. Georgievom boli podkladové vrstvy vymenené za štrkodrvu v zmysle projektu stavby.
V rámci tohto projektu bude Vodárenská ul.
zjednosmernená od Hlavnej smerom k Športovej
ul, čím vznikne možnosť pozdĺžneho parkovania
na miestnej komunikácii, čo privítajú obyvatelia
priľahlého bytového domu i ulíc. Hľadáme možnosti rozpočtu obce na výmenu asfalto-betónového krytu na Športovej a Pekárenskej ul, aby sme
sa mohli tešiť z kompletne zhumanizovanej časti
sídliska. Na záver chcem poďakovať zamestnancom úradu, stavebného úradu, ktorí majú nemálo
úloh a problémov spojených s každou investičnou
akciou.
Ing. Eva Takáčová, poslankyňa OZ
e-mail: evatakacova@mail.t-com.sk
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ZBEROVÝ DVOR NA SEPAROVANÝ ODPAD
Dovoľujeme si Vás znova upozorniť na niekoľko problémov a zásad pri vývoze odpadu na náš
zberový dvor (ZD).
V záujme nás všetkých je, aby na ZD vyvážali
odpad len naši občania, ktorí si riadne každoročne
platia za vývoz komunálneho odpadu a aby dovážali len separované odpady:
papier, plasty, sklo, kovy, biologický
odpad, elektroodpad, drobný stavebný
a veľkoobjemový odpad (napr. nábytok,
sedačky, postele a pod. v rozobratom
resp. demontovanom stave).
Preto je povinnosťou občana:
pri odovzdávaní odpadu do ZD preukázať sa
osobne občianskym preukazom. Odovzdanie
odpadu na iný než vlastný občiansky preukaz nebude umožnené.
V prípade, že v obci nemá dovozca trvalý pobyt
(avšak je v obci bývajúci), preukáže sa dokladom
o zaplatení poplatku za vývoz odpadu pre aktuálny kalendárny rok.
Týmto opatrením chceme predísť tomu, aby na
ZD vyvážali odpad osoby z okolitých obcí a odvoz ich odpadu bol ﬁnancovaný z poplatkov
občanov Dunajskej Lužnej.
Podmienky prijatia odpadu na zberový dvor:
1. ZD je určený len pre obyvateľov obce – nepodnikateľov. Podnikatelia si musia zabezpečiť
zneškodnenie odpadov na vlastné náklady.
2. Osoba, ktorá chce separovaný odpad odovzdať na ZD, sa musí preukázať dokladmi, viď
horeuvedená „povinnosť občana“.
Obsahom odpadu môže byť:
• Drobný stavebný odpad po drobných úpravách v byte. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 150 kg/rok na jedného
obyvateľa, jednorázovo nie viac ako jeden
prívesný vozík za osobné motorové vozidlo;
• Objemný odpad – len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez sklenej výplne a pod. a dosky v maximálnych rozmeroch: dĺžka 2 m, šírka 0,5 m, v množstve do
1 m3/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo

•
•
•

•

•

•
•

•

nie viac ako jeden prívesný vozík za osobné
motorové vozidlo;
Pneumatiky z automobilov – 4 ks osoba/rok
z osobného motorového vozidla;
Autobatérie – 2 ks/rok;
Sklo – sklené fľaše biele aj farebné, poháre,
sklo z okenných tabúľ;
(Nepreberá sa – taniere, porcelán, zrkadlá,
lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek,
sklené obaly s obsahom nebezpečných látok);
Papier – noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká;
(Nepreberá sa – viacvrstvové obaly (škatule
od mlieka a nápojov), povoskovaný papier,
celofán, prepisovací papier, lepiaca páska,
papier znečistený škodlivinami, kovové alebo
plastové súčasti papierových výrobkov);
Plasty – PET fľaše (fľaše z nealko nápojov,
sirupov, vína a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od
čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže,
destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky
neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše
od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie
z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.),
LLD-PE fólie (tzv. strečové fólie);
(Nepreberá sa – znečistené plasty, viacvrstvové obaly (škatule od mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly
znečistené olejovými a ropnými látkami);
Elektroodpad – chladničky, práčky, televízne
prijímače, PC, monitory a pod. bez obmedzenia;
Zelený odpad – odpad zo záhrad, parkov,
konáre stromov, lístie, tráva. Odpad zo zelene nesmie presiahnuť priemer 80 mm a dĺžku
1500 mm. Je potrebné triediť zvlášť konáre,
lístie a trávu, a to z dôvodu budúceho ďalšieho spracovania kompostovaním, kde nie je
možné tieto zložky zeleného odpadu miešať;
Veľkorozmerný a veľkoobjemový odpad
(napr. nábytok, sedačky, postele a pod.) je
možné v zberovom dvore odovzdať v rozobratom, resp. demontovanom stave!

Europrojekt revitalizácie centra obce Dunajská Lužná
V posledných dňoch a týždňoch si museli
obyvatelia ulíc Vodárenská, Pekárenská či
Športová v časti obce Jánošíková zvyknúť na
dopravné obmedzenia a čulý stavebný ruch.
Tieto aktivity sú spojené s realizáciou
europrojektu revitalizácie centra obce Dunajská Lužná, časť Jánošíková. Od prvotnej
myšlienky pustiť sa do takejto akcie, ktorou
sme sa v obecnom futbalovom klube zaoberali už v roku 2008, až po začiatok realizácie
ubehli už tri roky. Pred pár mesiacmi, keď
sa situácia po prvom verejnom obstarávaní
skomplikovala, sme ani nedúfali, že sa k jeho
realizácii nakoniec aj dopracujeme. Hodiny
rokovaní, vybehávania a presvedčovania nakoniec priniesli svoje ovocie. V druhom kole
získala realizáciu tohto projektu v objeme cca
600 000 € spoločnosť Skanska. Začiatkom
roku mohol nový starosta už len formálne
podpísať zmluvu so spoločnosťou, ktorá koncom apríla začala s jeho realizáciou.
Za peniaze z EÚ – so spoluúčasťou obce
– dostaneme nové chodníky, lavičky, detské
ihrisko, osvetlenie, vynovenú zeleň, spevne-

