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Nový
mesačník
o Stupave
Obec Stupava začala pravidelne
vydávať prvé vlastné noviny už
v roku 1984 s názvom Stupavan
a podtitulom informačný spra
vodaj obce. Noviny prešli v prie
behu nasledujúcich tridsiatich
rokov radov zmien, ktoré sa
prejavili v zmene názvu, formátu
aj tlače. Posledná aktuálna
zmena sa udiala začiatkom
tohto roku, kedy noviny zmenili
nielen názov, ale aj vydavateľa
a redakčný tím.
Súčasťou novej koncepcie
informačnej politiky mesta
Stupava je vytvorenie miesta
tlačového tajomníka
a asistenta kancelárie primá
tora na mestskom úrade. Ich
pracovnou náplňou okrem
vydávania Stupavských novín
bude zabezpečovať vzťahy
s verejnosťou, kontakt s média
mi a propagáciu mesta Stupava.
Na miesto tlačového tajomníka
nastupuje od 1. marca Milan
Greguš. Stupavské noviny
v roku 2015 vyjdú 10 krát, ich
tlačená verzia bude doručovaná
do poštových schránok domác
ností, elektronickú verziu nájdu
čitatelia na internetovej stránke
mesta. Noviny sú otvorené pre
všetkých, záujemcovia o spolu
prácu sa môžu spolupodieľať
na obsahu svojimi príspevkami
(mg)
a námetmi.
mesiac

uzávierka

marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

20. 2.
20. 3.
24. 4.
22. 5.
19. 6.
24. 7.
21. 8.
18. 9.
23. 10.
20. 11.

doručenie
do schránok
28. 2. – 1. 3.
28. 3. – 29. 3.
1. 5. – 2. 5.
30. 5. – 31. 5.
27. 6. – 28. 6.
1. 8 – 2. 8.
29. 8. – 30. 8.
26. 9. – 27. 9.
31. 10 – 1. 11.
28. 11. – 29. 11.

Kontakt na redakciu novín:
e-mail: noviny@stupava.sk
Tel.: 02 / 6020 0935
www.stupava.sk

Milí Stupavčania,
rád by som vás cestou Stupavských
novín informoval o rozhodnutiach
a zmenách, ktoré som vykonal od
menovania do funkcie primátora
mesta Stupava 15. decembra 2014.
Medzi hlavné body môjho voleb
ného programu patrilo zlepšenie
informovanosti a komunikácie
medzi samosprávou a verejnosťou.
Ďalšie ciele boli venované potrebe
reorganizácie a skvalitnenia práce
zamestnancov mestského úradu.
Sem smerovali aj moje prvé rozhod
nutia vo funkcii primátora, cieľom
zmien je zaradiť Stupavu medzi
moderne fungujúce mestá.
Prvé zmeny nastali v reorganizácii
mestského úradu, ktorý vykazoval
slabý systém riadenia, nejasné pra
vidlá kompetencií a nedostatočnú
vnútornú komunikáciu. Úpravy
sa týkali organizačných a per
sonálnych zmien, zrušené bolo
samostatné oddelenie správy ma
jetku mesta. Agenda tohto útvaru

prešla pod oddelenie územného
rozvoja a životného prostredia.
Organizačná štruktúra mestského
úradu sa rozšírila vytvorením
nových pozícií tlačový referent,
právnik, referent riadenia projektov
a verejného obstarávania. Bývalú
prednostku JUDr. Elenu Jaďuďovú
vystriedala Mgr. Zuzana Lovíšková.
Terajšia štruktúra mestského úradu
zodpovedá dnešným potrebám
moderne riadeného mesta.
Viaceré projekty a zámery kon
tinuálne postupujú z predchádza
júcich volebných období. V ďalších
krokoch je preto potrebné vytvoriť
evidenčnú databázu dokumentov
a zmlúv, konsolidovať verejné finan
cie a zinventarizovať majetok mesta.
Z tohto dôvodu bol zahájený eko
nomický, personálny, procesný a IT
audit. Cieľom je reálne zhodnotenie
situácie, v ktorej sa mesto nachádza
a stanovenie priorít rozvoja Stu
pavy. Prvé výsledky auditov budú

známe najneskôr začiatkom letných
mesiacov, ich závery budú kľúčom
k ďalším úpravám a zmenám.
Organizačné zmeny, požiadavky
na lepšiu dostupnosť, komunikáciu
a reprezentáciu, si vyžiadali aj úpra
vu vnútorných priestorov mestského
úradu. Zmena sa týka zrušenia sa
mostatnej sobášnej miestnosti na
poschodí a jej premiestnenie na
prízemie do zasadacej miestnosti.
Samostatná sobášna miestnosť na
poschodí bola využívaná pre tento
účel priemerne len 20-krát ročne,
nevýhodou bol jej bariérový prístup
lomeným schodiskom. Zasadaciu
miestnosť na prízemí bude možné
upravovať podľa potrieb využitia
deliacimi závesmi a konfiguráciou
kancelárskeho nábytku. Výraznou
úpravou prešli aj kancelárie na
druhom poschodí mestského úradu,
kde rozšírením a úpravou vznik
li reprezentatívne priestory pre
kanceláriu primátora, prednostky

a vedúcej kancelárie primátora. Pri
adaptácii priestorov boli objavené
pod kobercovou pokrývkou pôvod
né drevené parkety, ktoré tvorili
súčasť bývalého notárskeho bytu.
Spolu s pôvodným schodiskom
a zábradlím sú jedinou pôvodnou
a zachovanou výbavou bývalého
obecného domu postaveného
v roku 1910. Z tohto dôvodu som
rozhodol o ich oprave a opätovnom
využití, obnova pôvodných par
kiet zhodnotila cenné historické
prvky v budove mestského úradu
a prispela k reprezentatívnejšiemu
vzhľadu interiéru. Menšie úpravy
si vyžadujú aj priestory na prízemí
mestského úradu, realizované budú
neskôr.
Prvých pár týždňov je za nami. Ve
rím, že dosah uskutočnených zmien
pozitívne pocítia aj obyvatelia mes
ta Stupavy. 
Roman Maroš,
primátor mesta Stupava
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Nový
pediater

Vážení rodičia, všetci poznáme
súčasnú neutešenú situáciu
s pediatrom v Stupave. Rád
by som vás informoval ako
podpredseda Komisie zdravot
níctva a sociálnych vecí pri MsZ
v Stupave o možnosti riešenia
tohto problému, s ktorým komisia
pracuje. Doc. MUDr. Morico
vej (predsedníčke komisie) sa
podarilo získať pediatra
MUDr. Alexandra Černáka, ktorý
by mohol nastúpiť na miesto
MUDr. Oravcovej. Ambulancia
sa však musí pripraviť a opraviť
tak, aby vyhovovala hygienickým
štandardom. MUDr. Černák bude
zo začiatku ordinovať na polovič
ný úväzok (4 hodiny denne), ale
čo je kľúčové, bude v ambulancii
každý deň. Zdravotné karty, ktoré
zostali po MUDr. Oravcovej, sa
vrátia z BSK späť do ambulancie.
MUDr. Černák je skúsený pedia
ter s ľudským prístupom, verím,
že si ho obľúbime. Chcem vyjadriť
presvedčenie, že sa mestu
podarí odstrániť všetky technické
a administratívne prekážky, aby
sa mohla pediatrická ambulancia
spustiť v čo najkratšom čase, aby
sa odstránil tento neúnosný stav
v Stupave.
Mgr. Peter Novisedlák,
poslanec MsZ

ČLENOVIA
KOMISIÍ

Mestské zastupiteľstvo v Stupave
zvolilo na svojom 1. zasadnutí
29. januára 2015 nových členov
komisií pri mestskom zastupiteľstve.
Za členov Komisie finančnej:
Ing. Katarínu Hanicovú, Ing.
Daniela Jánoša, Ing. Mikuláša
Bernátha, Ing. Silviu Kapášovú
a Ing. Danielu Vašinovú.
Za členov Komisie územnoplánovacej,
stavebnej a životného prostredia:
Mgr. Pavla Poláčka, Ing. arch.
Máriu Seppovú, Ing. arch.
Tomáša Brbúcha, dipl. Ing.
arch. Petra Vopičku a Ing. arch.
Adriána Lakoštíka.
Za členov Komisie zdravotníctva
a sociálnych vecí: Ing. Evu Belia
kovú, MUDr. Jozefa Lacku, PhD.,
Milenu Kolembusovú, Vieru
Štefkovú a Mgr. Renatu Hornovú.
Za členov Komisie podnikateľskej, miest
neho rozvoja, regionálnej a cezhraničnej
spolupráce: Ing. Martina Seppa,
Ing. Jána Jaďuďa, Petra Valoviča,
Ing. Juraja Vojtka a Mgr. Jarmilu
Hornovú.
Za členov Komisie dopravy, infraštruk
túry a informačných technológií: Ing.
Dalibora Bošňáka, Ing. Stanislava
Vodu, Ing. Miroslava Bojcúna,
Ing. Petra Mózu a Ing. Patrika
Kollárociho.
Za členov Komisie majetkovej a legisla
tívno-právnej: JUDr. Petra Kubíka,
JUDr. Luciu Slezákovú, JUDr.
Petra Rehorovského, Ing. Karola
Hajdu a Ing. Jozefa Zelenáka.
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Mesto Stupava má dlhodobý problém so vzrastajúcim počtom
neumiestnených detí v materských školách.

P

odľa informácií mestského
úradu sa v stupavských MŠ
v školskom roku 2013/2014
nepodarilo umiestniť 106
detí, v aktuálnom školskom roku
bude tento počet pravdepodobne
ešte vyšší. Situáciu komplikuje aj
fakt, že tri zo štyroch materských
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Stupava majú do konca
tohto školského roka udelené vý
nimky Regionálneho úradu verej
ného zdravotníctva na prekročenia
počtu detí v triedach. Riešenie tejto
nepriaznivej situácie je z viacerých
dôvodov komplikované, vede
nie mesta intenzívne hľadá reálne
riešenie tohto problému.
Materské školy v našom meste zá
pasia s nedostatkom voľných miest
neustále, v podstate už od roku
1947, keď bola zriadená prvá ma
terská škola v Stupave. Podobne
sú na tom viaceré materské školy
na celom Slovensku. Situácia sa
dramaticky zmenila v posledných
desiatich rokoch, keď sa počet
neumiestnených detí v SR zvýšil
takmer o 480 %. Najhoršia situácia
je v Bratislave a Bratislavskom kraji.
Zvýšiť kapacity v materských ško
lách sa dá v teoretickej rovine riešiť
viacerými spôsobmi – výstavbou
nového zariadenia, dostavbou exis
tujúceho, prípadne adaptáciou inej
budovy vo vlastníctve mesta. Na
realizáciu týchto riešení je potreb
né vlastniť vhodný pozemok, mať
vypracovaný projekt a schvá
lené
časovo náročné procesné úkony
a disponovať dostatkom financií.
Ako sme na tom v Stupave?

Budovy vhodné
na zriadenie
materskej školy
V zmysle informácií z Oddelenia
územného rozvoja a životného pros
tredia vlastní mesto Stupava len dve
budovy vhodné na adaptáciu na
účely materskej školy. Prvou je bu
dova na Hlavnej ulici č. 72 (bývalá
pizzeria Ponterosso). V rokoch
1976 – 1983 tento objekt slúžil ako
sídlo materskej školy, po roku 1989
ho mesto viackrát prenajalo na
komerčné účely. Posledný prenájom
bol ukončený v roku 2011, interiér
aj exteriér budovy prešiel v tomto
období viacerými úpravami. Objekt
je už takmer štyri roky vyprázdnený

Dom na Hlavnej ulici č. 72, bývalá pizzeria Ponterosso

a forma jeho ďalšieho dlhodobého
využitia bude predmetom strate
gického rozhodnutia mestského
zastupiteľstva. V neprospech adap
tácie tohto domu pre potreby ma
terskej školy je jeho malá zastavaná
plocha (187,5 m2), v prístavbe vo
dvore sídli klub dôchodcov Pohoda.
Podľa stanoviska Úradu verejného
zdravotníctva je v tomto objekte
možné umiestniť maximálne 36 de
tí. Adaptácia, spĺňajúca potrebné
prevádzkové a hygienické normy,
by si vyžiadala významné finančné
prostriedky v pomere k počtu
umiestnených detí.
Druhou budovou je schátraný ob
jekt bývalej zemianskej kúrie pred
kultúrnym domom, nazývaný aj
„Barónové“. Kúria bola postavená na
prelome 18. a 19. storočia, jej zasta
vaná plocha predstavuje 467,5 m2
a patrí medzi pamiatkovo cenné
stupavské pamätihodnosti. Budova
je už desať rokov neobývaná, bez
akejkoľvek údržby. Mesto Stupava
výhľadovo plánuje citlivú obnovu
tejto stavby, jej využitie na kultúrne
účely s funkčným prepojením na re
vitalizované priestranstvo v jej okolí.
Obnova bývalej zemianskej kúrie
a jej adaptácia pre potreby mater
skej školy by si vyžiadala význam
né finančné prostriedky v pomere
k počtu umiestnených detí.

Pozemky vhodné
na výstavbu
Základnou podmienkou výberu
vhodného pozemku je to, že pláno

Areál „Barónové“ a budova zemianskej kúrie

vaná stavba materskej školy musí
byť v súlade s funkčným využitím,
definovaným v územnom pláne.
Vybraný pozemok musí spĺňať aj
viaceré ďalšie kritériá, minimálnu
výmeru, dobrú pešiu a dopravnú
dostupnosť, dostatok parkovacích
miest. Mesto Stupava vlastní
v širšom centre len tri vhodné
pozemky.
Prvým je areál Základnej školy kpt.
J. Nálepku, ktorý poskytuje dve
voľné plochy vhodné na výstavbu
materskej školy. Výmerou menšia
plocha sa nachádza v dvorovej časti
staršej školskej budovy. Jej výho
dou je súlad s územným plánom,
nevýhodou malá plocha, na ktorej
je možné vybudovať len dvoj
triednu budovu materskej školy.
Druhý voľný pozemok v areáli

základnej školy sa nachádza v jeho
južnej časti, jeho výmera umožňuje
výstavbu štvortriednej materskej
školy, takéto funkčné využitie
však nie je v súlade s územným
plánom. Ďalším vhodným pozem
kom je nezastavaná plocha medzi
Budovateľskou a Vajanského uli
cou, v prípade realizácie je potreb
ná zmena funkčného využitia
tohto pozemku v územnom pláne.
Posledným vhodným mestským
pozemkom v širšom centre je plo
cha v susedstve kultúrneho domu
(známa pod názvom „Barónové“),
s pamiatkovo cennou budovou
zemianskej kúrie. Využitie tohto
priestoru a jeho revitalizácia, vrá
tane zemianskej kúrie, bude stra
tegickým rozhodnutím mesta Stu
pava.
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Financovanie

Problémom nášho mesta je, že ne
dostatok vlastných finančných pros
triedkov sa v spleti nepriaznivých
okolností radí paradoxne až na pos
ledné miesto. Financie na rozšírenia
kapacít v materských školách mesto
nemá, potrebná suma výrazne pre
sahuje limity mestského rozpočtu.
Preto musí mesto hľadať iné zdroje
financovania formou dotácií, gran
tov, finančných darov, prípadne
aj ich kombináciou s úverom.
V súčasnosti sú v štátnom sektore
aktuálne a reálne dva dotačné zdro
je. Prvým je program Regionálnej
integrovanej územnej stratégie
(RIÚS), ktorý koordinuje Bratis
lavský samosprávny kraj (BSK)
v spolupráci so všetkými rele
vantnými partnermi v kraji. Mesto
Stupava sa uchádza o pridelenie
finančných prostriedkov v tomto
programe s projektovým zámerom
o zvýšenie kapacity stupavských
materských škôl o 100 miest.
Druhým zdrojom sú finančné
prostriedky poskytnuté formou
dotácie na prístavbu, výstavbu
a rekonštrukcie priestorov pre
potreby materských škôl a zaria
dení školského stravovania pri tých
to materských školách z rozpočtu
Ministerstva školstva, vedy, výs
kumu a športu SR na rok 2015. Cel
kovo je na tento účel vyčlenených
9 500 000 €, z toho 9 000 000 € na
kapitálové výdavky a 500 000 € na
bežné výdavky. Najnižšia výška do
tácie určená na jedného žiadateľa
na jednu triedu vrátane vybavenia
je 15 000 € a najvyššia 100 000 €.
Výzva bola zverejnená koncom

januára 2015, konečný termín na
predloženie žiadostí je 25. február
2015. Mesto Stupava sa zapojí do
tejto výzvy.

