MESTO STUPAVA

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA

Tlačené noviny chýbajú, internet
ich zatiaľ v Stupave nenahradil
V roku 2017 musel vydavateľ prerušiť vydávanie mestských Stupavských novín,
pretože po troch desaťročiach kontinuity nepridelili poslanci
potrebné financie na ich existenciu.
január 2017
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oviny distribuované zadarmo do poštových schrá
nok boli dôležitým nosičom informácií medzi samos
právou a obyvateľmi mesta. V súčasnosti sa snažíme
novinky o dianí v meste podávať Stupavčanom prostredníc
tvom sociálnej siete facebook, kde zverejňujeme priemerne
štyri príspevky denne. Oficiálna stránka mesta Stupava má
síce už vyše 3 000 sledovateľov, napriek tomu vnímame značné
obmedzenia dostupnosti týchto informácií, pretože 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 možnosť
dostatočne oboznamovať všetkých obyvateľov Stupavy s prebie
hajúcimi 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 informácie o najviac disku
tovaných témach v našom meste.
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Roman Maroš
primátor mesta Stupava

ová organizácia zodpovedá za tento zber
a vytriedený odpad posúva ďalej, teda
zabezpečuje jeho odbyt.

Pozor! Plastové obaly z jogurtov a nátierok
pred uložením do vriec vypláchnite.
Znečistené obaly patria do komunálneho
odpadu, nie medzi triedený odpad.
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S

tupavská Mestská knižnica Ruda Morica sídlila desiatky
rokov v technicky a reprezentačne nevyhovujúcej budove
v Máste. Pred viac ako rokom samospráva rozhodla o jej
presťahovaní do nových priestorov, ktoré však najskôr
museli prejsť náročným procesom rekonštrukcie. Po niekoľkých
mesiacoch búrania a renovovania budovy, realizácie návrhov
moderného interiéru, nákupu vybavenia, netrpezlivých otá
zok, verejných i kuloárnych diskusií a sťahovania kníh sme sa
napokon dočkali slávnostného otvorenia.
(pokračovanie na str. 2)

Rozširujeme zber plastov

Na základe jej odporúčaní môžeme rozšíriť
zber plastov aj na ďalšie obaly, ako napr.:
igelitové vrecúška, fólie a tašky, ochranné
bublinkové fólie
plastové tégliky od jogurtov, nátierok,
masla

(pokračovanie
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Stupavsk
za doterajšých novín
iu priazeň.

Mestská knižnica Ruda Morica
dostala svoj vianočný darček
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novembra. Konečne sa dočkala
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Redakcia Stup
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Od 1. januára 2017 sa v meste Stupava rozširuje triedený zber plastov.
K tejto zmene môže dôjsť z dôvodu prechodu triedeného zberu pod
organizáciu zodpovednosti výrobcov.
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A nezabudnite – všetky vytriedené odpady
musia byť stlačené na čo najmenší objem!
Veľké kusy polystyrénu napr. zo zatepľovania
alebo ktorý slúži ako ochranný materiál pri

kúpe elektrospotrebičov, môžete naďalej
odovzdávať priamo na zbernom dvore.
Ing. Ľubica KONSWALDOVÁ
referát odpadového hospodárstva

ZBER TRIEDENÝCH PLASTOV
ÁNO
PET fľaše (plastové fľaše od minerálky, octu, sirupov...)
tégliky z jogurtov, smotany, nátierok, masla

NIE

obaly z nebezpečných látok
(motorových olejov, farieb...)
polystyrénové tácky, jednorazový riad

fólie, bublinkové ochranné fólie, mikroténové vrecká

podlahové krytiny

nádoby od kozmetických, čistiacich a pracích prípravkov
(prášok na riad, pleťová voda, šampón, pracie gély,
aviváž, tekuté mydlo...)

novodurové rúrky
znečistené obaly

str. 2)

Obchodné reťazce a Stupava
S

poločnosť Lidl vlastní areál bývalej konzervárne na Hlavnej
ulici a podľa zverejnených informácií v ňom chce vybudo
vať 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 Stu
pavy predajňu Lidl ubehlo už viac rokov, zámer dosiaľ nebol re
alizovaný. O aktuálne informácie sme preto požiadali akvizítora
spoločnosti Lidl Ľubomíra Pastierika.

