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Vážení spoluobčania !
Pri vstupe do nového roka. zvykneme hodnotiť uply
nulé obdobie. Aj naše stranícke a štátne orgány
v januári hodnotili výsledky úsilia Miestneho ná
rodného výboru za. rok 1964.
Mohli by sme vypočítavať úspechy starého roka,
taktiež by sme mohli poukazovať na. problémy a
nedostatky, ktoré pretrvávajú a. bude ich treba,
riediť v tomto roku.

úspechy

neprišli samé, je to

výsledok tvorivej a. iniciatívnej práce pracujúcich
Stupavy, poslancov, členov zložiek Národného fron
tu a. občianskych výborov. Hlavné úlohy Miestneho ná
rodného výboru v oblasti ekonomického , sociálneho
a. kultúrneho rozvoja našej obce sú obsiahnuté v celoobecnom socialistickom záväzku, ktorý je zamera
ný na. uspokojovanie potrieb občanov Stupavy, na. ich
kultúrne vyžitie, ale hlavne na. ochranu a. tvorbu ži
votného prostredia*
Dnes, po ročnom odstupe od prijatia,

celoobecného

socialistického záväzku môžeme s uspokojením povedať,
že úlohy v n.om obsiahnuté neboli len splnené, a.le
i prekročené.
Nadchádzajúci rok je veľmi dôležitý hlavne preto,
že je posledným rokom 7. päťročnice.

Sme si vedomí

toho, že nás čakajú veľké problémy pri dosiahnutí vy
týčených cieľov.

!
- 2 Od začiatku tohoto roka. je Stupava, zaradená me
dzi strediskové obce, čo sa samozrejme prejaví v
riadiacej činnosti i vo výkone štátnej správy. L
Zvládnuť úlohy vyplývajúce z rozšírenej právomoci MNV
sa

dá jedine ďalším skvalitnením všetkej práce odbo

rov, orgánov a poslancov MNV, úzkou spoluprácou .
s občianskymi výbormi, zložkami Národného frontu
a. vneposlednej rade s podnikmi s závodmi.
Pri tejto príležitosti chcem úprimne poďakovať
všetkým, ktorí sa svojou obetavou prácou pričinili
o dobré výsle ky v uplynulom roku. Súčasne vysoko
oceňujem široké záväzkové hrnutie, ktoré pracovné ko
lektívy i jednotlivici rozvíjajú na. počesť 40. výro
čia oslobodenia, našej vlasti.
Do Nového roku 1935 želám všetkým občanom v mene
straníckych a. štátnych orgánov i v mene svojom veľa
zdravia., spokojnosti a vzájomného porozumenia. Pri
čiňme sa všetci o to, aby sa nám spoločná práca, dari
la, aby sme v tomto roku mohli pracovať v spokojnosti
a kieri !

Dr. Anton
predseda

M ó z a
MNV

- 3 VĽK

MNV
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Vybavovanie sťa.žností na MNV

Výbor podľa, plánu práce každoročne vykonáva, pre
vierku na. tomto úseku. Previerkou sme zistili, že za.
sledované obdobie roka 1981 bola. úroveň vybavovania
sťažností dobrá. Podaných bolo celkom 44 oznámení,
z toho 6 podaní spĺňalo náležitosti sťažnosti.
Z týchto šiestich sťa.žností 5 riešila, komisia, ochra
ny verejného poriadku a. 1 odbor výstavby. Z uvedeného
počtu boli 2 sťažnosti doriešené po stanovenom ter
míne, čo bolo zapríčinené neskorším zasadnutím vybavujú
cej komisie. Pri previerke neboli zistené opakované
sťažnosti pre nekvalitné vybavenie pôvodných sťažnos
tí. Uznesenia, rady ONV k otázke riešenia sťa.žností
sa naplnili. Na záver pr.evie^ky boli prijaté opatre
nia. pre vylepšenie administratívnej legendy.
V

priebehu roka 1962 vykonali členovia Výboru ľudo

vej kontroly na MNV 2 previerky. Zistili, že za toto
obdobie bolo na MNV zaevidovaných 10 sťa.žností. Z to
ho to počtu bolo 6 doriešených a. 4 mali charakter dlho
dobého riešenia. 2 sťa.žností boli anonymné. Výbor mu
sel konštatovať nespokojnosť s úrovňpu vybavovania