né plochy na parkovanie a osvetlené multifunkčné ihrisko, ktoré sa bude dať využívať
na rôzne športy počas celého roka.
Bohužiaľ, aj tu sa vyskytujú práce navyše. Sú to veci, o ktorých sa dopredu nevedelo alebo neboli súčasťou projektu a treba ich
realizovať a budú hradené z rozpočtu obce.
Preto sme sa s kolegami poslancami dohodli,
že budeme pozorne sledovať celú realizáciu,
porovnávať ju s projektom, snažiť sa eliminovať práce navyše a upozorňovať obecný úrad
na zistené nedostatky, aby sme nedopadli
ako pri realizácii Miestneho kultúrneho strediska v Košariskách. Do konca novembra, ak
všetko pôjde hladko, chce zhotoviteľ ukončiť
práce na jednotlivých úsekoch a odovzdať
celú stavbu do užívania občanom obce Dunajská Lužná. Sme radi, že OFK Dunajská
Lužná ako najväčšia športová a spoločenská organizácia v obci, pomohla aj takýmto
spôsobom prispieť k obnove a zhodnoteniu
verejných plôch a obecného majetku.
Ivan Georgiev, poslanec OZ
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V NAŠEJ OBCI
Povinnosti dovozcu odpadu
1. Každý dovozca odpadu je povinný prihlásiť sa u
zamestnanca ZD, predložiť mu občiansky preuzkaz na zápis o uskladnení odpadu a riadiť sa jeho
pokynmi.
2. Obyvateľ je povinný vyseparovaný odpad uložiť
do kontajnerov ZD na to určených.
3. V knihe dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno a priezvisko,
bydlisko, druh a množstvo dovezeného dopadu.
Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenané.
Obmedzenia
1. Pri dovoze odpadu do ZD je povolený vstup len
vozidlám s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Nie
je dovolené dovážať a ukladať odpad od ﬁriem
a právnických osôb.
2. Prísne sa zakazuje v priestore ZD fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
Zodpovednosť za prevádzku
Za dodržiavanie pravidiel prevádzky, bezpečnosť pri
práci a požiarnu bezpečnosť zodpovedá obsluha ZD,
ktorá tiež usmerňuje obyvateľov pri ukladaní odpadu
do jednotlivých zberných nádob.
UPOZORNENIE: Žiadame všetkých občanov, aby
v záujme čistoty verejných priestranstiev nevykladali separáty a biologický odpad mimo vývozných
dní.
Vyloženie separátov mimo určených dní bude považované za zakladanie nelegálnej skládky (možná pokuta do výšky 165,96 Eur, pri opakovanom porušení
sa možná pokuta znásobuje).
Magdaléna Hanuliaková
obecný úrad
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KAM S NÍM?
V poslednom čase registrujem zvýšené
znečistenie našej obce, ktoré si robíme,
žiaľ, my sami.
Po roztopení posledného snehu som sa
nestačil diviť, čo všetko bolo celú zimu pod
bielou perinou. Jarné domáce upratovanie
prinieslo svoje. V rodinných domoch, garážach a záhradách je vyčistené. Ale čo s kopou odpadu? Kam s ním? Vzniknuté čierne
skládky dávajú jasnú odpoveď. S nevôľou
až pobúrením pozerám na kopy odpadu
z pokosenej trávy (tí drzejší ju vyhadzujú
v igelitových vreciach), kopy ojazdených
pneumatík, vyhodené rozbité kvetináče,
kusy bielej rozbitej sanity, kopy omietok či
obkladov po prerábke, plastové časti áut,
stará biela technika, …
Stačilo zopár našich spoluobčanov, ktorí
z nepochopiteľných dôvodov nevyužili obecný zberový dvor. Je pravdou, že jeho obmedzené otváracie hodiny nevyhovujú všetkým,
avšak arogancia v podobe čiernych skládok
sa ospravedlniť nedá.
Z nášho blízkeho okolia sledujem niekoľkých „tiež“ susedov, ktorí si zľahčujú
túto konečnú fázu upratovania a nemajú
problém vyviezť odpad aj keď len o 50 m
od svojho obydlia do kríkov pri ceste, za
posledný dom na ulici, či do blízkeho vetrolamu. Hlavne, že ho pri tom „nikto nevidí“.
Osobne som napomínal jednu takúto „zelenú“ aktivistku a jej odpoveď bola: „Je to snáď
vaše?“ ... Nie, nie je. Ale každý meter štvorcový pôdy patrí niekomu. Možno obci, možno družstevníkom. Možno starkým, ktorí nemajú energiu a možnosti čistiť po takýchto
„odpad-líkoch“ ten svoj kúsok zeme.
Osobne s netrpezlivosťou očakávam
návrh pripravovaného zákona o ochrane
životného prostredia s podstatne prísnejšími sankciami pre zakladateľov čiernych

skládok. Či budú
schválené
vyššie
pokuty alebo nie,
je už najvyšší čas
všímať si takýchto
ľudí a nebáť sa upozorniť orgány činné
v trestnom konaní,
alebo pracovníkov obecného úradu na konkrétnu situáciu.
Aj keď obecný zberový dvor momentálne nevyzerá ideálne, tam odvezený odpad
je určite pod kontrolou a je ďalej likvidovaný tak, aby v čo najmenšej miere zaťažoval
naše životné prostredie.
Možno by mali kompetentní v obci pouvažovať nad zriadením služby obecného
zberového dvora s odvozom odpadu pre
našich dôchodcov či osoby ZŤP a to za
symbolické jedno euro. A dať možnosť aj
tým, ktorí z časových alebo iných dôvodov
by radi využili tento servis aj za inú cenu.
Vzniknuté náklady spojené s takouto
službou by boli pre obec nesporne nižšie
ako náklady na vyčistenie nelegálnych
skládok odpadu.
Príroda je jedinečná a má schopnosť
regenerovať, ale nie stále. Je tu nielen pre
nás, ale aj pre ďalšie generácie a je našou
povinnosťou ju chrániť.
Vážení spoluobčania, za tento príspevok
sa ospravedlňujem všetkým slušným ľuďom,
ktorí sme rovnakého zmýšľania a konania.
Optimisticky dúfam, že cieľová skupina
permanentných „odpad-líkov“ si ho možno prečítala do konca aj s touto nasledujúcou žiadosťou: Nechcete si robiť smetisko
z vlastných dvorov, tak ho nerobte ani
druhým a zamyslite sa KAM S NÍM.
Ing. Eugen Oltus
riaditeľ n.o. Zelená Dunajská Lužná

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA ŽELEZNIČNÚ STANICU NOVÉ KOŠARISKÁ
Autobusová doprava na Železničnú stanicu
Nové Košariská by mala byť už od septembra
2011 skutočnosťou.
Od decembra 2010 sme viackrát rokovali
s Bratislavským samosprávnym krajom, spoločnosťou Slovak Lines, a. s., Železnicami slovenskej republiky a Bratislavskou integrovanou dopravou s cieľom, dohodnúť spôsob a podmienky prepravy obyvateľov na železničnú stanicu
v Nových Košariskách a zriadiť nové autobusové
zastávky.
Spoločnosť Slovak Lines, a. s., akceptovala
výsledok ankety zverejnenej na webovej stránke
obce a pripravila návrh, v ktorom by do zmien
cestovných poriadkov zapracovala zastávku na
železničnej stanici v Nových Košariskách. Takto
by zabezpečila prípoj k ranným vlakom do Bratislavy z odchodom zo železničnej stanice o 6:28
a 7:11 a k vlakom s príchodom na železničnú
stanicu z Bratislavy o 14:32 a 15:50 h.
Okrem zastávky na železničnej stanici sme
rokovali aj o autobusovej zastávke pri pošte.
Pozitívne prijatie zriadenia „kyvadlovej dopravy“ medzi centrom obce a železničnou stanicou podporujú tiež zámery zvýšenia intenzity
železničnej prepravy medzi Bratislavou – Dunajskou Stredou – Komárnom, ktoré by mal začiat-

kom budúceho roku realizovať český železničný
dopravca, spoločnosť RegioJet.
Cesta I/63
Dovoľte, aby sme Vás v niekoľkých bodoch informovali o najväčších zmenách na ceste I/63
(Hlavná cesta).
V rámci schváleného projektu „Cesta I/63 Bratislava – Dunajská Lužná„ v našej obci pribudnú:
1. v smere z Bratislavy - samostatný ľavý odbočovací pruh do Krajnej ulice,
2. preriešenie Kováčskej ulice a priestoru pred
Pizzeriou San Marco:
a) odbočovanie do Kováčskej aj z Kováčskej ulice bude naďalej možné v oboch
smeroch,
b) pribudne chodník popri Pizzerii San Marco a reorganizácia parkovania,
c) posunie sa priechod pre peších o cca 13
m smerom do Bratislavy,
d) pribudne samostatný ľavý odbočovací
pruh do Kováčskej v smere zo Šamorína.
3. samostatný ľavý odbočovací pruh do Košariskej ulice v smere z Bratislavy,
4. samostatný ľavý odbočovací pruh do Jánošíkovskej ulice v smere zo Šamorína,
5. samostatný ľavý odbočovací pruh do Lip-