Projekt
a procesné úkony
Zámer a realizácia výstavby novej
materskej školy tvorí rad pro
cesných úkonov. V prvom kroku
je potrebné odsúhlasenie projek
tového zámeru výstavby mater
skej školy poslancami mestského
zastupiteľstva.
Nasledujúcimi krokmi sú:
vypracovanie štúdie, opätovné
odsúhlasenie MZ (verejné obsta
rávanie)
vypracovanie dokumentácie na
územné rozhodnutie
vyjadrenia dotknutých orgánov
a vydanie územného rozhodnu
tia
vypracovanie dokumentácie na
stavebné povolenie
vyjadrenia dotknutých orgánov
a vydanie stavebného povolenia
vypracovanie realizačnej doku
mentácie
výstavba (verejné obstarávanie)
kolaudácia
Každý z uvedených úkonov má
svoje zákonné lehoty a časové limi
ty, ktoré sa v prípade komplikácií
a nezvládnutej koordinácie môžu
predĺžiť. Treba priznať objektívnu
a pre mnohých nie veľmi príjemnú
skutočnosť. Zvládnuť výstavbu
novej materskej školy sa dá podľa
najoptimistickejších odhadov naj
skôr za dva až tri roky.

Pomôcť môžu
aj rodičia
Počet neumiestnených detí v ak
tuálnom roku nie je relevantným
údajom o skutočnom dopyte.
Mnohí rodičia z rezignácie nepo
dávajú žiadosť o zaradenie svoj
ho dieťaťa do materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Stupava. Výsledky prebie
hajúceho zápisu detí do mater
ských škôl sú jedným z dôležitých
kritérií na získanie dotácie. Nižší
počet neprihlásených a neumiest
nených detí nielen skresľuje reálny
stav, ale negatívne ovplyvňuje naše
poradie v rebríčku uchádzačov
o dotáciu.

Najvhodnejšie
riešenie
Z uvedenej reality vyplýva, že mesto
Stupava má len veľmi obmedzené
a nie veľmi ideálne východiská na
vyriešenie tohto závažného prob
lému. V danej situácii sa javí byť
najvhodnejším riešením vybudo
vanie novej materskej školy v areáli
Základnej školy kpt. Jána Nálepku.
Výhodou tohto pozemku je jeho
centrálna poloha a dostatočná
výmera, v prípade realizácie bude
potrebná zmena funkčného využitia
v územnom pláne mesta Stupavy.
Pripravované stavebné a dopravné
zmeny v blízkosti plánovanej ma
terskej školy (výstavba nákupného
centra LIDL a kruhového objazdu
Hlavná, Školská, Zdravotnícka
uli
ca) pomôžu lepšej dopravnej
dostupnosti.
V marci tohto roku začína mesto
Stupava realizovať revitalizáciu bu
dovy Materskej školy na Ružovej
ulici. Úpravy sú nevyhnutné na
dodržanie hygienických noriem
určených pre prevádzku mater
ských škôl. Financovanie revitali
zácie budovy MŠ na Ružovej ulici
je zabezpečené finančným darom
120 000 € od spoločnosti BILLA.
Riešenie problému výstavby no
vej materskej školy v Stupave
leží na pleciach vedenia mesta.
Úspešné riešenie závisí najmä od
súčinnosti a spolupráce mestského
zastupiteľstva a mestského úradu. 
Milan Greguš

Voľná plocha medzi Vajanského a Budovateľskou ulicou
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ZÁPIS DETÍ DO ZDŠ
Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave
sa konal 10. februára 2015. Prihlásených bolo 186 detí, z toho
96 chlapcov a 92 dievčat. Pri zápise podali rodičia žiadosť o odklad
povinnej školskej dochádzky pre 29 detí. Z celkového počtu
prihlásených detí do 1. ročníka nemá trvalý pobyt v Stupave 27 detí,
3 deti neabsolvovali zaškolenie v materskej škole. V prvom ročníku
je plánované vytvorenie 7 tried, rozhodnutie o prijatí dostanú rodičia
písomnou formou najneskôr do 31. mája 2015.
Mgr. Ľubica Klasová,
zástupkyňa pre 1. stupeň ZDŠ v Stupave
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Počet okrskov: 
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch
na hlasovanie:
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali
hlasovacie lístky:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:	
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 
Účasť: 

Otázka

Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

8 307
1 481
1 479
1 469
10
17,82 %
Neplatné hlasy

Počet

Podiel

Počet

Podiel

Počet

Podiel

1 365

92,16

97

6,54

19

1,28

2.

1 341

90,54

115

7,76

25

1,68

3.

1 291

87,17

149

10,06

41

2,76

1.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Rozšírenie
kamerového
systému
V novembri roku 2014 bola na základe
predloženého projektu mestu Stupava
schválená dotácia z prostriedkov Rady
vlády SR pre prevenciu kriminality vo
výške 8 000,- € na rozšírenie kamerového systému o 3 IP kamery.
Tieto kamery budú umiestnené na ulici Budovateľská na križovatke
pred potravinami, na ulici Mlynská na križovatke pred parkoviskom
a na križovatke ulíc Malacká – Hlavná – Ferdiša Kostku. V týchto
dňoch prebieha budovanie optickej trasy a montáž kamier do stano
vených oblastí. Po dokončení montáže prebehne napojenie na systém
na MsP Stupava a následne bude prebiehať skúšobná prevádzka.
Samotný systém by mal byť v plnej prevádzke v mesiaci marec 2015.
Prostredníctvom rozmiestnených kamier sa účinne eliminuje pouličná
kriminalita, znižuje počet priestupkov a zároveň sa preventívne chráni
majetok občanov a mesta.
MsP Stupava a mesto Stupava sa aj v budúcnosti chcú zapájať
do projektov v rámci prevencie kriminality a rozširovať kamerový
systém aj do iných lokalít mesta.
Milan Válek,
náčelník Mestskej polície v Stupave

Voľná plocha v areáli ZDŠ
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pozemkov
Zasadnutie Mestského Zámena
v stupavskom parku
zastupiteľstva v Stupave
Riadne 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave sa konalo
v zasadacej miestnosti mestského úradu vo štvrtok 29. januára 2015.
Zasadanie bolo uznášaniaschopné,
začalo sa o 16. hodine, ukončené
bolo po ôsmich hodinách. Z jeho
programu vyberáme:
MsZ v Stupave schválilo menovanie
MVDr. Róberta Kazarku do funkcie
zástupcu primátora mesta Stupava.
MsZ v Stupave schválilo morató
rium na predaj nehnuteľného majet
ku v trvaní 3 mesiace, s účinnosťou
od 1. 2. 2015 s tým, že počas trvania
moratória bude možné realizovať
prevod majetku a majetkových
práv mesta výlučne v prípade, ak
táto povinnosť vyplynie zo zákona,
z iných všeobecne záväzných
právnych predpisov alebo z právo
platných rozhodnutí súdov či kom
petentných orgánov štátnej správy.
MsZ v Stupave uložilo pred
nostke mestského úradu, aby
v priebehu trvania moratória na
predaj majetku mesta zabezpečila
prípravu podrobného súpisu
nehnuteľného majetku mesta,
ktorý bude obsahovať číselné
označenie položky, špecifikáciu
nehnuteľného majetku (parcel
né číslo pozemku, súpisné číslo
stavby, druh pozemku a stavby,
výmeru a funkčné určenie
nehnuteľnosti v zmysle územno
plánovacej dokumentácie) a spô
sob využívania nehnuteľného ma
jetku s vyznačením prípadných
práv tretích osôb s tým, že prílo
hou súpisu bude kópia katastrálnej
mapy v príslušnom formáte, na
ktorej budú vyznačené číselným

označením všetky položky nehnu
teľného majetku.
MsZ v Stupave uložilo prednostke
mestského úradu, aby v súčinnosti
s komisiou majetkovou a legisla
tívno-právnou v priebehu trvania
moratória na predaj majetku mes
ta pripravila návrh nových zásad
hospodárenia s majetkom mesta
a predložila ho poslancom na pri
pomienkovanie najneskôr sedem
dní pred uplynutím moratória na
predaj majetku mesta.
MsZ v Stupave schválilo roko
vací poriadok Mestskej rady mesta
Stupava s účinnosťou od 1. 2. 2015
s pripomienkami.
MsZ v Stupave schválilo štatút
komisií mesta Stupava s účinnosťou
od 1. 2. 2015.
MsZ v Stupave zrušilo vlastné
uznesenie zo dňa 26. júna 2014,
v ktorom boli schválené Zmeny a do
plnky č. 1a/2012 Územného plánu
mesta Stupava. Viac na strane 5 až 8.
MsZ v Stupave schválilo návrh na
menovanie členov dozornej rady
spoločnosti Polygón Stupava pánov
Františka Lachkoviča a Mgr. Pavla
Poláčka.
MsZ v Stupave delegovalo nových
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
a školských zariadení: MŠ Ružová
– Mgr. Peter Novisedlák, MŠ Mar
cheggská – Ing. Peter Balog, MŠ
J. Kráľa – Ing. Martin Smeja, MŠ
Hviezdoslavova – Mgr. Anton
Gorbár, ZŠ – Ing. Ľubomír Bugala
a ZUŠ – Ing. Denisa Klačmanová.

oznam mesta

HĽADÁME NOVÝCH ČLENOV
DO NÁZVOSLOVNEJ KOMISIE
S novým volebným obdobím zanikol mandát bývalým členom Ná
zvoslovnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Stupave. Názvoslovná
komisia predkladá návrhy na pomenovanie nových ulíc v našom
meste, radové členstvo v nej nie je honorované. Záujemcovia o prácu
v tejto komisii z radov verejnosti sa môžu prihlásiť do 31. marca 2015
u prednostky Mestského úradu v Stupave Mgr. Zuzany Lovíškovej,
e-mail: prednosta@stupava.sk, tel.: 02/6020 0912.

Finančná komisia
začína pôsobiť

Nové mestské zastupiteľstvo sa postavilo zodpovedne k zostavovaniu
komisií mesta. Myšlienkou je otvorenie komisií aktívnym a iniciatívnym
občanom s primeranou kvalifikáciou. Hneď na prvom zasadnutí sme
požiadali primátora o vyhlásenie výzvy občanom, aby sa uchádzali
o členstvo v komisiách. Veľký záujem nás veľmi pozitívne prekvapil
a poskytol možnosť výberu z množstva uchádzačov. Na základe poskyt
nutých životopisov a motivačných listov sme so záujemcami o pôsobenie
vo finančnej komisii uskutočnili pohovory. Verím, že sa nám podarilo
vybrať skvelý tím, ktorý sa zodpovedne postaví k úlohám komisie.
Už v týchto dňoch začíname pracovať na rozpočte mesta na rok 2015,
keďže minulé zastupiteľstvo rozpočet neprijalo a mesto je v súčasnosti
v rozpočtovom provizóriu.
Ing. Ľubomír Bugala,
podpredseda finančnej komisie

MsZ v Stupave uložilo hlavnej
kontrolórke mesta vykonať kontro
lu v MKIC vo všeobecnosti v nad
väznosti na hospodárenie, ktoré sa
zistilo po odchode bývalej riaditeľky
za rok 2014. T.: na marec 2015.
MsZ v Stupave uložilo hlavnej
kontrolórke mesta preskúmať
spôsob, akým bolo od trhovníkov
na Deň kapusty 2011 až 2014 vy
beraný prenájom za miesto, celkový
počet stánkov, kto inkasoval za
výber stánkov, či to bola fyzická
osoba, alebo občianske združenie.
T.: február 2015.
MsZ v Stupave volilo nových
členom komisií mestského zastu
piteľstva, viac na strane 2.
MsZ v Stupave uložilo hlavnej
kontrolórke mesta v zmysle para
grafu 18f, odst. 1 písmena h zákona
o obecnom zriadení, aby do 15 dní
vykonala kontrolu hospodárnosti
a efektívnosti pri nakladaní s ma
jetkom obce pri úhrade faktúr za
právne služby za rok 2014 s prih
liadnutím na skutočnosť, či vys
tavené faktúry obsahujúce zmluv
nú odmenu stanovenú podľa počtu
hodín účelne vynaložených na vy
bavenie veci obsahovali súpis vyko
naných prác právnej služby a časovej
špecifikácie jednotlivých prác.
Zvukový záznam, zápisnica a zá
very z 1. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Stupava v roku
2015 sú zverejnené na internetovej
stránke mesta. 
(mg)

Stupavský park je v súčasnosti rozdelený na desiatky parciel, ktoré sú vo
vlastníctve viacerých majiteľov. Tento stav znemožňuje jednotnú správu
a údržbu parku, je prekážkou aj pri získavaní investícií na jeho revitali
záciu. Takáto situácia bola aj v parkových plochách v blízkosti kaštieľa,
ktoré sú vo vlastníctve mesta Stupava a Bratislavského samosprávneho
kraja. Väčšinovým vlastníkom časti nazývanej „kaštieľsky park“ je BSK,
v susednej časti nazývanej „malý park“ má väčšinový podiel mesto
Stupava. Myšlienku zámeny parciel s cieľom ich vlastníckeho scelenia
inicioval začiatkom roka 2014 Roman Maroš, súčasný primátor mesta
Stupava a poslanec BSK.
Poslanci mesta Stupava na svojom zasadnutí 24. apríla 2014 zámer
zámeny pozemkov schválili. Následne mesto Stupava požiadalo o zá
menu pozemku vo svojom vlastníctve – parcelu č. 729/2 s výmerou
4 481 m2 za pozemok vo vlastníctve BSK s parcelným číslom 719/1
a výmerou 7 081 m2. BSK súhlasil so zámenou s podmienkou odstúpe
nia ďalšej mestskej parcely č. 726/3 s výmerou 253 m2, nachádza
júcej v „kaštieľskom parku“ v tesnej blízkosti vodného stavidla. Takouto
zámenou by sa utvorili dva majetkovo ucelené celky, ktoré by delila
prirodzená hranica – Stupavský potok. Po takmer ročnom úsilí bola zá
mena parciel schválená aj poslancami BSK ako prípad osobitého zreteľa
na zasadnutí 20. februára 2015. K úspešnej dohode bude potrebné ešte
odsúhlasenie poslancov MsZ v Stupave o postúpenie parcely č. 726/3
do vlastníctva BSK. Vzájomná zmluva o zámene pozemkov ako prípad
hodný osobitého zreteľa medzi mestom Stupava a BSK má byť vyho
tovená a podpísaná do konca júna tohto roku.
Prirodzenú hranicu medzi „malým“ a „kaštieľskym“ parkom na južnej
strane tvorí pretekajúci potok, po zámene pozemkov bude aj vlastníckou
hranicou medzi týmito plochami. Cieľom zámeny je scelenie parkových
plôch do ucelených vlastníckych celkov, ktoré umožnia jeho adresnú
údržbu a sú predpokladom budúceho možného čerpania eurofondov,
respektíve iných fondov na revitalizáciu a údržbu parku. Získanie plochy
„malého parku“ do výlučného vlastníctva mesta Stupava bude dôležitým
krokom k zámeru vytvorenia verejnej oddychovej zóny.
(mg)

Miestny rozhlas
Verejný miestny rozhlas už niekoľko
desaťročí neodmysliteľne patrí ku
koloritu nášho vidieka. Napriek
tomu, že súčasná doba ponúka
adresnejšie formy sprostredkovania
správ s komplexnejším obsahom,
miestny rozhlas má stále svojich
početných zástancov – najmä v ra
doch staršej generácie.
Ešte pred necelými šesťdesiatimi
rokmi úradné oznamy a obecné
správy vyhlasoval ústnou formou
obecný zriadenec, konšel. Pre
chádzal po určených stanovištiach,
začiatok a koniec oznamu ohlásil
bubnovaním na bubon, ktorý mal
zavesený na remeni. Konšela neskôr
nahradil miestny rozhlas, ktorý sa
prvýkrát spomína v Obecnej kro
nike Stupavy z roku 1960. Rozhlas
prostredníctvom drôtových vedení
a ampliónov nešíril len aktuálne
správy, slúžil aj na propagandu
vtedajšieho totalitného režimu.
V ďalších desaťročiach bola sieť
miestneho rozhlasu roz
širovaná
a modernizovaná. Pribúdali nielen

nové amplióny, káblové rozvody
a bezdrôtové siete, ale aj komp
likácie s ich údržbou a zladením.
Nejednotné sú aj názory ľudí na
prevádzku miestneho rozhlasu,
niektorých oznamy a ich vyššia zvu
ková hladina obťažujú, pre iných sú
nenahraditeľným zdrojom aktuál
nych informácií.
Miestny verejný rozhlas prešiel
pred siedmimi rokmi posled
nou veľkou modernizáciou. Jeho
súčasťou bola nielen oprava poru
chových častí a celkové zosúla
denie s bezdrôtovým úsekom, ale
aj možnosť na
hrávania oznamov
a programovanie ich prehrávania
do verejnej siete. Bloky vopred nah
raných oznamov sa podľa potreby
dajú kombinovať a spájať do cel
kov, ich vysielanie vo zvolený čas
zabezpečuje počítačový program.
Nahranie a programovanie správy
trvá síce trochu dlhšie ako priame
hlásenie, výhodou je jeho spúšťanie
a prípadné opakovanie bez nutnej
prítomnosti hlásateľa.