- 4 sťažností, lebo pre nekvalitné vybavenie sťažností
sa. vyskytli 3 opakované sťažnosti. Ďalej boli zis
tené nedostatky pri dodržiavaní stanovenej lehoty
vybavovania sťažností. Sťažnosti, ktoré riešili
jednotlivé komisie pri MNV, neboli evidované v cen
trálnej evidencii, a tým skresľovali počet podaných
sťažností na MNV. Výbor považoval za nutné navrhnúť
a.by rada MNV prijala účinné opatrenia na. zamedzenie
opakovaných sťažností e (ia.lej sa dôsledne riadila
vyhláškou číslo 150/1958 Úv., kde je jasne vytýčený
postup pri riešení sťažností.
Halšia previerka, na, MNV sledovala úroveň vybavo
vania. sťažností za. obdobie január-september 1983členovia VĹK zistili nasledovné: v priebehu kontro
lovaného obdobia bolo na MNV podaných spolu 26 oz
námení, z toho 22 sťažností. Naviac boli riešené 2
sťažnosti postúpené od VĽK ONV Bratislava-vidiek.
Z uvedených 28 prípadov bolo 7 anonymných podaní.
Sťažnosti boli zamerané na porušovanie susedských
vzťahov, socialistického spolunažívpnia, na majetkovo-prívne spory bolo podaných 24 sťažností, _
3 sťažnosti na. socialistické organizácie a. 1 sťaž
nosť na MNV v Stupave. Všetky riešené sťažnosti bo
li vybavené v stanovených termínoch. Nevyskytla, sa
opakovaná sťažnosť. Nebol zistený prípad, že by
gť&žnogť riešil pracovník-orgán, proti ktorému sa

ozval. Pri riešení sťažností nebola potrebná prítom
nosť zástupcov odborových orgánov.
Úrovňou vybavovania, sťažností, podnetov a. pripo
mienok pracujúcich sa. pravidelne polročne zaoberá
rada. MNV a rez r' ročne plénum MNV.

Záverom správy

z tejto previerky VĽK konštatoval, že úroveň vyba
vovania sťažností a. pripomienok pracujúcich sa. pods
tatne zlepšila.. Musel však upozorniť na porušovanie
vyhlášky č. 150/1958 § 4 pri práci s ústnymi sťažt
nosťami, pri evidovaní ktorých sa. má spísať krátky
záznam a. po prečítaní predložiť sťažovateľovi na, pod
pis. äa.lej je potrebné riadiť sa no.vovy danými Zásada
mi pre prácu so sťažnosťami platnými od 1. januára,
1963.
V

roku 1964 vykona.li členovia, výboru na MNV pre

vierku za. obdobie október 1983 - október 1984. Zis
tili nasledovnú úroveň vybavovania sťažností:
Na. MNV v Stupave je zavedená centrálna, evidencia
sťažností v osobitnom zošite na sekretariáte u predse
du,

Evidencia, je členená na sťažnosti, námety a pri

pomienky.
Ústredná evidencia obsahuje všetky náležitosti § 5
vádnej vyhlášky číslo 150/1958 Úv.
Evidencia, umožňuje sústavnú kontrolu včasnosti a. správ
nosti vybavenia sťažností, podnetov a. pripomienok* Ma
teriál, týkajúci sa sťa.žností je zakladaný osobitne

