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Úvod
Do rúk občanov Stupavy sa dostáva prvé číslo
nového informačného mesačníka., ktorý bude obozna
movať občanov o živote v obci, o problémoch i o áa.lších plánoch rozvoja, v oblasti politickej, ekono
mickej, kultúrno-osvetovej a. športovej.
Cieľom informátora je, aby si ka.ždý občan uro
bil jasný obraz o tom, že všetko, čo dnes prežívame
s a.kousi samozrejmosťou, je výsledok mnohoročného
snaženia väčšiny občanov, orgánov a. organizácií, pos
lancov, funkcionárov, občianskych výborov a mládeže,
že cesta po ktorej kráčame bola. i je plná prekážok,
ktoré sa museli prekonáva.ť a. ktoré nás ešte čakajú.
Je to v moci ľudí, v moci nás všetkých, aby sme ma
li stále menej a menej nedostatkov v obci, aby sme
hľadeli jasným pohľadom do budúcnosti.
Človek prijíma informácie o živote vo svete, o
celoštátnych udalostiach, o práci v kraji, len je ako
si menej informovaný, čo sa deje v jeho bezprostred
nej blízkosti, v jeho obci, či v jeho ulici.
Preto Vám milí občania. Osvetové stredisko v Stu
pave predkladá tento informačný buletín, ktorý bude
pravidelne vychádzať so želaním, aby splnil svoj cieľ.
Dr.Anton M o z a
predseda MNV v Stupave

BY SME MALI VEDIEŤ O NAŠEJ OBCI
Podľa, sčítania ľudu v roku 1960
Počet obyvateľov:

.

8,062

z toho: muži

3*913

ženy

4 ,14 9

Priemerný vek jedného občana

33,1 r^

Z celkového počtu obyvateľov je
ekonomicky.aktívnych
z toho muži:

r

4.140 obč.

--

2.195
1.945

Dôchodcov: muži

43 9

ženy

767

Ekonomicky a.ktívni občania pracujú:
v poľnohospodárstve a lesníctve
v priemysle

561
1.419

v stavebníctve

355

v doprave a. spojoch

257

v obchode

377

vo vede, výskume, vývoji

136

v sociálnej činnosti a. službách

697

v osta.tnej nevýrobnej činnosti

348

-

3

-

Domy - byty
V obci je postavených celkom

1.342 domov

v nich je

2.360 bytov

a. v týchto je

2.624 rodín

Z celkového počtu domov je

1.172 rod. dom.

v nich je

1.232 bytov

a. v nich žije

1.443 rodín

Technické vybavenie bytov
Počet bytov celkom

2.360

- zavedený plyn

2.013

- zavedená voda. - verejná sieť

1.480

domáca, sieť
- ka.nalizácia. - verejná sieť
- vlaatná žumpa.

497
969
1.050

Orgán štátnej moci a správy
V roku 1961 boli voľby do zast. zborov, v ktorých
bolo zvolených 60 poslancov do MNV Stupava..
Dôležitú iniciatívnu a. poradnú úlohu vykonávajú
komisie MNV. MNV v S^pave má nasledovní komisie:
_ pre poľnohospodárstvo, lesná & vodné hcsp.
- predseda s. 'Šály Jozef
- pre dopravu - predseda s.Ing-. Veselý Anton
- pre sociálne, zdra.votníctvo - pred. s.Slezáková
Helena

- 4 - pre bytové a miestne hosp. - pred. s. Dr.Surovka
Michal
- pre ochranu verejného poriadku - pred. s.Gorbár
Mikuláš
- pre obchod a cestovný ruch - pred. s.Makovinský
Cyril
- finančná - pred. s.Valachovi čová Mária.
- pre plán a. výstavbu - pred. s.Ing.Prokeš Svetozár
- pre mládež a telesnú výchovu - pred. s^Puškáč
Miroslav
- pre školstvo a. kultúru - pred. s.Dr. Počuch
Jozef
Pre kontrolnú činnosť - Výbor ľudovej kontroly
- pred. s.Németh Pavol
Komisie ra.dy - Zbor pre občiansky záležitosti
- pred. s. 'Šimkovičová Magda
- Rada. Miestneho osvetového stredis
ka. - pred. s. Kriflík Štefan
Ako výkonný a, pracov^f orgán MNV v Stupave pracu
je rada. MNV a jej zloženie je nasledovné:
- Dr. Moza Anton - predseda MNV
- Kriflík Štefan - podpredseda. MNV
- Gróf 'Štefan - ta jomník MNV
- Dr. Suŕovka. Micha.l
- Vala.chovičová Mária.
- Kleinová Božena.
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Slezáková Helene
Ing. Prokeš Svetozár
Prosňák Pa.vol
Makovinský Cyril
Zabáková Magdaléna
Erdélyiová Otília
'Šály Jozef