6.
7.
8.
9.

nickej ulice v smere z Bratislavy, v tejto križovatke nebude možné pravé odbočenie na
Lipnickú ulicu v smere zo Šamorína,
samostatný ľavý odbočovací pruh do Športovej ulice v smere zo Šamorína,
samostatný ľavý odbočovací pruh do Spojnej
ulice v smere z Bratislavy,
samostatný ľavý odbočovací pruh do Vodárenskej ulice v smere zo Šamorína,
križovatka Orechová, Lipnická:
a) samostatné ľavé odbočovacie pruhy do
ulíc Lipnická (z Bratislavy) a Orechová
(zo Šamorína),
b) ostrovčeky a chodníky v mieste priechodu pre peších,
c) cestná svetelná signalizácia.

K týmto úpravám boli Slovenskej správe
ciest, a.s., zaslané zo strany obce pripomienky.
V prípade, že budú akceptované, budeme
vás o týchto zmenách informovať na obecnej
web stránke, prípadne sa môžete informovať
priamo na obecnom úrade, na referáte dopravy.
Práce by sa mali podľa posledných informácií začať najneskôr v septembri a mali by trvať
asi rok.
Vierka Dikošová, obecný úrad
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OBEC PRIPRAVUJE REALIZÁCIU NÁUČNÉHO HISTORICKO-PRÍRODNÉHO CHODNÍKA

Nadácia Orange zverejnila dňa 31. mája
2011 zoznam 64 projektov, ktoré podporila
v rámci 7. ročníka grantového programu Šanca pre váš región 2011 celkovou sumou 120
000 €. Hlavnou myšlienkou programu je rozvoj
regiónov Slovenska za pomoci aktívnych občanov. V tomto roku bolo do programu prihlásených 489 projektov. Dovoľujeme si oznámiť
našim občanom, že medzi podporenými projektmi je aj projekt „Náučný historicko-prírodný chodník v Dunajskej Lužnej“, ktorý podala
obec Dunajská Lužná. Náš projekt dostal na
riešenie ﬁnančný príspevok vo výške 2 300 €.
Realizácia všetkých podporených projektov
prebehne v období jún 2011 – október 2011.
Hlavným cieľom projektu „Náučný historicko-prírodný chodník v Dunajskej Lužnej“ je
prispieť k zvýšeniu povedomia jej obyvateľov
a návštevníkov obce o prírodných, kultúrnych
a historických hodnotách obce. Čiastkovými
cieľmi projektu sú:
a) Vypracovať návrh projektu náučného historicko-prírodného chodníka o identite obce
a umiestniť na vybraných 8 lokalitách náučné panely odkazujúce na najbližšie historické, architektonické i prírodné pamiatky „in
situ“.
b) Zostaviť a vytlačiť brožúrku o prírodných,
kultúrnych a historických hodnotách obce.

OSKAR BEZ BARIÉR
Ide o projekt, v rámci ktorého sú už
sedem rokov oceňované samosprávy
miest a obcí Slovenska za prácu orientovanú na pomoc pre zdravotne postihnuté a sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, budovanie bezbariérových peších
trás, bezprahových centier pre drogovo
závislých a pod.
V minulom roku 2010 sa naša obec
zapojila do projektu podporou podujatia
Na kolesách proti rakovine.

c) Zverejniť spracované informácie o obci na
webovej stránke obce.
d) Pripraviť výstavu pre záverečnú konferenciu
riešiteľov a partnerov projektu.
e) Vytvoriť komunitné združenie z riešiteľov
a partnerov projektu, ktoré prispeje k udržateľnosti projektu a bude garantom jeho
pokračovania.
f) Zorganizovať záverečnú konferenciu za
účasti zástupcov všetkých záujmových skupín obyvateľov obce Dunajská Lužná a pozvaných hostí.
Na projekte budú spolu s predstaviteľmi
obce spolupracovať: 1) neformálna skupina aktívnych občanov – členov Komisie pre ochranu
životného prostredia a verejného poriadku pri
OZ v Dunajskej Lužnej a ďalších miestnych aktivistov; 2) Združenie rodičov a priateľov školy pri
ZŠ Dunajská Lužná a 3) Bratislavské regionálne
ochranárske združenie. Tieto subjekty zapoja do
riešenia projektu členov ďalších komisií, ktoré
pracujú pri obecnom zastupiteľstve, členov záujmových organizácií, spolkov a občianskych
združení pôsobiacich v obci, miestnych umeleckých remeselníkov (kováčov, rezbárov), výtvarníkov ako aj externých odborníkov – špecialistov.
Výsledky projektu budú slúžiť všetkým obyvateľom obce a jej návštevníkom a sme presvedčení, že náučný chodník sa stane symbolom prepojenia miestnych častí obce Dunajská
Lužná. Môže vytvoriť most vzájomného spoznávania, spolupatričnosti a dobrého susedského
spolunažívania obyvateľov obce a bude zaují-

V rámci XXI. snemu Združenia miest
a obcí Slovenska, ktorý sa konal v Bratislavskej Inchebe dňa 18. mája 2011, boli
na galaprograme pri príležitosti udeľovania ocenení OSKAR BEZ BARIÉR za
rok 2010 predstavení ﬁnalisti tejto súťaže. Medzi piatimi ﬁnalistami - štyrmi
mestami a jednou mestskou časťou, bola
nominovaná len jediná obec – Dunajská
Lužná. Je to vynikajúci úspech!
Aj keď sme nezískali víťazstvo, prihláseným projektom „Prepravná služba
pre mikroregión Pridunajsko“ sa naša

DESAŤ ROKOV SÚ SÚČASŤOU NÁŠHO ŽIVOTA
Štvrtého júla 2001 bolo založené
občianske združenie detí a mládeže
OSTROV, ktorého hlavným poslaním
bolo a je poskytovanie možností pre plnohodnotné využitie voľného času detí a
mládeže.
V čase založenia malo dve časti: Klub
Ostrov a Materské centrum Ostrovček.
Dnes sú obidva spoločenské subjekty
samostatné.
Klub OSTROV sídli od začiatku vzniku
v cirkevnej budove vedľa obecného úradu. Malé pastoračné centrum má veľmi
príjemné komorné prostredie. Stretávajú
sa tu mladí počas týždňa skoro každý

deň a možno najznámejšie vo verejnosti
sú ich pravidelné piatkové a sobotňajšie
stretnutia. Usporadúvajú karnevaly pre
deti, divadelné hry, oslavy Dňa matiek,
Mikuláša, koledovanie na Vianoce, Fašiangový deň mládeže a mnohé ďaľšie.
Tradíciou sú letné tábory, výlety do prírody, hry a športové súťaže.
Možnosť zapojiť sa do diania tejto
sympatickej skupiny majú možnosť aj
deti, ktoré nie sú z farnosti.
O ich mladej a čistej energii sa môžete presvedčiť na web stránke, pozrieť
si čarovné videá na You Tube, alebo
sa osobne zúčastniť ich aktivít. Žiadna