-

6

-

sťa.žností spracovávané podľa normy základných hľa
dísk pre vybavovanie sťažností, oznámení a. podne
tov občanov a. organizácií, ktorá nadobudla platnosť
1. januára 1963.
Za kontrolované obdobie bolo zaznamenaných 3#
podaní, z toho 5 podaní spĺňa náležitosti sťažnos
ti podľa, vyhlášky Č. 150/19% Úv. Všetky sťažnosti
boli riešené v stanovených teraínoch a sťažovatelia,
boli písomne informovaní o prijatí a. spôsobe vyba
venia. sťažnosti.
Výbor ľudovej kontroly záverom správy konštatuje,
že úroveň vybavovania, sťa.žností je na dobrej úrovni.
Kladne hodnotí, že oproti roku 1983 sa počet sťaž
ností podstatne znížil. Opätovne však musí upozor
niť na, porušenie vyhlášky č. 150/1958 § 4 pri práci
s ústnymi sťažnosťami, pri evidovaní ktorých sa mu
sí

3 písa.ť

krátky záznam a. predložiť sťažovateľovi

na. podpis.
V druhej časti nášho príspevku o činnosti Výbor
ru ľudovej kontroly Vás, vážení spoluobčania, oboz
námime z rozsahom činnosti Výboru ľudovej kontroly
na. úseku práce pri riešení sťažností.
V priebehu II. polroka. 1981? výbor riešil 4 sťaž
nosti, z ktorých 1 bola. anonymná. Výbor všetky sťa.žnosti riešil so zodpovednými pracovníkmi. Okrem 1 bo
li všetky sťažnosti vyriešené. K sťažnosti o nedos
tatku niektorých druhov tovaru v potravinárskej pre-

-7

-

da.jni /výbor situáciu ns. predajni preveroval/, zis
til, že bolo nedostatočne zodpovedané sťažovateľovi
vedením závodu ZDROJ Senec.
V roku 1962 bolo výboru postúpených 6 sťažností.
1 sťažnosť bola. postúpená na. vybavenie komisii och
rany verejného poriadku, ktorá bola. v stanovenom ter
míne vybavená. Ostatné sťažnosti boli vyriešené ku
spokojnosti sťažovateľov.
Týkali sa:
- riešenia, bytovej otázky sťažovateľky
- sťažnosti na vedúceho kaviarne ZK Cementár
r- zistenia, počtu vodovodných prípojok v chatovej
oblasti Píla.
- riešenia, výkupu ovocia a zeleniny od drobnopesto- '
va teľov,
Ďalej sa. výbor zúčastnil na riešení sťažnosti postú
pených od Výboru ľudovej kontroly Okresného národného
výboru.
Za sledované obdobie roka 1963 prišlo výboru 8 sťaž
ností, z toho 1 anonymná. Na. dvoch z nich sme spoluprác
covali pri riešnní s VÍ,K ONV. 6 sťažností bolo vyrieše
ných, 2 boli v štádiu dlhodobého riešenia.
Týkali sa.:
- zriadenia vodovodnej prípojky, rozkopávky cesty, ne
správneho postupu komisie obchodu a, cestovného ruchu
pri riešení anonymnej sťažnosti, neoprávnehého užíva
nia poľnohospodárskej pôdy, nedostatku pitnej vody,

- 8 neodpovedania na list adresovaný na MNV, straty pit
nej vody pri prácach na výstavbe bytov pre Minister
stvo národnej obrany.
V

roku 1964 riešil výbor 6 sťažností, z toho 2 bo

li postúpené od VĹK ONV.
Sťažnosti boli zamerané:
- 2 na. nedostatok pitnej vody, na riešenie vlastníc
kych práv pozemku, na. nevybavenie žiadosti na. MNV,
susedské vzťahy, na odvoz sta.vebného materiálu
z verejného priestranstva.
Z uvedeného počtu boli 4 sťažnosti opodstatnené
a 2 neopodstatnené. 2 prípady boli uza.vreté napomenu
tím. Riešenie sťažností si nevyžiadalo účasť poslan
cov.
Záverom treba, povedať, že máme veľkú radosť z toho,
že sa na. nás občania obracajú s dôverou o pomoc. Na.
druhej strane by si mali sťažovatelia, uvedomiť tú sku
točnosť, že neopodstatnené sťažnosti nám zbytočne za*?'r
berajú veľa času, ktorý by sme

