ROČNÍK

I

ČÍSLO

INFORMAČNÍ? SPRAVODAJ OBCE STUPAVA

Z ČINNOSTI VÝBORU ĽUDOVEJ KONTROLY

Podávame Vám informácie o práci výboru od roku
.i
1961. Robíme tak zámerne, aby ste si mohli vytvoriť
konkrétny ucelený obraz o činnosti, ktorú jeho čle*novia. počas volebného obdobia vyvíjali v rôznych ob
lastiach kontrolnej práce. Predkladáme Vám výsledky
činnosti v oblasti zásobovania, našej obce.
Za.čia.tkom roka, 1 962 sme sa. zamerali na. previerku

^

uskutočňovania, kontrolných akcií kontrolnými orgánmiIŠOI, hygienikmi, inšpektormi závodov a. komisiou obcho
du a. CR pri MNV v Stapa-vsi, v cbcnoôn^.1 jicti v Stupave
v priebehu roka. 1981^Celkove bolo preverených 21 pre
dajní. Tu výbor musél'kon$ťatc'ľá,ť, že pretrvávajú nedo
statky, ktoré sa opakovane vyskytujú v záznamoch už
niekoľko rokov. ZO strany 'ŠOI bolo prevedených veľmi
málo kontrola Návštevy inšpektorov z podnikov boli po
merne časté, a.lP podľa nášho názoru a poznatkov m účinné..-Vychádzali "^sme zo skúseností, že zoznamy, ktoré
sa nachádzali v inšpekčných knihách od kontrolných orgá
nov, sa na závo.doch.'neriešili k úplnej spokojnosti tak
pra.covníkov predá.jní, a.ko aj občanov^ Komisia obchodu
a CR pri MNV v Stupave prevádzala časté kontroly na pre
dajnia.ch a na. zistené závady a nedostatky upozorňovala,
vedenie závodov^ Tu vša.kr bolo potrebné pripomenúť^ aby
z titulu dôveryhodnosti prevádzaných kontrol boli nedos

tatky vždy zazanamenávané do inšpekčného záznamu
v predajniach.

Preverovaným závodom bolo na. zákla-r

de uvedených nedostatkov v zázname z previerky ulože
né prijať do 15. 3. 1962 opatrenia na spôsob a termín
ich odstránenia, o čom

písomne informova.ť VĹK.

Za nesplnenie - konkrétne nopoda.nie správy o prija
tých opatreniach v stanovenom termíne

výbor ulo

žil poriadkovú pokutu vo výške 500.- Kčs vedúcemu od
delenia. inšpektorov 0Z Zdroj Senec.
V

predvianočnom období roka 1962 penili členovia vý-

Sh^ru Halší bod plánu práce - previerky vo vybraných pre
dajniach obchodnej 'siete v Stupave. Zamerané boli na
statočnosť predaja., hygienu, zásobovanie a. sp§sob od
straňovania zistených nedostatkov inými kontrolnými
orgánmi. Od začiatku novembra až do konca decembra VÍK
spolu s komisiou obchody

& gR na. základe požiadavky

miestneho výboru KSS, rady MNV ako i na základe požiar
da.viek občanov na pohovoroch, zameral svoju činnosť na
kontrolu dodávok tovaru, ich vyskladnenie v potravinár
skej sieti v obci. Bolo v^llni poukazované na. odkladanie
a slabé zásobovanie predajní základnými druhmi potravín.
Previerky ukázali na. viaceré nedostatky. Potvrdilo sa.,
že kritika, občanov, na. odk?ads.nie tovarov je pravdivá.
Ďalej sa dokázalo^ že v nasledovnom

obdobi ' Predaj

niach nevyskladňovali všetok tovar. Zaujímavá bola reak
cia občanov na naše previerky. Velká väčšina túto pre
vierku a kontrolu pochopila. Našlo sa však i nemálo ta

kých, čo našu previerku odsudzovali ä kritizoval
li nás, že strpčujeme predavačom ich práčovne
podmienky. Avšak reakcia samotných predavačov