Čas na vysielanie správ je vy
hradený na podvečerné hodiny,
keď je predpoklad, že väčšina
obyvateľov mesta je doma. V zim
nom období sa správy vysielajú
medzi 15.30 – 16.00 hod., v letnom
období medzi 17.30 – 18.00 hod.
Oznamy o úmrtiach sú hlásené
priamo pred koncom pracov
ného času, komerčný oznam je
spoplatňovaný sumou 3 €.
Z pohľadu ponuky dnešných
technológií sú investície vložené
do údržby miestneho rozhlasu
neúmerné k sprostredkovanému
informačnému prínosu. Z týchto
dôvodov nedávno rezignovala na
opravu miestneho rozhlasu samos
práva v Malackách, amplióny sa
v tomto meste zrejme odmlčali už
definitívne. Miestny rozhlas v Stu
pave prežíva tiež svoju poslednú
éru, kľúčovým rozhodnutím na jeho
prevádzku bude finančná náročnosť
údržby a dopyt verejnosti po tomto
zdroji informácií.

Milan Greguš

téma mesiaca
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Hlasovanie o zrušení Zmien
a doplnkov č. 1a/2012
Územného plánu mesta Stupava
Mestské zastupiteľstvo MsZ v Stupave na svojom prvom zasadnutí, konanom 29. januára 2015,
hlasovaním zrušilo vlastné uznesenie zo dňa 26. júna 2014, v ktorom boli schválené
Zmeny a doplnky č. 1a/2012 Územného plánu mesta Stupava.

V

uznesení č. 12/2015 poslanci
uložili prednostke Mest
ského úradu v Stupave, aby
v súčinnosti s Komisiou ma
jetkovou a legislatívno-právnou
pripravila, v zákonnej lehote zverej
nila a na najbližšom plánovanom
zasadnutí MsZ 26. februára 2015
spolu s vyhodnotením podmie
nok predložila návrh všeobecného
záväzného nariadenia, ktorým sa
ruší VZN prijaté dňa 26. 6. 2014 pod

bodom B/306 záverov, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 1/2006 o vy
hlásení záväzných častí územného
plánu v znení neskorších zmien a do
plnkov.
V ďalšom bode uložili prednostke
mestského úradu, aby v súčinnosti
s Komisiou územnoplánovacou,
sta
vebnou a životného prostredia
zabezpečila prípravu nového kom
plexného návrhu územného plánu
mesta Stupava, v ktorom bude priorit

OtázkY pre poslancov:

1.

Ako a prečo ste hlasovali o zrušení Zmien a doplnkov č. 1a/2012
Územného plánu mesta Stupava?

ne riešená dopravná situácia, rozvoj
služieb, technickej infraštruktúry
a ochrana životného prostredia
a v ktorom budú zachované všetky
doterajšie funkčné plochy určené pre
šport, oddych a rekreáciu.
V ďalšom bode uznesenia poslanci
mesta Stupava odporučili primá
torovi, aby ukončil zmluvný vzťah
mesta so spoločnosťou AUREX,
spol. s r. o., Dúbravská cesta 9, 841
04 Bratislava, ako zhotoviteľom

2.

územnoplánovacej dokumentácie
s názvom „Územný plán mesta
Stupava“ v zmysle zmluvy o dielo
uzavretej medzi mestom Stu
pava a uvedenou spoločnosťou.
Poslanci ďalej odporučili primá
torovi mesta Stupava, aby verejným
a transparentným výberovým ko
naním vybral nového zhotoviteľa
územnoplánovacej dokumentácie
s názvom „Územný plán mesta
Stupava“ a uzatvoril s ním zmluvu

o dielo, predmetom ktorej bude
spracovanie novej územnoplánova
cej dokumentácie.
O vyjadrenie k dôvodom svojho
hlasovania v predmetných uznese
niach sme požiadali všetkých po
slancov mesta Stupava. O stručné
zaujatie stanoviska a jeho zdôvod
nenie sme požiadali aj primá
tora mesta Stupava. Zverejňujeme
odpovede, ktoré prišli do redakčnej
uzávierky.

Hlasovanie o zrušení zmluvného vzťahu so spoločnosťou AUREX a odporučenie hľadať nového spracovateľa môže
oddialiť realizáciu nového územného plánu Stupavy o niekoľko rokov. Mesto Stupava zároveň stratí preberateľa
finančného záväzku a bude musieť financovať spracovanie nového územného plánu z vlastných zdrojov.
Ako je podľa vášho názoru mesto Stupava pripravené na túto úlohu?

OdpoveDE poslancov
Peter Balog,
poslanec MsZ

1.

O uvedenom uznesení som od
mietol hlasovať najmä z nasle
dovných dôvodov. V zmenách
a doplnkoch ZaD 1a/2012 sa menilo
a zhodnocovalo približne 905 000 m2
pozemkov, ktoré dlhodobo vlast
nia obyvatelia Stupavy a viac ako
8 rokov čakali na vytúženú zmenu.
V zmenách a doplnkoch ZaD
1a/2012 sa nachádzali a zhodnoco
vali pozemky vo vlastníctve mesta
Stupava. V zmysle zákona o nakla
daní s majetkom obcí sme ako po
slanci povinní majetok zveľaďovať,
a nie znehodnocovať. Schválením
tohto uznesenia prichádza k znehod
noteniu mestského majetku. Uve
dený materiál bol predložený pánom
poslancom Štefanom Haulíkom bez
toho, aby bol uvedený v programe
zastupiteľstva, bez toho, aby bol pre
rokovaný v mestskej rade a bez toho,
aby o tom informoval poslancov,
čo považujem za prejav arogancie
a vrcholnej neprofesionality.

2.

O tomto uznesení som opä
tovne odmietol hlasovať,
nakoľko na jednej strane páni
poslanci Haulík, Kalivoda, Bugala,
Smeja, Lacka, Hrica, Klačmanová,
Novisedlák, Polakovič a Lachkovič
hlásajú názor o tom, že územný plán

sa nemá robiť na časti, ale koncepčne
ako jeden celok, a na strane druhej
odsúhlasia ukončenie zmluvného
vzťahu so zhotoviteľom územno
plánovacej dokumentácie firmou
AUREX, s. r. o., ako zhotoviteľom
územnoplánovacej dokumentácie
s názvom „Územný plán mesta
Stupava“, napriek tomu, že práve
táto zmluva o dielo rieši územný
plán ako jeden celok a je práve tým
koncepčným riešením, ktoré tak
preferujú. To, že zrušením uvedenej
zmluvy zanikne aj zmluvný vzťah
s preberateľom finančného záväzku,
spoločnosťou INSPART, ktorá na
zadaní a koncepcii územného plánu
pracuje viac ako 3 roky, mala s obsta
raním obrovské náklady a pravdepo
dobne si ich bude uplatňovať od mes
ta z dôvodu ukončenia zmluvného
vzťahu, je vec druhá. Mesto bude
musieť vracať finančné prostried
ky, zahodiť 3-ročnú prácu do koša
a nájsť nemalé finančné zdroje na
realizáciu nového územného plánu.
Nemyslím si, že taký zložitý proces
zvládneme počas nášho volebného
obdobia.

Ing. Ľubomír
Bugala,
poslanec MsZ

1.

Hlasoval som za zrušenie
Zmien a doplnkov č. 1a/2012.
Bolo to logickým vyústením

mojej snahy ako jedného z iniciá
torov a členov petičného výboru
petície, v ktorej sa viac ako 4 000
Stupavčanov postavilo proti tejto
zmene. Ochrana zeleného dedičstva
mesta Stupava a jeho vyvážený
rozvoj je jedným z kľúčových bo
dov volebného programu, s ktorým
ma občania mesta zvolili do MsZ
a ja cítim povinnosť tento program
napĺňať.
Túto zmenu ako celok od počiatku
považujem za škodlivú pre mesto
Stupava a jej občanov z dôvodu pre
meny obrovskej plochy funkčnej
zelene, lesov a poľnohospodárskej
pôdy na stavebné pozemky, bez
existujúceho riešenia a prostried
kov na dopravnú infraštruktúru,
bez občianskej vybavenosti, škôlok,
škôl a pod. Zastavanie tejto plochy
a potenciálnych ďalších cca 5 000
nových obyvateľov Stupavy by zna
menalo pre mesto obrovskú záťaž,
ktorú nie je v súčasnosti pripravené
prijať. Nikto zo súčasných občanov
nechce, aby sa zo Stupavy stala
ďalšia Čierna Voda.
Schválenie 1a/2012 bolo aj praktic
kou „legalizáciou“ kauzy Polygón,
kde mesto vložilo do spoločnosti viac
ako 130-tisíc m2 pozemkov, súkrom
ný „investor“ do spoločnosti nevložil
prakticky nič (okrem prísľubu na
preinvestovanie prostriedkov), no
mal v nej 80 % podiel. Po ustúpení
od investičného zámeru spoločnosti
Polygón súkromný „investor“ vy
súdil od mesta 80 % týchto pozem

kov a mesto Stupava tak prišlo o ma
jetok v hodnote niekoľko miliónov
eur v súčasných cenách.

bujú vyriešiť situáciu s pozemkom
menšej výmery.

2.

Nový
územný
plán
v súčasnosti nebol pripravo
vaný. Prípravu čiastkových
zmien ÚP platil súkromný investor,
a tak tie navrhované zmeny aj vyze
rali – účelové, v prospech niekoľkých
veľkých
realitných
investorov
a s obrovským potenciálnym
negatívnym vplyvom na mesto Stu
pava ako celok a na prevažnú väčšinu
jeho obyvateľov. Ako sa občania
vyjadrili v petícii, mesto by malo
vybrať nezávislého spracovateľa
územného plánu, ktorý by mal
vypracovať komplexnú zmenu ÚP.
Tento by mal mať za prvoradý cieľ
záujem mesta Stupava a nesmie byť
v rozpore s ÚP vyššieho územného
celku (na rozdiel od 1a/2012).
Všetko závisí od toho, ako sa
k tomu mesto a hlavne jeho primá
tor postavia. Ak je vôľa, je aj cesta.
Verím, že komplexná zmena ÚP sa
dá pripraviť relatívne rýchlo. Mu
síme si však jasne definovať stra
tégiu ÚP a hranice, za ktoré mesto
Stupava nepôjde.
Verím, že množstvo malých zmien,
navrhovaných v čiastkovej zmene
1a/2012, bude použiteľných aj pre
komplexný ÚP. Mrzí ma, že na to,
akým spôsobom sa k ÚP postavil
predchádzajúci primátor a veľká
časť predchádzajúcich, dopláca
množstvo občanov, ktorí potre

Mgr. Anton
Gorbár,
poslanec MsZ

1.

Na zasadnutí MsZ v me
siaci jún 2014 som hlasoval
za schválenie ZaD č. 1/a ÚP
mesta Stupava. Nebolo to ľahké
rozhodnutie. Na jednej strane bola
petícia občanov, na druhej strane
niekoľko rokov nevyriešené žiadosti
o zmeny ÚP „Starostupavčanov,
resp. Staromášťanov“. Podrobne
som rozanalyzoval daný stav. Dospel
som k záveru, že najproblémovejšie
časti ZaD č. 1/a, ktorých sa dotýkala
petícia, boli vypustené. Ako jediní
z poslancov v predchádzajúcom
volebnom období sme spoločne
s Ing. Gašpárekom organizovali
každý mesiac stretnutia s občanmi
volebného obvodu Mást, kde bola
rozoberaná aj problematika ZaD
ÚP. Po vypustení problémových
bodov petície zo ZaD č. 1/a ÚP
som sa stretával len so žiadosťami
občanov o riešenie ich podnetov
o dlhodobo nevyriešenú zmenu
ÚP. Podotýkam, že nešlo o deve
loperov, ale o „obyčajných“ starou
sadlíkov nášho mesta. V mesiaci
november 2014 sa konali voľby
do orgánov
samosprávy obcí.
Čakal som na reakciu občanov,
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získal som väčší počet hlasov ako
v predchádzajúcich voľbách, čo
ma utvrdilo v tom, že som svojich
voličov v najdôležitejšom hlasovaní
predchádzajúceho volebného obdo
bia nesklamal. Po znovuotvorení
„problematiky“ ZaD č. 1/a ÚP ma
opätovne oslovujú občania, ktorí
žiadajú jeho ponechanie v plat
nosti, resp. žiadajú o pokračovanie
v ZaD 1/b, aby si konečne vyriešili
svoju bytovú otázku. „Obyčajní“
Stupavčania ma zvolili, preto bu
dem obhajovať ich oprávnené záuj
my, z toho dôvodu som nehlasoval
za zrušenie ZaD č. 1/a ÚP mesta
Stupava na zasadnutí MsZ v me
siaci január 2015.

2.

Na oddialenie realizácie
územného plánu dopla
tia zase len „obyčajní“
Stupavčania. Pre mnohých ide
o vyriešenie existenčného prob
lému, nakoľko medzi žiadateľmi
o zmenu ÚP sú aj takí, ktorí začali
svoje plány vyriešenia bytovej
otázky realizovať formou úverov,
ktoré už splácajú a pod. Mesto Stu
pava v súčasnej finančnej situácii
nemá dostatočné množstvo vlast
ných
zdrojov na financovanie
nového územného plánu (potreba
splácania úverov, rozširovanie ka
pacít predškolských a školských
zariadení, budovanie a opravy
komunikácií a množstvo ďalších
potrebných aj nepredvídaných in
vestícií).

JUDr. Štefan
Haulík,
poslanec MsZ

1.

Hlasoval som za zrušenie
uznesenia, ktorým boli schvá
lené zmeny a doplnky č.
1a/2012 ÚP mesta Stupava z dôvodu,
že tento dokument je obsahovo zlý,
bol prijatý predčasne a spôsobom,
ktorý odporuje zákonu.
Tento tzv. developerský dodatok ÚP
je obsahovo zlý z dôvodu, že jedi
ný dôraz kladie na masívne zábery
poľnohospodárskej a lesnej pôdy
a ich zmenu na nové zastavané úze
mie v extraviláne mesta a vytvára
priestor pre budúce možné stavebné
zámery v stupavskom parku. Týmto
je dokument aj v obsahovom rozpore
s územným plánom vyššieho stupňa,
ktorý v záväzných regulatívoch
jednoznačne hovorí o ochrane les
nej a poľnohospodárskej pôdy,
o neznižovaní jej výmery s výnim
kou dôležitých celospoločenských
záujmov, a o rešpektovaní lesných
a poľnohospodárskych pozemkov
ako limitujúceho prvku pri územ
nom rozvoji krajiny. Dokument teda
nie je vyvážený, pretože vôbec nerieši
koncepciu dopravného vybavenia,
rozvoj služieb, podnikateľských akti
vít a ochranu životného prostredia.
Dodatok ÚP bol prijatý predčasne,
pretože v súčasnosti stále prebieha
súdne konanie, ktorého predmetom
je rozhodnutie o tom, či zmena
1a/2012 ÚP bude posudzovaná
z hľadiska jej dosahu na životné
prostredie mesta. Toto posudzovanie
by malo byť uskutočnené vzhľadom
na veľké zábery do okolitej krajiny

a zásahy do biotopov európskeho
významu.
V neposlednom rade pripomínam,
že predmetná zmena ÚP bola vy
hodnotená a prijatá spôsobom,
ktorý odporuje zákonu, pretože
relevantné pripomienky štátnych
orgánov a fyzických osôb neboli
opätovne prerokované a rozpory
neboli odstránené. Napríklad pri
vyhodnotení pripomienok Obvod
ného úradu životného prostredia
Bratislava sa zamlčalo, že predmetný
štátny orgán odporučil zmeny len
podmienečne, ak to vyplynie z pro
cesu posudzovania vplyvov doku
mentu na životné prostredie. Proces
posudzovania vplyvov však realizo
vaný nebol, takže podmienečný súh
las nebol naplnený. Pri vyhodnotení
pripomienok tiež neboli zohľadnené
pripomienky Bratislavského samos
právneho kraja (BSK) ako územ
ného orgánu vyššieho stupňa, keďže
neboli zohľadnené jeho pripomien
ky o zosúladení dokumentácie s ÚP
vyššieho stupňa. Navyše BSK nikdy
neposudzoval zmenu ÚP č. 1a/2012
z hľadiska jeho súladu s novým ÚP
samosprávneho kraja, prijatým
v roku 2013. Napriek tomu vo vy
hodnotení pripomienok BSK bolo
účelovo uvedené, že pripomienky
sa akceptujú v zmysle ÚP vyššieho
stupňa z roku 2013. V neposled
nom rade treba uviesť, že predmetný
dokument bol schválený napriek
tomu, že sa znovu neprerokovali
nezohľadnené pripomienky s tými,
ktorí ich uplatnili, a teda predmet
ný dokument v zmysle konštantnej
súdnej judikatúry (napríklad roz
hodnutie Najvyššieho súdu SR č.
2Svzn/1/2011 zo dňa 25. 1. 2012) nie
je v súlade so zákonom.