mohli venovať nalieha

vejším úlohám. To isté platí aj o anonymných sťažnos
tiach, a to najmä preto, že po prešetrení sťažnosti
nemáme možnosť sťažovateľovi ani odpovedať. V nejed
nom prípgde sa. potom stáva, že teniistý sťažovateľ sa.
sťažuje na vyššie orgány vo veci, ktorú sme riešili aj
my. To v konečnom dôsledku môže u vyšších o;gánov bu
diť dojem o pasivite MNV pri riešení sťažností, hoci
práve opak je

s

na. orgány s tatu

- 9 s problémom doslova, malicherným, kecL týmto problé
mom môžeme predchádzať dôsledným rešpektovaním na
šich zákonov a svedomitým plnením svojich povinnos
tí, každý na. svojoh pracovisku. Neskrývajme sa. za
anonymitu, ke<5 svojim kritickým postojom a. zároveň
konštruktívnym návrhom pomôžeme vyriešiť problémy
každodenného života, V duchu správnych medziľudských
vzťahov, vzájomného porozumenia a. pochopenia., kde ne
bude mať miesto závisť, nenávisť a zlomyseľnosť, za
želajme si veľa pekných mierových dní v yovcm roku

1 98 5

!

Mária.

Lachkovičová

členka. Výboru ľudovej kontroly MNV
v

Stupave
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Nové cenové predpisy
Vyhláškou Federálneho ministerstva finaJicií čís
lo 122/1964 Zb. o náhradách pri vyvlastnení stavieb,
pozemkov, porastov a. práv k nim je upravený spôsob
určenia. vý5ky náhrady za. vyvlastnenie stavieb, po
zemkov, porastov, a. práv k nim štátom, občanom, iným socialistickým organizáciám než štátnym a. iným
organizáciám než socialistickým. Náhrada podľa ci
tovanej vyhlášky sa. poskytuje:
- za. obytné domy, stavby na. individuálnu rekreáciu,
garáže, studne, ploty, ostatné s a.vby, vonkajšie
úpravy, nedokončené stavby, pozemky a, porasty
- za. odňatie, prípadne obmedzenie práva, osobného
užívania pozemku
- za zrušenie, prípadne obmedzenie s.lebo zriadenie
práva, zodpovedajúceho vecnému bremenu k pozemkom,
stavbám a. porastom.
Vyhláška sa nevzťahuje na. náhrady pri vyvlastnení
bytov a. miestností v osobnom vlastníctve r.eslúžia,cich ne. bývanie.
Vyhláškou Slovenského cenového úradu čí^lo 129/34
Zb. o cenách stavieb, porastov, pozemkov, úhradách
za. doča.sné užívanie pozemkov sa. rušia, vo vyhláške
vymenované ustanovenia, vyhl. číslo 47/69 Zb. o cenách
stavieb v osobnom V

^

n^radach pri vy- -

- 11 vlastnení nehnuteľností. Ďalej sú zrušené výmery
Slovenského cenového úradu číslo 315/126/78 o ce
nách pozemkov.
Vyhláška, číslo 122/1984 Zb. a vyhláška 129/1984
Zb. nadobudli účinnosť 1. januára 1985. Myslíme si,
že tieto cenové predpisy budú občanov zaujímať, a
preto poskytneme a.spoň skrátenou formou výklad tých
to predpisov,
Najväčší záujem sa bude prejavovať o vyhlášku
číslo 129/1984 Zb„, ktorou sa. ustanovuje spôsob zis^
tenia ceny:
- za. obytné domy
- za stavby pre individuálnu rekreáciu
- za garáže
- ploty
- studne