. -

Výkon štátnej moci a správy zabezpečuje aparát
MNV vo svojich troch odboroch:
- Správny odbor - vedúca s. Kra.jačičová Ľudmila.
- Finančný odbor - vedúca, Mikuláštiková Miluše
- Odbor výstavby - vedúci s. ISmelík Karol
Pracovníci odborov zabezpečujú činnosť v obla.stia.ch:
Miha.lovičová Mária. - poľnohospodárstvo, eviden
cia. domov, občanov, objek
tov, vojenské veci, ohla.sova.cie povinnosti, materské
školy
Kra.jačičová Ľudmila. - matrika, doprava, a spoje,
ma.jetkoprávne a. správne
úkony
Mina.rovičová Marianna. - oddelenie sociálne, zdra
votné a. bytové, miestne
hosp< a. detské jasle
Rúčková Mária. - účtovníčka, školské a stravné,
ochrana verejného poriadku

- 6 šťastná Božena - daňové poplatky, rybárske lístky,
povolenie k predá.ju poľnohosp.
prebytkov, vnútorný obchod a. ces
tovný ruch
Mikuláštíková Miluše - výrub da.ní, da.ňové úľa.vy,
ocenenie nehnuteľností
^krovaňová Františka - kultúra, a, školstvo, eviden
cia. sťažností
"Šmelík Karol ^ Hrnčia.rová Hana. - stavebné povolenia.,
územné rozhodnutia., kolaudačné roz.hodnutia., povolená drobných sta.vieb,
rozkopávkové povolenia, povolenia na.
vodohospodárske diela., verejné os
vetlenie, energetické otázky

pokra.čovanie

VYHODNOTENIE CELOOBECNÉHO SOCIALISTICKÉHO ZÁVÄZKU
ZA ROK 1 9 8 3

Celoobecný socia.listický záväzok bol zameraný
na. plnenie úloh smerujúcich k ďalšiemu rozvoju
Stupavy, jeho 'skrášľovaniu, zveľaďovaniu, a.ko i
k plneniu úloh na. úseku kultúrno-výchovnej a. ideovopolitickej práce. Plnenie celoobecného socia.^listického záväzku podľa jednotlivých ča.stí je
na.sledovné:
I. Úlohy v obla.sti ekonomicko-sociálnej
Náš celoobecný socialistický záväzok vychádza.!
zo širokého rozvoja, iniciatívy občanov združe
ných v miestnych organizáciách Národného fron.tu a. pracujúcich v miestnych podnikoch a. závo
doch, resp. v prevádzkach. Socialistický závä
zok bol podložený 1.161 individuálnymi a. 58
kolektívnymi záväzkami.
A/ Investičná časť akcie "Z"
V investičnej časti akcie "Z" sme vytvorili na
troch akciách hodnotu diela. 1.995 tis.Kčs pri
finančnom náklade 1.247 tis. Kčs. Brigádnický
mi prácami občanov, práca.mi podnikov, poskyto
vaním mechanizmov- teda. svojpomocne, sme vyko-

-8 na.li práce v hodnote 748 ti,s.Kčs. Na, akciách
"Z" v investičnej časti sme odpracovali 35 tis.
brigádnických hodín.
B/ Neinvestičná časť akcie "Z"
Vyvrcholením občianskej aktivity v neinvestič
nej časti akcie "Z" bola celoobecná pracovná
smená. dňa. 23 .4.1983., v rámci ktorej sa vytvo
rila. hodnota, diela. 490 tis.Kčs. Zúčastnilo sa.
na nej 3.000 občanov cbce .
Hodnota, celoobecného socialistického záväzku
v neinvestičnej časti akcie "Z" je 9.425 tis.
Kčs. N^. vykonanie tejto hodnoty sme odpraoova.li
3 90 tis. brig. hodín. Celková hodnota, socia
listického záväzku v investičnej a neivestičnej
časti je 11.420 tis.Kčs. Týmto sme prekročili
plánovanú hodnotu socialistického záväzku na.
rok 1983 o 3.200 tis.Kčs a odpracovali navia.c
155 tis. brigádnických hodín. Veľmi aktívne pri
plnení tejto časti záväzku sa podieľa.li zložky
Národného frontu TJ Ta.tran, PZ Záhorák, ť!SČK
a. SZZ.

