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Vieme žiť ako dobrí susedia ?
Problematika, susedských vSťahav, ako to mno
hí z nás poznajú z vlastných skúseností, je stá
le aktuálna a s ohľadom na rozmanitosť i zložitá.
Iste nebude proti mysli našich občanov, oboznámiť
sa s pojmom susedských výťahov tak, ako ho upravuje
náš právny poriadok.
V

na.šom súčasnom právnom poriadku nie je pro-

bleme.tika susedských vz-'ahov unmvov^-n.á súhrnne,
komplexne y jedným právnym predpisom. I keS. ide o
prevažne občianskoprávnu záležitosť, zaoberajú
sa. nimi i 3.alšie právne predpisy: Občiansky súdny
poriadok, správny poria.dok, stavebné predpisy čslej právne normy týkajúce sa vôd, ciest, komuni
kácií, lesov, ochrany zdravia, a pod., nemožno
obísť tie právne predpisy, ktorá tvoria jadro spo
ločenského života., ako sú právne predpisy týkajúce
sa národných výborov. Nakoniec susedské vzťahy úzko
súvisia, so schopnosťami kolektívne, pria.teľsky žiť,
tak, ako to zodpovedá nášmu socialistickému zria
deniu,
Ako sme už uviedli, ťnžisko susedských vzťahov
je vo sfére občianskoprávnej, čiže v podstate sa

javia ako problémy občianskeho #pol^$itia a odra
tou v právnej aféra. Z nich najdôl*iit6j%iesá vetc
hý medi i vlastníkmi, ktor^ najčaatejši# avp^vňujú spolužitie medai o^čanAi.
V úvode sme naznačili, íe sa budeme zaoberal
susedskými vzťahmi vlastníckymi a. konkrétne v*^hmi medzi vlastníkmi nehnuteľností majúti^ä spolo$^
né hranice. Každý uagá, že táto sféra ausedských
vzťahov je nielen zaujímavá, ale hla.v$# dSleiitá
t hľadiska ochrany práv obČnnov.
V takto formulovanej problematike spočíva teda
podstata, v "hraniciach" medzi vlastníkmi bezprostrada-j naväz^júcich nehnuteľnosti. Ak e ustanovuje
občiansky zákonník v $

2; ide o suáediace par<*

cely a. stavby spojené so zornou pevným základom.
S tým ja spojená tiez všetko, ^o mô^e z toho. vyply
núť alebo vyplýva..
V ^.E'.lšom pokračovaní si ozrejmíme ďalšie ?!é#is^
los ti,

J &ajú^,. ,a. TJ-sedských vzťahov.

Judr. Pinter
právnik 0§M
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Čo by sme mali vedieť
Z činnosti Výboru ľudovej kontroly.
VĹK MNV v Stupave je kontrolným orgánom ná
rodného výboru a. súčasťou sústavy orgánov ľudo
vej kontroly. Výbor vykonáva svoju kontrolnú
činnosť podľa, zákona. SNR č. 121/1971 Zb. o ľudo
vej kontrole v SSR a Federálneho zhromaždenia.
Č. 103/1971 Zb.

o ľudovej kontrole. Vo svojej prá

ci výbor vychádza, z požiadaviek výborov ľudovej
kontroly vyšších stupňov, národného výboru a jeho
rady, z pripomienok a sťažností občanov a z vlast
ných poznatkov. Pri výkone kontroly postupuje vý
bor a jeho členovia podľa, všeobecne záväzných pred
pisov, upravujúcich ich kontrolnú činnosť. Zabez
pečuje objektivitu kontrolnej činnosti. Výbor navo
nok zastupuje predseda výboru, ktirpý má právo zúča.stňova.ť sa schôdzí Rady MNV s hlasom poradným.
Je prizývaný na zasadnutia komisie verejného poria.d—
ku a. podáva, správy o činnosti VLK Miestnemu výboru
KSS aDO KSS. Zúčastňuje sa. zasadaní prediedov
VĽK na ONV Bra.tislava-vidiek a. podľa potreby
spracováva, a predkladá

správy

o činnosti

VĹK prg-

ONV VĹK. Za svoju činnosť je výbor zodpovedný ple
nárnemu zasadnutiu národného výboru, ktoré schva
ľuje i plán jeho kontrolnej činnosti. Pri výkone
kontrolnej činnosti sa. ria.di tiež' metodickými