3a

dá hodnotiť kladne. Pochopili zmysel previerky
a považovali to v danej situácii za. pomoc z našej
strany^. Veľmi zaujímavý bol moment - ako za. za-,
choval závod Zdroj Sebec. Akonáhle sa dozvedel o
našich kontrolách, veľmi sa. zlepšilo zásobovanie
predajní* Tovar, ktorý po celý rok na. predajniach
chýbal^ zra zu bol dodávaný i do Stupavy .ľ To všetko
ukazovalo a ukazuje na. skutočnosť, že pretrvávajú
nedostatky v zásobovaní, ktoré možno riešiť zo
strany vedenia. zúvodu.Tdroj Senec,

Z uvedených

previerok vyplynuli opatrenia., ktoré VĽK navrhoval
na. zebezpečenie, plynulejšieho zásobovania, potravinŕŕqkych predajní v obci, ako i na.zlepšenie pra
covných podmienok predavačiek. Napriek tomu, naďa
lej

pretrvávajú nedostatky, ktoré sa v obchodnej

sieti v Stupave

/y3 kytujú už niekoľko rokov a nie

sú uspokojivo riešené. Stupa.va. má najmenšiu predaj
nú plochu na počet obyvateľov v rámci okresu, ^a.
predajniach, hlavne potravinárskych, chýbajú sociál
ne zariadenia, pitná a. úžitková voda., zanedbáva sa.
maľovanie a obnova, zariadenia na. preda jniach a pod.
V správe, ktorú výbor vypracoval na základe tejto
previerky, poukázal na. to, že je potrebné vyvinúť
maximálne úsilie a, v spolupráci s vyV-f^i straníc-

- 4—
kými a štátnymi orgánmi hľadať účinné riešení,e.
v spomenutých nedostatkoch*
V

.

,ľ,

priebehu roka 1 963 sme naďalej pokra.čova.14^

uskutočňovaní previerok všetl<ých obchodných jedno.v ^
tiek, v obci, zmerané na. priebeh kcatrclných ak.ci,!,
inými kontrolnými orgánmi /^01, hygienikmi, inšpek
tormi závodov a komisiou obchodu a CR pri MNV/. Pre*vierkou sme zistili, že najčastejšie kontroly vo.
svojich obchodných jednotkách vykonávala vlastná
podniková kontrola^ Oproti ostatnému obdobiu sa
zlepšila, kontrolná činnosť zo strany komisie obcho
du a CR pri MNV v Stupave. Museli sme však znovu ,
konšt$ tovať, že i napriek zlepšenej kontrolnej, čii,t
nosti naáalej pretrvávajú nedostatky, ktoré sú pred-!,
metom neustálej kritiky občanov*
Výbor ľudovej kontrojhy i v tomto roku venoval veľ
kú pozornosť riešeniu neuspokojivej situácie v záso-.
bova-ní našich potravinárskych predajní v,obci. Môže- r
me Vás ubezpečiť, vážení spoluobčania., že vynaložené
úsilie MV KSS,

tdy MNV a VĽK nebolo zbytočn-é. Dohod

li sa. termíny Ha.lsieho rozšírenia predajne j ,plochy
potra.vinárskej siete v o b c i k t o r á veľmi pozitívne,
prispeje ku spokojnosti nás všetkých.

Za VLK

Mária. Lachkovičovŕ,

členka
<

ť ''
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VIEME ŽIŤ AKO DOBRÍ SUSEDIA ?
.Neoprávnená stavba

Lr.
-

Pojem "neoprávnená stavba." upravujú ustanove
nie § 221 Ó.z.. Podľa týchto ustanovení je: neoprav
nená každá stavba postavená stavebníkom na pozem
ku, ku ktorému nemá zriadené právo užívqnia, resp.
ho má, ale k iným účelom /napr. k^ stavbe rekreač
nej chatky, k záhradkárskym

Nie je pods

tatné, či stavebník konal v dobrom úmysle, alebo
či mal právoplatné oprávnenie k stavbe- Jadrom pro-*
blému je zrialenie stŕ'by na cudzom pozemku. V kaž
dom takomto prípade rozhodne o vlastníctve k stav
be súd na, návrh oprávneného, t. j. Vlastníka resp. užívateľa. pozemku. Pritom nemusí byť celá stavba po
stavená na. cudzom pozemku, a.le ^ prípad, kecL - je
stavbou zabra.ný iba. diel cudzieho pozemku, napr.
k postaveniu prístavku, spadá pod uvedený pojem.,
Súd môže stavebníkovi priznať vlastníctvo k
len v prípadoch hodných osobného zreteľa.. ^

druhej

strane môže rozhodnúť, že stavebník je povinný od
strániť stavbu na vlastné náklady. Musíme si uvedo
miť, že ide o sta.vby v súlade s § 119 odst. 2 0,z,y
t.j.* nehnuteľnosť pevne spojená,zákla.dmi^
Uvecíme príklad: dva susedia.ee pozemky sú rozhra
ní č en é živým pl