2.

Je potrebné si uvedomiť,
že hlasovaním o zrušení
uznesenia, ktorým boli
schvá
lené predmetné zmeny ÚP,
sme sa len vrátili do právneho stavu,
ktorý tu bol ku dňu 26. 6. 2014. K to
muto dňu bolo podaných cca 170
návrhov od právnických a fyzických
osôb na zmenu územného plánu,
pričom väčšina týchto návrhov bola
spracovaná a vyhodnotená a absolút
na väčšina týchto návrhov vôbec nie
je problematická. Za problematické
považujeme len tie návrhy, ktoré
sa týkajú masívnych záberov lesnej
a ornej pôdy mimo jestvujúceho
zastavaného územia a návrhy, ktoré
pripúšťajú stavebné zmeny v stupav
skom parku. Tie návrhy, ktoré sa týka
jú zmien na stavebné parcely v rámci
intravilánu mesta, ako aj menšie
zmeny v extraviláne, ktoré neme
nia charakter krajiny, sú priechodné
a môžu byť schvaľované ako súčasť
nového komplexného územného
plánu mesta. Nový územný plán
musí však dôraz klásť na rozvoj do
pravnej a technickej infraštruktúry,
rozvoj služieb a plôch určených na
šport, oddych a rekreáciu a ochranu
životného prostredia.
Pokiaľ ide o nového spracovateľa ÚP,
jeho výber môže byť uskutočnený
v priebehu niekoľkých mesiacov,
pričom nový spracovateľ nebu
de začínať od začiatku, ale môže
vychádzať z návrhov, ktoré už boli
podané, spracované a vyhodnotené.
Tieto návrhy je možné zapracovať do

textovej a grafickej časti ÚP pomerne
rýchlo, takže schvaľovanie nového
územného plánu mesta nemusí byť
otázkou niekoľkých rokov.
Pokiaľ ide o financovanie nákladov
spojených s obstaraním zmien ÚP, je
pravdou, že stavebný zákon pripúšťa,
aby tieto náklady uhrádzali fyzické
a právnické osoby, ktorých výhrad
ná potreba vyvolala obstaranie
územnoplánovacej dokumentácie.
Skutočnosť, že tento problematický
návrh zmien ÚP financovali súkro
mní developeri, len potvrdzuje
skutočnosť, že týmto dokumentom
sa neriešili potreby väčšiny občanov
mesta, ale len výhradné potreby
úzkejskupiny developerov, ktorých
apetít na ďalšie zábery lesnej a ornej
pôdy nebude nikdy uspokojený. My
sme však získali mandát od voličov
s programom, ktorého ústredným
mottom bolo heslo, že pravidlá
musí mesto určovať developerom,
a nie developeri mestu. Vychádzajúc
z tohto princípu a snahy pripraviť
dobrý územný plán, ktorý bude ob
jektívne zohľadňovať potreby mesta
ako celku, je nevyhnutné, aby mesto
financovalo prípravu a spracovanie
novej územnoplánovacej dokumen
tácie výhradne z verejných zdro
jov. V opačnom prípade budeme
v našom meste stále prichádzať
o veľké funkčné plochy lesov, ornej
pôdy, priestorov určených na vzde
lávanie, oddych, šport a rekreáciu,
pričom tieto priestory budú postupne
nahradzované funkčnými plochami
určenými výlučne na bytovú zástav
bu pre tisíce nových obyvateľov, čo
môže v ďalšom desaťročí priniesť nie
rozvoj, ale celkový kolaps mesta.

Anton Hrica,
poslanec MsZ

1.

Hlasoval som za zrušenie
zmien v územnom pláne,
nakoľko nechcem, aby bol
územný plán rozdelený na štyri
fázy, ale aby bol schvaľovaný len
jeden územný plán vcelku a aby de
veloperi nerozhodovali o tom, ako
má Stupava vyzerať, ale občania,
viď petícia, 4 200 podpisov za
dva týždne. Hlasoval som aj pre
to za zrušenie zmien, lebo nie je
vyriešená doprava cez Stupavu.

2.

Radšej si to Stupava zaplatí
zo svojho rozpočtu, ako
by mali byť zabraté veľké
poľnohospodárske plochy ornej
pôdy a lesa. Som proti tomu, aby
bola Stupava dlhá 4 km, radšej nech
sa rozvíja do šírky a nech sa vyrieši
tá doprava, až potom môže byť
výstavba, alebo spoločne.

Ing. Rudolf
Kalivoda,
poslanec MsZ

1.

Hlasoval som za zrušenie
Zmien a doplnkov č.1a/2012
Územného plánu mesta Stu
pava. Dôvody prečo „za“:
Schválené Zmeny a doplnky č.
1a/2012 ÚP boli v rozpore s ustano

veniami množstva právnych pred
pisov, pričom pri ich schvaľovaní
boli odignorované požiadavky na
preskúmanie ekologických dosahov
a preskúmanie zmien na ekologickú
stabilitu dotknutého územia. Pri ich
schvaľovaní boli navyše porušené
zákonné postupy vyhodnotenia
pripomienok, pretože navrho
vaná zmena ÚP nebola doroko
vaná s územným orgánom vyššieho
stupňa. Dodnes teda nie je možné
jednoznačne ustáliť, či tento doku
ment je v súlade s územným plánom
kraja, ktorého záväzné regulatívy ho
voria o minimalizovaní záberov le
snej a ornej pôdy. Predmetné zmeny
a dodatky na rozdiel od územného
plánu vyššieho stupňa však navrhujú
masívne zábery lesnej a ornej pôdy,
funkčnej zelene a podnikateľských
priestorov a navrhujú ich zámenu
za nové zastavané územie pre ti
sícky nových obyvateľov. Dodatok
č. 1a/2012 však nerieši územnotechnické dôsledky pripravovaných
stavieb pre jestvujúce obytné sektory
mesta a nerieši ani otázku dopravy
a technickej infraštruktúry. Nerieši
otázku prístupu k staveniskám na
ploche desiatok hektárov a do
pravnej obsluhy budúcich obyvateľov
týchto území. Tento dodatok ÚP
sa z tohto dôvodu stal predmetom
masívneho protestu občanov mesta
vyjadreného v petičnej akcii a my
poslanci sme tento hlas občanov
konečne vypočuli.
Okrem porušenia zákonných pred
pisov pri jeho schvaľovaní bola teda
hlavným dôvodom nášho hlasovania
za zrušenie uznesenia skutočnosť, že
predmetným dodatkom ÚP sa ďalej
vytvárajú predpoklady budúce
ho neúnosného zaťaženia ostat
ného územia Stupavy v priamom
rozpore s požiadavkou zabezpečenia
jeho trvalo udržateľného rozvoja.
Mesto Stupava týmto schválením
v júni 2014 konalo v rozpore so
záujmami občanov a dalo vere
jný záujem bokom len preto, aby
jeden či dvaja investori zarobili na
rozparcelovaní a predaji lesných
a poľnohospodárskych pozemkov,
bez ohľadu na následky, ktoré to pre
ostatných obyvateľov mesta prinesie.
Takýto prístup mesta sa musí zmeniť
a začať sa musí zrušením prijatého
zlého rozhodnutia.

2.

Považujem za krátkozrakosť,
že vypracovanie ÚP platia
tzv. veľkí investo
ri. Mesto
sa tým vedome zrieka možnosti
zasiahnuť do zmien ÚP, ktoré sú tak
to v plnej réžii súkromných firiem
alebo jednotlivcov. Takto si úlohu
mesta ako garanta záujmov všetkých
občanov nepredstavujem!
Takisto je pochybná taktika, že naj
prv sa rieši len „zaplatená“ časť
a neskôr to budú ostatné časti bez
riešenia vzájomných väzieb. Znižuje
sa tým záujem občanov o územný
plán a stráca sa aj prehľad o celkovej
koncepcii zmien. Územný plán mes
ta sa musí riešiť komplexne, a to nie
len z hľadiska investičnej výstavby,
ale aj z hľadiska dopravnej a tech
nickej infraštruktúry, rozvoja služieb
a ochrany životného prostredia, a to
tak, aby prioritou bolo vyriešenie
oprávnených záujmov súčasných
občanov mesta.
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Stupava má zatiaľ dostatok zelených
plôch, čo prispieva k dobrému obra
zu Stupavy, ale čo je aj dôvodom jej
dynamického rozvoja v oblasti býva
nia v posledných rokoch a jej exten
zívneho rozširovania. K tejto dyna
mike sa musí prispôsobiť širší rámec
rozvoja mesta – infraštruktúra
a hlavne doprava, ale aj kultúra
bývania, a je úlohou samosprávy
mesta – poslancov mesta, ktorí to
musia zabezpečiť a ktorí sa pri svo
jich rozhodovaniach musia riadiť
predovšetkým záujmami všetkých
občanov a neuprednostňovaním
záujmov len niektorých investorov.
Záujem súkromnej osoby o zhod
notenie svojho majetku je sa
mozrejmosťou, ale nemôže to byť
dôvodom pre zmenu ÚP, nakoľko
podľa zákona zmena ÚP môže
byť legislatívna len v prípade
verejnoprospešného záujmu. Okrem
toho, jedna osoba si síce zhodnotí
svoj majetok, ale zároveň ďalšou
výstavbou znehodnotí hodnotu
pozemkov a bývania všetkým ostat
ným občanom.
Zrušenie uznesenia o schválení ZaD
č. 1a/2012 vôbec nemusí znamenať,
že Stupava nebude mať územný plán
niekoľko rokov, ako to naznačujete
vo svojej otázke. Väčšina podaných
návrhov na zmenu ÚP je totiž už
vyhodnotená a spracovaná. Stačí,
ak nový spracovateľ ÚP zapracuje
návrhy a pripomienky do textovej
a grafickej časti komplexnej doku
mentácie a poslanci môžu nový ÚP
schvaľovať.
Samozrejme, budeme súhlasiť len
s takými zmenami, ktoré sa nebudú
dotýkať veľkých funkčných plôch
lesnej a ornej pôdy mimo kompak
tného zastavaného územia a zmien
stupavského parku, ktorého zacho
vanie v jeho zelenej podobe je naším
kľúčovým programový bodom.
Úlohou samosprávy je preto
koordinácia všetkých činností, ktoré
ovplyvňujú životné prostredie nielen
v meste, ale aj v jeho širšom okolí tak,
aby kvalita bývania a života v meste
narastala. Mesto musí počítať s pros
triedkami na vypracovanie ÚP vo
svojom rozpočte a udržať si tak
nezávislosť vo svojom rozhodovaní.
V posledných komunálnych voľbách
vybavili voliči mestských poslancov
silným mandátom, aby túto úlohu
zvládli a zabezpečili.

MVDr. Robert
Kazarka,
poslanec MsZ

1.

Na prvú otázku odpovedám,
že som hlasoval proti prija
tiu takéhoto uznesenia, do
volím si tvrdiť zmätočného, nepri
praveného a vysielajúceho zlý signál
od poslancov k občanom mesta
Stupavy.
Na úvod poviem, že zmeny a do
plnky ÚP neznamenajú hneď sta
vebné povolenie, ale sú príležitosťou
predovšetkým pre vlastníkov, a to
sú naši spoluobčania žijúci niekoľko
generácií v našom meste a čakajúci
celé roky na rozhodnutie poslancov
na konkrétnych parcelách v ich súk
romnom vlastníctve za dodržania
záväzných regulatívova podmienok
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stanovených zákonom uskutočniť
malopodlažnú výstavbu, šport,
rekreáciu, verejnú zeleň. Sú tam
zhmotnené priority občanov, ich
sny, živá energia, finančné zdroje
či už vlastné, alebo z pôžičiek.
Predošlé
zastupiteľstvo
ZaD
1a/2012 schválilo aj po niekoľkých
emotívnych verejných diskusiách
ako to najlepšie riešenie po zvážení
a zapracovaní 159 pripomienok,
resp. navrhovaných zmien. Som
poslancom 5. volebné obdobie,
mal som tú česť pripraviť a schváliť
2 zmeny ÚP. Proces je veľmi
náročný a presahuje viac ako jedno
volebné obdobie, ale dynamický
a prudký rozvoj nášho mesta sa
nedá zastaviť, mesto sa rozširuje
na všetky strany, ideálne zmeny
neexistujú, teda vyhovieť všetkým
predstavám sa nedá. Ale vždy
som mal na pamäti, aby schválené
zmeny ÚP čo najviac vyhovo
vali vlastníkom občanom, ale aby
zároveň ladili s predstavami rozvoja
urbanizmu mesta. V dotknutých
oblastiach je ich cca 400 vlastníkov
pozemkov výmera asi 800 000 m2
zo strany občanov aj zo strany mes
ta, ktorým sa neuváženým rozhod
nutím znehodnotili ich pozemky,
dodnes chodia za mnou občania
a žiadajú vysvetlenie, majú záväzné
prísľuby od mesta, hypotéky via
zané na dané pozemky, obchodní
partneri žiadajú od nich peniaze
naspäť tam, kde časť pozemkov pre
dali lebo časť poslaneckého zboru
zmarila niekoľkoročnú prípravnú
prácu mesta a ich uviedol do
právnej neistoty. Som z toho veľmi
smutný, pretože mám toto mesto
a ľudí žijúcich v ňom veľmi rád,
mám strach z možných právnych
a finančných postihov a následkov,
ktoré mesto a občania budú musieť
znášať v tejto súvislosti v dohľadnej
dobe.

2.

Na druhú otázku som hla
soval proti, lebo je zo stra
ny mesta nevykonateľné.
Z čisto praktického hľadiska mesto
si v predošlom období a ani teraz
nevedelo vytvoriť finančnú rezervu,
ktorá by umožňovala investovať
do projektov obnášajúcich čiastku
200 000 eur, preto bola potreba
hľadania riešení so spoluúčasťou
cudzích kapitálových zdrojov.
Uznesenie niektorí poslanci odhla
sovali, ale nepovedali, z akých
zdrojov by sa v prípade nového
spracovateľa zmeny ÚP financovali,
čo mi pripadá ako nezodpovedné
voči občanom mesta. Nepripadá
mi logické meniť spracovateľa
spol. Aurex, na priamu otázku
pri schvaľovaní 26. 6. 2014, kde
som sa pýtal, či sú zmeny a do
plnky v súlade s Územ. plánom
BSK, mi povedali ÁNO, veď predsa
obstarávame ÚP aj pre BSK, čiže
spoločnosť z takým širokým záber
om na úrovni kraja, a na druhej
strane 3 roky príprav obstarávania
a práce na dokumentácii a zaplate
nou nemalou sumou zdvihnutím
ruky vyhodenou do koša. Chýbala
mi tu širšia diskusia zo strany verej
nosti k tomuto problému, po ktorej
volali terajší poslanci, keď ešte man
dát nemali. Nehovoriac o zmlu
vách o obstarávaní diela s mestom

ako podklad na financovanie diela,
ktoré sa nedajú vypovedať, mesto
tým jednostranne stratí preberateľa
finančného záväzku.

Ing. Denisa
Klačmanová,
poslankyňa
MsZ

1.

Za
zrušenie
uznesenia,
ktorým boli schválené Zmeny
a doplnky č. 1a/2012 ÚP mes
ta Stupava som hlasovala z dôvodu
nedostatočne spracovaného do
kumentu z hľadis
ka dopravnej
infraštruktúry a potrieb mesta
Stupava. Návrh zmien ÚP vôbec
nerieši priestorové usporiadanie
a funkčné využívanie územia, s oso
bitným zreteľom na starostlivosť
o životné prostredie, preťaženosť
dopravy a zachovania prírod
ných a kultúrnych hodnôt mesta.
Návrh zmien územného plánu
je navyše spracovaný v rozpore
s územným plánom BSK ako ÚP
vyššieho stupňa a s jeho záväzný
mi regulatívmi. ÚP BSK uvádza,
že je potrebné minimalizovať pri
územnom rozvoji možné zábery
poľnohospodárskej pôdy a lesnej
pôdy a zohľadňovať pri územ
nom rozvoji výraznú ekologickú
funkciu, ktorú poľnohospodárska
a lesná pôda popri produkčnej
funkcii plní. Je tiež v rozpore s ÚP
BSK, ktorý zakazuje vytvárať v obci
novú, v krajine samostatne ležiacu
zástavbu mimo súvisle zastavaného
územia obcí a pri stavebnom rozvo
ji vytvárať predpoklady ich kom
paktného rozvoja s primárnym
využívaním voľných nezastavaných
územných častí zastavaného územia
obcí a znovuvyužitím opustených
stavebných území. Predložený ná
vrh je teda v rozpore s podstatou
územného plánovania mesta Stu
pava.