- 9 II- Úlohy.v obla.sti masovopolitickej práce,
ideovo-výchovnej o. kultúrnej práce
Ďalší úspešný rozvoj socialistickej spoloč
nosti je spätý s hlbokými zmenami vo vodoiuí
ľudí. Na.ším trvalým cieľom je výchova, človeka,
s uvedomelým, iniciatívnym postojom k práci
a. spoločnosti a. v tomto smere bolo orientova
né úsilie a. práca, všetkých našich kultúrnych
a. osvetových za.riadení, na.jmä: Osvetového
strediska., ZK Cementár, MLK. Zboru pre občia.nské záležitosti, agitačných stredísk.
Prehľa.d po riadených politicko-výchovných akcií
v roku 1983
1. Počet verejných vystúpení vl.krúžkov ZUťi

38 5

2, Počet prednášok JSBVO a JPKVČ

230

3<; Počet občianskych sobášov bez cirk.obr.

38

4. Počet občianskych pohrebov bez cirk.obr.

19

5 1 Počet pohrebov s účasťou MNV /cirk./

10

6. Počet prijatých detí

do života bez

cirk. obradov
7. Počet kolektívnych podujatí s knihou
8c Počet pohovorov s mládežou /MNV/

19
307
20

- 10 9. Úča.sť na. pohovoroch MNV s mládežou

1530

10< Počet pohovorov s mládežou na školách

15

11. Počet a.gitačných stredísk
12. Počet a.gitátorov

5
120

13. Počet a.kcií ideevovýchovného charak
teru

73

14. Úča.sť na. akciách ideovovýchovného
charakteru
15. Počet kultúrnych a.kcií
16.Účasť na. kultúrnych akciách
17. Počet záujmových akcií
18. Účasť na. záujmových akciách

6.080
110
9.720
128
3.860

19. Počet a.kcií v rámci celoštátnych politických
a.kcií

15

20. Účasť na. akciách v rámci celoštátnych
politických výročí

15.000

- 11 III- Úlohy v oblasti politicko-organizátorskej,
riadiacej a. kontrolnej činnosti
V záujme politicko-organizačného zabezpečenia,
plnenia, kontroly prija.tého celoobecného socia.listického záväzku MV KSS, MNV a. jeho orgány,
MV NF a. občianske výbory skvalitňovali organizá
torskú a. kontrolnú činnosť. Celoobecný socia
listický záväzok sa. priebežne kontroloval v
komisiách a. odboroch MNV. "Štvrťročne sa. pre
rokovával na. ra.de MNV a. na. zasadnutiach MV KSS.
Jeho plnenie sa hodnotilô na. verejných schô
dzach s občanmi.

MNV v Stupave vyslovuje poďakovanie všetkým

t

podnikom, závodom, zložkám Národného frontu a,
všetkým občanom za aktívnu pomoc pri plnení

^

celoobecného socialistického záväzku v roku

í

1983.

i

- 12 VYHLÁ'ŠKA O ČISTOTE OBCE STUPAVA
Udržia.vanie čistoty v našej obci je spoločnou
vecou všetkých občanov i návštevníkov, ako aj
všetkých podnikov, zariadení a inštitúcií na. jej
území; ich povinnosťou je dba.ť o zachovanie čis
toty tak, a.by sa. neustále zlepšoval vzhľad a. ži
votné prostredie obyva.teľov Stupavy. Preto MNV
vyda.lo podľa. § 5 zák.č. 27/1972 Zb. o národných
výboroch túto vyhlášku o čistote

obce Stupava..

§ 1
11d r ^i

-^-3 n ie čistôt

verejných priestranstvách

1/ Za. verejné priestranstvá sa podľa, tejto vyh
lášky považujú všetky miesta., ktoré slúžia
verejnému užívaniu. Sú. to komunikácie /ulice
a. námestia., včítane chodníkov, cesty, mosty/,
verejné priechody, sa.dy, parky, lesy a. zve
rejnené záhra.dy,
2/ V záujme zdravia, a. bezpečnosti občanov a. zlep
šení a vzhľadu obce je za.kázané znečisťovať
verejné priestranstvá.