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.“
V súvislosti s vybudovaním veľkokapacitnej predajne potravín,
ktoré by stáli pred vstupom do Stupavy zo smeru od Bratislavy,
oproti čerpacej stanice 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 informácie, oslovi
li sme spoločnosti TESCO a Kaufland a položili sme im otázku
týkajúcu sa smerovania ich podnikateľských zámerov v našom
meste. Súčasťou týchto aktivít je aj vybudovanie okružnej križo
vatky pred vstupom do mestskej časti Mást.

 ké sú zámery využitia pozemku,
A
ktorý spoločnosť Lidl vlastní v centre mesta?
„Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s má zámer na časti pozemkov vo svojom vlastníctve v meste Stupava vybudovať nový koncept predajne potravín Lidl.“

 poločnosť Kaufland v zaslanom stanovisku
S
zo dňa 5. 9. 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.
Akokoľvek by vedenie mesta Stupava chcelo vyjsť v ústrety svo
jim občanom a umožniť im komfortnejšie nakupovanie, faktom
zostáva, že mesto nemôže stavať obchodné predajne a ani ne
vlastní vhodné pozemky na takúto výstavbu.

D
 opravné zaťaženie Hlavnej ulice v čase dopravných
špičiek výrazne narastá, prítomnosť veľkokapacit
nej 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 1 300 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 v príslušných stavebných
povoleniach. Pre zlepšenie súčasnej dopravnej situácie na

Milan GREGUŠ

Letecká snímka Stupavy s vyznačeným detailom
areálu bývalej konzervárne. Tu by mala vyrásť
veľkopredajňa potravín LIDL.
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Poplatok za rozvoj
P

oslanci mestského zastupiteľstva v Stupave na zasadnutí
v decembri 2016 schválili v súlade so Zákonom o miestnom
poplatku za rozvoj Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016
o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj. Vo VZN určili
jednotný poplatok pre všetkých stavebníkov v maximálnej výške,
ktorú umožňuje zákon – 35 eur/m2. Podľa pribúdajúcich reakcií
stanovená maximálna výška poplatku predstavuje pre staveb
níkov – fyzické osoby značné finančné zaťaženie a prináša im

viaceré problémy. Banky tento poplatok neakceptujú ako náklad
a preto títo stavebníci nevedia tento poplatok prefinancovať z hy
potekárneho úveru.
Úprava výšky poplatku za miestny rozvoj je v kompetencii mest
ského zastupiteľstva, nie stavebného úradu, ako sa stavebníci
častokrát domnievajú.
JUDr. Tomáš MUROŇ
prednosta mestského úradu

Rozpočet určí priority mesta
a ich financovanie

Mestá a obce sa vždy v závere roka intenzívne venujú príprave najzásadnejšieho dokumentu
pre chod mesta – finančnému rozpočtu na nasledujúci rok. Nie je tomu inak ani v Stupave,
počas uplynulých mesiacov prebiehali rôzne spoločné diskusie a porady, ktoré riešili
priority mesta a návrhy na ich realizáciu roku 2018.

N

ávrh rozpočtu na rok 2018 prioritne rieši investičné pro
jekty, ktorých realizácia v budúcom roku je nevyhnutná.
Predkladaný rozpočet bol zostavený na základe požia
daviek vedenia mesta, vedúcich pracovníkov mestského úradu,
štatutárov mestských rozpočtových a príspevkových organizácií.
Schvaľovanie rozpočtu mesta Stupava je výhradnou kompeten
ciou poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave. Schvaľovať
ho budú na zasadnutí, ktoré sa bude konať 14. decembra 2017.