mavý aj pre návštevníkov. Už od začiatku riešenia projektu plánujú riešitelia osloviť čo najväčší
počet zástupcov záujmových organizácií, spolkov a občianskych združení pôsobiacich v obci
(v súčasnosti v obci pôsobí viac ako 20 takýchto
organizácií a združení), miestnych umeleckých
remeselníkov (kováčov, rezbárov), výtvarníkov,
učiteľov a žiakov ZŠ, ZUŠ, MŠ, pracovníkov
MKS a miestnych podnikateľov, čím sa dosiahne široká zaangažovanosť obyvateľov obce na
riešení projektu.
Uvítame, ak sa do riešenia projektu zapojí
čo najviac záujemcov a tešíme sa na Váš záujem spolupracovať na schválenom projekte.
Viac informácií o riešenom projekte nájdete na
webovej stránke obce alebo ich môžete získať
priamo od hlavných riešiteľov projektu.
Realizácia tohto projektu je iba jednou
z množstva aktivít, ktoré Komisia pre ochranu
životného prostredia a verejného poriadku pripravuje pre občanov našej obce. Okrem riešenia
dennej agendy komisie sa chceme v budúcnosti
venovať podpore vzdelávania a informovanosti
občanov a návštevníkov obce Dunajská Lužná
o prostredí, v ktorom sa nachádzame.
Mária Kozová
členka Komisie pre ochranu životného
prostredia a verejného poriadku
(maria.kozova@gmail.com)
a Ivan Georgiev, poslanec OZ obce
Dunajská Lužná a predseda
Komisie pre ochranu životného prostredia
a verejného poriadku
(georgiev@gemar.sk)

obec zviditeľnila pred celým Slovenskom.
Ide o dlhodobo koncipovaný projekt
vychádzajúci z demograﬁckého vývoja
obcí – Dunajskej Lužnej, Hamuliakova,
Kalinkova, Miloslavova a Rovinky – napĺňajúci potreby prepravnej služby nielen pre dôchodcov, ale aj pre zdravotne
ťažko postihnuté osoby, rodičov s deťmi
a pod. Poďakovanie patrí najmä občianskemu združeniu OMAPO a pani riaditeľke Ing. Oľge Reptovej.
Redakcia
zošnurovanosť,
alebo
jednostranné
zameranie,
ale všestranná „použiteľnosť“, napríklad v hudbe,
v kreatívnej a
graﬁckej tvorbe na profesionálnej úrovni alebo pri práci s deťmi
akéhokoľvek veku. V dnešnej dobe zriedkavý úkaz!
Gratulujeme a do ďaľšieho obdobia prajeme „ostrovnú stabilitu“, prístav istoty a pokojné vlny prílivu.
Jana Valašíková, redakcia
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ZO ŽIVOTA SENIOROV ZO ZÁKLADNEJ
ORGANIZÁCIE JDS V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
Jednota dôchodcov v Dunajskej Lužnej
pracuje pod vedením nového výbor už
vyše roka a jej činnosť je čoraz pestrejšia. Na výročnej členskej schôdzi, ktorá
sa konala 26. marca 2011, sme zhodnotili čo bolo v minulom roku dobré, ale
aj to, čo by sme mohli zlepšiť. Pribudlo
nám vyše 40 nových členov, tešíme sa

z toho a dúfame, že sa budú aktívne
zapájať do všetkých našich akcií. Medzi posledné akcie v minulom roku
bola návšteva chorých a imobilných
členov našej organizácie, ktorým sme
odovzdali malé darčeky. V závere roka
sme sa zúčastnili nového podujatia
v našej obci a to tradičných vianočných trhov v MKS, kde sme mali svoj
stánok a výťažok z tejto akcie išiel do
spoločnej pokladnice. V novom roku
sme sa stretli na fašiangovom pose-

dení pri hudbe. Škoda len, že neprišlo
viacej seniorov, preto v budúcnosti musíme venovať viac pozornosti
propagácii našich akcií. Úspešne sme
ukončili cyklus vzdelávacích stretnutí,
ktoré sa konali vždy v pondelok popoludní v MKS. V týchto pondelkových
popoludniach by sme chceli pokračo-

vať aj od septembra, ak sa nám podarí
zabezpečiť vhodný priestor. Reagovali
sme aj na výzvu OcÚ a zúčastnili sme
sa 16. apríla brigády na skrášľovaní
našej obce. Zišlo sa nás viacero a spoločne sme upravili priestor pred MKS.
V pláne práce na tento rok máme pripravených ešte veľa aktivít, ktorými
si chceme spríjemniť spoločný život
v našej obci.
Výbor JDS
v Dunajskej Lužnej

– Papeete. Na výstave sme obdivovali kolekciu predmetov, ktoré priniesol M.R. Štefánik
z ostrova Tahiti, kam odišiel pozorovať ako
astronóm prechod Halleyovej kométy pred
slnečným diskom. To, že mal vrodený cit pre
krásu, ktorá ho obklopovala, sme sa presvedčili aj my, pretože v každom vystavovanom
exponáte bolo cítiť kus umenia tvorcu – Tahiťanov, kus tradície a kultúry, ktorú reprezentoval – napr. obradové veslá, drevené úžitkové
nádoby, obradové súčasti odevov, exotické
šperky či prikrývky, ktoré boli pomaľované
originálnymi ornamentmi. Okrem tejto expozície sme navštívili aj novú prírodovedeckú
expozíciu, ako aj výstavu fotograﬁí z čias
prezidentovania T.G.Masaryka. Počasie nám
prialo, a tak sme sa pred odchodom domov
stihli poprechádzať po nábreží Dunaja.
Text: Oľga Reptová
Foto: D. Modrovičová
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SPOLOK RODÁKOV M. R.
ŠTEFÁNIKA INFORMUJE
Dňa 9. apríla t. r. sme sa zúčastnili celoobecnej akcie na skrášľovaní verejného prostredia, v rámci ktorej sme upratali
Park M. R. Štefánika v časti Nové Košariská. Všetkým VĎAKA, ktorí sa tejto akcie
zúčastnili.
Dňa 3. mája t. r. sa už 19. krát uskutočnila Vlastenecká pochôdzka pri pamätníku M.R. Štefánika pri evanjelickom kostole pri príležitosti 92. výročia jeho tragickej
smrti. Odtiaľ sme išli aj na spomienkovú
slávnosť do Ivanky pri Dunaji a popoludní
sme sa zúčastnili spolu s pánom starostom a prednostkou obce spomienky na
Košariskách a na Bradle.
Pripravujeme a pozývame
– 23. júla na zájazd do rodného kraja
Košariská, Priepasné, Bradlo, Piešťany pri príležitosti spomienky na 131.
výročie narodenia M. R. Štefánika.
Podrobný program bude dostupný od
10. júla u pani Reptovej a na obecnom
úrade u pani Fajnorovej, kde sa budete
môcť aj na zájazd prihlásiť.
– V mesiaci október na tradičné stretnutie pri príležitosti výročia vzniku 1. československej republiky a spomienky na
jeho spoluzakladateľa M. R. Štefánika
aj za spoluúčasti rodákov z Košarísk
a Priepasného so vzdelávacím a kultúrno-spoločenským programom.
Boli sme na Tahiti – ale len prostredníctvom výstavy v Slovenskom národnom
múzeu v Bratislave dňa 4. marca t.r., ktorá
bola sprístupnená ešte v roku 2010, kedy
si celý svet pripomenul 130. výročie narodenia M.R. Štefánika, ako aj 100 rokov
od jeho príchodu do hlavného mesta Tahiti