-
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smernicami a. pokynmi VĽK národného výboru vyššie
ho stupňa.,
V

tomto volebnom období pracuje vo výbore 10

členov a. 2 a.ktivisti, ktorí pod. vedením s. Pavla.
Németha. sa. schádzajú raz do mesiaca. Za dlhoročnú
aktívnu prácu vo výbore boli vyznamenaní 3 jeho
členovia : Tomáš Gramblička, Anna. Darášová, Jo
lana. Kodríková - testným uznaním Rady ONV Bratisy
la.va.-vidiek. Aj touto cestou im srdečne blahoželá
me a. lakujeme za. aktívnu prácu vo výbore. Do ďal
ších dní im prajeme pevné zdravie a. nové úspeehy
v práci-.
Na. stránkach nášho Spravoda.ja, Vás, vážení spo*
luobčania, chceme zoznámiť s niektorými výsledka.Rdkontrolnej činnosti nášho výboru. Už niekoľko
rokov sústreďujeme pozornosť na. ochranu životné
ho prostredie v obci. V roku 1931 sme.začali s roz
siahlou previerkou čistoty verejných priestranstiev,
ulíc, rozkopávok, skládok stavebných matných mate
riálov na. uliciach. Bolo zistených 164 porušovateľov Vyhlášky o čistote v obci z ra.dov občanov. Pri
tejto akcii bolo zistených a.j veľa rozkopávok a, sklá
dok ma.teriálu, ktoré zanechali podniky a. orga.nizácie
po vykonaných rôznych prácach v obci. VLK uložil
odboru výstavby pri MNV v Stupave vyriešiť s obča.nmi
porušovateľmi odstránenie skládok

a. iné -

hp materiálu spred rodinných domov. Na základe navi?-

-
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hu VÍ,K bolo plenárnym zasadnutím uložené odboru
výstavby aj vyvolať jednanie s podnikmi, ktoré
zanechali po' vykonaných prácach rozkopávky a sklád
ky materiálu.

.

Pozornosť' tejto problematike sme venovali aj
v priebehu roka. 1992. NáRa.lej vyskytujúce sa nedos
tatky na tomto úseku poukazovali na. tú skutočnosť/
že nie všetci zodpovední hospodárski pracovníci na
závodoch a. podnikochy.iľakc'aj samotní občania., chápu
dostatočné"svoju občiansku povinnosť pre vytvá
ranie lepších životných podmienok. Členovia VĽK
sa pri previerkach často stretávajú s nepocho
pením zo strpný vedenia, podnikov, závodov i samot
ných občanov. Vyhnali sme následnú previerku na tom
to úseku. Na.'"základe výborom uloženého opatrenia mal
odbor výstavby MNV riešiť odstránenie skládok. Tento
jedna'l s každým porušova.teľom a. dohodol legalizovanie
alebo okamžité odstránenie skládky.

Zistili sme, že

z uvedeného počtu 84 občanov skládky odstránilo,
no situácia, sa. tým nezlepšila, pretožé'za sledove.-* né obdobie vzniklo Ralších 90 nových skládok.'
Situácia naznačila, že bude; treba problematiku riešiť
zo strany odboru výstavby pri MNV. Túto problematiku
riešila. Rada. MNV s-odborom výstavby na základe V&K pri
jatých opatrení.
V

roku 1963 sa naša previerka v tejto obla.sti za

merala. na. plnenia

strení, ulo^nvch jednotlivým

pod-

-
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nikom a. závodom v obci. Žiaľ, museli sme opäť
konštatovať, že problémy, na ktoré sme pouka
zovali už v minulosti, stále pretrvávajú. Medzi
takými, ktorí nezodpovedne pristupujú k otázke
životnoho prostredia, sú napr.: *§R Stupava.,ZIPP
Stupave, ŠM Stupava.. Vo väčšine prípadov nami ulo
žené opatrenia, neboli splnené, a preto na zabezpečenie
splnenia týchto opatrení bude nutné postupovať voči
porušova.teľom y zmysle zákona č. 103/1 971 Zb. o ľudosvej kontrole. St?v si vyža.doval i nepopulárne opa
trenia, na základe ktorých odbor výstavby zjednával
nápravu s porušova.teľmi Vyhlášky o čistote v obci.
Znova niekoľkokrát upozornil občanov na odstránenie
nepovolených skládok stavebného a< iného aateriílm
z verejných priestranstiev a potom pristúpil na ich
odstránenie na vlastné náklady majiteľa skládky.
Na. odstraňov8.ní nepovolených skládok touto for
mou pokračuje.
V