2.

K dňu 26. 6. 2014, keď
bolo prijaté uznesenie
o schválení zmien ÚP, bolo
podaných vyše sto návrhov od
právnických a fyzických osôb na
zmenu územného plánu, pričom
väčšina týchto návrhov bola spra
covaná a vyhodnotená a väčšina
týchto návrhov je z hľadiska verej
ného záujmu a môjho volebného
programu aj priechodná. Zrušením
uznesenia teda zároveň nerušíme
vykonané práce na územnopláno
vacej dokumentácii, vraciame sa
len do pôvodného právneho stavu
s tým, že doteraz realizované návrhy
treba znovu vyhodnotiť a nanovo
spracovať tak, aby v novej dokumen
tácii neboli tie návrhy, ktoré sú pre
verejnosť problematické. Osobne
za problematické považujem len tie
návrhy, ktoré sa týkajú zásahov do
lesnej a ornej pôdy mimo jestvu
júceho zastavaného územia a náv
rhy, ktoré pripúšťajú stavebné zme
ny v stupavskom parku. Tie návrhy,
ktoré sa týkajú zmien na stavebné
parcely v rámci intravilánu mesta
ako aj menšie zmeny v extraviláne,
ktoré nemenia charakter krajiny, sú
z môjho pohľadu akceptovateľné
a môžu byť schvaľované v rámci
nového územného plánu mesta.

Nový územný plán musí pre
dovšetkým klásť dôraz na rozvoj do
pravnej a technickej infraštruktúry,
rozvoj služieb a plôch určených na
šport, oddych, rekreáciu a ochranu
životného prostredia a bude objek
tívne zohľadňovať potreby mesta
ako celku.
Vychádzajúc z negatívnych skúse
ností, keď bol návrh zmien ÚP
financovaný súkromnými develo
permi, ktorý neriešil potreby
väčšiny občanov mesta, ale len
výhradné potreby úzkej skupiny
ľudí, je nevyhnutné, aby mesto
financovalo prípravu a spracova
nie novej územnoplánovacej do
kumentácie z verej
ných zdrojov.
Nový spracovateľ nebude začínať
od začiatku, ale môže vychádzať
z návrhov, ktoré už boli podané,
spracované a vyhodnotené. Tieto
návrhy je možné zapracovať do tex
tovej a grafickej časti ÚP pomerne
rýchlo, takže schvaľovanie nového
územného plánu mesta môže byť
pomerne v krátkom čase.

Ing. Marek
Lacka,
poslanec MsZ

1.

Dôvod prečo som hlasoval
za zrušenie je celkom jed
noduchý, Stupava potrebuje
koncepčne vyriešiť Územný plán
nezávisle vo svojej réžii tak, aby bol
rozvoj mesta postavený na pevných
základoch a aby sa vyhol Zmenám
a doplnkom, kde nebude za 8 rokov
existencie vyprodukovaných via
cero ďalších zmien (ako doposiaľ 4).
Predchádzajúce vedenie mesta
zrejme nedokázalo obhájiť svoju
pozíciu tvorcu, nositeľa a ga
ranta koncepcie rozvoja mesta vo
všetkých aspektoch, ktoré má mesto
spĺňať. Netvrdím, že všetky veci
v 1/a sú neprijateľné, len sú posta
vené na zlej koncepcii. Je potrebné
sa vrátiť radšej späť a pripraviť
Územný plán mesta Stupava,
ktorý obstojí aj pred generáciou,
ktorá prichádza po nás. Je dôležité
a múdre aby sme sa poučili z chýb
iných (viď Čierna Voda). Mesto Stu
pava potrebuje záväzný dokument,
ktorý pretrvá aspoň 15-20 rokov.

2.

Som presvedčený, že Stu
pava má na to aby ponúkla
svojím obyvateľom dobré,
kvalitné a bezpečné bývanie pre sta
rousadlíkov a tých, ktorí si vybrali
toto mesto za Svoje Mesto pre svoju
rodinu, kde žijú, bývajú pracujú,
trávia voľný čas, prijímajú návštevy,
motivujú svojich priateľov, aby
prišli bývať do Stupavy. Stupava už
presvedčila, tých ktorí tu bývajú
a ďalších presvedčí na rozhodnutie
pre trvalý pobyt v Stupave, pričom
mesto im za to bude poskytovať
služby pre ich život (škôlka, škola,
voľnočasové aktivity, kultúrne ak
tivity, bezpečnosť, sociálne služby,
krásne prostredie, atď.) Preto
potrebuje byť Stupava nezávislá pri
svojom rozhodovaní a musí nájsť
prostriedky na svoj rozvoj a začať
musí nezávislým financovaním
vypracovania základného doku
mentu rozvoja mesta – územného

plánu. Zasadím sa za to, aby bola
Stupava krásnym miestom pre život
Stupvčanov.

František
Lachkovič
poslanec MsZ

1.

Hlasoval som za zrušenie
Zmien a doplnkov č.1a/2012
Územného plánu mesta Stu
pava. Už v roku 2014 pri hlasovaní
týkajúcom sa Zmien a doplnkov
č.1a/2012 som hlasoval proti tým
to zmenám, teraz som nemohol
hlasovať inak. Mojich dôvodov je
viac. Najpodstatnejšie sú:
Výber funkčných plôch, zaradených
do doplnkov č.1a nebol objek
tívny, transparentný a dalo by sa
povedať, že bol účelový a nesplnil
pôvodný zámer, ktorým malo byť aj
odstránenie krívd a chýb v ÚP 2006.
Väčšina funkčných plôch za
radených do Zmien a doplnkov
č.1a/2012 pôvodne so zápornými
stanoviskami od pripomienkujúcich
úradov viacnásobným zvláštnym
dorokovávaním postupne získavala
kladné stanoviská. Naozaj neboli
pôvodné záporné stanoviská opod
statnené?
Spracovateľ konštatoval vyhod
notenie pripomienok k tomuto
materiálu slovom kladne, čo však
nezodpovedá pravde.
O každej funkčnej ploche sa malo
hlasovať samostatne a aj s rozpra
vou, a nie en bloc a ešte k tomu
bez možnosti niečo doplniť, resp.
zmeniť. Schválením týchto zmien
prichádza mesto Stupava o svoje
pozemky v prospech fy Polygón,
a. s. Schválením týchto zmien sa
pozemky predané mestom za necelé
4 €/m2 do roka menia na stavebné
v hodnote minimálne cca 60 €/m2.
Byty pri potoku na ulici Jána
Ondruša boli už investorom posta
vené v čase, keď sa funkčná plocha
týmito zmenami menila zo zelene
na IBV.

2.

Zlý ÚP bude mať negatívny
dosah obrovských rozme
rov na kvalitu života všet
kých obyvateľov mesta, a to ne
zvratne. Treba si uvedomiť, že
Zmeny a doplnky ÚP umožňujú
okamžitú a obrovskú výstavbu in
vestorom bez možnosti jej zastave
nia, resp. obmedzenia, ale neriešia
infraštruktúru – školy, škôlky, do
pravu, ktorá už teraz kolabuje.
Pokiaľ ide o financovanie ÚP, pros
triedky na dokončenie sa nájdu.

Mgr. Peter
Novisedlák,
poslanec MsZ

1.

Hlasoval som za zrušenie
uznesenia,
ktorým
boli
schvá
lené zmeny a doplnky
č. 1a/2012 ÚP z dôvodu, že
považujem tento dokument za
obsahovo nesprávny, v rozpore
s územným plánom vyššieho stupňa
(BSK), s neúplným vyhodnotením
pripomienok štátnych orgánov.
Zmeny a doplnky ÚP mesta Stupava
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boli plánované v štyroch častiach,
pričom ako prvá bola schválená časť
1a/2012, ktorá v pôvodnom návrhu
obsahovala masívne zábery les
nej a poľnohospodárskej pôdy,
oddychových zón a ich zmenu na
nové zastavané územie. Po pro
testoch verejnosti boli z návrhu
vypustené lokality ako Borník,
park a kúpalisko, ale dokument
stále obsahuje zámer roz
siahlej
investičnej výstavby v extravi
láne mesta bez vzťahu k riešeniu
občianskej vybavenosti, dopravy,
rozvoja služieb, ochrany oddycho
vých a relaxačných zón a životného
pro
stredia. Stupava nemá ani na
súčasný počet obyvateľov dobu
dovanú občiansku vybavenosť
(nedostatok škôlok, plná kapacita
základnej školy) a nemá doriešenú
dopravnú situáciu v meste. Tieto
problémy mali byt riešené v ďalších
častiach zmien a doplnkov, ale
schváliť rozsiahlu výstavbu bývania
bez zaistenia občianskej vybavenos
ti považujem za nezodpovedné voči
obyvateľom Stupavy.

2.

Územný plán je základný
dokument, ktorý určuje
charakter a kvalitu života
v meste na dlhé obdobie. Je to
základná služba, ktorú samospráva
poskytuje svojim občanom. Preto
sa pri tvorbe územného plánu musí
vychádzať v prvom rade z kom
plexných potrieb obyvateľov, na ktoré
nadväzuje občianska vybavenosť a až
následne výstavba bývania. Stavebný
zákon pripúšťa, aby financovanie
ÚP prebrala fyzická alebo právnická
osoba, ktorej výhradná potreba vy
volala obstaranie územnoplánovacej
dokumentácie. Získať preberateľa
je pekná myšlienka, ale je logické,
že preberateľ, ktorý investuje do ÚP
nemalé finančné prostriedky, bude
očakávať ich návratnosť a ziskovosť
práve cez výstavbu bývania. Hlaso
vaním o zrušení uznesenia vraciame
veci do právneho stavu, ktorý tu bol
ku dňu 26. 6. 2014. K tomuto dňu
bola spracovaná a vyhodnotená
väčšina návrhov na zmeny v intra
viláne mesta, na ktoré si občania
a podnikateľské subjekty podali
žiadosť o zapracovanie do ÚP a boli
vyhodnotené ako bezproblémové.
Tieto návrhy môže zapracovať nový
spracovateľ ÚP do textovej a gra
fickej časti ÚP pomerne rýchlo,
takže schvaľovanie nového územ
ného plánu mesta nemusí byť otáz
kou dlhého času. Preto sa prikláňam
k názoru, aby mesto pripravilo nový
a komplexný územný plán, ktorý
bude zohľadňovať skutočné potreby
mesta, a to aj za cenu, že by mesto
financovalo prípravu a spracovanie
novej územnoplánovacej dokumen
tácie výhradne z verejných zdrojov.

Milan Peschl,
poslanec MsZ

1.

Hlasoval som PROTI, a to
zo závažných dôvodov. V pr
vom rade poslanec p. Haulík
predložil tento závažný návrh priamo
na zastupiteľstve. Mali sme zrušiť
všeobecne záväzné nariadenie,

téma mesiaca
stupavské noviny I marec 2015	
pričom každé má byť minimálne 15
dní vopred zverejnené, nielen pre
poslancov, ale aj pre verejnosť. Mys
lím si, že to platí aj v prípade návrhu
na jeho zrušenie. Ani poslanci neboli
včas oboznámení o tomto zámere, na
otázku kolegu poslanca Gorbára, či
o tom niekto z poslancov vedel, 14 zo
16 povedalo, že neboli informovaní.
Ak platí rokovací poriadok, myslím,
že ho nikto ešte nezrušil, prišlo tak
k porušeniu § 21, bod 4. Každý pos
lanec má právo navrhovať riešenia,
úlohy a tiež môže aj pochybovať
o zmenách a doplnkoch ÚP, avšak
zrušiť taký závažný dokument, ktorý
sa týka aj vlastníkov pozemkov,
na ktorých boli zmeny schválené,
možno po zvážení všetkých súvislostí
a najmä dosahu a následkov takéhoto
rozhodnutia. Som presvedčený, že
za takýchto okolností, ako sa to sta
lo, nebolo možné zdravo, rozumne
a hlavne zodpovedne rozhodovať
o takej závažnej veci, ako je o zrušenie
Zmien a doplnkov č. 1a/2012 Územ
ného plánu mesta Stupava.
V prípade tejto otázky
som opäť hlasoval PROTI,
keďže som v tom čase ne
bol o návrhu včas a dostatočne in
formovaný (opäť porušenie § 21,
bod 4 rokovacieho poriadku),
z čoho možno, samozrejme,

2.

vyvodiť, že podpora návrhu by
opäť bola nerozvážna, ba priam až
nezodpovedná.
Navyše nechápem, čo s tým má
spoločnosť AUREX, ktorá bola len
spracovateľom nejakého zadania,
ktoré schvaľovali poslanci. Uro
bili niekde závažnú chybu alebo
konali nad rámec zadania, konali
proti záujmom mesta – to sú všetko
otázky, na ktoré keby sme vedeli
odpoveď, tak potom sa môžeme
rozhodnúť. Neviem, či zmena rea
lizátora objednaného diela vyrieši
problém nášho územného plánu.
Aj keď som sa rozhodoval
v určitom strese a bez informácií,
stojím si za rozhodnutím, pretože
v súčasnej, bohužiaľ, nelichotivej
finančnej situácii nášho mesta,
si nemôžeme dovoliť zrušenie
a zároveň zadanie novovypraco
vania územného plánu. Zanechalo
by to nezanedbateľný negatívny
finančný a časový dosah. Na takéto
zbytočné plytvanie rádovo v státi
sícoch eur Stupava pripravená
rozhodne nie je.

Ing. Martin
Smeja, PhD.,
poslanec MsZ

1.

Ďakujem za otázku. Hlasoval
som za zrušenie uznesenia,
ktoré prijalo zastupiteľstvo
v júni roku 2014. Ide teda o zrušenie
uznesenia, ktorým boli schválené
zmeny a doplnky územného plánu
1a/2012. Záväzná časť tohto dodat
ku územného plánu však bola prijatá
všeobecným záväzným nariadením,
ktoré je tiež potrebné zrušiť. Je to
teda istý legislatívny proces, ktorý
si vyžaduje svoj čas. Uznesenie, za
ktoré som hlasoval, ešte nenadobud
lo platnosť, keďže ho pán primá
tor odmietol podpísať. Odpoveď na
otázku „prečo“ je obsiahlejšia, ale
vymenujem aspoň zopár bodov.
Zmeny a doplnky č. 1a/2012 Územ
ného plánu, ale nielen táto zmena,
ale i ostatné pripravované zmeny
1b, 1c, 1d mali tvoriť jednu celko
vú zmenu územného plánu. Tento
postup nie je dobrý, pretože medzi
každým schvaľovaním uplynie istý
čas, rádovo mesiace, počas ktorého
môžu nastať zmeny, s ktorými už
schválené časti nepočítali. Územný
plán je potrebné schvaľovať vcelku
a zahrnúť doň riešenie dopravnej
situácie, zmenu povahy pozemkov,
občiansku vybavenosť ako výstavbu
škôlok, škôl a podobne.
Druhým dôvodom bolo, že 1a
nerešpektoval územný plán, ktorý

vypracoval Bratislavský samos
právny kraj (BSK) a ktorý má mesto
Stupava povinnosť dodržiavať. Ten
hovorí o zamedzení výstavby v ex
traviláne mesta a preferuje intravi
lán. Zakazuje zaberanie lesa a ornej
pôdy na úkor výstavby.
Tretím dôvodom je fakt, že voči
pripravovaným zmenám a do
plnkom 1a prebieha konanie,
ktoré hovorí o dosahu na životné
prostredie, nakoľko by výstavba
zasahovala do chránených území
ako napr. chráneného územia eu
rópskeho významu a chránených
vtáčích území. Ani jeden zo spome
nutých dôvodov Zmeny a doplnky
č. 1a/2012 nerešpektovali. Bolo teda
nevyhnutné ich zrušiť, aby sa časom
mesto Stupava nedostalo do ťažkých
súdnych sporov, ktorých výsledkom
by boli finančné pokuty, z ktorých
by sa mesto len ťažko spamätalo, ak
vôbec. Je to určite bolestivý krok, ale
aj chorý zub je potrebné vytrhnúť,
aby boli ostatné zuby zachránené
a mohli sme jesť aj rezne a nielen
polievku.
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Toto je veľmi dobrá otáz
ka. Ako som spomínal
v predchádzajúcej odpove
di, navrhovaný územný plán sa
skladal z viacerých čiastkových

zmien 1a, 1b, 1c, 1d. Proti 1a a 1b
bolo podaných niekoľko desia
tok námietok, s ktorými si bude
musieť príprava poradiť, čo za
berie dlhý čas. Predmetom pri
pomienok boli aj body, o ktorých
som hovoril v predchádzajúcej
odpovedi. Naopak, súťaženie no
vého spracovateľa územného plánu
prostredníctvom verejného obsta
rávania zaberie niekoľko mesiacov.
Nový spracovateľ zapracuje návr
hy, o ktoré už obyvatelia mesta
požiadali v minulosti a ktoré nie
sú problematické. Tento proces
už nie je taký zdĺhavý. Ak po
rovnám tieto dva postupy, dom
nievam sa, že cesta spracovania
nového územného plánu bude
rýchlejšia.
Čo sa týka spôsobu financovania,
tu je moja odpoveď jednoznačná.
Financovať spracovanie územného
plánu musí obstarávateľ, čiže mes
to Stupava. Ak sa financovateľom
stane developer, ktorý má záujem
stavať na pozemkoch v pripravo
vanom územnom pláne, znie to
ako silný konflikt záujmov. Je teda
veľká pravdepodobnosť, že výsle
dok bude pozerať hlavne na výhody
financovateľa (developera), a nie
obstarávateľa (mesto Stupava) a je
ho občanov.