zamestnať.
ako pekár v miestnej Raciole a mám v DVC ľudí, na
Dovtedysavám
ponúknuť
svoje kadernícke služby (melír, strihanie, úprava na spoločenské udalosti) u nás
všetkým, ktorí mi pomohli dopracovať
do chcem
tohto štádia
ozajstnej
v DVC, prípadne
aj
u
Vás
doma.
Robo 0907 102 095
Jozef
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Žĳú medzi nami,
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študent OU v Bratislave mám 19 rosám nakupovať,
lepším sa vo varení, viem si hľadať brigádu cez internet, zvládnuť
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rôznych
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Novej Bani.
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ceste. Tu sú traja z nich:

brigády v obchodných reťazcoch a pra-

Naučil som sa tu sám nakupovať, lepším

Preto som veľmi uvítal možnosť

aj na obecnom úrade a teraz sa chystám

Dúfam, žespoločenské
v budúcomcovných
čísle
sa predstavia
ďalšíamladí
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čitateľov
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Bratislave na pohovor. Brigádoval som
Na záver
ešteobčan
jeden oznam:
ko 18Hoci
nie som
Du-

najskej
Lužnej
podľaspoločenskú miestnosť vhodnú na vzdelávacie aktivity či stretnutia pre menšie skupiny do 25
Ponúkame
do prenájmu
, skončil som OU so zameraním
na murárske
splniť si sen a pokračovať v štúdiu na na zber čerešní v Dobrých jablkách.
bydliska,
cítim
sa
ľudí.Naučil som sa zžitý OU, i keď je to psychicky a ﬁnančne Prácu na zmluvu sa mi zatiaľ neposvojej
Detského
domova Handlová.
s touto dedinou a konáročné. Som vďačný DVC za pomoc darilo nájsť. Budúcnosť neriešim, mám
mdí,si na
hľadať brigádu cezmunitou.
internet,
zvládnuť
FinančnéPrišiel
prostriedky
somzískané
do z prenájmu budú použité pre potreby maloletých detí osamelých matiek žijúcich v DVC n.o.
pri mnohých vybavovaniach mojich rád futbal a našetril som si na korčule.
ohto
štádia
ozajstnej
val som aj na obecnom úrade a teraz sa
DVC po ukončení pobytu v Detskom

záležitostí na rôznych úradoch a oporu
Rád vypomôžem na stavbe alebo
v náročných existenčných situáciách. s prácou v záhrade. Julo 0904 590 387
Verím, že o rok budem držať v ruke
Dúfam, že v budúcom čísle sa predrade. veľké ciele.
Julo
0904
590
387
výučný
list
ako
kaderník
a
podarí
sa
stavia
ďalší mladí ľudia z www.dvcno.sk
DVC n.o.
Alex
Domovské vzdelávacie centrum n.o.
S odstupomPhDr.
5 Matej
rokov
môžem
riaditeľ
DVC
n.o.
info@dvc.sk
mi
zamestnať.
Jánošíkovská 791
nsko. povedať, že sa mi z nich podarilo veľa
Dovtedy
vám
chcem
ponúknuť
svo900
42
Dunajská
Lužná
úrach
ďalší mladí
ľudia z DVC
n.o. vo svojej dvojgardosiahnuť.
Bývam
je kadernícke služby (melír, strihanie,
Na záver ešte jeden oznam:
zónke v Bratislave, mám stabilnú práúprava na spoločenské udalosti) u nás
hicky cu ako pekár v miestnej Raciole a mám v DVC, prípadne aj u Vás doma. Robo
Ponúkame do prenájmu
v DVC
ľudí, na ktorých sa môžem vždy
í na rôznych
úradoch
0907
102 095
vhodnúspoľahnúť.
na vzdelávacie
aktivity
či
stretnutia
pre
menšie
skupiny
do
25
spoločenskú
miestnosť vhodnú
Ďakujem všetkým, ktorí mi
aderník a podarí sa mi
na
vzdelávacie
aktivity či stretnupomohli dopracovať sa do tohto štádia
tia
pre
menšie
skupiny
do 25 ľudí.
ozajstnej
oužité pre
potreby samostatnosti.
maloletých detí osamelých matiek žijúcich v DVC n.o.
čenské udalosti) u nás
Finančné prostriedky získané z
prenájmu budú použité pre
102 095
potreby maloletých detí osamelých
matiek žĳúcich v DVC n.o.
Miestna organizácia SRZ Dunajská Lužná mala v roku 2010 celkovo
www.dvcno.sk
ovské vzdelávacie
centrum
n.o. 43 detí. Počet vychádzok bol
421
členov,
z toho
10 097.
�������� ���
info@dvc.sk
Jánošíkovská
791 revírov: Rovinka – Veľká voda
Zarybnenie
2000
�������� �������������������������������������� ������������ � ��������� �č.
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���%�������/�������%�%��,�(��
���� č. r. 1-0950
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ČINNOSŤ OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ V ROČNÍKU 2010/2011
V tomto roku oslavuje futbal v obci 90 rokov od
svojho vzniku. Oslavy sú naplánované v mesiacoch
august a september, kde sa uskutoční niekoľko
podujatí. Hlavné oslavy budú 2. a 3. septembra.
K dnešnému dňu má naše futbalové hnutie 240
športovcov, či už v aktívnych alebo rekreačných.
Z toho 140 detí a mládeže. V súčasnosti máme nasledovné kategórie: Muži „A“, ženy, starší dorast,
mladší dorast, starší žiaci, mladší žiaci, prípravka,
predprípravka, starí páni „Old Boys“ a „Bratranci
OFK“. Od novej sezóny pripravujeme založenie
družstva žiačok. V tomto roku sme dosiahli niekoľko významných úspechov. Družstvo seniorov
dosiahlo historický postup do II. slovenskej ligy
víťazstvom v III. lige Bratislavského kraja. Ženy
obsadili tretie miesto v druhej lige SFZ. Dorast vyhral IV. Ligu okresu Senec a postúpil do najvyššej
súťaže vo svojej kategórii – III. Ligy Bratislavského
kraja. Prípravka sa stala celkovým víťazom Bratislavského kraja. Žiacke a mládežnícke družstvá
majú počas celého roku zabezpečenú možnosť
aktívneho športovania. Na základe výbornej práce
s mládežou, pod vedením trénerov – odborníkov
s trénersko pedagogickou kvaliﬁkáciou, sa nám neustále hlásia nové deti, ktoré chcú aktívne využívať
svoj voľný čas. Bohužiaľ, zápasíme s priestorovou