Tod en zo susedov sa rozhodne po-
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staviť už k hotovej stavbe, rodinnému domu prí
stavok. Voľný priestor má, však 'len smerom & susi diacemu poremku^. ktorý oddeľuje živý plot. Z os
tatných troch strán 3amá možnosť pristavovp,% ^
nych dôvodov /pevný píot, cesta a pod./. K o M e
prístavok buda základmi pevne spojený so zemou,
stane sa. súčasťou

pôrodnej nehnuteľnosti. Obča.n

dostane od stavebného úradu povolenie k stavbe
prístavku* Pri. realizovaní stavby poruší hraJiicu
susedného pozemku,, odstráni časť živého plota a.
časťou stavby príetav&t? zasiahne do susediaooho
pozemku* Ide o zgavný prípad porušenia ustanovenia
§ 221 O . Z ^ keH sta.vebník neoprávnene použil časť
cudzieho pozemku tým, že pri stavbe prístavku /ho.ci mal stavebné -povolenie/ zabral jeho diel bez súhla.su vlastníka, resp. užívateľa, príslušného pozemku.
Následne vlastník resp.* užívateľ dotknutého pozemku
/t. j*, oprávnený/ môže žiada.ť nápravu prostredníctvom
príslušného súdu..
Ak sta.vebník postaví nehnuteľnosť na. pozemku, ku
ktorému má zria.dené právo osobného užívania, k vyko
návaniu záhradkárskej činnosti a v súlade s tým prá
vo postaviť záhradný domček pevne nespojený zákla.dmi
so zemou, príslušný stavebný orgán požiada súd o vy
danie rozhodnutia v súlade s ustanoveniami O.z. o ne
oprávnenej stavbe. .Ide o prípad stavby na. pozemku,
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ktorý je občan oprájnený

užívať , ale )r iným

účelom ako k stavbe nehnuteľnosti.
V

Ha,lá ej časti sa. oboznámime s problematikou

"rozhrad" medzi pozemkami s právami a povinnosť*"*i s tým súvisiacimi.

Pinter
právnik O^M
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VÝROBA OVOCIA NA Q§M - PREVÁDZKA 01 STUPAVA

Ovocinársky štátny majetok n.p. Stupava. v pô
sobnosti prevádzky 01 Stupa.va. obhospodaruje celkovo
334 ha poľnohospodárskej pôdy. Táto výmera, je roz
delená na strediská.Froncúf"o Výmere 5^ ha., Mtle.cky
o výmere 84 ha, Malý háj o výmere 70 ha a Stupava,
o výmere 70 ha.. Pôda na. strediskách je využívaná na.
intenzívnu veľkovýrobu viacerých druhov lístkového,
jadrového i drobného ovocia, až na. stredisko Stupa.va,.
ktoré je v súčasnej dobe v štádiu bičovania formou
komplexného zúrodnenia, pôŕý. Taktiež na ostatných
strediskách sú priebežne likvidované a rekonštruova
né prestárle ovocné sady tak, aby po realizácii no
vých výsadi 3b bola. celá výmera, prevádzky
ne

intenzív

obhospodarovaná.
Výroba, ovocia, v roku 1984 s ohľadom na. nepriaznivé

klimatické podmienky v roku 1983 a 1964, ktoré zápor
ne ovplyvnili úrodu ovocia., dosiahla nasledujúce hod
noty:
'íľ3$***ton jabĺk
36 ton broskýň
20 ton jahôd
98 ton višní
144 ton sliviek
51 ton ríbezlí
14 ton bazy čiernej
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Prevažn