I. polroku tohto roku k súčasnej zložitej situ

ácii v našej obci v otázke životného prostredia sme
rovala aj rozsiahla, previerka, zameraná na. zistenie znečisťovateľov vodných tokov v našej obci ako zo strany
podnikov, tak zo strany občanov - jednotlivcov. Pre
vierka bola vykonaná na:

- úseky Borinka,ZIPP Stu

pava, Dom dôchodcov, Čistička, odpadových v$d v závode
ZIPP. Previerkou bolo zistených veľa. záva.žných nedos
tatkov. Z výšivkami previerky sme plenárne za.sa.dnutie

-

7

-

oboznámili v apríli tohto roku. V súčasnej do
be prebiehajú opakované previerky v jednotlivých
závodoch a podnikoch a už predbežné, výsledky, ho-, .
voria. o Tom, že sa veľa. nezmenilo. Závody a podni
ky sa. vyhovára jú na, nedostatok finančných prostried-.
kov pre budovanie čističiek odpadových vôd, a. ma.jú
vždy po ruke veľa. objektívnych pra&ľááok namiesto
toho, aby vyvinuli maximálne úsilie na, riešenie
tohto problému. Rozhodne nemožno súhlasiť s takýmto
postojom, pretože konečný dôsledok poznáme všetciveľmi znečistený potok na. úseku celej ob^e. Ďal
ším nedostatkom ochrany životného prostredia je stá
le znečisťovanie miestnych komunikácií ŠM Stupa.va
senom, silážou, slamou, zeleným bbjemovým krmivom.
Je až nepochopiteľné, a.ko sa. 1SM Stupa.va stavia, k uloženým
opatreniam tá.k z výboru ľudovej kontroly, ako i ra.dy
MNV. Je potrebné

urýchlene zvolať zasadnutie

so zainteresovanými pracovníkmi, na. ktorom sa. povie
už konečné .slovo o riešení týchto problémov a. hlavne
za.medzí sa. ďalšiemu znečisťovaniu obce. 0 cía.lších
výsledkoch kontrolnej činnosti vtK na. tomto i ostat
ných úsekoch, Vás, vážení spoluobčania., budeme infor
movať v niektorom z budúcich gpravodajov.

Za VLK Maria. Lachkovičová, členka

^

-
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K Ô S T K A

14. októbra. 1878 - 28. júla 1951

Zo šťastlivej súhry živých tradícií tohto
prostredia, zo stredu západoslovenských džbankárov habánskeho pôvodu, vyrástol človek vzácnych
citových schopností a nevšednej výrečnosti v keramic
kej tvorbe - Ferdiš Kôstka zo Stupavy. Jeho rodo
kmeň zachováva nielen postupnosť prechodu džbankárskeho remesla z pokolenia, na pokolenie, ale i po
stupne zapúšťanie umelecko-estetických koreňov ako
nezbytného predpokladu pre umelecký rozvoj tohto re
mesla od roku 1714,*ktoré*v.celej kráse rozkvitá
v keramickej figurálnej tvorbe Ferdiša Kôstku.
Džbankárskemu remeslu sa Ferdiš Kôstka, vyučil
u svojho najstaršieho brata Jána. V starootcovskej
dielni začal samostatne tvoriť od roku 1913. Na. jeho
prvých prácach je vidno ešte vplyv jeho predkov.
No jeho zádumčivej a^hĺbsvej povahe čoskoro nyvyhovuje iba mechanické napodobňovanie starých vzorov.
A tak i keci. na. hrnčiarskom kruhu priam virtuózne do
kázal vytáČa.ť nádoby krásnych tvarov zdobené
najrozma.nitejšími motívmi, obdivuhodnými pre harmónie*?
ké la.denie farieb, za.čír-3 sa stále viac venovať
figurálnej tvorbe, ktor ej jadro tkvie v stvárňove.ní