boli vyhodnotené možnosti, výcho
diská a riziká, ktoré by z takéhoto
úkonu plynuli.
Pre tieto závažné dôvody som
predmetné uznesenie nepodpí
sal, výkon uznesenia sa tým po
zastavil na 2 mesiace. Zároveň som
požiadal Bratislavský samosprávny
kraj o stanovisko k zaslanému vy
jadreniu k Zmenám a doplnkom ÚP
č. 1/a, ktoré časť poslancov považuje
za
spochybnenie
schválených
Zmien a doplnkov ÚP mesta Stu
pava. V prípade, ak poslanci opä
tovne 3/5 väčšinou hlasov potvrdia

svoje predchádzajúce rozhodnutie,
uznesenie bude definitívne platné.
Primátor nemá kompetencie takéto
rozhodnutie zmeniť – ani v prípade,
ak je pre mesto zjavne nevýhodné.
Následné rozhodnutie vo veci podá
prokurátor a súd v rámci preskú
mania zákonitosti uznesenia mest
ského zastupiteľstva.
Mojou úlohou je chrániť a zve
ľaďovať majetok mesta Stupava.
Spôsob predloženia predmetné
ho uznesenia a jeho schválenie
považujem z uvedených dôvodov za
nezodpovedné a rizikové. 

2.

Stanovisko primátora
Otázka pre primátora:
Aké je vaše stanovisko k uzneseniu zrušenia Zmien a doplnkov č. 1a/2012
Územného plánu mesta Stupava?

Roman
Maroš,
primátor mesta
Stupava
V kompetencii primátora je
nepodpísať schválené uznesenie,
ak sa domnieva, že je v rozpore so
zákonom alebo je pre mesto zjavne

nevýhodné. Najpodstatnejším dô
vo
dom nepodpísania uznesenia
vo veci zrušenia územného plánu
je ten, že ide o technicky nereali
zovateľný úkon, ktorý je v rozpore
so stavebným zákonom. Ak niek
to tvrdí opak, je to len dôsledok
neznalosti problematiky v danej
oblasti. Územný plán, prípadne
jeho zmeny a doplnky, sa dajú

nahradiť len novým územným
plánom alebo jeho zmenami a do
plnkami, nie ich zrušením, ktoré
nás má „vrátiť k predchádzajúcemu
stavu“. Takýto úkon „vrátenia sa
k predchádzajúcemu stavu“ nie je
možný a vyvoláva pochybnosti,
navodzuje stav právnej neistoty
s možnými finančnými rizikami.
Ďalším dôvodom bol neštandardný
a neprofesionálny postup pri pred
kladaní materiálu k tak závažnej
a náročnej téme. Niektorí poslanci
neboli o tomto materiáli vopred in
formovaní ani naň pripravení. Ne

Výsledky triedenia a tvorby
komunálneho odpadu
V roku 2014 sa v meste Stupava
odovzdalo na ďalšie zhodnotenie ale
bo zneškodnenie v rámci triedeného
zberu komunálneho odpadu spolu
417 125 kg odpadu, z toho:
175 620 kg papiera a lepenky
91 840 kg plastov
65 780 kg skla
35 110 kg textílií
23 540 kg 	opotrebovaných
pneumatík
7 446 kg 	vyradených el.
zariadení s obsahom
nebezpečných častí
6 594 kg vyradených zariadení
obs. chlórfluórované
uhľovodíky
4 390 kg 	tetrapakových
obalov

2 264 kg 	vyradených el. za
riadení bez obsahu
nebezpeč. častí
1 785 kg 	obalov obsahu
júcich zvyšky
nebezpečných látok
1 186 kg 	farieb, lepidiel a živíc
obs. nebezpečné látky
690 kg obalov z kovu
410 kg olejov a tukov
320 kg olovených batérií
150 kg pesticídov
Na jedného obyvateľa pri celko
vom počte 11 600 obyvateľov (pri
hlásených ako platcovia za odpady
v roku 2014 – priemer) pripadlo za
rok 2014 až 35,96 kg odovzdaného
vytriedeného odpadu.

Odberateľmi pre jednotlivé
komodity v roku 2014 boli:

Papier, sklo – .A.S.A. Slovensko, spol.
s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Tetrapakové obaly – Kuruc Com
pany, spol. s r. o., Nitrianska 59,
941 01 Šurany
Plasty – General Plastic, a. s., Priemy
selný areál 3677, 946 03 Kolárovo
Plasty – ecorec Slovensko, s. r. o.,
Glejovka 15, 902 Pezinok
Akumulátory a batérie – MACH Tra
de, s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď
Nebezpečný odpad, elektroodpad,
oleje, farby, pesticídy – ARGUSS,
s. r. o., Záhradnícka 27, 811 07
Bratislava
Vyradený elektroodpad – V.O.D.S.,
a. s., Podnikateľská 2, 040 01 Košice

Vyradený elektroodpad – ASEKOL
SK, s. r. o., Lamačská cesta 45, 841
03 Bratislava
Vyradený elektroodpad – SEWA,
a. s., Stará Vajnorská 17/A, 831 04
Bratislava
Opotrebované pneumatiky – AVE SK
odpadové hospodárstvo, s. r. o., Os
vetová 24, 821 05 Bratislava
Textílie – REVENGE, a. s.,
organizačná zložka, Panenská 24,
811 Bratislava
Obaly z kovu – Milan Barcaj, Záhu
menská 770/9, 900 31 Stupava
V roku 2014 sa v meste Stupava vy
produkovalo 3 802 780 kg ostatné
ho komunálneho odpadu (KO).
Z toho:
2 844 950 kg zmesového KO

949 000 kg objemného odpadu
8 830 kg 	zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc
a keramiky
Tento odpad bol ukladaný na skládku
spoločnosti .A.S.A. Slovensko, spol.
s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor.
Pri spomínanom počte 11 600 oby
vateľov prislúcha na 1 obyvateľa vy
produkovaných 327,83 kg ostatného
komunálneho odpadu v roku 2014.
Celkovo bolo zhodnotených 9,85 %
a zneškodnených skládkovaním
90,15 % odpadu. 
Ing. Ľubica Konsvaldová,
MsÚ, referát odpadového hospodárstva

oznam
V dňoch 12 a 13. marca
2015, v čase od 8:00 hod.
do 15:00 hod. bude prerušená
distribúcia elektrickej
energie na uliciach
Cementárenská, Lokalita
Pánske, Mierová, Na aleji
a Sama Tomášika.
Západoslovenská distribučná, a. s.
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Také časy boli...

Rok 1955

N

ajprv niekoľko informácií
o politickom a hospodár
skom živote: štátnym zria
dením bola Československá
republika, prezidentom republiky
bol Antonín Zápotocký. Hos
podársky život v štáte bol riadený
päťročnými plánmi. Päťročný plán
predpisoval úlohy, ktorými mal
štát zabezpečiť naplnenie potrieb
občanov, zvýšiť životnú úroveň,
znižovať ceny. Do roku 1955 platila
päťročnica, do ktorej sa vstupovalo
s lístkovým zásobovacím systé
mom, z päťročnice sa už vyšlo bez
neho. Úlohami ďalšej päťročnice
bolo napr. zvýšiť výrobu silonových
výrobkov, nekrčivých látok, zvýšiť
výrobu chladničiek, vysávačov pra
chu, práčok, rozhlasových prijíma
čov...
V roku 1955 bolo 10. výročie
od skončenia 2. svetovej vojny
a občania oslavovali pamätný deň
našej národnej histórie.
V tom roku mala Stupava cca 5 000
obyvateľov, organizačne patrila do
okresu Bratislava-okolie. Predse
dom miestneho národného výboru
bol Jozef Mader a farárom dôstojný
pán Pribyl.
Školstvo sa i vtedy stále reformo
valo. V roku 1955 bola v Stupave
osemročná škola, mala dve budovy
– oproti kostolu pre ročníky 1 – 5
a nová škola, do ktorej chodili žiaci
ročníkov 6 – 8. Riaditeľom školy bol
Ján Husárik. Vyššie ročníky 6 – 8
(9) navštevovali aj žiaci zo Záhor
skej Bystrice, Borinky a niekedy
i z Marianky.
Za zmienku stojí hudobno-spevácky
(mandolínový) súbor, ktorý v 50.
rokoch viedol učiteľ Ladislav Kudi
jovský. Súbor niekoľko rokov spájal
mládež, ktorá mala blízko k hudbe.
Hralo sa na harmonikách, dycho
vých nástrojoch, mandolínach,
gitarách a súčasťou súboru boli aj
speváčky. Niekedy mal súbor aj
40 členov. Vystupoval na slávnos
tiach a zúčastňoval sa na súťažiach,
na ktorých obsadzoval popredné

miesta. Medzi najstarších členov
patrili napr. bratia Jozef a Ondro
Škrovanovci, Fánka Vašinová, Miro
Smutný či Fero Rožár, speváčkami
boli napr. Helena Lachkovičová,
Milka Ivanová... V roku 1955 na
mandolíny hrali napr. R. Vašina,
F. Suchovský, Štefan Masarovič,
Milan Šlauka... Nedajú sa však
spomenúť všetci. Súbor v tomto
roku mával skúšky v miestnosti,
v ktorej je teraz výčap piva Srdiečko.
Od začiatku 50. rokov prebiehalo
aj v Stupave združstevňovanie, čo
bol niekoľkoročný proces, ktorý
mal veľký význam pre život v obci
a jej občanov. Tento proces sa nedá
komentovať na niekoľkých riad
koch.

bol vedúcim konzervárne pán Ci
bulka.
Kultúru poskytovalo kino na Ze
manskom. Malo i balkón. Pre
mietalo sa niekoľkokrát týždenne,
správkyňou kina bola pani
Lukánová. V kine predstavo
vali aj divadelní ochotníci svoje
naštudované divadelné hry.
Pre dnešnú mládež je asi ťažko
predstaviteľné, že v týchto rokoch
ešte nevysielala televízia. Televízor
sme nepoznali. Ľudia počúvali rá
dio. Najmä športoví fanúšikovia,
priaznivci hokeja sedeli pri rádiách
a počúvali, ako naši hokejisti
hrajú s Kanadou… Deti počúvali
rozprávky a poslucháči, ktorí mali
radi rozhlasové hry, sedeli tiež pri

Hlavná ulica v Stupave
okolo roku 1955

Najväčším priemyselným pod
nikom v Stupave bola cementáreň,
ktorá zamestnávala cca 350 pracov
níkov. Riaditeľom cementárne bol
Jozef Haršáni. Rady nákladných áut
a cisterien stávali od cementárne až
po Marcheggskú ulicu. Vzhľadom
na existujúcu výstavbu bol na
Slovensku v tom čase nedosta
tok cementu. Cementáreň mala aj
pracovisko Hlinisko, 10 km trasu
nákladnej lanovky a lom Prepadlé.
Zamestnanci boli najmä zo Stupavy,
zo Záhorskej Bystrice a v lome pra
covali prevažne ľudia z Borinky.
K zamestnaniu miestnych oby
vateľov prispievala aj konzerváreň,
ktorá najmä v lete spracovávala
úrodu ovocia, na jeseň kapustu
a rôzne druhy zeleniny. Dlhé roky

rádiách. A ešte niečo: Poštový úrad
okrem doručovania listov a balíkov
a iných služieb zabezpečoval aj te
lefónne spojenia. Nachádzala sa
v ňom telefónna ústredňa, ktorá
bola obsluhovaná ručne (spájanie
mimomestských hovorov). Miestne
hovory sa už vytáčali priamo. Na
pošte boli dve telefónne kabíny,
určené na hovory. Keď bol hovor
mimo Stupavu, musel sa objednať
a čakalo sa na spojenie. Niekedy
to bola otázka niekoľkých, niekedy
aj desiatok minút. Telefóny mali
predovšetkým úrady, školy a firmy,
domových staníc bolo málo. Ne
viem presne, ale v roku 1955 nebolo
v Stupave viac ako 100 účastníckych
staníc. Bolo to dané veľkosťou
ústredne.

Počet áut v Stupave odhadujem na
desiatky. Autá mali predovšetkým
v podnikoch – niekoľko nákladných
(cementáreň, lesy, konzerváreň),
ale aj menšie dodávkové a osobné.
Osobných áut v súkromnom vlas
tníctve bolo veľmi málo.
V Stupave pomerne dobre fun
goval futbal. Hrávalo sa na ihrisku
v Agátkach – jedna strana je dnes
Cementárenská ulica, druhá Lipo
vá. Záhradky domov na Lipovej
sú už na ploche bývalého ihriska.
Pripomeniem niektorých hráčov,
ktorí vtedy hrali za Stupavu: Voj
to i Paľo Brbuchovci, Anton Dos
tál, Jaro i Rudo Pavlíčkovci, Rudo
Koširér, Štefan Piaček, Jozef Brliť,
Bohuš Hodul, Karol Matlovič
a ďalší. Na tomto ihrisku hrávali
svoje zápasy i hádzanári. Vyšliapali
futbalistom trávnik a potom po
sunuli ihrisko ďalej. Hádzanú
v tých časoch hrali M. Melounek,
B. Horváth, A. Škrovan, S. Landl,
E. Maroš, T. Brezovský, J. Brezov
ský, J. Ivica, J. Kahánek, A. Koširér,
F. Rožár, F. Kuštor, V. Móza,
a Š. Hrabovský bol vedúci oddielu.
Po roku 1955 nastupuje postupne
mladšia generácia.
Viacerí mladí ľudia chodili cvičiť
do telocvične v škole. Niekoľkí sa
venovali cyklistike, ako napr. Karol
Šteflovič, Jožo Škrovan či Miro
Smutný, ktorí sa zúčastňovali i na
významnejších pretekoch.
Do Bratislavy sa cestovalo auto
busom. V tomto roku sa však viac
cestovalo do Bratislavy vlakom.
Nielen zamestnanci, ale aj študenti
cestovali do škôl v Bratislave vla
kom. Vlak zo Stupavy vozil cestu
júcich do Devínskeho Jazera. Tam
sa prestupovalo na vlak do Brati
slavy alebo smerom na Malacky.
Odchody vlakov boli pravidelné,
aby vyhovovali nástupu do práce
a do školy. Ako školáci sme často
využívali v škole ospravedlnenie, že
nám meškal vlak. Niekedy sa stalo,
že vlak meškal naozaj, neprišiel včas
do „Jazera“, a tak sme sa dostali
do školy neskoro. Mne i s mojím
spolužiakom R. Marošom sa stala
taká príhoda hneď v prvý deň nástu
pu do Priemyselnej školy strojníc
kej v Bratislave. Vlak nám meškal,
a tak sme do školy prišli takmer až
o desiatej hodine a dostali sme na
pomenutie od nášho triedneho. Na
druhý deň sme museli priniesť pot
vrdenie od rodičov, že vedia o tom,
že žiaci prišli do školy 1. septembra
1955 neskoro. Ako študenti sme sa
poznali všetci „vlakári“ od Kútov až
po Devínsku Novú Ves. Postupne sa
študenti preorientovali na autobusy.
Železnica slúžila i ako nákladná.
Dlhé roky sa cement vo vreciach
odvážal z cementárne v uzavretých
vagónoch, neskoršie sa prešlo na
voľne „ložený“, tak sa vozili „cibule“
s takto naloženým cementom.
Okrem toho nákladnú dopravu
využívali lesníci na odvoz dreva zo
Stupavy.
Vzhľadom na určený rozsah článku
končím so spomienkami na rok
1955 a v ďalších číslach budeme
spomínať ďalej. 
Mgr. Gabriela Prokešová,
Ing. Svetozár Prokeš
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napísali o nás

Preßburger Zeitung,
1. marec 1911
Nezjazdné cesty. Z Mariatálu
nám prišla nasledujúca sťažnosť:
Župná cesta z Prešporka do
Devínskej Novej Vsi, Stupavy,
Mástu, Záhorskej Bystrice
a Mariatálu  sa v súčasnej dobe
nachádza v takom zanedbanom
stave, že sa tam doslova nedá
ovládať povoz. Napriek enor
mne vysokej cestnej dani, ktorú
platíme, máme nezjazdnú cestu,
ktorá nám znemožňuje akúkoľvek
prepravu. Chybu vidíme v použití
nevhodného štrkového materiálu
pri letnom štrkovaní cesty. Bolo
by veľmi žiaduce, aby župný
cestmajster kontroloval štrkové
navážky, a hlavne, aby ustanovil
rozhodné opatrenia na údržbu
tejto dôležitej cesty. Súčasný
stav odporuje všetkým pred
pisom. Dúfame, že dôkladné
nápravné opatrenia budú prijaté
čo najskôr.
Preklad
Milan Kubíček

stalo sa...

v marci...
6. marca 1440 napísal
kastelán Pajštúnskeho hradu
Pankrác Streichel list do Bratis
lavy, v ktorom žiadal mesto
o pomoc proti husitom, ktorí sa
chceli zmocniť kostola v Stupa
ve. V ďalšom liste z 9. marca
oznamuje mestu Bratislava, že
husiti obsadili kostol v Stupave
a žiada o pomoc.
15. marca 1930 sa začala
autobusová doprava národného
podniku Československej auto
mobilovej prepravy z Bratislavy
do Stupavy. Prvým šoférom
autobusu bol Ľudovít Maroš.
22. marca 1961 zomrel
v rakúskom meste Kitzbühel
MUDr. Adolf Eduard Zimprich.
Narodil sa 8. februára 1884
v Stupave, kde pôsobil ako
miestny lekár, zakladateľ
miestneho Okrášľovacieho
spolku a stupavský starosta.
25. marca 1925 sa konalo
riadne valné zhromaždenie
Živnostenskej záložne
v Stupave, na zhromaždení
sa zúčastnilo 32 členov.