časť úrody naša prevádz^*

na zákla

de hospodárskych zmlúv dodáva, spra.cova.teľakému
priemys^ - mraziarňam a konzervárňam v rámci
trustu podnikoy.Liko Bratislava.
V

priebehu 8. päťročnice výroba, cť'cia ^alej

rastie v dôsledku uvedenia áo rodivosti nových
výsadieb, realizovaných po ukončení zúrodnení pô
dy.
Uvedené množstvá ovocia, napriek rozšíreniu
stavu špeciálnej mechanizácie na obrábanie, ochra
nu a zber ovocia, zostávajú problematické dopesto
vať a zozberať. VeĽni účinnú pomoc pri obrábaní
pôdy predstavujú výkonné stroje ako napr. disky
Spedo, postrekovač Tiffone, kombajn pre zber drobe
ného ovocia Smalfford, vyoráva.č jahodovej sadby Fobro, striasač drobného ovocia Balcan. Avšak dôleži
tou je i pomoc brigádnikov v rámci Letnej aktivity,
ktorá sa realizuje cestou SZM, škôl i podnikov. Pri
ručnom zbere ovocia sa ako zaujímavý prejavil po
dielnický systém, pri ktorom odmeňovanie sa. realizu
je formou určitého percenta z nazberaného ovocia.
Neboli ojedinelé prípady,kedy napríklad pri podiel
nickom zbere jabik jeden pracovník v priebeh

jedné

ho týždňa naoberal 50 q jabik, čo predstavovalo od
menu v množstve 2,5 q pre pracovníka, t.j, v cene
5 Kčs ia * kg ..i.jdnc'u 1o250^- Ľčs,

Pri .pohľade do budúcnosti sme nútení uvažovať.
o ďalšom využití mechanizácie a návých foriem :od— ;,.;)
menovania za. vykonanú prácu, pretože prudký vzrasti;
objemu výroby ppdmieňova.ný veľkým rozsahom nových.
výsadieb prinesie organizácii nielen rad-osť z úro
dy,- z dosiahnutých výsledkov, ale aj nnožstvo ma^-.
lých i veľkých problémov so za.bezpečova.ním zužitko—
vania. úrod od .ochrany a výživu ra'blín až po zber,
úrody a. jej,pdbytova.nie pre spracovateľský priemy
sel. -a.-.pr iamy ko nzum.
......

v c^ p
Ing. Dušan PauIíRr
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y ť K I M A PLVI PRI
3T6FAVS .
.. -<.MNV
„„**«—V....

Komisia, poľnohospodárstva, lesného .a vodného,. ^

,

hospodárstva, pri MNV v Stupave bola vytvorená. .
v roku 1976. Od začiatku svoje j činnosti .sa zao- . .
bera^la. pomerne rozsiahlou nájp'lňou' ^?^,caľ súvisia
cou^ so samotným názvom komisie^

' ''"t.;

Najrozsiahlejšia činnosť sá vykonáva.-na.úseku
poľnohospodárskom so zameraním na postupné-využi
tie všetkej poľnohospodárskej pôdy' v k^ú*i Stupavy*
Značná časť PPF sa. fačala intenzívnejšie využívať*-.
Soli založené 3 záhradkárske zväzy, ktorérpre. svo
ju činnosť ma.jú k dispozícii cca. 27 ha. poľnohospo
dárskej pôdy. Ďalšia, časť sa. rieši v tom, smere^ že
jednotliví drobní uživa.telia. ' a. vlastníci pôdy bu
dú^ postupne majetkoprávne 'usporiadaní*;

-

^,

Ďalšia, činnosť spočíva, v komplexnej, ochrane ži
votného prostredia, kde za.tiaľ- vykonáva'it?arkontrol'nú činnosť. V záujme ochrany životného ŕpro.stredia
vykonáva pravidelné kontroly miestnych organizácií
a závodov, kontrolu ochrany vodných tokov, kontro
lu znečisťovania, okrajových častí obce a: blízkych
lesov. V tomto smere spolupracuje s SZOPK a zložka
mi NF, ktorých činnosť súi+isí s náplňou, práce

*

misie PLVH. Pravidelne ročne vykonáva kontrolu
a vyhodnocovanie miestnych parkov a verejných priev
sbraím'uiuv. Zistené nedostatky sa. podľa ich rozsahu
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riešia, prostredníctvom ra.dy MNV, prípadne priamo.
Komisia a.ko poradný orgán rady MNV pomáha, zabez
pečovať pomoc jednotlivým poľnohospodárskym závo
dom v obci. Zúčastňuje sa pri prerokovaní sezón
nych plánov t jt.6*ot2,ivých etapách.
Značnú prácnosť si vyžiada, úprava smetísk, kto
ré boli zlikvidované hlavne pri štátnych cestáchpod lanovkou, pri obalovačke Mást, na železničnej
ulici, pri starol cintoríne, na Marianskej ulici
a pod. Nedostatkom je, že niektoré z uve^^ých
smetísk sa občanmi opät<

znečisťujú, takže mu

sia. nasledovať tové úpravy.
Spolu s komisiou pre PaV v súčinnosti s odbo
rom výsta.vby MNV vykonávala komisia PLVH kontro
la chatových osád a nelegálnu výstavbu na PPF.
Komisia vybavovala korešpo*