Bežné a kapitálové príjmy
do rozpočtu mesta
Bežné a kapitálové príjmy mesta pre rok 2018 sú odhadované vo
výške 8 401 107 eur. Tvoria ich podielové a miestne dane. V bu
dúcom roku počítame aj s kapitálovými príjmami z prostriedkov EÚ
na schválený projekt obnovy Malého parku. Z bežných príjmov
je bezpodmienečne nutné financovať prevádzku školských zaria
dení (materské školy, základná škola) v celkovej výške 4 112 935
eur. Ďalej ostatné potreby mesta (napr. chod mestského úradu,
mestských organizácií) v predpokladanom výdavku 3 814 253 eur.
Nevyhnutným záväzkom je aj splácanie úverov a leasingu, na ktoré
každoročne mesto vynakladá 140 420 eur. Spolu s investičnými
výdavkami tak bude mesto v roku 2018 potrebovať 9 062 608 eur.

Medzi priority sú v navrhovanom
rozpočte zaradené:
 adstavba modulovej základnej školy (400 000 eur)
n
prístavba školskej jedálne (300 000 eur)
parkovisko pri zdravotnom stredisku (30 000 eur)
predfinancovanie nenávratného príspevku na obnovu Malého
parku z fondov EÚ (220 000 eur)
druhá etapa obnovy verejného osvetlenia (20 000 eur)
obnova Múzea Ferdiša Kostku (25 000 eur)

Chýba nám viac ako pol milióna eur
Chýbajúce financie predstavujú sumu 661 501 eur. Ide síce
o nevyhnutný balík peňazí, ale zo súčasných príjmov mesta sa
nedá uhradiť. Preto je potrebné hľadať riešenia ako chýbajúce
financie získať.

Spolu ide o 995 000 eur.
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Alternatív je niekoľko:

3. N
 erealizovanie dvoch najväčších investícií (dostavba
školy a rozšírenie školskej jedálne). Táto alternatíva ne
predpokladá ani zvýšenie daní, ani čerpanie úveru. Zastavenie
dôležitej investičnej aktivity mesta prinesie síce úsporu financií,
toto riešenie však negatívne ovplyvní chod základnej školy
v roku 2019 hrozbou viaczmenného vyučovania. Podpíše sa to
nielen na kvalite života našich detí, ale aj ich rodičov.

1. K
 ombinácia zvýšenia miestnych daní a úveru. Navrho
vané zvýšenie daní by prinieslo do rozpočtu 324 661 eur,
spolu s úverom vo výške 340 000 eur by bola zabezpečená
potrebná suma na realizáciu všetkých plánovaných priorít.
Pravidelné príjmy zo zvýšených miestnych daní budú navy
še v budúcnosti pokrývať náklady na splácanie tohto úveru.
V súčasnosti sú ponúkané úverové podmienky pre mesto
veľmi výhodné. Po zapojení zdrojov Európskej investičnej
banky môže mesto dosiahnuť celkovú úrokovú sadzbu na
úrovni cca 0,5 % ročne.

ALTERNATÍVA 3

ALTERNATÍVA 1
Dane

+ 324 661 eur

Úver

+ 340 000 eur

- 700 000 eur

Výsledok hospodárenia

+ 38 499 eur

4. Čerpanie úveru vo výške 340 000 eur v kombinácii s vyčerpaním rezervného fondu. Poslednou, ale z pohľadu
hospodárnosti a bezpečnosti mesta najhoršou alternatívou,
je čerpanie úveru vo výške 340 000 eur, dofinancovanie
nadstavby modulovej školy a rozšírenia školskej jedálne re
zervným fondom. Mesto by tak prišlo o všetky zdroje, ktoré
má určené na riešenie havárií na svojom majetku. Navyše,
vzhľadom na zákonnú možnosť čerpania rezervného fondu
až po schválení záverečného účtu za rok 2017 (v máji, júni
2018), by bolo ukončenie rozšírenia školských zariadení
v roku 2018 neisté.

+ 3 160 eur

Výsledok hospodárenia

Zrušenie investície ZŠ a ŠJ

2. Nerealizovanie nadstavby základnej školy, nezvýšenie
daní a čerpanie úveru. Tento variant počíta s nerealizovaním
nadstavby modulovej školy o ďalšie poschodie pre osem tried
a s čerpaním úveru vo výške 340 000 eur. Touto úpravou je
možné dosiahnuť prebytok 78 500 eur na krytie iných aktivít
alebo úsporu do ďalšieho obdobia.