nedostačnosťou kabín a ihrísk. Preto sa vedenie
klubu snaží vybudovať ďalšie tréningové plochy
a športoviská a získať ﬁnančné prostriedky na rozšírenia a rekonštrukciu 40. ročnej budovy, ktorá už
nestíha kapacitne a nespĺňa ani hygienické normy.
Okrem športovej činnosti OFK zabezpečuje aj
kultúrne a spoločenské vyžitie pre našich obyvateľov. Či už je to ples OFK, ktorý už získal svoju
tradíciu a má výborné meno v celom okolí, šarkaniáda, deň detí, olympiáda základnej školy, stavanie
a váľanie mája, tradičné podujatie „ Na kolesách
proti rakovine“ , množstvo turnajov pre deti a mládež aj s medzinárodnou účasťou. Dá sa povedať,
že náš klub (čo do početnosti aktívne športujúcej
verejnosti) patrí medzi päť najväčších klubov v Bratislavskom kraji. Aj vďaka podpore obce a obecného zastupiteľstva sa nám čiastočne darí vytvárať
štandardné podmienky pre fungovanie detských
a mládežníckych družstiev. Finančné prostriedky
získané od obce pokrývajú asi 2/3 nákladov pre
športovú činnosť detí a mládeže. Z celkového rozpočtu klubu tvorí tento príspevok cca 1/5 nákladov.
O zvyšné ﬁnancie potrebné na udržanie tejto úrovne sa podieľame jednak vlastnou činnosťou, prenájmom záhradnej reštaurácie na štadióne, z 2%
dane, prenajímaním reklamných panelov a v nepo-

slednom rade dobrovoľnými príspevkami od našich
sponzorov.
Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým,
ktorí sa nám snažia nezištne pomôcť či už ﬁnančne
alebo rôznymi službami či nákupom športových
potrieb pre deti a mládež. Získavanie ﬁnančných
prostriedkov nie je vôbec jednoduchá záležitosť
a chce to človeka na 24 hodín práce denne. Touto
cestou sa chcem poďakovať aj mojim spolupracovníkom vo vedení klubu, ktorí sa snažia v rámci
svojich možností napomôcť hladkému fungovaniu
klubu a rozvoju športu v obci bez nároku na odmenu a na úkor svojho voľného času.
Počas letnej prestávky sme naplánovali niektoré aktivity spojené s údržbou a rozvojom areálu.
Rekonštrukcia hlavnej hracej plochy, vybudovanie
novej trávnatej plochy pre deti a mládež, vybudovanie detského ihriska, rekonštrukcia sociálnych
zariadení a spŕch v budove štadióna. V rámci športových cieľov do ďalšieho obdobia chceme pokračovať v nastavenom trende v práci s mládežou, pokúsiť sa s družstvom žien prebojovať do najvyššej
slovenskej súťaže, udržať sa v II. lige s družstvom
seniorov.
Juraj Jánošík
predseda OFK Dunajská Lužná

Mládež OFK Dunajská Lužná – hodnotenie ročníka 2010/2011
Výsledky práce s futbalovými nádejami OFK Dunajská Lužná v ročníku 2010/2011 hodnotím vysoko pozitívne. Hlavný cieľ našej
činnosti, dostať mládež z ulice na ihrisko, sa darí napĺňať a môžeme s radosťou konštatovať, že naše rady rozšírili v uplynulom
ročníku družstvá mladších dorastencov a predprípravky. Vďaka za vytvorenie podmienok pre kvalitnú športovú prípravu
a ekonomické zabezpečenie všetkých šiestich mládežníckych družstiev patrí výboru OFK a rodičom. Paralelne s kvantitou
rástla aj kvalita tréningového procesu, ktorá sa prejavila v úspešnom účinkovaní našich družstiev v súťažiach. Aj keď výsledky pri
mládeži nie sú prioritné, dávajú pomerne dobrý objektívny pohľad na hodnotenie práce, pri formovaní našich budúcich futbalových
nádeji. V sezóne 2010/2011 reprezentovalo OFK Dunajská Lužná šesť mládežníckych družstiev.

Starší dorast – postup do 3. ligy SD BFZ
1. Dunajská Lužná
2. Ivanka pri Dunaji
3. Igram
4. FK Lamač
5. Tomášov
6. FK Jarovce
7. Malinovo
8. ŠK Čataj
9. Sl. Ekonóm
10. Blatné

24 20
24 15
24 13
24 11
24
7
24
6
24
7
24
6
24
2
-

1
5
7
4
5
6
4
5
4
-

3
4
4
9
12
12
12
13
18
-

144:21
63:37
72:41
60:47
41:58
66:65
33:83
42:95
28:104
-:-

61
50
46
37
26
25
25
23
10
-

Starší dorast vyhral C skupinu IV. ligy a po dvoch rokoch
privítame na našom ihrisku kvalitné treťoligové družstvá.
Tu treba uviesť, že v zimnej príprave boli k seniorom
preradení štyria dorastenci a výbor OFK rozhodol, že
aj v lete všetci dorastenci, ktorí končia v tejto vekovej
kategórie (ročník narodenia 1992), budú zapojení do
prípravy na II. ligu. Je potom len na chlapcoch, ako sa chytia
ponúknutej šance. Chcel by som sa týmto poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na splnení postupového cieľa.
Splnili sme cieľ, s ktorým som pred dvomi rokmi do OFK
Dunajská Lužná prišiel, cieľ s ktorým sa v prvom rade
museli stotožniť hráči, aby sa stal naším spoločným.

69
64
61
53
47
46
37
30
30
26
21
20
13
10

Mladší dorast v prvom roku existencie skončil v kvalitnej III. lige MD BFZ na peknom 8. mieste zo 14. družstiev. Na jar naskakovali do zápasov aj niektorí žiaci
a treba konštatovať, že sa v stretnutiach so staršími
hráčmi nestratili. Hlavný cieľ, aby nám nekončili chlapci
prechádzajúci zo žiackej kategórie a ktorí mali určitú
obavu hrať v doraste proti o takmer štyri roky starším
súperom, bol splnený. Dokonca začali opäť hrať futbal
niektorí naši chlapci, ktorí dávnejšie prestali hrávať
a máme radosť, že si znova našli cestu na ihriská OFK.
V nastúpenom trende chceme pokračovať aj v budúcnosti
a verím, že podpora pre účinkovanie tohto družstva sa
prejaví pri prechode chlapcov do staršieho dorastu.

Mladší dorast – pekné 8. miesto v 3. lige MD BFZ
1. FC Petržalka
2. Inter Bratislava
3. ŠK Ružinov
4. ŠTK Šamorín
5. Iskra Petržalka
6. PŠC Pezinok
7. Karlova Ves
8. Dunajská Lužná
9. Bernolákovo
10. ŠK Vrakuňa
11. Kráľová pri Senci
12. BCT Bratislava
13. Nová Dedinka
14. FCL Devínska Nová Ves

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
21
20
16
15
15
11
9
9
7
6
6
4
3

0
1
1
5
2
1
4
3
3
5
3
2
1
1

3
4
5
5
9
10
11
14
14
13
17
18
21
21

114:13
80:22
92:31
76:42
96:52
56:37
49:50
53:69
45:79
40:48
30:80
34:70
42:110
24:128
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1. SDM Domino
2. Karlova Ves
3. FK Rača
4. ČSFA Malacky
5. Kráľová pri Senci
6. I. Petržalka
7. FK Kuchyňa
8. Tat. Stupava
9. Ivanka pri Dunaji
10. Devínska Nová Ves
11. Dunajská Lužná
12. PŠC Pezinok
13. BCT Bratislava
14. Záhorské Kostolište

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
20
17
14
14
13
12
11
9
7
6
6
5
3

2
2
5
5
3
4
5
4
6
3
5
1
2
1

3
4
4
7
9
9
9
11
11
16
14
19
19
22

110:12
93:22
57:18
48:27
57:30
71:38
62:45
47:69
60:56
40:68
23:54
40:81
29:71
28:171