-

- za ostatné stavby
- za vonkajšie úpravy
- za nedokončené stavby
- za pozemky
- za. porasty
na. účely prevodov a. prechodov vlastníctva, k nim.
Ďalej sa. touto vyhláškou ustanovuje spôsob zistenia
úhrndy

za zria.denie práva osobného užívania, pozemkj,

náhrady za. dočasné užívanie pozemkov.
Podľa, tejto vyhlášky napríklad cena. rodinného domu
sa

zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. F)-

- 12 dla.žie sa. ocení tak, že hodnota, jedného bodu sa. vy
násobí počtom bodov, ktoré sú uvedené v prílohe

2

tejto vyhlášky a. plochou podla.zia. v n .
Hodnota, jedného bodu je Kčs 1,-. Vo vyhláške sa.
vysvetľuje, Čo treba rozumieť pod plochou podlažia
pre zistenie ceny. Do plochy podlažia sa. nezapočí
tava. plocha príslušenstva, pokiaľ je mimo objektu
a plocha vedľajších stavieb, ako sú dreváreň, kôl*
ňa., garáž a. podobne, ktoré nie sú s rodinným domom
prevádzkovo spojené. Cena. rodinného domu sa. prie
merne zníži o opotrebenie s prihliadnutím na. jeho
stav a. predpokladanú životnosť. Pri bežnej údržbe
sa. spravidla zníži o 1 % z? každý rok veku stavby,
najviac však o 80 %.
Vek stavby sa. počíta podľa času skutočného uží
vania.. Ak sa. vek nedá zistiť takto, počíta sa. od
kolaudačného rozhodnutia, alebo iného dokladu, ak
nie je ani to, určí sa odhadom. Obdobme ako rodin
né domy, zistí sa. cena. obytnej časti roľníckej
usadlosti, ak sa. považuje za. rodinný dom, pričom
časť zastavanej plochy obsahujúca, miestnosti určené
na poľnohospodárske účely, sa. ocení sadzbami? a. to
^

/

vynásobením

ceny 1 m

2

nej plochy. Hodnota 1 m

v

celkovým počtom m

2

za.sta.va-

zastavanej plochy pre urče

nie takýchto miestností poľnohospodárskych usadlostí
v triede kvality I. ^e Kčs 12,-, v triede kvality II*
Kčs 9,-, v triede kva.lity III.

^

, *1 ,ýmt* úda-

- 13 jom korešpondujú prílohy citovaného predpisu.

Predpokladáme veľký záujem o vysvetlenie týcht*
nových cenových predpisov, a. preto postupne v jed
notlivých číslach časopisu "Stupa.va.n" budeme pod-,
rpbnejáie vysvetľovať nový cenový predpis.

Dr. Július
Prom.práv. Emília

Laitman
Hasonová

Manželská a. predmanželská poradňa.

Od 1. februára. 1965 na MNV v Stupave začalo pô
sobiť detašované pracovisko Manželskej a. predman
želskej poradne pri ONV Bratislava-vidiek, vždy vo
štvrtok od 8,00 hodiny do 16,30 hodiny v malej za
sadačke. ^eho služby môžu vyhľadať záujmecovia.
spontánne, aj bez predchádzajúceho ohlásenia sa.
Poradenskú pomoc

tu poskytuje psychológ, ktorý p*d-

ľa. potreby môže sprostredkovať spoluprácu s odbor
níkmi z iných vedných odborov, ako sú psychiater,
právnik, gynekológ, sexujlóg, psychoterapeut, ge
netik a podobne.
Poslaním poradne je poskytovať pomoc manželom,
snúbencom a. iným osobám pri riešení ich partner
ských a rodinných vzťahov, ako aj ďalších problé
mov súvisiacich s rodinným životom /vedenie domác
nosti, hospodárenie s rodinným životom, neplodné
manželstvo, plánovanie rodičovstva., spolužitie
s rodičmi jedného s partnerov a podobne/.
Dvojica vstupujme do manž^ítdt'í'a môžu využiť
tiež individuálne služby poradne. Vhodné je to naj
mä u dvojíc vstupujúcich do manželstva, po druhýkrát
alebo prinášajúcich do manželstva deti z predchádza
júceho manželstva. Psychológ sa tu s partnermi za
myslí nad možnými problémami novovytvára.júc<s.j sa rodi
ny, adaptáciou všetkých člen^-" f.-. -