ALTERNATÍVA 4

ALTERNATÍVA 2
- 400 000 eur

Zapojenie rezervného fondu
v 2/2 roku 2018

+ 380 000 eur

Úver

+ 340 000 eur

Úver

+ 340 000 eur

Výsledok hospodárenia

+ 78 499 eur

Výsledok hospodárenia

+ 118 499 eur

Zrušenie investície ZŠ

ROZDELENIE
BEŽNÝCHDANÍ)
A KAPITÁLOVÝCH
ROZDELENIE
BEŽNÝCH
A KAPITÁLOVÝCH
PRÍJMOV PRÍJMOV (BEZ ÚVERU
ROZDELENIE
BEŽNÝCH
A KAPITÁLOVÝCH
A ZVÝŠENIA
NA BEŽNÉPRÍJMOV
VÝDAVKY
(BEZ ÚVERU A ZVÝŠENIA DANÍ) NA BEŽNÉ VÝDAVKY
(BEZ ÚVERU A ZVÝŠENIA DANÍ) NA BEŽNÉ VÝDAVKY

8 401 107 eur

8 401 107 eur
ÚVER

Úver
Zostatok

ZOSTATOK

140 420 eur

Bežné
výdavky

333 499 eur

ŠKOLSTVO

Originálne a prenesené
kompetencie

BEŽNÉ
VÝDAVKY

4 112 935 eur

3 814 253 eur

333 499 eur
Školstvo

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

FERDIŠ KOSTKA
Obnova múzea

25 000 eur

VEREJNÉ
OSVETLENIE

20 000 eur

4 112 935 eur
3 814 253 eur

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

995 000 eur

140 420 eur

995 000 eur

PARKOVISKO
PRI ZDRAVOTNOM
STREDISKU

Obnova múzea Verejné osvetlenie

30 000 eur
INTERREG
Predfinancovanie

220 000 eur

NADSTAVBA
ŠKOLY

ŠKOLSKÁ
JEDÁLEŇ

400 000 eur

300 000 eur

Nadstavba
školy

INTERREG
Predfinancovanie

Školská
jedáleň
Parkovisko
pri zdravotnom stredisku
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20 000 eur
25 000 eur
30 000 eur
220 000 eur
400 000 eur
300 000 eur

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

REZERVNÝ FOND

380 000 eur
Prebytok hospodárenia
z minulých rokov.

Kapitálové
výdavky celkom

995 000 eur

Zostatok
rozpočtu mesta

333 499 eur

Možnosť čerpania v druhom kvartáli
2018 po záverečnom účte.

Schodok

PRÍJMY MESTA
Bežné príjmy mesta

VÝDAVKY MESTA
+ 8 172 107 eur

Kapitálové príjmy

+ 229 000 eur
+ 8 401 107eur

Spolu príjmy

– 661 501 eur

Vedenie mesta Stupava podporuje prvý navrhovaný variant na
zabezpečenie potrebných financií, a to kombináciu zvýšenia
miestnych daní a úveru.
Mesto Stupava očakáva taktiež príjem do rozpočtu mesta
z poplatku za rozvoj. Týmto príjmom však nie je možné vopred
kryť potrebné investičné výdavky, nakoľko pri tvorbe rozpoč
tu nie je možné odhadnúť reálny príjem z tohto poplatku do
rozpočtu mesta za príslušný rok. Ďalším očakávaným príjmom
v roku 2018 je finančná čiastka vo výške 323 000 eur, ktorá by
mala byť mestu uhradená na základe dohody so spoločnosťou
BECEP s.r.o. V prípade získania uvedených dodatočných fi