- 9 každodenného života pracujúceho ľudu.
Kostkove keramické súsošia, a nespočetný rad
postáv sú poznamenané dobrom i zlom, spoločen
skými protikladmi doby, v ktorej žil. Sú dokla
dom majstrovského nadania a obrazom peknej ľuds
kej duše*
Svoje postavy z hliny vytváral s veľkou láskou
a. nenapodobiteľným vtipom. Z jeho vychytra.lých
kupcov a. simulujúcich žobrákov priam cítiť ich ne
poctivosť. Kecí modeluje hôrnych chlapcov
s Jánošíkom, poznamenáva, ich dychom revolučného od-r
boja.. Jeho sociálne motívy, ako zmrzačení žobráci,
slepci, nezamestnaní, siroty, prýštia, z jeho súcitu
s biednymi a. utláčanými. S veselými svadobčanmi,
hodovníkmi, muzikantmi sa raduje a veselí. Pri prá
ci na. kompozíciách zo života roľníka preciťuje
s ním lásku k hrude, zemi-živiteľke. Všetky jeho
práce, či už miniatúrne postavičky, či 60 cm až 70
cm vysoké postavy, hovoria k nám dôvernou rečou,
ka.ždému úplne zrozumiteľnou.
A Ferdiš Kôstka, sám ?

Bol vysokej postavy, jas

ného pohľadu, s teplým, pritlmeným hlasom. Bol
kľudný, vyrovnaný a. v práci neúnavný. K svojmu oko
liu a. ľu(j.om, s ktorými prichádzal do styku bol
šetrný a. pozorný a.ž k sebaobetovaniu. Milova.l prí
rodu a svojimi vnímavými očami postrehol v nej krá

-
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sy druhými nepovšimnuté. Žil jednoduchým životom.
Vo svojom neopísateľne skromnom príbytku prijímal
veľa návštevníkov takmer z celého sveta.. Prichá
dzali za ním literáti, vedci, umelci, novinári,
známi bojovníci za svetový mier. Svedčia o tom zá
pisy v knihe autogramov Ferdiša, Kôstku. Všetci títo
si pokla.da.li za česť poznať dielničku a jej skrom
ného obyva.teľa..
Už za. života. Ferdiša Kôstku sa. dostalo jeho prá
ci uzna.nia. doma. i v zahraničí. Na. veľkých výstavách
v Bratislave, Brne, Prahe, Bruseli, Paríži, Viedni,
USA bolo jeho dielo vždy odmenené dtploma.mí a. vzác
nym uznaním.

!

Jednou z najväčších odmien bolo udelenie titulu
náro'ný umelec od vlády československej republiky
dňa 2^, júna 1946*
V

voch starých útulných domčekoch, kde Ferdiš

Koí ľ

a. jeho predkovia, žili a. pracovali, je dnes

Múz

Ferdiša Kôstku, ktoré je vzácnou-kultúrnou
:ou,

rír.

príležitosťou k poznaniu a zdrojom obo

ia. nášho vedomia.

-

Ma.gó.8. Kostkova

i

-
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ZASADALO PLENÁRNE ZASADNUTIE MNV V STUPAVE

V

zmysle plánu práce dňa. 31 . 8. 1984 za.sa.dalo

plenárne zasadnutie Miestneho národného výboru
v Stupave.
Okrem iného boli prerokované správy o činnos
ti výboru ľudovej kontroly za I. polrok roka, 1984
a o plnení úloh na úseku dodržiava.nia. socialistic
kej zákonnosti pri ochrane verejného poria.dku, ži
votného prostredia, a boja proti kriminalite.
Zo základných ustanovení zákona, o národných vý
boroch vyplýva, národným výborom úloha zabezpečoval
za. širokej účasti občanov

a.

pris..'.^.,i^ý.^'''

a organizácií ochranu socialistického poriadku. Zá
kon č. 60/1 961 Zb. v znení ne.skorsie vydaných práv
nych noriem o úlohách národných výborov pri zabez
pečení socialistického poria.dku bližšie vymedzuje
rozsah ochrany verejného poria.dku, najmä na. úseku
socialistického spolužitia občanov, ochrany ich opral!-**
nemých-

záujmov a. boja proti delikvencii.

