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roku 2017 musel po prvý krát v histórii vydavateľ pre
rušiť vydávanie mestských Stupavských novín, pretože
po troch desaťročiach kontinuity nepridelili poslanci
potrebné financie na ich existenciu. Noviny distribuované za
darmo do poštových schránok boli dôležitým zdrojom infor
mácií medzi samosprávou a obyvateľmi mesta. V súčasnosti
sa snažíme novinky o dianí v meste podávať Stupavčanom
prostredníctvom sociálnej siete facebook, kde zverejňujeme
priemerne štyri príspevky denne. Oficiálna stránka mesta Stu
pava má síce už vyše 3 000 sledovateľov, napriek tomu vní
mame značné obmedzenia dostupnosti týchto informácií, pre
tože nie každý má záujem o registráciu na sociálnych sieťach.
Z tohto dôvodu pripravujeme úplne novú internetovú stránku
mesta Stupava, kde si návštevník nájde všetky zverejňované
informácie.
Prerušením vydávania Stupavských novín mesto stratilo mož
nosť dostatočne oboznamovať všetkých obyvateľov Stupavy
s prebiehajúcimi a plánovanými aktivitami, a tak priestor pre
fakty neraz obsadili a obsadzujú rôzne dohady a fámy. Úlohou
informačného spravodajcu, ktorý práve držíte v rukách, je, aby
aspoň čiastočne nahradil tento stav a sprostredkoval informá
cie o najviac diskutovaných témach v našom meste.

menali 13 % nárast obyvateľov. Z poplatkov za komunálny od
pad sa dá odhadnúť, že v meste žije v súčasnosti najmenej
2 000 ľudí, ktorí nemajú v Stupave prihlásený trvalý pobyt.
Čiže, neprihlásení ľudia tvoria minimálne 18 % z celkového
počtu obyvateľov. Ako si možno domyslieť, v rozpočte mesta
je tento výpadok podielových daní veľmi citeľný, pritom nároky
obyvateľov na správu, údržbu a rozvoj mesta neustále stúpajú.
Okrem iného, veľké objemy financií je potrebné investovať do
dopravnej infraštruktúry. Významná časť investícií by sa dala
získať práve vďaka zodpovednosti nových obyvateľov k mestu,
v ktorom žijú.

2. Poplatok za rozvoj
Poslanci mestského zastupiteľstva v Stupave na zasadnutí
v decembri 2016 schválili, v súlade so Zákonom o miest
nom poplatku za rozvoj, Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj. Vo
VZN určili jednotný poplatok v maximálnej výške, ktorú určuje
zákon – 35 eur/m2. Podľa pribúdajúcich reakcií maximálna
výška poplatku predstavuje najmä pre individuálnych stave
bníkov – fyzické osoby značné finančné zaťaženie a prináša
im viaceré problémy. Banky tento poplatok neakceptujú ako
náklad a individuálni stavebníci nevedia tento poplatok prefi
nancovať z hypotekárneho úveru. Úprava výšky poplatku za
miestny rozvoj je v kompetencii mestského zastupiteľstva, nie
stavebného ani mestského úradu. V prípade nespokojnosti by
sa preto mali stavebníci obracať na poslancov samosprávy.
V tomto prípade apelovať na poslancov mestského zastupi
teľstva, aby prehodnotili schválenú výšku poplatku za rozvoj,
ktorá je podľa platného VZN stavebníkom, t.j. právnickým
aj fyzickým osobám stanovená v maximálnej možnej výške,
t.j. 35 eur/m2.