Bežné (prevádzkové)
výdavky mesta spolu

– 7 927 188 eur

Bežné (prevádzkové) výdavky
na školské zariadenia

– 4 112 935 eur

Kapitálové (investičné) projekty

– 995 000 eur

Splátky jestvujúceho úveru

– 140 420 eur

Chýbajúce zdroje

– 661 501 eur

nancií, môže mesto prostredníctvom poslancov zapojiť tento
príjem do ďalších nevyhnutných investičných aktivít. O rozpočte
mesta Stupava pre rok 2018 rozhodnú poslanci na zasadnutí
14. decembra v kultúrnom dome.
Ing. Silvia KAPÁŠOVÁ
vedúca Ekonomického oddelenia
Mestského úradu Stupava

POROVNANIE AKTUÁLNYCH SADZIEB DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ 2017
DRUH NEHNUTEĽNOSTI

STUPAVA

MODRA

MALACKY

HOLÍČ

MARIANKA

m. č. Záhorská
Bystrica,
(Devín, Lamač)

m. č. Karlova
Ves, (Dúbravka,
Devínska N. Ves)

m. č.
Staré mesto

Počet obyvateľov:

11 099

8 934

17 357

11 149

1 985

4 898

33 355

39 953

0,20 €

0,21 €

0,27 €

0,30 €

0,47 €

0,52 €

0,63 €

0,45 €

Návrh zvýšenia
Stupava

STAVBY: ročná sadzba v €/m² (+ prípl. za podlažie k základu dane)
Stavba na bývanie a dr. stavby,...
(ročná sadzba v €/m2)

0,20 €

Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky...

0,20 €

0,10 €

0,20 €

0,27 €

0,30 €

0,45 €

0,53 €

0,60 €

0,40 €

Stavby rekreačných a záhradkárskych chát...

0,80 €

0,80 €

0,50 €

0,50 €

1€

1,58 €

1,58 €

1,58 €

1,45 €

Samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží...

0,50 €

0,70 €

0,70 €

0,50 €

1€

1,54 €

1,65 €

2,00 €

0,85 €

Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike...

2€

1,70 €

3,47 €

2,65 €

2€

3€

4€

5€

3,00 €

Stavby na ostatné podnikanie
a zárobkovú činnosť, skladovanie...

2€

1,70 €

3,47 €

2,65 €

3€

5€

6€

8,30 €

3,00 €

0,70 €

0,40 €

2€

0,70 €

2€

3€

5€

6€

0,90 €

0,10 €

0,23 €

0,03 € (bývanie,
chaty podnikanie),
0,13€ (priemysel,
ostatné)

0,10 €

0,33 €

0,33 €

0,33 €

0,13 €

Ostatné stavby
Príplatok za ďalšie podlažie

0,07 €

DAŇ Z BYTOV: v €/m²
0,20 €

0,15 €

0,21 €

0,27 €

0,30 €

0,45 €

0,51 €

0,61 €

0,40 €

Nebytové priestory určené na podnikanie...

2€

1,70 €

3,47 €

1,70 €

0,60 €

2,00 €

3,00 €

4,00 €

3,00 €

Nebytové priestory určené na garážovanie...

0,50 €

1,70 €

0,70 €

1,70 €

0,60 €

1,05 €

1,15 €

1,40 €

0,85 €

0,30 %

0,30 %

0,80 %

Byty

POZEMKY: Hodnota ornej pôdy a TTP je určená v prílohe č. 1 zák. č. 582/2004 pre jednotlivé kat. územia – viď. tabuľka č. 1.
VÝPOČET: m² x hodnota = základ dane. Daň = základ dane x ročná sadzba dane
Orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady
a trv. tráv. porasty

0,60 %

0,40 %

1,04 %

0,50 %

10 %

0,30 %

Hodnota pozemkov v zmysle zákona (podľa počtu obyvateľov) – viď tabuľka č. 2
Záhrady

0,56 %

0,50 %

1,04 %

0,76 %

2%

0,90 %

1%

1,20 %

0,80 %

Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,56 %

0,55 %

3,75 %

1,90 %

2%

1,05 %

1,15 %

1,40 %

0,75 %

Stavebné pozemky

1,20 %

0,55 %

1%

1,25 %

2%

0,90 %

1%

1,20 %

1,35 %

2%

–

1,04%

0,30 %

2%

0,30 %

0,30 %

0,30 %

2,50 %

Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

Tabuľku vypracovala: Ing. Silvia KAPÁŠOVÁ, vedúca Ekonomického oddelenia Mestského úradu Stupava
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DANE A POPLATKY MESTA STUPAVA – návrh na zvýšenie na rok 2018
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
2017
Daň z bytov
byt