- 13 § 2
Udržia.va.nie čistoty vodných tokov o nádrží
1/ Do korýt vodných tokov je zakázané' vha.dzova.ť
a.kékoľvek predmety, odpa.dy a. smetie, ukla.da.ť
na. brehoch potokov a. na. miesta., z ktorých by
mohli byť spla.vené do potokov predmety, odpa
dy s smetie, ktoré by mohli spôsobiť záva.dy
zo zdravotného a,lebo bezpečnostného hľa.diska..
2/ Je za.káza.né vylievať alebo inak vypúšťať do
vody tekutiny závadné z hl'a.diskezdra.votného
alebo bezpečnostného, ktoré ohrozujú zdravie
iných užíva.teľov vody a. poškodzova.ť ich alebo
^

ktoré hrubo porušujú vodný tok alebo sta.vbu
na. ňom. Tiež je zakázané na. brehoch tokov vy
konávať údržbu a čistenie motorových vozidiel.

3/ Vypúšťanie odpadových vôd do vodných tokov upra.vujú osobitné predpisy.
§ 3
Podmienky pre premávku vozidiel
l/ V obci je zakázaná jazda vozidiel, ktoré sú
znečistené na.d obvyklú mieru, vozidiel, ktoré
nákladom môžu znečisťovať vozovku. Ďalej je

- 14 zakázaná jazda, nadmerne hlučných vozidiel a. vo-ť
zidiel, ktoré na.dmerne znečisťujú ovzdušie. Vo
zidlá musia, byť zbavené nečistoty eete pred
vja,zdom na. vozovku miestnej komunikácie.
Účastníci premávky nesmú a.ni ina.k spôsobova.ť
znečistenie, na.jmä nesmú rozhadzovať alebo ina.k na.rušova.ť hromádky zloženého materiálu,
zoškra.ba.ného snehu a. bla.ta alebo smetia.. Sú
povinní umožňova.ť čistenie verejných pries
transtiev a odvoz odpadkov.
2/ Prepravovaný nákla.d musí byť zabezpečený ta.k,
aby rozprašovaním, rozsypávaním a.lebo odkvap
kávaním neznečisťoval vozovku a. ovzdušie. Dokona.le musia, byť zabezpečené prepravované syp
ké hmoty, kovové triesky, seno, sla.ma., piliny,
odpadové drevo a. pod. ma.teriál. Kosti, hnoj,
kuchynské odpadky a. iné materiály, ktoré za
páchajú možno prepra.vovať len v uzavretých
nádobách, krytých vozoch alebo vozidlách s
plachtou, ktorou musí byť nákla.d prikrytý.
3/ Ak zistí vodič na. vozidle alebo náklade takú
závadu, ktorá môže spôsobiť znečistenie ve
rejného priestranstva., je povinný ju ihne(í
odstrániť. Ak to nemôže urobiť sám, môže v

-15 jazde pokra.čova.ť len po miesto, kde sa. závada.
dá odstrániť. Zároveň je povinný urobiť všet
ky opatrenia., a.by znečistenie verejného pries-t*.
transtva. bolo obmedzené na. najmänšiu mieru.
4/ V obci je prísny zákaz parkovania, podnikových
motorových vozidiel všetkých typov na. verej
ných priestranstvách.
Skla.da.nie a nakladanie
1/ Ná-klb.dať a. skla.da.ť materiál a. výrobky na. ve
rejnom priestranstve je dovolené len vtedy,
keH to nie je možné vo dvore alebo v priecho
de. Naloženie a. zloženie treba, vykonať čo naj
rýchlejšie .
2/ Materiál a. výrobky určené na. naloženie sa. mô
žu na. verejnom priestranstve pripraviť len

^

krátko pred odvozom. Zložený materiál a. vý
robky musia, byť z verejného priestranstva
bezpodmienečne odstránené. Po naložení alebo
zložení nákladu je podľa okolností prípadu dop
ravca., odosielateľ alebo príjemca, povinný ve
rejné priestranstvo ihnec!. očistiť a podľa, po
treby aj pokropiť. Platia, ta.ktiež povinnosti
uvedené v § 5 ods. 2.