VIETE ŽE?
 roku 1824 žilo v Stupave
V
3274 ľudí, v Máste 724,
v Borinke 650 a na
Medených hámroch 26.
V roku 1908 bola vysadená
gaštanová aleja na Hlavnej
ulici.
V roku 1910 bola
v Stupave postavená
budova obecného domu,
dnešného Mestského
úradu.
Stupava získala štatút
mesta v roku 1989.

kultúra
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Vtedajší obyčajní ľudia vyšli úplne na
psí tridsiatok.

Klub vojenskej
histórie Bratislava
– Petržalka
Klub vojenskej histórie BratislavaPetržalka – C. k. husársky pluk č. 12
„Palatín uhorský“ sa venuje nielen
vojenskej histórii napoleonského ob
dobia v mikroregióne Bratislavy. Sme
občianske združenie ľudí, ktorým
nie je ľahostajná ani civilná história
popri vojenskej. KVH BratislavaPetržalka v spolupráci s orgánmi
samosprávy je dlhoročným spolu
organizátorom kultúrno-historickej
akcie Obliehania Bratislavy Napole
onom ktorá má dlhoročnú tradíciu
a zaraďuje sa k najprestížnejším
kultúrnym akciám hlavného mesta
Bratislavy.

Husársky pochod 2015

R

ok 2015 sa nielen v celoeuróp
skom merítku nesie v duchu
pripomienok veľkých udalostí
významných i pre euroregión
Slovenska. Pripomíname si nielen
rok 200. výročia narodenia národ
ného buditeľa Ľudovíta Štúra, ale
i 200. výročie bitky pri Waterloo,
ktorá dala definitívnu bodku za na
poleonskými vojnami.

Stupava a jej okolie
pred 200 rokmi
Počas napoleonských vojen sa oby
va
teľstvo západnej časti Sloven
ska mohlo dvakrát bezprostredne
stretnúť s vojakmi francúzskeho ci
sára Napoleona I. Prvýkrát v roku
1805 v mesiacoch november-decem
ber, keď bol obsadený Prešporok –
hlavné mesto Uhorska. Druhýkrát

riadková inzercia
S eniorville Jablonové príjme opat
rovateľku, opatrovateľský kurz
výhodou. Informácie na e-mail:
vrchna.svj@senior ville.eu,
tel.: 0918 634 251.
Seniorville Jablonové príjme
kuchárku. Info: prevadzkar@
seniorville.eu, tel.: 0917 953 103.
Seniorville Jablonové príjme
upratovačku. Informá
cie na
e-mail: prevadzkar@seniorville.eu,
tel.: 0917 953 103.
Aktívna dôchodkyňa pomôže
v domácnosti v Stupave: upratať,
ožehliť prádlo, vyzdvihnúť deti
zo školy, škôlky, v záhrade. Tel.:
0910 669 982
Materská škola na Marcheg

gskej ulici v Stupave prijme za
mestnanca na pozíciu učiteľka
materskej školy s nástupom od
1. 9. 2015. Bližšie informácie
u riaditeľky materskej školy
Anny Gorbá
rovej, e-mail:
gorbarova@gmail.com. 

bol Prešporok a jeho okolie kon
frontované s francúzskymi jednot
kami a ich spojencami (saské a hes
senské jednotky) v mesiacoch máj
– júl 1809. Francúzi so spojencami
zaútočili niekoľkokrát na opevnené
predmostie ležiace na petržalskej
strane Dunaja. Mesto Prešporok
však vojensky nedobyli, Francúzom
bol vydaný až na základe prímeria.
Pozornosti francúzskeho velenia
neunikli ani opevnené miesta na
tejto strategickej tepne. Pajštúnsky
hrad bol počas kuruckých povsta
ní proti Habsburgovcom viackrát
poškodený. Dielo skazy dovŕšili
francúzski vojaci v roku 1805. Hrad
Devín bol v roku 1805 ušetrený, toto
šťastie, žiaľ, v roku 1809 nemal – po
uzavretí prímeria bol Francúzmi
vyhodený do vzduchu. Smutnému
osudu neunikol ani Bratislavský

hrad. Dielo skazy vykonali na
hrade táboriaci cisárski rakúski vo
jaci. Nepozornosťou fajčiara vzbĺkol
pušný prach v prachárni a hrad roku
1811 vyhorel.
Mikroregión Stupavy ako bývalého
Pálffyovského panstva má svoje

miesto vo vojenských dejinách
raného 19. storočia. S určitosťou
môžeme povedať, že ak by maršal
Davout neprešiel cez stupavský cho
tár, Napoleonovi I. by v slavkovs
kej bitke výrazne chýbal. Jeho zbor
mal na pravom krídle francúzskej
bitevnej zostavy kľúčovú úlohu:
pútať a spomaľovať útok hlavných
rusko-rakúskych síl a nedovoliť im
výrazne zatlačiť francúzske jednotky.
V roku 1809 boli v Stupave a okolí
garnizonované saské jednotky. Svoju
životnú púť tu skončili dvaja saskí
vojaci. Vojnové operácie v roku 1809
boli poslednými operáciami napole
onských vojen na území Slovenska.
Prešporok i okolie sa z tejto druhej
francúzskej návštevy spamätávali len
veľmi ťažko a celá ríša z ďalšej preh
ratej vojny ešte ťažšie. O dva roky
neskôr nakoniec ríša zbankrotovala.

Husársky pochod
V týchto dňoch finišujú prípravy na
trochu netradičnú akciu – Husársky
pochod 2015. V spolupráci s našimi
českými priateľmi, francúzskymi
gar
dovými námorníkmi Les Ma
rines, pripravujeme pochod z hradu
Devín na Pajštúnsky hrad a do Stu
pavy. Chceme si pripomenúť uda
losti odohrávajúce sa na peri
férii
uhorského hlavného mesta v rokoch
1805-1809. Konkrétne sa jedná o pri
pomienku zničenia hradu Pajštún
Francúzmi a o pochod maršala
Davouta na moravské polia v roku
1805 a tiež tragický koniec hradu
Devín v roku 1809. Trasa pochodu
ktorý sa uskutoční 21. marca 2015
je nasledovná: hrad Devín – niva
rieky Moravy – Devínska Nová Ves –
Marianka – hrad Pajštún – Stupava.
Privítame medzi sebou i záujemcov
o netradičnú jarnú vychádzku. Spod
Devínskeho hradu vypochodujeme
cca o 8.00 ráno. 
Peter Sabanoš,
kancelár KVH Bratislava – Petržalka
www.hr12.eu

Ulice a námestia Stupavy a Mástu
rok

1914
1935
1968
1981
1993
2014
Stupava/Mást Stupava/Mást Stupava/Mást Stupava/Mást Stupava/Mást Stupava/Mást

počet
ulíc

4/1

16/1

33

48

62

132

počet
námestí

1/0

1/0

1

1

3

3

V súčasnosti má Stupava 132 ulíc
a 3 námestia, máme teda pomerne
bohatú uličnú sieť. Pre porov
nanie možno uviesť, že početnejšie
mesto Malacky má 97 ulíc a 4 ná
mestia, Pezinok spolu s mestskou
časťou Grinava 144 ulíc a 1 námes
tie. K veľkému nárastu nových ulíc
v našom meste došlo v posledných
dvadsiatich ro
koch, keď sa počet
ulíc zdvojnásobil. Dôvodom bola
rozsiahla výstavba rodinných a by
tových domov.
Nové ulice vznikli aj dohustením
exis
tujúcej zástavby a novou
výstavbou v svahovitých terénoch.

Trasy a dĺžky ulíc sa preto museli
prispôsobiť daným podmienkam,
a tak vznikli približne dve desiatky
kratších ulíc, ktorých dĺžka nepre
sahuje 150 metrov. Spolu s novými
ulicami pribudla aj povinnosť ich
pomenovania.
Nové názvy ulíc navrhuje Náz
voslovná komisia pri mestskom
zastupiteľstve, po zverejnení návrhu
ich pripomienkuje verejnosť a na
pokon záväzne schvaľuje mestské
zastupiteľstvo. Názvy stupavských
ulíc sú odvodené od významných
osobností, polohy a tvaru ulice,
chotárnych názvov, názvov rastlín

a stromov, bývalých a súčasných
objektov. Názvoslovná komisia prih
liada na kontinuitu príbuzných náz
vov a pomenovaní. V nových loka
litách sa snaží pomenovať centrálnu
ulicu podľa starého chotárneho náz
vu, a tak zachovať a oživiť pôvodné
pomenovanie zastavaného chotára
alebo jeho časti. Označovanie ulíc,
verejných priestranstiev a číslovanie
domov aktuálne ustanovuje vyhláška
Ministerstva vnútra SR č. 31/2003.
Mesto Stupava nemá kontinuálne ve
denú evidenciu ulíc so štatistickými
údajmi o ich vzniku, pomenovaní
a zmien názvov. Na základe mo
mentálne dostupných zdrojov (máp,
zápisníc a telefónnych zoznamov)
sa podarilo spracovať rozvoj uličnej
siete v Stupave za uplynulých sto
rokov.
Povinnosť číslovania domov zaviedla
panovníčka Mária Terézia v roku

1770. Koncom 18. storočia bolo ako
doplnok k číslovaniu zavedené aj
úradné pomenovanie ulíc, mnohé
z nich sa dovtedy uvádzali len pod
zvykovým názvom. Novinka sa dos
távala do praxe s ťažkosťami. Stu
pavskí kňazi v cirkevných matrikách
začali nepravidelne zapisovať čísla
domov až v roku 1786, po štrnástich
rokoch s týmito zápismi skončili.
Začiatkom roku 1790 ich prestali
uvádzať s poznámkou „zrušené“.
Medzi najstaršie stupavské ulice pat
ria Hlavná, Marcheggská, Mlyn
ská
a Nová. V Stupavských novinách
budeme uverejňovať na pokračovanie
príspevky o jednotlivých stupavských
uliciach a námestiach podľa ich náz
vov v abecednom poradí. Dúfam, že
čitateľov poučia a pomôžu prehĺbiť
ich vzťah k svojmu bydlisku.
Milan Greguš

kultúra / spoločnost’
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Agátová ulica

Podľa svedectva katastrálnej mapy sa na
dnešnej Agátovej ulici koncom 19. storočia
nachádzali len dve murované stavby. Prvou
bol dom, ktorý stál na mieste, kde sa križujú
dnešná Mlynská a Agátová ulica. Druhou
stavbou bola šľachtická kúria, ktorú v tom
čase vlastnila a obývala rodina baróna Mau
rera von Kronegg. Schátraná budova pa
miatkovo cennej kúrie tu stojí dodnes. Ku
kúrii patrila veľká záhrada, jej súčasťou bola
aj plocha, na ktorej v rokoch 1959 – 1964
postavili kultúrny dom. Severozápadne od
kultúrneho domu sa rozprestieral riedky
agátový les. Zaberal pomerne veľkú plochu,
približne medzi dnešnou Krížnou a Lipovou
ulicou.
Agátový lesík bol vo vlastníctve stupav
ského veľkostatkára grófa Ľudovíta Káro
lyiho, začiatkom tridsiatych rokov 20. sto
ročia prišlo k jeho parcelácii a rozpredaju
na stavebné pozemky. Z doteraz známych
prameňov sa nepodarilo presnejšie zistiť,
kedy a na čí podnet dostala Agátová uli
ca svoje pomenovanie. Jej prvý názov sa
v písomnej forme objavuje v roku 1933, keď
ju v súvislosti s prevodom do vlastníctva obce

Spoločenská kronika

a so žiadosťou o vyštrkovanie spomínajú ako
„cestu v Agátkoch“. Ide sčasti o dnešnú Agá
tovú ulicu, ale najmä jej predĺženie smerom
na západ – dnešnú Cementárenskú ulicu.
Túto pomerne dlhú ulicu neskôr rozde
lili. Jej kratší východný úsek dostal úradné
pomenovanie Agátová ulica. Pod týmto
názvom sa prvýkrát v zápisniciach obec
ného zastupiteľstva spomína v roku 1936
v súvislosti so žiadosťou na jej elektrické
osvetlenie.
Agátová ulica patrí medzi kratšie stupavské
ulice, má dĺžku približne 118 metrov. Začína
sa vyústením Zemanskej ulice a končí na
križovatke ulíc Kúpeľná a Cementárenská.
Pomenovanie ulice je spomienkou na his
torickú chotárnu časť Agátky, ktorú tvorila
piesočnatá zem s riedkym porastom agá
tových stromov. Agát je invázna odolná
drevina pôvodom z Ameriky, na naše úze
mie sa dostala v 17. storočí. Porasty agáta
bieleho sú mimoriadne dôležité pre chov
včiel. V súčasnosti je na Slovensku po tomto
strome pomenovaných 69 ulíc. 
Milan Greguš

Zomreli:
Július Bášti (1942)
Narodili sa:
František Straský
Nina Prepirová
(1952)
Matias Vaicenbacher Františka Sidorová
František Majda
(1926)
Matúš Németh
Soňa Budovinská
Jozef Ivana
(1954)
Jakub Beno
Štefan Smrtič (1953)
Patrik Rendek
Ivan Kleman (1963)
Tobias Benčík
Jaroslav Vostík (1977)
Karolína Brozmanová Peter Jánoš (1947)
Vitor Liam Rebelo
Ľudmila Mihálová
Mia Košíková
(1938)
Hana Šelmeciová
Dezider Gális (1950)
Richard Ščepánek
Božena Trupová
Ondrej Námešný
(1949)
Martin Zeman
Alžbeta Novosadová
Klára Kollerová
(1931)
Vincent Moncoľ
Ján Machovič (1938)
Ján Borlok
Paulina Rosová (1930)
Karolína Dvoranová Hilda Stachová (1926)
Zuzana Čefová (1944)
Ervín Paulický
Mária Kriflíková
Lara Lemeš
(1935)
Zosobášili sa: Ivan Kovačič (1949)
Zdenka Konyaová
Pavol Fodor a
(1955)
Tímea Hercegová
Rozália Ivanová (1929)
Tibor Fabian
a Andrea Krajčírová Tatiana Smejová
(1962)
Michal Husák
a Anna Michálková Ján Piaček (1937)
Mária Kuštorová
Milan Bobák
a Viktoria Kurucová (1927)

Pridaj sa k nám
na sociálnej sieti Facebook

www.facebook.com/stupava.sk
www.stupava.sk
Pohľad na dnešnú Agátovú ulicu, pohľadnica prešla poštou v roku 1919