1. Trvalý pobyt. A čo za to?
Štát prerozdeľuje samosprávam podielové dane, ich výška je
úmerná počtu obyvateľov s trvalým pobytom v obci/meste,
čiže, čím viac prihlásených obyvateľov, tým viac peňazí od
štátu dostane obec/mesto. Je jasné, že podielová daň pred
stavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku v rozpočte nášho
mesta. Pre porovnanie: v roku 2006 mala Stupava 9 089 oby�
-vateľov s trvalým pobytom v našom meste, v roku 2016 už
11
217217.
11. To znamená, že za posledných 10 rokov sme zazna
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3. LIDL a záujem iných
obchodných reťazcov

v príslušných stavebných povoleniach. Pre zlepšenie
súčasnej dopravnej situácie na Hlavnej ulici v Stupave,
bude zabezpečené dodanie projektovej dokumentácie
mestu Stupava na Okružnú križovatku v priestore existujúcej križovatky ulíc Hlavná, Školská a Zdravotnícka pre
účely Územného a Stavebného konania a rekonštrukciu
ulice Školská.“

Spoločnosť Lidl vlastní areál bývalej konzervárne na Hlavnej
ulici, podľa zverejnených informácií v ňom chce vybudovať
veľkokapacitnú predajňu potravín. V rámci realizácie zámeru
očakáva mesto Stupava záujem stavebníka o spoluprácu pri
riešení dopravnej infraštruktúry v okolí plánovanej predajne.
Ide najmä o okružnú križovatku na uliciach Hlavná – Školská –
Zdravotnícka. Od pôvodného avizovaného zámeru vybudovať
v centre Stupavy predajňu Lidl ubehlo už viac rokov, zámer
dosiaľ nebol realizovaný. O aktuálne informácie sme v októbri
2017 požiadali akvizítora spoločnosti Lidl Ľubomíra Pastierika.

V súvislosti s vybudovaním veľkokapacitnej predajne potravín,
ktoré by stáli pred vstupom do Stupavy zo smeru od Bratislavy,
oproti čerpacej stanici Jurki, sa spomínajú aj iné obchodné
reťazce. Záujem prejavili TESCO a Kaufland. Spoločnosť TES
CO v tejto časti dokonca vlastní pozemok, napriek tomu sa
však zámer vybudovať predajňu zatiaľ nerealizoval. Aby sme
mohli obyvateľom Stupavy poskytnúť konkrétnejšie informá
cie, oslovili sme spoločnosti Tesco a Kaufland a položili sme
im otázku týkajúcu sa smerovania ich podnikateľských zámer
ov v našom meste. Súčasťou týchto aktivít je aj vybudovanie
okružnej križovatky pred vstupom do mestskej časti Mást.
Spoločnosť Kaufland v zaslanom stanovisku
zo dňa 9. 5. 2017 uvádza:
„V rámci našej expanzie na Slovensku podrobne analyzujeme všetky oblasti a regióny, v ktorých ešte nemáme
zastúpenie a overujeme, či by výstavba obchodného
domu Kaufland v danej oblasti bola pre nás zaujímavá.
Bližšie informácie Vám, žiaľ, k našim plánovaným aktivitám
do budúcna momentálne nevieme poskytnúť, prosíme Vás
v tomto o porozumenie.“
Spoločnosť Tesco sa k zaslanej otázke nevyjadrila.

Aké sú zámery využitia pozemku, ktorý spoločnosť
Lidl vlastní v centre mesta?
„Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s ma zámer
na časti pozemkov vo svojom vlastníctve v mesta Stupava vybudovať nový koncept predajne potravín Lidl.“
Dopravné zaťaženie Hlavnej ulice v čase dopravných
špičiek výrazne narastá, prítomnosť veľkokapacitnej
predajne situáciu ešte viac skomplikuje. Ako prispeje
k riešeniu tohto problému spoločnosť Lidl?
„Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s uvažuje
v rámci výstavby nového konceptu predajne potravín Lidl
o predajnej ploche cca 1300 m2 s výstavbou parkovacích
miest v počte viac ako 120 parkovacích miest, ktorých
súčasťou budú i vyhradené parkovacie miesta pre rodičov
s deťmi a pre osoby s telesným postihnutím. K riešeniu
samotného dopravného napojenia areálu predajne na
Hlavnú ulicu v Stupave sa v súčasnosti nevieme vyjadriť,
samotné podmienky dopravného napojenia budú určené