65
62
56
47
45
43
41
37
33
24
23
19
17
10

Starší žiaci – zachránení v 2. lige SZ BFZ

1. Devínska Nová Ves
2. FK Kuchyňa
3. SDM Domino
4. Karlova Ves
5. BCT Bratislava
6. PŠC Pezinok
7. Ivanka pri Dunaji
8. I. Petržalka
9. FK Rača
10. Dunajská Lužná
11. Záhorské Kostolište
12. Tat. Stupava
13. ČSFA Malacky
14. Kráľová pri Senci

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
21
20
18
15
15
13
8
8
8
6
4
2
2

4
3
2
5
2
2
3
3
3
3
0
3
5
4

1
2
4
3
9
9
10
15
15
15
20
19
19
20

126:13
137:21
127:19
78:16
78:51
72:54
84:53
55:53
35:62
39:62
52:139
37:134
34:135
34:169

67
66
62
59
47
47
42
27
27
27
18
15
11
10

V tomto družstve dostávajú priestor chlapci vychádzajúci
z prípravky a majú dva roky adaptácie na väčšie ihrisko
(hrá sa medzi 16-kami). S účinkovaním družstva je
v celku spokojnosť, keďže traja najtalentovanejší chlapci
v zime posilnili starších žiakov. Otvoril sa tak priestor
pre chlapcov z prípravky, ktorí nastúpili v niektorých
stretnutiach a rozhodne nesklamali, ba dá sa povedať,
že hrali prím. Budúcu sezónu prejdú do tejto kategórie
chlapci z našej úspešnej prípravky a veríme, že
kvantitatívne aj kvalitatívne budeme sledovať futbalové
napredovanie našich mladších žiakov.

Už pred začiatkom sezóny sme tušili, že v tejto
vekovej kategórie budeme mať najväčšie starosti.
Deﬁcit chlapcov s ročníkom narodenia 1996 a 1997 sa
podarilo vyriešiť spojením síl s TJ Rovinka. V jesennej
časti hrávali svoje domáce zápasy v Rovinke, čo sa
však ukázalo ako nesprávne riešenie, lebo sme stratili
priamy dohľad nad chlapcami a výsledkom bolo len 5
bodov v tabuľke a množstvo červených a žltých kariet.
Pre jarnú časť nastala zmena na trénerskom poste.
Doplnili sa hráči do kádra a museli sme sa rozlúčiť
s niektorými, ktorí nechceli rešpektovať pravidlá
správania sa vo futbalovom kolektíve. V odvete sa
podarilo získať 18 bodov a uchovať druhú ligu aj pre
nasledovníkov. Treba však povedať, že zloženie
družstva pre budúcu sezónu bude pravdepodobne
Mladší žiaci – pokojný stred tabuľky v 2. lige MZ BFZ znova prinášať záchranárske starosti.

Prípravka – vyhrali takmer všetko, 1. miesto medzi prípravkami BA vidiek
1. Dunajská Lužná
2. Ivanka pri Dunaji
3. TJ Rovinka
4. Hamuliakovo
5. Kalinkovo
6. Bernolákovo
7. Malinovo

12 11
12 11
12 8
12 6
12 1
12 1
12 1

0
1
0
2
1
3
1
5
3
8
2
9
1 10

89: 9
82:19
55:39
42:31
23:65
14:74
13:81

33
30
25
19
6
5
4

NAJMENŠÍ V OFK
DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Prípravka OFK Dunajská Lužná v sezóne
2010/2011 pod vedením trénerov Radovana
Noska a Fridricha Huberta odohrala vo svojej vekovej kategórii 13 súťažných zápasov
(12 0 1 96 : 9) a postúpila do ﬁnále o majstra
ObFZ Bratislava – vidiek. Vo ﬁnále na ihrisku
TJ Baník Pezinok dňa 29. 5. 2011 naši mladí
futbalisti po výsledkoch:
OFK D.L. - Baník Pezinok 8 : 2,
Pl. Štvrtok/OFK Vysoká - OFK D.L. 1 : 3,
záverečný turnaj prípraviek vyhrali a stali sa
víťazmi okresov Pezinok, Senec, Malacky
v kategórii U-11.
V zimnom období prípravka hrala futsalovú ligu, kde na majstrovstvách Slovenska
skončili na piatom mieste.
Zároveň počas súťaží sa naši prípravkári ukázali vo výbornom svetle na turnajoch

v Prievidzi 12/2010, v Brezne pod Bradlom
01/2011, 04/2011, v Hamuliakove 04/2011.
V súťažnom ročníku 2010/2011 historicky
prvýkrát za OFK Dunajská Lužná pod vedením trénera Dominika Teraza odohrala celú
sezónu aj predprípravka (ročník nar. 20022004).
Za našu úspešnú prípravku hrali v tejto
sezóne hráči: Alex Ištók, Lukáš Németh, Filip Monček, Jakub Krištofík, Franko Trantalič,
Filip Hubert, Samuel Baláž, Matúš Balogh,
Samuel Harušťák, Erik Reindl, Matej Dolník, Rastislav Jendruš, Ján Minár, Adam Hoc
a Samuel Rentka.
Ďakujem chlapcom za vzornú reprezentáciu nášho OFK a obce Dunajská Lužná.
Peter Hubert,
člen výboru OFK

Ing. Anton Benčič – tréner mládeže
OFK Dunajská Lužná

Vážení spoluobčania,
vážime si prácu každého
občana či spoločenstva.
Dnes je to OFK a pri jeho
výnimočnom jubileu sme mu
poskytli aj výnimočný
priestor prezentovať
svoju činnosť na stránkach tohto
periodika. Tešíme sa, že túto
možnosť prezentácie svojej
práce využijete aj Vy
v ďaľších číslach
LUŽNIANSKEHO
SPRAVODAJA

Ďakujeme.
Redakcia časopisu
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Tabuľka 2010/2011 (bez dohrávky
z 11. 6. Láb – Nové Zámky):

ŽENY V OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Tretí ročník 2010/2011 II. slovenskej futbalovej
ligy žien odštartovalo družstvo OFK Dunajská Lužná
pod vedením trénera J. Nespešného. Po letnej príprave mali dievčatá ambície na umiestnenie minimálne
v prvej trojici, čo sa im nakoniec aj podarilo.
Za najväčších favoritov súťaže sa od začiatku
považovali družstvá FC Union Nové Zámky (bývalé prvoligové družstvo) a FK Dúbravka Bratislava (mnoho
hráčok sú odchovankyne ŠK Slovan Bratislava). Pre
ženy OFK mali byť najviac vyrovnanými súperkami
Spartak Bánovce nad Bebravou, Termál Diakovce a TJ
Spartak Myjava.
Družstvo žien OFK sa zapojilo aj do boja o Slovenský pohár. V prvom kole sa tak ako minulý rok
stretlo s družstvom Bánoviec nad Bebravou. Na pôde
súperiek však ženy Dunajskej Lužnej za nepriaznivého
počasia vysoko prehrali, a tak na postup do ďalšieho
kola nestačila ani domáca výhra 4:2.
Do ligy nastúpilo družstvo našich žien na domácom ihrisku úspešne a to výhrou 5:0 nad FKM Karlova Ves. V nasledujúcom kole viedla cesta za ťažkým
súperom do Nových Zámkov. Vysoká prehra potvrdila
favorita. Zaujímavá prestrelka 5:4 proti Myjave potešila domácich fanúšikov Lužnej. V ďalšom kole družstvo
OFK remizovalo na ihrisku známeho súpera Diakoviec. O niečo ľahších súperov – Čaku a Belušu-ženy
OFK zdolali. Nasledoval ďalší vyrovnaný súboj, a to
s Bánovcami, ktorý skončil nerozhodne. Favorizovaná
FK Dúbravka pricestovala do Lužnej pre jasné tri body.
Z prehry sa však naše dievčatá otriasli a jesennú časť
ukončili v Lábe víťazstvom 1:3.
Po boji s Diakovcami a Bánovcami o 3. až 5. priečku v tabuľke prezimovalo družstvo Dunajskej Lužnej