' „ .^^nu

v -rí

- 15 pa.de potreby môže psychológ viesť rof^nnú terapiu.
Cieľom tejto spolupráce je vytváranie dobrých part
nerských a rodinných vzťahov, v ktorých sa partneri
vyhnú chybám z minulosti a. deti prijmú nového rodi
ča. za svojho.
Poradňa, tiež poskytuje pomoc slobodným matkám pri
riešení sociálno-právnych, partnerských a. osobných
problémov, ako aj osobám bez partnerských vzťa.hov,
osamelým osobám a. podobne.
0 úspešnosti riešenia prípadu rozhoduje vo výraz
nej miere štádium manželskej krízy, v ktorom manže-^
lia poradňu vyhľadajú. Poradenský najúspešnejšie sú
tie prípudy, kelí klienti prichádzajú do poradne spon
tánne v čase, kecL si uvedomia., že riešenie problémov
je nad ich sily, o rozvode zatiaľ neuvažujú. Sú sil
ne motivovovaní problémy prekonať, s pomocou odborní
ka. ss to takmer vždy podarí.
Náročnejšia je situácia, v tých prípadoch, ktoré do
poradne prichádzajú na podnat národných výborov alebo
spoločenských organizácií a. podobne, pretože zverejne
niu ma.nželského rozvratu predchádza často niekoľkome
sačné obdobie rodinných problémov a klienti už strácajú nádej na. zlepšenie ma.nželského spolužitia ... Ná
ročnejšie je riešenie prípadov prichádzajúcich do po
radne zo súdu, z rozvodového

pojednávania. Ich kríza

je buH dlhodobá, alebo rozhodnutie pre rozvod je unáh
lené, ale pevné. 3asť týchto manželských párov sa podá-

- 16 -

rilo zachrániť.
Odborníci poradne sa. každým prípadom dôkladne
zaoberajú a snažia sa. klientovi - po dôkladnej ^
diagnostika vzťahu - pomôcť nájsť najvhodnejšie rie
šenie tejto krízy. Ak nie je možné manželstvo zachrá
niť, či už z príčin objektívnych /dlhodobý rozvrat,
jeden z partnerov je patologický

a. podobne/ aleto

subjektívnych /ľahkovážny postoj partnerov, negatív
ny postoj k riešeniu objektívne riešiteľných problé
mov/, snažíme sa pomôcť klientovi zvládnuť rozvodovú
a porozvodovú situáciu. Ide

predovšetkým o čo naj

menšie ohrozenie duševnej rovnováhy všetkých členov
rodiny a nezaťahovanie detí do svojich sporov v prie
behu rozvodu a. po rozvode manželstva, vybudo&anie no
vého životného

spôsobu a. vytvorenie vhodnej atmosfé

ry pre výchovu detí oboma rodičmi, neopakovanie tých
istých chýb v nových partnerských vzťahoch, za.členenie novoprichádza.júceho partnera, do rodiny a. mnohé
iné.
V

mysli mnohých ľudí prežíva, predsudok; že ak si

človek problém nevyrieši sám, iní mu '

nemôže pomoc u

vyriešiť ho . Je to často na škodu, pretože potom títo
klienti prichádzajú do poradne vo veľmi pokročilom
štádiu krízy, kec). náprave jo už veľmi obtiažna.. Doda
točne ľutujú, za pomoc poradne Revyhľada,li skôr. Iní
zase nenašli dosť odvahy k ťom'."*b kroku, i kecL o nom
uve.žovc.li,...