Akokoľvek by vedenie mesta Stupava chcelo vyjsť v ústrety
svojim občanom a umožniť im komfortnejšie nakupovanie,
faktom zostáva, že mesto nemôže stavať obchodné predajne
a ani nevlastní vhodné pozemky na takúto výstavbu.
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4. Materské školy
V posledných rokoch sa v Stupave rieši najmä nedosta
tok materských škôl, ich kapacita je nedostatočná
a riaditeľky musia každoročne odmietnuť približne
100 nových žiadostí o prijatie detí. Nepriaznivý stav sa
podarilo v roku 2016 zmierniť nadstavbou Materskej
školy na Ulici Janka Kráľa, kde vznikli dve nové triedy
pre 40 detí. Komplexnejšie riešenie problému by mohla
priniesť plánovaná výstavba na Zvončekovej ulici, kde
by mala pribudnúť nová štvortriedna materská škola
s kompletným vybavením pre 80 detí. Mesto Stupava
sa uchádza o finančný príspevok z Integrovaného re
gionálneho operačného programu, maximálna výška
dotácie je 536 000 eur. Aktuálne je spracovaná doku
mentácia v stupni územného rozhodnutia.

5. Zimný štadión

Cintorínska ulica

Dôležitým bodom, ktorým sa vedenie mesta zaoberá, je ak
tívne využívanie voľného času detí a mládeže. Mesto Stupa
va sa dostalo do užšieho výberu v celoslovenskom projekte
Slovenského zväzu ľadového hokeja na budovanie špor
tových centier pre deti a mládež. Cieľom je, aby SZĽH na svo
je náklady vybudovalo športové centrum v hodnote 1,2 milióna
eur. V rámci realizácie stavby sa musí mesto Stupava zaviazať,
že zabezpečí vybudovanie všetkých inžinierskych sietí a par
kovacích miest. Jednou z podmienok realizácie zámeru je,
aby zimný štadión bol umiestnený v priestore základnej školy.
Ľadová plocha v krytej časti bude mať rozmery 40x20 metrov,
slúžiť by mala najmä žiakom základnej školy. Aktuálne preb
iehajú administratívne procesy na strane Slovenského zväzu
ľadového hokeja. V ideálnom priebehu celého projektu by mal
byť zimný štadión hotový v septembri 2018.

Chodníky
CINTORÍNSKA ULICA
Plánovaná úprava povrchu chodníka v úseku od objektu
ZUŠ po hlavný vstup do starého cintorína v dĺžke 60 metrov
bola ukončená 21. októbra 2017. Z telesa chodníka boli od
stránené pôvodné betónové tvárnice, bol zhutnený podklad,
uložené obrubníky a zámková dlažba.

KARPATSKÁ ULICA
Úprava časti chodníka zo zámkovej dlažby približne v úseku
od ulice Na dieloch po križovatku s Krátkou a Karpatskou
ulicou bola ukončená 21. októbra 2017. Z telesa chodníka
boli odstránené pôvodné betónové tvárnice, bol zhutnený
podklad, uložené obrubníky a zámková dlažba.

6. Cesty, chodníky
a verejné osvetlenie

ŽELEZNIČNÁ ULICA
Na budovaní nového chodníka, v úseku od Hlavnej ulice po
objekt spoločnosti Tondach, sa aktuálne pracuje. Ukončenie
prác je plánované 10. novembra 2017. V telese chodníka
boli odstránené pôvodné vrchné vrstvy a bol zhutnený štrko
vý podklad. Trasa je doplnená novými obrubníkmi. Povrch
nového chodníka bude tvoriť asfaltový kryt.