Kam v Stupave

utorok 3. marca
15.00 hod. Snehová kráľovná, animovaný
film pre deti. Kino X, Stupava, vstupné 3 €.
streda 4. marca
15.00 hod. Veľká šestka, animovaný film
pre deti. Kino X, Stupava, vstupné 3 €.
štvrtok 5. marca
15.00 hod. Tučniaky z Madagaskaru, film
pre deti. Kino X, Stupava, vstupné 3 €.
piatok 6. marca
15.00 hod. Spongebob vo filme: Hubka na
suchu, animovaný film pre deti. Kino X, Stu
pava, vstupné 3 €.
18.00 – 20.00 hod. Babinec – stretnutie
tvorivých ľudí. Symbolický poplatok 2 €. OZ
Pohodka, Hlavná ul. č. 90. *
pondelok 9. marca
17.00 – 20.00 hod. Výroba sôch/obrazov
technikou paverpol. Lektorka: Petra Bal
ogová, poplatok 25 € (v cene je všetok ma
teriál). OZ Pohodka, Hlavná ul. č. 90. *
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spomíname

Február

Vždy čerstvé
informácie
o živote
v našom meste

pondelok 2. marca
15.00 hod. Paddington, animovaný film pre
deti. Kino X, Stupava, vstupné 3 €.

noviny@stupava.sk I

piatok 13. marca
18.00 – 20.00 hod. Kurz maľovania na plát
no, technika akryl. Lektorka: Mgr. art. Lenka
Šeniglová. Poplatok 35 € za štvordňový kurz,
v cene je aj plátno a farby. Kurz pokračuje 20. 3.,
27. 3. a 10. 4. OZ Pohodka, Hlavná ul. č. 90. *
18.00 – 20.00 hod. Babinec – stretnutie
tvorivých ľudí. Symbolický poplatok 2 €. OZ
Pohodka, Hlavná ul. č. 90. *
nedeľa 15. marca
19.00 hod. Boľšoj balet - Labutie jazero,
záznam z divadla. Kino X, Stupava, vstupné 9 €.
pondelok 16. marca
17.00 – 19.00 hod. Veľkonočné dekorácie
- keramický kurz. Poplatok 20 € za dva kurzy,
materiál v cene. Kurz pokračuje 23. 3. OZ Po
hodka, Hlavná ul. č. 90. *
štvrtok 19. marca
17.00 – 19.00 hod. Kurz varenia - Večer
marockej kuchyne. Poplatok 20 € za trojdňový
kurz. OZ Pohodka, Hlavná ul. č. 90. *
18.00 hod. Prednáška Ing. Jaroslava Gaspera
„Chov matiek“, malá sála v budove MKIC. Zák
ladná organizácia Slovenského zväzu včelárov.
piatok 20. marca
18.00 – 20.00 hod. Babinec – stretnutie

tvorivých ľudí. Symbolický poplatok 2 €. OZ
Pohodka, Hlavná ul. č. 90. *
sobota 21. marca
10.00 – 13.00 hod. Prvý jarný deň v Po
hodke. Jarmok tradičných remesiel. OZ Po
hodka, Hlavná ul. č. 90. *
9.00 hod. Otvorenie turistickej sezóny na
Košariskách, zraz pri turistickej výveske pri
kostole v Stupave. Otvorenie sa začína o 12.00
hod. na Košariskách, možné je tam prísť aj auta
mi alebo samostatne. Klub slovenských turistov.
piatok 27. marca
18.00 – 20.00 hod. Babinec – stretnutie
tvorivých ľudí. Symbolický poplatok 2 €. OZ
Pohodka, Hlavná ul. č. 90. *
nedeľa 29. marca
18.00 hod. Slamený klobúk, divadelné
predstavenie stupavských ochotníkov. Sála
Kina X, vstupné 4 €
pondelok 30. marca
17.00 – 19.00 hod. Záhradná keramika –
keramický kurz. Poplatok 20 € za dva kurzy,
materiál v cene. Kurz pokračuje 13. 4. OZ Po
hodka, Hlavná ul. č. 90. *
*Objednávky a bližšie informácie:
e-mail: ozpohodka@gmail.com
Tel.: 0918 420 437

Ťažko sa nám s tebou
lúčilo, smutné je bez teba
byť, smrťou sa však láska
nekončí, v našich srdciach
budeš stále žiť. Dňa 8. januára 2015
sme si pripomenuli 5. výročie, čo
nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, stareček a prastareček Leopold
Rauscher. Kto ste ho poznali, venu
je mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Anna,
dcéra Jana a syn Juraj s rodinami.
Dňa 29. januára 2015 sme
si pripomenuli 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš
manžel, otec a dedko Jozef
Landl. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 3. februára 2015 uply
nuli 4 roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko Milan Balog.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 19. februára 2015
uplynuli 3 roky, čo nás
navždy opustil náš drahý syn,
manžel, otec, dedko, svokor
a brat Milan Blažíček. S láskou
a úctou spomína smútiaca rodina.
Odpočívaj v pokoji.
So spomienkou v srdciach
si pripomíname 9. výročie,
ktoré uplynie 7. marca
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila milovaná manželka,
mamička a stará mama pani Janka
Mazúrová. Milosrdný čas hojí rany,
ale v našich srdciach zostáva navždy.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú
spolu s nami. Manžel a dcéry s rodinami.
Dňa 10. marca 2015
uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel, otec,
syn, brat, strýko, zať, švagor, synovec,
bratranec, priateľ, dobrý kamarát
Martin Polášek. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Rana v našich srdciach stále veľmi bolí,
zabudnúť na teba nám nikdy nedovolí.
Odpočívaj v pokoji. S láskou a úctou
spomíname. Manželka Zuzana so sy
nom Tomáškom, mama, sestra Andrea
s dcérkami Monikou a Nicolkou, sestra
Iveta s manželom a so synom Lubošom
a celá smútiaca rodina.
Dňa 22. marca 2015
uplynie 1 rok od úmrtia
Ing. Vladimíra Gašparo
viča. Prosíme všetkých,
ktorí ho poznali, aby mu venovali tichú
spomienku. Smútiaca rodina.
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Ako sa žiaci vydali pokoriť
školskú pevnosť

Piatok 19. decembra 2014 bol pre žiakov
Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave
naozaj výnimočný. V posledný vyučovací deň
pred zimnými prázdninami (z čoho mali decká
oprávnenú radosť) sa ich škola premenila na
stredovekú pevnosť!
Žiaci sa v tento deň preniesli do stredoveku
a spoznávali starú známu budovu školy ako
nikdy predtým. Na niekoľkých stanovištiach
ich čakali rôznorodé úlohy, v ktorých museli
preukázať svoju šikovnosť, bystrosť, ale aj
široké vedomosti – školskú pevnosť totiž mohli
zdolať len tí najodvážnejší z nich.
Šermiari zo Skupiny historického šermu UR
SUS (www.shs-ursus.sk) spolu so svojimi
mladými medveďmi (deti z krúžku historického
šermu organizovaného v rámci ZŠ) pripravili
pre žiakov jedno edukatívno-historické popo
ludnie plné zábavných hier a kvízov. Interiér aj
exteriér základnej školy rozdelili na niekoľko
stanovíšť. Žiaci si tak mohli vyskúšať svoju
presnosť v lukostreľbe, hode oštepom na terč
či pri hádzaní krúžkov na meč. Silu a obratnosť
dokazovali napríklad v držaní krúžkovej košele
na čas a v prekážkovom behu. Ten však nebol
len taký obyčajný, vybraný súťažiaci mal totiž
na sebe oblečené rytierske brnenie. Svoje vedo
mosti mali možnosť preukázať pri všeobecnom

kvíze, naučili sa tiež spoznávať rôzne his
torické chladné aj palné zbrane, prilby a štíty.
Ich úlohou bolo dokázať bystrosť a postreh pri
sledovaní krátkej filmovej ukážky známeho
historického filmu Kráľovstvo nebeské. A čo
by to bolo za stredoveké popoludnie, ak by si
neobliekli pravé brnenie? Jednou z úloh bolo
preto vybraného žiaka obliecť do rytierskeho
výstroja – samozrejme, na čas a za burácajúce
ho povzbudzovania spolužiakov.
Na konci popoludnia sme mohli s radosťou
skonštatovať, že školská pevnosť bola úspešne
dobytá! Najúspešnejším triedam z každého
ročníka sa rozdali ceny. Slávnostnú ceremó

Hádzanári dokázali, že vedia kvalitne zorga
nizovať turnaje pre všetky vekové kategórie –
od minihádzanárov až po veteránov. Playmini

Veteráni
bilancovali
„O futbalových veteránoch Stupavy idú vždy
iba dobré chýry,“ s úsmevom tvrdí neúnavný
manažér FO internacionálov dipl. tech.
Jozef Dugovič, ktorý venoval stupavskému
futbalu viac ako 50 rokov. Po celé roky
nezištne organizoval zápasy, turnaje
a posedenia, zháňal sponzorov a klubu
venoval veľa ďalších aktivít.
V roku 2014 odohrali veteráni 16 zápasov.
K trvalého počtu 26 internacionálov pribu
dol tento rok Ján Rigler a vrátil sa Miroslav
Švajda. Pri priemernom veku hráčov 49 rokov
dokázali veteráni vsietiť priemerne 5 gólov
za zápas.
Najlepším strelcom bol Martin Distlér (14),
najkrajší gól dal František Laca a najlepším
hráčom roka sa stal Vladimír Prokop.
Zlatý prsteň dostali od kolektívu internacio
nálov páni Jozef Janeček a Jozef Draškovič
za dlhoročnú činnosť a spoluprácu.

Ing. Peter Vagač

Hádzanári majú za sebou úspešný rok 2014 a veria,
že tento rok bude ešte lepší.

Ako teda vyzeral
rok 2014 v klube
HC Tatran Stupava?
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Viac fotografií z podujatia
nájdete na fan page SHŠ Ursus
– www.facebook.com/shs.ursus.

Rok s hádzanou

Takmer 400 priaznivcov stupavskej hádzanej sa
18. januára už tretíkrát stretlo v mestskej hale,
aby sa zabavili a obzreli za uplynulým rokom.
Pozvanie prijali mnohí sponzori, ktorí klubu
pomáhajú. Všetkých pozdravil aj nový primá
tor Stupavy Roman Maroš, vyjadril uznanie za
prácu, ktorú klub v meste robí, zaželal veľa úspe
chov a presvedčenie, že spolupráca s mestom
bude úspešne pokračovať. Ťažiskovou časťou
večera bolo samotné vyhodnotenie trinástich
vekových kategórií, z každého tímu bol vyh
lásený najlepší hráč, najväčší bojovník a hráč
s najlepším progresom. Okrem toho bol vyh
lásený aj najlepší tím HC Tatran Stupava za rok
2014, keď v kombinácii internetového hlasova
nia, hlasovania verejnosti a trénerov zvíťazili
starší žiaci. Veľmi dojemným momentom bolo
založenie Siene slávy HC Tatran Stupava, do
bol ako prvý uvedený dlhoročný stupavský tré
ner – Miroslava Jančár, ktorý sa bohužiaľ tohto
večera nedožil.

niu však navyše obohatil aj atraktívny súboj
dvoch tried z 9. ročníka, ktoré získali rovnaký
počet bodov. Vzniknutú remízu tak musela
rozhodnúť súťaž v držaní krúžkového brnenia
na čas. O napätie teda nebola núdza až do samé
ho záveru! Žiaci sa následne rozbehli užívať si
zimné prázdniny. Školská pevnosť tu však bude
hrdo stáť aj v ďalšom roku a je celkom možné,
že opäť príde čas, keď sa žiaci budú musieť
vydať na ďalšiu dobrodružnú výpravu... 
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handball aj Veterans Cup mali mimoriadne
ohlasy a šíria dobré meno HC Tatran Stupava.
Okrem týchto dvoch už tradičných turnajov
zorganizovali aj Zorno Cup – nový medzi
národný turnaj pre mladších a starších žiakov,
ktorý sa už tiež stáva tradíciou.
Družstvo starších žiakov sa prebojovalo na
majstrovstvá Slovenska a v Trebišove obsadilo
výborné 6. miesto. Aj keď sa majstrovstvá ko
nali na druhom konci Slovenska, chlapcov
prišiel podporiť početný fanklub a atmosféra
bola nezabudnuteľná. Určite treba spomenúť
aj to, že družstvá HC Tatran Stupava sa už
niekoľko rokov zúčastňujú mimoriadne kvalit
ných turnajom svetovej úrovne. Za spomenutie
určite stoja Kempa Cup v Prešove, Holiday Cup
v Zlíne, Cell Cup vo Veszpréme, Praga Cup
v Prahe, Smelzer cup vo Viedni a mnohé ďalšie.
Najväčším športovým zážitkom vlaňajšieho
roku bola účasť na veľkom hádzanárskom tur
naji EUROFEST v slovinskej Izole. Sme hrdí na
to, že HC Tatran Stupava sa ho mohol zúčastniť
ako jeden z mála slovenských klubov.
Popri už fungujúcom fanklube či fanshope
bolo najväčšou tohtoročnou „mimošportovou“
udalosťou vydanie prvého čísla časopisu Stu
pavský hádzanár, ktorý sa stretol s mimoriad
nou odozvou. Nezabudnuteľný je aj výstup na
Rysy prerobenie starých priestorov kotolne na
útulnú klubovňu, ktorá už plní svoj účel a hráči,

tréneri či rodičia sa tak majú kde stretávať.
Vznikol Golden – spoločný projekt ZŠ Stupava
a HC Tatran Stupava, ktorým chceme podchytiť
už tých najmenších – prváčikov základnej školy
a vybudovať v nich vzťah nielen k hádzanej, ale
ku športu ako takému.
Družstvám sa darilo aj v ligách – k tradične
o čelné priečky bojujúcim mladším doras
tenkám a starším žiakom sa pridali aj staršie
žiačky, ktoré sú v lige druhé. Výborne sa držia aj
mladšie žiačky a mladší žiaci, ktorí sú v ligách
zhodne tretí. Príjemným prekvapením je no
vovzniknutý tím žien, bojujúci o čelo druholi
govej tabuľky. Teší aj solídna výkonnosť mužov
či s chuťou hrajúci veteráni, veteránky, či tím
plážovej hádzanej „Langoše“.

Čo čaká hádzanárov
v roku 2015?
Všetky tímy budú pokračovať v bojoch o ligo
vé body a my veríme, že sa im bude dariť čo
najlepšie. Minimálne dva tímy majú tento rok
aj celoslovenské medailové ambície – držme
im teda palce. Ak by sa niektorému podarilo
prebojovať na Majstrovstvá Slovenska, určite
sa Stupava bude uchádzať o ich organizovanie.
Okrem bojov vo svojich ligách sa tímy budú aj
tento rok zúčastňovať kvalitných slovenských aj
medzinárodných turnajov. Medzi veľké plány
patrí aj kúpa auta, ktoré by klubu pomohlo
vyriešiť veľmi komplikovanou situáciu s dopra
vou širokej základne na zápasy a turnaje.
Zaželajme hádzanárom do roku 2015, aby sa im
darilo po športovej stránke, aby ich obchádzali
zranenia, aby mali priazeň sponzorov a aby sa
skvelá atmosféra v klube udržala a zveľadila.

Kde všade ste mohli
stupavských internacio
nálov vidieť hrať?
Najväčšej popularite sa tešili:
Tretí ročník provomájového memoriálu
Jána Béleša za podpory Mgr. Pavla Slezáka
Hodkový turnaj pri príležitosti 745. výročia
založenia Stupavy
Druhý, a určite nie posledný, zápas na
Dňoch zelá s umelcami SND. V predzápase
sa stretli žiaci Stupavy, ktorí pri nástupe
držali veteránov za ruky.
V roku 2015 budú pripravené futbalové
stretnutia s našimi tradičnými súpermi,
ale aj niektorými novými.
V roku 2015 – budú mať životné jubileum
12. 6. 2015 – František Lacka – 50 rokov
3. 10. 2015 – Miroslav Beleš – 60 rokov
5. 10. 2015 – Dušan Janeček – 70 rokov
9. 8. 2015 – František Ivica – 80 rokov
Poďakovanie patrí FK Stupava, Mirovi
Bélešovi, Vilovi Marošovi, Jánovi Prokopovi,
Ivanovi Mazancovi, Dušanovi Janečkovi,
Ferovi Janečkovi, Jožkovi Janečkovi,
Fraňovi Horeckému, Jožkovi Blažíčkovi,
Lubošovi Béberovi, Šaňovi Hasonovi ml.,
Robertovi Bubničovi a guláš-majstrom pod
vedením Fraňa Ivicu, rovnako ako všetkým
sponzorom a podpore bývalého primátora
Mgr. Pavla Slezáka. 

Ing. Roman Vigh
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