Plenárne zasa.dnutio hodnotilo uplatňovanie záko
na. č. 60/1961 Zb. a. konšta.tovalo, že práca orgánov
národných výborov v tejto oblasti má stúpajúcu
úroveň, Prehĺbili sa. metódy a formy práce v použí
vaní politickýchy organizačných, právnych a. admini
stratívnych opa.trení národných výborov v súčinnosti

-
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s. inými orgánmi. V tomto hodnotení za obdobie od
1*1. 1964 bolo v obci Stupava zistených celkom
30 trestných činov, 16 prečinov a. 3 priestupky.
Podľa, jednotlivých druhov a kategórií trestnej
činnosti prečinov a, priestupkov je sta.v Nasledov
ný:
- 14 krádeží podľa. § 24? .odst. 1 trestného záko
na. ku škode majetku v osobnom vlastníctve
- 3 prípady rozkrádania, majetku v socialistickom
vlastníctve
1 prípad poškodenia, maje.tku v socialistickom
vlastníctve
4 prípady ublíženia, na. zdraví
- 1 prípad rušenia, domovej slobody podľa § 238
trestného zákona.
- 1 prípad poškodenia a ohrozenia, prevádzky všeo
becne prospešného zariadenia, podľa. § 184 trest
ného zákona
- 4 prípady opilstva.
- 14 prípadov drobných krádeží ku škode majetku
v socialistickom vlastníctve
- 1 prípad príživníctva
- 1 prípad porušenia pracovnej disciplíny
- 4 priestupky podľa. § 1- Zák, č. 60/1 961 Zb.

-
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Komisia, ochrany verjeného poria.dku v hodnote
nom období riešila, celkom 22 sťažností z radov
občanov, z ktorých 3 boli odstúpené orgánom čin
ným v trestnom konaní. Doteraz riešila, celkom 37
priestupkov podľa. Zák. č* 60/1961 Zb. v oblasti
občianskeho spolunažívania., opilstva, a. dopravných
priestupkov. Z uvedeného počtu bolo uložených 19
napomenutí, 6 priestupkov bolo odstúpených a v 12
prípadoch bola uložená poriadková pokuta.. Z uvede
ných údajov vidíme, že činnosť komisie OVP je pre
važne preventívneho charakteru. Bude potrebné, aby
sa. vo svojej Rs.lšej činnosti za.meria.vala. na dôsledjnejšie plnenie úloh zakotvených v uznesenia.ch stra
níckych a. štátnych orgánov, komplexných opatrení
a. na. zvýšenie účinnosti boja. proti kriminalite.
Ide tu predovšetkým o ochranu socialistickej eko
nomiky, ochranu majetku v súkromnom vlastníctve, ve
rejného poria.dku, životného prostredia.. Preto záleží
ho. ka.ždom z nás, na. orgánoch a. organizáciách združe
ných v Národnom fronte našej, obce ako dôsledne bude
me bojovať proti nežiadúcim ja.vom, a,by hodnotenia
plnenia, úloh v oblasti boja proti kriminalite boli
v budúcnosti ešte priaznivejšie.

*ŠtefaJi G r ó f
tajomník MNV

-
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Z KALENDÁRA ZÁHRADKÁRA NA MESIAC SEPTEMBER
- Prvý mesiac s koncovkou "ber", a ta.k aj robíme.

- Oberáme jesenné pvccie: jablká, hrušky, slivky
a hlavne hrozno.

,

- Snažíme sa zužitkovať všetky plody/na. víno, mušt,
džem a. pod./.

- Ak je priaznivá doba, ešte očkujeme a.štepíme.

- Proti osám postriekame hrozno a. iné mäkké ovocie
2 % roztokom síranu draselného, / 14 dní pred obe
račkou/.

- Na. stromky upevníme lepiace pásy proti piadivkám
/húseniciam/.