Mestský úrad predložil poslancom v decembri 2016 infor
matívny materiál o stave mestského majetku týkajúceho sa
komunikácií, budov a odpadového hospodárstva. Odha
dovaná výška financií na ich obnovu predstavovala takmer
11 miliónov eur. Poslanci sa zamerali na opravy chodník
ov, kompletnú obnovu elektroinštalácie na zdravotnom stre
disku, vybudovanie parkoviska, obnovu verejného osvetle
nia a sanáciu mestského úradu. V rozpočte a následných
úpravách schválili na rok 2017 investície v celkovej sume
150 000 eur, ktoré by sa mohli použiť na realizáciu týchto cieľov.
Mestský úrad následne začal pripravovať procesy potrebné
na uskutočnenie zámerov – verejné obstarávanie na vypra
covanie projektovej dokumentácie, vypracovanie projektovej
dokumentácie, inžiniersku činnosť a nakoniec verejné ob
starávanie na zhotoviteľa prác.
Financie boli podľa uznesenia poslancov použité na
nasledovné investičné akcie:

MARIANSKÁ ULICA
Vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby v úseku od križo
vatky so Školskou ulicou po križovatku s Karpatskou ulicou
finišuje. Odovzdanie prác je plánované 10. novembra 2017.

MARCHEGGSKÁ ULICA
Realizácia prvej etapy budovania chodníkových trás na Mar
cheggskej ulici bude ukončená 15. novembra 2017. Nový
chodník zo zámkovej dlažby bude realizovaný v úseku od
Hlavnej ulice popri potočnom mostíku s napojením na existu
júci chodník z betónových tvárnic.
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ného osvetlenia, vrátane rozvodov, výložníkov s LED svietid
lami a niektorých stĺpov na uliciach Budovateľská, Bezručov
a Zdravotnícka.

Parkoviská
Plánované začatie prác na parkovisku pri zdravotnom stredis
ku oddiaľuje neukončený proces vydania stavebného povole
nia, z dôvodu kolidujúcich trasovaní jestvujúcich sieti VN a NN
káblov v mieste umiestnenia parkoviska.

7. Sanácia
Mestského úradu

Parkovisko pri základnej škole je takmer pripravené na reali
záciu. Podmienkou je dokončenie procesu vybavenia staveb
ného povolenia s predpokladaným ukončením v priebehu no
vembra 2017 a schválením presunu finančných prostriedkov
poslancami mestského zastupiteľstva.

Sanácia zavlhnutého obvodového muriva v uličnom krídle
mestského úradu aktuálne prebieha. Ukončenie je pláno
vané 18. decembra 2017.

8. Pripravované projekty
Medzi pripravované projekty pre rok 2018 patrí prístavba škol
skej jedálne Základnej školy kpt. J. Nálepku, nadstavba mo
dulovej školy v areáli Základnej školy kpt. J. Nálepku, spra
covanie projektovej dokumentácie novej Materskej školy na
Zvončekovej ulici a riešenie sídla Základnej umeleckej školy.
Realizovanie plánovaných aktivít je podmienené vyčlenením
potrebných finančných prostriedkov poslancami z rozpočtu
mesta Stupava.
Zdravotné stredisko

Obnova elektroinštalácie
na zdravotnom stredisku

LIMarch s.r.o.

Projekt počíta s celkovou výmenou všetkých vnútorných
rozvodov elektrickej energie v objekte, vrátane nových rozvá
dzačov. Realizačné práce aktuálne prebiehajú, ukončenie je
plánované 18. decembra 2017.

Verejné osvetlenie
Prvá etapa komplexnej modernizácie verejného osvetlenia
mesta Stupava začne realizačnými prácami 8. novembra
2017. Ukončenie prác prvej etapy je plánované 22. decem
bra 2017. Prvá etapa počíta s komplexnou obnovou verej

Projekt MŠ na Zvončekovej ulici
LIMarch s.r.o.
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