- 16 § 5
Zvláštne užívanie verejného priestranstva,
l/ Používať verejné priestranstvo nad obvyklú mie
ru alebo ne iný účel, než na. ktorý je určené,
možno len vtedy, a.k má dotyčný povolenie vyda.né odborom výstavby MNV. Toto povolenie nenah
radzuje rozhodnutie stavebného úradu o prípust
nosti stavby prípa.dne iné povolenia pokiaľ sú
potrebné.
2/ Každý, komu bolo povolenie vydané / na.pr. ako
súča.sť stavebnej prevádzky na. skladovanie mate
riálu, na výkopové práce, na. umiestnenie stán
kov a. pod./, je povinný:
a./ používa.ť verejné priestranstvo tak, aby bo
lo čo najmenej odnímané svojmu účelu;
b/ zabrániť poškodzovaniu verejného priestra.nstva a jeho zariadenia.;
c/ zabrániť znečisťovaniu okolia, odstraňovať
prípadné znečistenie, ktoré bolo spôsobené
týmto užívaním alebo v súvislosti s ním;
d/ zabezpečiť prístup ku kanálovým vpustom,
uzáverom plynu, vody a podobne;
e/ vykonať opatrenia, na. zistenie bezpečnosti
užíva.teľov verejného priestranstva.;

- 17 f/ používa.ť len vyhradený priestor a dodržia
vať určené podmienky;
g/ hne(í po skončení vlastného užívania verej
ného priestranstva uviesť na svoj náklad
verejné priestranstvo do pôvodného stavu.
3/ Povolenie na zvláštne užívanie verejného pries
transtva. za. účelom uloženia meteriálu sa vydá
len vtedy, ak sa. na. tento účel nedá použiť iný
priestor. Za, užívanie verejného priestranstva,
je užívateľ povinný zaplatiť nájomné. Výšku ná
jomného uréí odbor výstavby MNV podľa plochy,
ktorú zaberá skládka. Po odstránení materiálu
je užívateľ povinný verejné priestranstvo očistiť a uviesť do pôvodného stavu.
§ 6
Podmienky pre niektoré druhy zvláštneho užívania
verejného priestranstva.
l/ Sypké materiály a ma.lt§L sa musia, na verejnom
priestranstve skladovať v prepravných alebo
skladovacích debnách, alebo musia, byť ohrade
né debnením alebo inak zabezpečené, poprípade
kropené, aby nemohli byť roznášané vetrom, vo
dou alebo inak po okolí.

- 18 2/ Ak nejde o ohradené stavenisko, treba, stavebné
hmoty a iný materiál previesť bezprostredne
pred ich použitím. Odpadky musia byť v tomto
prípade denne odvezené. Stavebník resp. sta
vebná organizácia je povinná ihneH po skon
čení stavby všetky stavebné hmoty, náradie a.
pod. od&iezť, priestranstvo upratať, pokropiť
a. pozametať.
3/ Užívatelia stánkov sú povinní zabezpečiť po
riadok a. čistotu v ich bezprostrednej blíz
kosti. Užívatelia, /majitelia./ stánkov a. kú
paliska. sú povinní za.bezpečiť dostatočné
množstvo odpa.dkových košov, starať sa. o ich
riadny sta.v a pravidelné vyprázdňovanie.
§ 7
Uistenie verejného priestranstva.
1/ Za čistotu verejného priestranstva, a za čis
tenie zodpovedá MNV a. je povinný:
a./ za.bezpečiť prostriedky potrebné na. čistenie^
sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty a.
poriadku na. verejnom priestranstve a vhod
nými prostriedkami zakročiť proti znečis
ťovaniu resp. znečisťovateľom, alebo tým,
ktorí neplnia, svoje povinnosti pri udržia-

- 19 vaní čistoty a čistení verejného priestranstva,
b/ zabezpečovať pravidelné strojné a. ručné čiste
nie verejného priestranstva., poprípa.de i ničenie
buriny.
c/ zabezpečiť zjazdnosť všetkých komunikácií v
zimnom období,
d/ za.obsta.rs.ť dostatočný počet odpadových košov,
vhodne ich rozmiestniť, pravidelne ich vyprázd
ňovať a. sta.rať sa. o ich udržovanie^
e/ starať sa o to, a.by sa. odpadky na smeti e^ pokia.ľ nie sú určené na spa.ľovanie, na ďalšie
spra.covanie a.lebo iné využitie, odvážali len
na určené miestče Je zakázané zametať ich do
kanálov a spaľovať ich na verejnom priestrans
tve .
f/ čistenie verejného priestranstva zabezpečovať
tak, a.by boli užíva.telia verejného priestrans
tva čo najmenej obťažovaní.

pokračovanie

.M..
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