Výmera v m²

Hodnoty – zákon

137 250

Návrh zvýšenia
Sadzba

Daň v €

Sadzba eur za m2

Daň v €

0,2 €/m2

26 706,00 €

0,40 €

54 900 €
10 560 €

nebytový priestor – podnikanie

3 520

2 €/m2

7 040,00 €

3,00 €

nebytový priestor – garáž a ostatné

9 740

0,5 €/m2

4 800,00 €

0,85 €

38 546,00 €

Spolu

8 279 €
73 739 €

DAŇ Z POZEMKOV
ZD = m² x hodnota pozemku podľa prílohy č. 1 a č. 2 ( z. č. 582/2004)

Výmera v m²

orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty

27 972 000

0,546

Sadzba % zo ZD

Daň v €

Sadzba % zo ZD

Daň v €

0,60%

76 780,00 €

0,80%

111 185 €

záhrady

1 620 000

2,65

0,56%

23 500,00 €

0,80%

31 253 €

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

2 306 000

2,65

0,56%

33 400,00 €

0,75%

41 707 €

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy

37 783 330

2,00%

4 770,00 €

2,50%

5 800 €

36 300,00 €

1,35%

stavebné pozemky (Z.D. upravená hodnota z 21,24 € na 26,55 €)

142 500

26,55

1,20%

174 750,00 €

Spolu

46 479 €
236 424 €

DAŇ ZO STAVIEB
Výmera v m²

Sadzba eur za m2

Daň v €

Sadzba eur za m2

Daň v €

stavba na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

329 200

0,2 €/m

76 480,00 €

0,45 €

152 584 €

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

36 292

0,2 €/m2

7 260,00 €

0,40 €

14 952 €

stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

21 074

0,8 €/m

2

17 920,00 €

1,45 €

31 474 €

samostatne stojace garážé a stavby hromadných garáží postavené mimo bytových domov

24 832

0,5 €/m2

11 430,00 €

0,85 €

21 740 €

priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

23 406

2 €/m2

45 700,00 €

3,00 €

72 325 €

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou

77 500

2 €/m2

155 000,00 €

3,00 €

239 475 €

za ostatné stavby neuvedené v predchádzajúcom zozname

42 000

0,7 €/m

29 900,00 €

0,90 €

38 934 €

−

0,07 €/m2

−

0,13 €

pri viacpodlažných stavbách – za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

2

2

Spolu

343 690,00 €

571 484 €

Celkom

556 986,00 €

881 648 €
324 661,52 €

Rozdiel

Tabuľku vypracovala: Ing. Silvia KAPÁŠOVÁ, vedúca Ekonomického oddelenia Mestského úradu Stupava

Bez peňazí to nejde

Mojím základným mottom s ktorým som sa uchádzal o vašu dôveru bolo meniť veci
k lepšiemu. Po troch rokoch môžem hovoriť o viditeľných výsledkoch, v ktorých mám snahu
pokračovať ďalej. Riešenie problémov je možné dosiahnuť len na základe reálnych možností
bez prikrášľovania či zjednodušovania situácie. Treba vždy v rámci otvorenej diskusie
povedať pravdu. Preto jedným dychom dodám, že okamžité a komplexné riešenie
problémov nášho mesta neexistuje. Riešenie záleží od financií, ktorých je málo.