na 4. mieste za FK Dúbravka, FC Union Nové Zámky
a Spartak Bánovce nad Bebravou.
Zimná príprava priniesla zmenu na trénerskom
poste. Dočasne sa hráčok ujal známy ženský tréner
Roman Jasovský, ktorý priviedol aj posily ako M. Bláhová a L. Vojkovičová. Od januára prišla do Dunajskej
Lužnej trénerka Natália Mackovičová, čo prinieslo pozitívne zmeny. Po prípravných zápasoch a turnajoch
viedla ženy OFK do jarnej časti ligy.
V predohrávke cestovali dievčatá z Lužnej do
Dúbravky. Na pôde favorita sa odohral napínavý
zápas, po ktorom sa pre mnohých nečakane tešilo
družstvo OFK. To potešilo najmä novú trénerku a posilu D. Stefanovú. Nasledovala výhra v Karlovej Vsi.
V ďalšom kole pricestovali súperky Nových Zámkov.
Divácky zaujímavý a kvalitný zápas priniesol výsledok
5:5. Dráma jarnej časti pokračovala v Myjave, kde po
dvoch vylúčeniach našich hráčok družstvo prehralo
4:2. Nasledovali dve zaváhania a to v Diakovciach po
jednogólovej prehre a v Beluši po nešťastnej porážke
5:3. Po nich sa však hráčky zdravo nahnevali a súperkám z Čaky nadelili 9 gólov. Sezónu zavŕšili naše ženy
domácou výhrou s Lábom 3:0.
Do prvej ligy postúpila FK Dúbravka, ktorá sa držala na vrchole celú sezónu aj keď hráčky FC Union
Nové Zámky jej dýchali na chrbát. Umiestnenie na 3. –
5. mieste nebolo isté do posledného kola. Po záverečnom zápase s Lábom sa družstvo žien OFK Dunajská
Lužná umiestnilo na peknom 3. mieste aj napriek trom
zakopnutiam vďaka bodom, ktoré zobrali favoritom
ligy. Strelecky sa najviac darilo hráčkam L. Lunákovej,
J. Zmeškalovej a K. Halandovej.

1. KF Dúbravka Bratislava 18

15 1 2 84:15 46

2. FC Union Nové Zámky

17

13 3 1 80:19 42

3. OFK Dunajská Lužná

18

10 3 5 56:42 33

4. Spartak Bánovce n/B

18

9 3 6 45:30 30

5. Termál Diakovce

18

9 3 6 31:20 30

6. TJ Spartak Myjava

18

9 1 8 47:38 28

7. TK Kovo Beluša

18

4 5 9 31:38 17

8. DFC Láb

17

3 4 10 15:39 13

9. FC Čaka

18

3 1 14 6:91 10

10. FKM Karlova Ves

18

2 0 16 15:78 6

OBECNÝ FUTBALOVÝ
KLUB OSLAVUJE

Andrea Majerová

Úspechy žiackeho bedmintonu
pri ZŠ Dunajská Lužná

Žiacky bedmintonový oddiel BOBOR (Bedmintonový Oddiel Budúcich Olympijských Rivalov) pri ZŠ Dunajská Lužná pod vedením
učiteľa RNDr. Petra Paľagu plní predovšetkým
nízkoprahovú voľnočasovú aktivitu prípravky.
V rámci nej sa stretáva skupina 20 až 30 detí vo
veku od 7 do 14 rokov dvakrát do týždňa v školskej telocvični. Tu si osvojujú základy bedmintonovej hry a popri nej získavajú elementárnu
pohybovú i technickú zručnosť a vzťah k pravidelnému športovaniu. V končiacom sa školskom roku 2010/2011 s potešením bilancujeme, že popri pravidelných tréningoch si širokú obľubu získali dva celoškolské žiacke
turnaje, ktoré sme zorganizovali v priebehu sezóny už druhý rok. Okrem toho sa nám
podarilo s našimi školskými šampiónmi úspešne reprezentovať školu i na najvyššom
možnom fóre – na majstrovstvách Slovenska základných a stredných škôl v bedmintone, ktoré sa konali v Piešťanoch.
Samozrejme, ak sa škole i obci podarí mať svojich reprezentantov na vrcholnom
podujatí, je to vždy pre nás významná a vzácna udalosť, ktorá sa zapisuje do jej
histórie. Rád by som preto i na tomto mieste vyzdvihol športové výkony i nasadenie všetkých našich mladých nádejí. Najvyššie ocenenie si zasluhujú naši mladší
žiaci – Mišo Pupák a Šimon Rybár (pozri foto), ktorí zdolali víťaza Trnavského kraja ZŠ Piešťany a vďaka tomu sa umiestnili na konečnom 6.mieste. Naše uznanie
však rovnako patrí i mladším žiačkam Kristínkam Pupákovej a Rózsovej, ako aj
starším žiakom Tomášovi Vircsíkovi a Adamovi Čúzymu, ktorí zhodne skončili na
7. – 8. mieste.
Vďaka aj všetkým rodičom i kolegom pedagógom za dôveru i celoročnú podporu
a tešíme sa na ďalšie radostné napredovanie našich detí.
S úctou Peter Paľaga

V dnešnom uponáhľanom svete je pomaly vzácnosťou, keď sa človek dožije v dobrej
kondícii deväťdesiatky. Minimálne takou
veľkou udalosťou je nepochybne 90 rokov
aktívnej existencie Obecného futbalového
klubu Dunajská Lužná známeho ako OFK.
Takéto zoskupenie je veľký živý organizmus
s množstvom živých dušičiek, ktorému treba
prejavovať nepretržitú starostlivosť, obetovať hodiny vzácneho času a tiež nebáť sa
priebežného odstraňovania neduhov ráznymi „liečebnými procedúrami“.
V našej obecnej kronike je podrobne
popísané založenie klubu, menoslov funkcionárov, stretnutia obecných futbalových
klubov a aj v akých podmienkach sa začínalo na našom štadióne. Deň založenia OFK
je podľa nej datovaný na 21. júl 1921, čo je
začiatok minulého storočia!
Tohtoročné výročie oslávia všetci priaznivci klubu buď poslednú augustovú, alebo
prvú septembrovú sobotu tohto roku. Slávnostný program a pripravovaná publikácia
bude iste veľkým ťahákom aj pre „nešportovcov“.
Gratulujeme! Želáme OFK osláviť nielen dnešných 90, ale o desať rokov veľké
ﬁnále 100. výročia v skvelej kondícii.
Jana Valašíková, redakcia

NAŠA MINI-FOTO-GALÉRIA
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FAŠIANGOVÝ KARNEVAL DETÍ v MKS

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA na nádvorí MKS

VÝSTAVA RUŽÍ 2011 v MKS

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL DETÍ v MKS

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK PO ULICIACH OBCE

OBECNÝ DEŇ DETÍ na ihrisku JAMA
súťaže – zábava – kamaráti
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