- Skôr ako opadne lístie, odrežeme všetky suché a. po
škodené halúzky stromov a. kríkov.

- Prihnojujeme do zásoby ovocné dreviny: vápencom,
superfosfátom a. draselnými hnojivami.

Pred príchodom silnejších mrazov vyberieme
hľuzy georgín, gladiol., can a. pod.

Cibuľové kvety, oko tulipány, krókusy a. pod.,
vysádzame až do zamrznutia, pôdy.

Jesenné krókusy poznačíme si v dobe kvitnutia.,
íebv ich znovu uyidime alL za rok.

Bytové kvetinky sťahujjmc do bezpečia /do vnút
ra/.

Emil H r m o

-
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ROZLOSOVANIE ROVNÍKA 1964/85

-

JESEŇ

muži, st, dorast, ml. dorast, st. dorast "B"

23.9.84

nedeľa M

A-128 Stupa.va. - Prešov
Polia.k - Da.rnádi

SDI"B" 310 Stupa.va."B - Slovan
Poliak - D'arnádi

3(.9.84

nedeľa, SDI A-313 Stupava. - -^a.pid
Petro- Hubáček
MDI A-713 Stupava - Rapid
Petro - Hubáček
S)I"B" 312 Stupava"B" - Pezinok
Petro - Hubáček

7.10.84

nedeľa. M A-139

Stupava - Michalovce
Kavulič - Fusek

SDI"B" 313 Stupava"B" - Senec
Kavulič - Fusek

14.10:84

nedeľa SDI A-321 Stupava. - Malacky
Relaj - Kuba.la.
MDI A-721 StJta.V)SB - Me.la.cky
Bela j - Kuba.la.

-

2Í. 10.84

17

nedeľa. M

A-150'"""Štupava. - Ba.rde jov
Noga. - Pašteka.

SDľ'B" -317 Stupava,"B" - Modra
Noga. - Pašteka.

4.11.84

nedeľa. M

A-161 Stupava. - Detva
Slančo ,-* Beňo

-

1^

-

KINO - KINO - KINO - KINO - KINO - KINO - KINO
s e p t e m b e r

1964

4. 9. DVERE DOKORÁN - slov. film, kl. mp
mládeži prístupný +1
7. 9. KRAMEROVÁ VERSUS KRAMER - film USA, kl. mn
mládeži neprístupný +1
11.9. CIGÁNSKE ŠŤASTIE - sov. film, kl. mp
mládeži prístupný +1
14.9. CORLEONE - tal. film, kl. mh
mládeži neprístupný +2
18.9.V ÚLOHE KASKADÉRA - film USA, kl. mn
mládeži nepríst. 6

,

8

21.9. FANTÓM Z MORISVILLU - čsl. film, kl. mp
mládeži prístupný +1
25.9.KRUH SA UZATVÁRA - sov. film, kl. mp
mládeži prístupný
28.9.LEGENDA DIVOČINY - ka.b. film, kl. mp
mládeži prístupný +2

-

19

-

Mt&dežaícka filmy:

2.

TAJOMST.V.& ZÁPISNÍKA - aov.' -fi'ľn,' kl.f,

9 . 9 . 30TA MENOM HEL-ICHAR - čsl. film,kl.f,+2

^ . 9^ SAHARA.V.PLAME,'.OGR-^-runi. film, kl.f,+1

2^*9. TRHÁK - čal.film, kl.f, +1
30.9. SPIEVAJ F^raOJ - film NDR, kl. f, +1

De tské filmy-:
Ž. 9. ROZľ
^

'KY PRE DETI - sov. f-^m, ^-1. f.

9 . KA KOHO TO SLOVO PADNE - čsl. film, kl.f,+1

16.9. MJ%JL T,

Á TILLA - film NDR, kl.r".

23.9. CľS, ROV P- Y-ÍR - čsl. film, kl.í, +1
^0.9. PiíINC 2 ĎALEKÉHO SVETA - rum. film, kl.f,

že. ^ -it^v pred s t a v e n j :

detské

o 14,00hod.

atadexnícke

j 17,00hod.

vecerne
!

. 19,3uhod.

vstupné Kčs - 0 , - , ,o,-

^ 10,30hod.
SLIVKOVCI ?
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