- 17 Klienti, ktorí s pomocou poradne dokázali riešiť
svoje problémy a manželstvo sa podarilo zachrániť,
hodnotia, toto manželstvo po prekonaní krízy ako
lepšie, než kedykoľvek pred tým, pretože sa. práve
prekonanou krízou naučili viac vážiť jeden druhého,
byť voči sebe ohľaduplnejší a. viac zvažovať slová,
ktoré si povedia.. Pochopili, že preto, aby manžels^
tvo bolo šťastné a. prenášalo človeku životnú spo
kojnosť sa treba, pričiniť a svoj vzájomný vzťah si
pestovať a. keH treba., vedieť bojovať o vzájomné po
rozumenie a lásku.

Dr. Mária. Chalouplcová.
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ZÁVODNÍ

KLUB
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S L Á V N O S Ť

V Í Ť A Z N É H O

F E B R U Á R A

V kultúrnom programe učinkujú žiaci Základnej ško
ly kpt. Jána Nálepku a Ľudovej školy umenia..

S L Á V A

KSČ

A

P R A C U J Ú C E M U

Ĺ U D U !
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Základná chrakteristika rozvoja obce

Naša obec Stupava, ktorá je vyše 7$0-ročná, le
ží na úpätí Malých K.*rptá
Gravitujú k nej obce Marianka a Borinka. S Bratis
lavou - hlavným mestom Slovenke j socialistickej re
publiky ako aj a okolitými obcami je zabezpečené auto
busové spojenie ČSaD.
Počet obyvateľov k 31.12. 1984 bol 8.326. V roku 1964
sa narodilo 135 detí a zomrelo 181 občanov. Do našej
obce sa prisťahovalo 269 občanov a odsťahovalo sa
252 občanov.
Podniky a závody zamestnávajú 1884 občanov. Sa prácou
odchádza z obce /a to prevažne do Bratislavy/ 2.33$
občanov. Stredné a vysoké školy z

šej obce navšte

vuje 386 študentov.
Politicko-organizačná činnosť - tráci. a. činnosť MNV
Miestny národný výbor v Stup ve v priebehu roka 1984
zabezpečoval a plnil svoje úlohy prostredníctvom 69
poslancov MNV, 10 komisií, Výboru ľúdovej kontroly a
Zboru pre občianske záležitosti.
Životná úrove&:
Životná úroveň našich občanov je vysoká. Dôkazom toho
je vybavenie domácností, finančné a materiálne

zabez

pečenie rodiny ako aj skutočnosť, že v obci sú 4 pôdni—

-
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ky,. z toho 2 podniky s celoslovenskou pôsobnosťou
a. 14 závodov.
Na.ši'občania, vlastnia 2.100 televízorov a. 872
osobných automobilov.
Objem vkladov v miestnej pobočke štátnej spori
teľne v Stupa.ve pri počte vkladateľov 8.786 činil ku
koncu roka. 198 4 93,8 3 9.000.— Kčs. Prírastok v roku
1984 činí 2,814.000.-Kčs-. V roku 1984 boli poskyt
nuté pôžičky vo výške 6,261.000- Kčs. Výška, vyplate
ných dôchodkov za. rok 1984 činí 19,600.008.-Kčs..pri
počte 1.327 dôchodcov. Oproti minulému roku je vo
všetkých ukazateľoch prírastok, čo dokazuje, že ži
votná úroveň našich občanov má stúpajúcu tendenciu.
- Maloobchodný obrat v p edajniach našej obce zs. rok
1*984 činil 79,159.168.— Kčs. Oproti roku 1933 je i
nižší o ^,-^47.995.—

Kčs. V prevádzkach Reštaurácií

a. jedální bol zs. uvedený rok obr^t 14,603.620.— Kčs.
Služby obyvateľstvu zabezpečuje Okresný podnik
komunálnych služieb v Pezinku prostredníctvom svojich
prevádzok. Ďalej v našej obci poskytuje služby Okres
ný podniky miestneho priemyslu v Modre, ktorý má
v našej obci 4 prevádzky.
Kultúrne vyžitie občanov našej obce zabezpečuje Závod
ný klub ROH Cementár. '
Miluse

!sIikuláští]^ová

vedúco, finančného doboru"
MNV
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