P

o každoročnom hodnotení aktuálneho stavu mestského
majetku, už po tretí krát poukazujem na nevyhnutnú po
trebu daňovej reformy nášho mesta. Mestský majetok
(budovy, odpadové hospodárstvo, cesty, chodníky) nebol počas
uplynulých desaťročí v potrebnej miere udržiavaný. Dnes si jeho
obnova vyžaduje značné finančné prostriedky, ktoré si mesto ne
dokáže zabezpečiť z vlastných príjmov. Žiaľ, na tejto skutočnosti
sa spolupodieľajú aj obyvatelia nášho mesta, ktorí nemajú u nás
trvalý pobyt. Tejto téme som sa už niekoľko krát venoval a preto
len zhrniem základnú myšlienku. V každom roku tak strácame
príjem vo výške 400 000 eur, ktoré by sme vedeli použiť na roz

voj nášho mesta. Neexistuje žiadna legislatívna možnosť ako
prinútiť týchto ľudí k prihláseniu trvalého pobytu, aby tak naše
mesto získalo to, čo mu patrí. Je to na zodpovednosti a pocite
spolupatričnosti týchto ľudí.
Nemôžeme ale donekonečna čakať, že všetci ľudia sa prihlásia
na trvalý pobyt a do mestského rozpočtu začnú prichádzať po
trebné financie vo forme zvýšených podielových daní. Problémy
sú tu a teraz a ich riešenia občania nášho mesta očakávajú bez
odkladne. Ich ďalšie odsúvanie a neriešenie prehlbuje zlý tech
nický stav majetku mesta, znižuje Stupavčanom životný komfort,
do budúcnosti predražuje investície do opráv, ktoré nás neminú.
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NÁVRH ROZPOČTU PRE ROK 2018 PRIORITNE RIEŠI AKÚTNE PROBLÉMY V NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Základná škola
kpt. J. Nálepku
Modernizácia školskej
kuchyne prebehla
v roku 2015.
Z kapacitných dôvodov
je potrebné pokračovať
rozšírením školskej
jedálne.

leniu poslancov mestského zastupiteľstva. Bez schválených fi
nancií, ktoré sú vo výlučnej kompetencii poslaneckého zboru,
nie je možné realizovať potrebné opravy a zveľaďovanie mest
ského majetku. Žiaľ, skupina poslancov združených v názo
rovom spektre občianskeho združenia Stupava nahlas podľa
môjho osobného názoru odmieta konštruktívne riešenia, čím
účelovo deštruuje naše mesto.

Návrh rozpočtu pre rok 2018, tak ako je koncipovaný a za
ktorým si zodpovedne stojím, má prioritne riešiť akútne problémy
v našej základnej škole. Ide o vybudovanie nadstavby modulovej
školy, ktorá zabezpečí ďalších osem tried a rozšírenie kapacity
školskej jedálne. Na to treba dostatok financií, ktoré nemáme
a preto je potrebné ich dodatočne získať. Možností nie je veľa.
Jednou z možností je získať chýbajúce financie prostredníctvom
navrhovanej miernej úpravy miestnej dane, ktorá do rozpočtu
mesta každoročne prinesie 324 000 eur. Ďalšou možnosťou
je získanie úveru, ktorý však prinesie len jednorazové riešenie
a zaťaží naše mesto.

Vždy som sa snažil prinášať do nášho mesta dodatočné príjmy
formou rôznych grantov, dotácií a projektov. Možnosti čerpania
financií sú obmedzené a vždy sa účelovo viažu na konkrétnu
oblasť, ktorú určuje poskytovateľ dotácie. Veľmi by som si želal
získať týmto spôsobom peniaze na budovanie parkovísk, chod
níkov a ciest. Dotačné výzvy v Bratislavskom kraji však nie sú na
tento cieľ určené, vrátane zdrojov z fondov Európskej únie.