*.ciu, ktorá sa tý

kala jej činnosti. Boli vybavované pripomienky
a sťažnosti občanom týkajúce sa využívania PPF
a ostatných s tým súvisiacich otázok. Snahou bolo
zabezpečiť postupnú obnovu veľkého pa.rku a vytvo
riť t ňom zdravé prostredie.
Úloha, ktorá komisiu PLVH v nasledujúcom obdo
bí čaká, bude zabezpečovať spolu s MNV komplexnú
HTUP, a. tak s konečnou pla.tnosťou úplne dorieši vy
užitie PPF v lokalitách Grefty, Trenky, Vrchná
Hora a Lintávy.
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Zasadanie komisie se. uskutočňuje jeden krát
'.

^

.

.

------

do mesiaca. Komisia, má celkom 8 členov a. 4 akti
vistov.
%),Veroni treba, zdôra.zniť, že niektorQ-otázky
pri. za.be zpečovaní ochrany životného proistredia.
a, využívania PPF sa. nedarí zvládnuť.; Žiada

sa.,

aby zložky NF a tiež samotní občania, boli nápomoc
ní' pri riešení tejto problema.tiky. Ochrana život
ného prostredia, je predsa vecou nás všetkých!

Mária. Mihalovičová
ta.jomníčka. komisie PLVH
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ZASADAL MIESTNY NÁRODNÝ VÝBOR V, STUPAVE

Dáa. 7.12.1964 sa. zišiel Miestny národný výbor na
svoje tohoročné posledné plenárne zosadnutie. V zmy
sle plánu práce prerokoval dôležité body programu
z oblasti práce MNV, hodnotilo činnosť orgánov a pl
nenie óeloobecného socialistického záväzku.
Záväzkové hnutie je významným prostriedkom roz
voja, pracovnej iniciatívy a občianskej aktivity,
ktorej výsledkom je komplexné plnenie volebného pro
gramu Národného frontu. Miestny národný výbor v Stu
pa.ve výchádzal z toho, že základným predpokladom
plnenia caloobecného socialistického záväzku je
aktívna, masová úča.sť občanov v spoločenských a hos
podárskych organizáciách, pri každodennom plnení
úloh, ktoré z neho vyplývajú.
Dotrajšie skúsenosti dokazujú, že naši poslanci
sú dobrí organizátori na zodpovednej politickej aj
odbornej úrovni, ktorí sa vedia, orientovať v súčas
nej politickej a ekonomickej situácii a. s týmto po
hľadom dokážu zhodnotiť oprávnené potreby občanov
a usmerniť ich iniciatívu a, aktivitu. Spojenie po
slancov s občianskymi výbormi, ich vzájomná spolu
práca a koordinácia, činnosti predsta.vuje neoceniteľ
nú silu pri realizácii úloh.

..

-.r

- 15 V investičnej časti ä.kcié "Z" na. 'ctvoc'^ akciách,
a to "Výkupni druhotných surovín^' a. ''Športovotur^stickej ubytovni" bola vytvorená hodnota,
diela v čiastke í.922 tis. KČS pri finančnom
náklade 1 .345 tis. Kčs. BrigádíLckýnti prácajni
občanov, prácami podnikov - poskytovaním me
chanizmov, teda. svojpomocne, boli vykonané prá
ce v hodnote 577 tis. Kčs. V investičnej časti
akcií "Z" bolo celkom odpracovaných 14.000 bri
gádnických hodín. Z uvedeného vyplýva, že úlohy
v tejto oblasti sa nielen spl'^Ai* o.le vysoko
prekročili.
V

neinvestičnej Časti akcie "Z" podľa obsaho

vého zamerania, bola. pozornosť zamiraná predovšet
kým na. zveľaďovanie a. skrášľova.nie životného pro
stredia v obci. Do tejto časti patria, samozrejme
i úpra.vy zabezpečované občanmi pred rodinnými do
mami, rofičľV deti škol6ký<:.h a predškolských za
riadení vo svojich objektoch i úpravy, ktoré za
bezpečovali miestne podniky, závody a organizácie
v a.reáli svojich zariadení a v ich blízkom okolí.
Podľa, doterajšieho vyhodnotenia zložky Národného
frontu odpra.cova.li v brigádnickej činnosti 76.300
brigádnických hodín a občania v obci organizovaní
posln.nca.ii

a občia.nskymi výbormi odpracovali cel-
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kom 240.000 brigádnickách ohdín.
Všestranná iniciatíva a. aktivita, občanov v
Stupave je podložená 1.212 indiviŕ&álnymi a. 73
kolektívnymi záväzkami. Už z tohoto t^bľtdu je
vidiek záujem občanov o rozvoj a skrášľovanie
našej obce.
Tu je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa.
akýmkoľvek spôsobom podieľali na. zabezpečovaní
a* plnení úloh nášho volebného programu a socia
listického záväzku v roku 1964. Sme presvedčení,
že všetci poslanci MNV, občianske výbory, spolo
čenské organizácie a. všetci občania urobia, v bu4
dúcom roku všetko pre to, aby sme vytvorili v na.šej obci ešte väčšie diela, ako v tomto roku, kto
ré prispejú k rozvoju obce, uspokojovaniu opráv
nených potrieb

občanov a k tvorbe a ochra.ne ži

votného prostredia.

Štefan
tajomník

G r ó f
MNV
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S P O L O 3 E N S KÁ
Deti narodené v

K R O N I'K'A

štvrtom: štvrťroku roka Ť 984' ^

Petráš Boris

„

9.1 Ó.í984

Nemčovič lukáš

23.10.1984

Kotás.ek Pe-ter . ..

10# 1 964

Mozová Katarína

**

:

6; /10.1 96% '

Kučera. František

17.10.1984

Veselá Kristína.

20.10.1984

Duf ková.Martina

..11.11.1984

Zelinka Martina.
Lc.ndl Ján

,
*

".

Filípková Jana
Goldschmidtová Lucia
Kavická Jana,
Jaš ková Dana

.

27+10.1984
-27.40.1984
. 28.10.1984
31.10.1984

'í. 11.1P34
. , '

[

2. 11.1934

Zelenka Štefan

20.11.1964

Brauneckerová Kristína

22.11.1984
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KINO - KINO - KINO - KINO - KINO - KINO - KINO

j a n u á r
1.1.

1955

?.*!?& 'ŠIFRA - ndr film kl, mp
mládeži prístupný +2,-

4.1.

MÁ LÁSKA S JAKUBEM - šsl. film, kl mn
mládeži neprístupný, **2,-

8.1.

YBit A VTÁK - frn film, kl mp
mládeži prístupný, +2,-

11.1.

HADÍ JED - čsl. film, ^

mp

mládeži prístupný, +2,15.1.

DIVOKÁ POĽOVAČKA KRÁĽA ?TACHA - sov kl mp
mládeži prístupný, +1

18.1.

AGATHA - a.ngl. kl mp
mládeži prístupný, +2,-

22.1 .

NA DRUHOM BREHU SLOBODA - slov. film, kl mp
mládeži prístupný, +2,-

25.1.

BIELY MYS - film usa., šup mn
mládeži neprístupný, +2,-

. *
29.1.

COLNICA -

^ ^
mládáži narpístupný +1,-

- 19Mládežnícke filmy:

6. t.

- 30V. film, kl mp

'3*1,

AL4BYCVÝ HRAD - ru** fi^m, kl +1.-

20.1.

CUKR0VÁ BÚDA - čsl. film, kl +1

27.1.

VEl,KÝ. BAZÁR - frn film, kl mp
6.-.7.-.8.- Kčs

Detské filmy:
t

t.

^;

..

* '

PAIWA A NETVOR - čsl film, kl

6. 1.

KRÁSNA VARVARA - sov. film, kl

13.1.

MÁRIA A MIRABELA - rum. film.kl

20.1 .

DOBRODRUŽSTVÁ R0BINS0NA CRUSOA - čsl kl

27 J

NA FILMOVOM PLÁTNE DEŤOM - páano kl

Začiatky kinopredstavení:
detské

o 14,00 hod.

mládežnícke

o 17,00 hod.

večerné

o 19,30 hod.
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