Ľudia očakávajú riešenia, nie stagnáciu. Ponúkam každým rokom
možnosť, ako sa posunúť vpred. Realizácia navrhovanej daňovej
úpravy, ktorá zlepší finančnú kondíciu mesta, podlieha schvá

Nadstavbou modulovej školy pribudne ďalších osem tried.
V prípade nerozšírenia počtu školských tried hrozí podľa riaditeľky
školy v roku 2019 dvojzmenné vyučovanie.
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Aj napriek tejto skutočnosti sa mi podarilo v uplynulých troch
rokoch získať z mimorozpočtových externých zdrojov financie
na rozvoj nášho mesta v celkovej sume presahujúcej dva milióny
eur.

troch rokoch väčšinová časť poslancov zoskupených v názorovej
opozícii konečne začne namiesto nekonštruktívnej kritiky hľadať
a podporovať dostupné systémové riešenia. Pre naše mesto sú
neodkladne potrebné.
Spoluzodpovednosť za stav mesta v plnej miere nesú aj poslan
ci, ktorí schvaľujú rozpočet a aj financie na konkrétnu realizáciu
investičných aktivít. Ak v našom meste nebude rozšírená školská
jedáleň, žiaci sa budú pri jedení ďalej náhliť, aby uvoľnili prie
stor ďalšej skupine stravníkov? Dokedy bude tento stav trvať?
Nemáte možnosť zaparkovať pri svojom bytovom dome, nakoľko
nie je vybudované plnohodnotné parkovisko? Budú ľudia naďalej
parkovať na trávnikoch? Nebude sa ďalej pokračovať v postupnej
obnove verejného osvetlenia zvyšujúceho pocit bezpečia aj na
vašej ulici? Za odpovede aj na tieto otázky sú spoluzodpovední
poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí rozhodujú prostredníct
vom rozpočtu mesta o realizácii opráv a obnovy majetku mesta.

EXTERNÉ FINANČNÉ ZDROJE
 50 000 eur na výstavbu modulovej školy
2
85 000 eur na nadstavbu Materskej školy
na Ul. J. Kráľa
200 000 eur na rekonštrukciu knižnice
702 000 eur na záchranu panského skleníka,
Krupičkovho domu a obnovu zelene v Malom parku
100 000 eur na opravu techniky DHZ – obnova
hasičského auta
200 000 eur na vybudovanie detského
dopravného ihriska
536 000 eur ako alokovanú čiastku na budovanie
novej materskej školy na Zvončekovej ulici
40 000 eur na vybudovanie multifunkčného ihriska
20 000 eur na úpravu Kaštieľskeho parku
13 000 eur na vybudovanie nového detského ihriska
pri kultúrnom dome

Dosť bolo odsúvania problémov a nezmyselnej deštrukcie
nášho mesta v podobe nezodpovednej politiky väčšinovej časti
poslancov. Nahlas neznamená automaticky dobre. Zaujatá kri
tika, alibizmus a vyvolávanie negatívnych vášní bez akejkoľvek
zodpovednosti problémy nevyriešia, len ich prehĺbia. Zodpoved
nosť je teda aj na poslaneckom zbore, ktorý je súčasťou mesta
a rozhoduje o živote každého občana, ktorý tu žije. Verím, že
14. decembra sa podporí zmysel veci meniť k lepšiemu.

Mesto Stupava bolo podporené aj dotáciami na nákup
nových kníh a realizáciu kultúrno-spoločenských
podujatí v knižnici.

Roman MAROŠ
primátor mesta Stupava

Nás všetkých sa dotýkajú najpálčivejšie problémy mesta, či ide
o dopravu, nedobudovanú infraštruktúru, neprítomnosť ďalšie
ho obchodného reťazca a podobne. Treba si uvedomiť, že na
zlepšenie situácie nemáme vždy dosah. Samospráva nemôže
vstupovať do kompetencií štátnych orgánov, takisto nemôže
vnucovať súkromným obchodným reťazcom svoje predstavy
o „biznisových“ prioritách. Ale pokiaľ ide o mestské veci je našou
povinnosťou hľadať riešenia. V rámci svojej práce som ponúkol
projekt novej modulovej školy, rozvoj školského areálu, koncep
ciu postupnej obnovy zdravotného strediska, postupnú obnovu
verejného osvetlenia, koncepciu riešenia dopravnej situácie.
Žiaľ, bez väčšej podpory v zastupiteľstve. Preto očakávam, že po
Projekt obnovy Malého parku bol podporený v cezhraničnom programe
INTERREG sumou 702 000 eur

Autori vizualizácií: Miroslav Jošt, Ivan Klas
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