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Mesto Stupava   sa v dňoch 24.-27.1.2013  
zúčastnilo 19. ročníka medzinárodného
veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour  
v expozícii Bratislavského samosprávneho
kraja, ktorá sa nachádzala v hale B č. 100.
Hlavnou témou stánku bola prezentácia
nového loga destinácie Bratislava region,
ktoré svojou kompozíciou štyroch piktogramov prezentuje štyri prirodzené tu-

ristické ciele Bratislavského kraja, a to Hl.
mesto Bratislavu, Malokarpatský región,
Podunajsko a Dolné Záhorie. Každý deň bol
venovaný inému regiónu, ktorý pripravil
pestrý sprievodný program a ochutnávky
lokálnych špecialít.
Mesto  Stupava prezentovalo Dolné Záhorie,
kde sa predstavili manželia Mochovci
s výrobkami z včelieho vosku, p. Jón s vý-

Minister školstva navštívil našu školu
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robkami z medu, maskot Slávností kapusty – Dňa zelá   „Zelová hlavička“, na pódiu
vystúpil J. Borák, ktorý pútal pozornosť
hrou na svoju harmoniku a potravinársky
spolok  Mást v zast. p.Horínka a p. Prokeša  
ochutnávkou kyslej kapusty.
Veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour
potvrdil, že mu patrí významné postavenie
pokračovanie na strane 2.
v regióne... 

Minister školstva  Dušan Čaplovič navštívil
vo štvrtok 7. Februára stupavskú základnú školu. Cieľom návštevy bola diskusia
o súčasných problémoch a stave regionálneho školstva, najmä po opatreniach,
ktoré ministerstvo prijalo. Na pôde školy
sa stretol s primátor mesta Pavlom Slezákom a riaditeľom ZŠ Mgr. Ladislavom Csillaghym. Zaujímal sa o stav budovy, zavítal
aj do školskej jedálne, kde vysoko hodnotil  
kultúru prostredia, záujem personálu a tiež
jeho odbornosť. Minister Čaplovič pozitívne
hodnotil aj efektívne využite finančných
prostriedkov, ktoré ministerstvo uvoľnilo na
riešenie havarijného stavu okien na novej

budove základnej školy. V priebehu mesiaca december bolo vymenených 400 okien
za nové plastové. Hodnota diela bola 118
tis eur, pričom dotácia z ministerstva bola
vo výške 100 tisíc eur.   Prezrel si telocvične
a športovú halu a konštatoval, že Stupava
má výborné podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a záujmu detí o športovanie.
Zaujímal sa aj o vybavenosť odborných
učebníc. Za posledné roky boli na škole vybudované odborné učebne s interaktívnymi
tabuľami, vybavené výpočtovou technikou
o čom sa mohol presvedčiť v učebniach
biológie a informatiky.   Na problémy školstva si so záujmom vypočul názory učiteľky

matematiky Mgr. Janky Fišerovej, ktorá bez
okolkov upozornila na skutočnosť, že komunikácia medzi školami a ministerstvom
v mnohých oblastiach viazne. Odráža sa to
na rozhodnutiach „zhora“, ktoré sú častokrát
skôr na škodu ako na prospech vzdelávania
a zbytočne komplikujú prácu učiteľov. Diskutovali aj o využívaní moderných metód
vyučovania a využívania výpočtovej techniky a rôznych interaktívnych programov.
Otvorenosť pána ministra nezaskočila, ale
povedal, že o mnohých problémoch učiteľov
nebol informovaný. V diskusii s riaditeľom
školy a primátorom sa hovorilo najmä
o zmenách financovania škôl. Primátor
povedal, že obmedzenia, ktoré stanovuje
zákon pri zriadení nultého ročníka komplikuje mestu život, pretože deti s odkladom
školskej dochádzky si   musia „zopakovať“
jeden ročník v materskej škole. Mestu by
pomohlo, keby sa nultý ročník otvoril, pomohlo by sa týmto deťom v príprave na
školskú dochádzku a uvoľnili sa miesta pre
deti v predškolskom veku. Riaditeľ školy
informoval o financovaní školy, investičných
zámeroch a spolupráci s mestom. Ako
učiteľ telocviku, aktívny športovec požiadal
pána ministra, aby sa venovala pozornosť  
školským športovým strediskám, ktoré sa
v minulosti osvedčili ako liahne talentov aj
pre vrcholový šport. Po krátkej diskusii s vedením školy sa  minister rozlúčil. Pracovný
výjazd pokračoval v Malackách.


Michaela Kolárová
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Opýtali sme sa primátora

Poslanci sa stretli na prvom rokovaní zastupiteľstva

V súvislosti s financovaním regionálneho školstva v médiách
odznela informácia, že obce
a mestá si z podielových daní
určených na financovanie škôl
a školských zariadení, ktoré
zriaďujú, ponechávajú rezervu
10%, pre svoje potreby. Ako sa
postupuje v našom meste a kde
sa tieto finančné prostriedky
použijú ?
Hovoríme o financovaní predškolských zariadení t.j. 4 materských škôl, Základnej umeleckej
školy a školských zariadení t.j.
– školského klubu detí a školskej
jedálne. Na tieto dostáva samospráva prostriedky podľa počtu detí
a žiakov (počty sa upresňujú k 15.
9. predchádzajúceho rozpočtového
roka) a určeného normatívu, ktorý
sa ďalej prepočítava. Nikdy   mesto
Stupava neznižovalo výšku príspevku na financovanie spomínaných
subjektov. Naopak zo svojich príjmov mesto „dopláca“ na školstvo
a v  rozpočte na rok 2013 sa jedná
o čiastku cca 200 tis. eur. Výšku
príspevku upravuje všeobecne

Na programe odpredaj majetku
mesta, správa o činnosti komisií

záväzné nariadenie   o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava.

Na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci prijali uznesenie, ktoré sa týka odpredaja
rozsiahleho majetku mesta – ide
o pozemky. Údajne je to z dôvodu
získania peňazí na úhradu záväzku voči ministerstvu životného
prostredia za korekciu pri financovaní projektu odkanalizovania
a ČOV.
Skutočne všetci poslanci schválili
odporúčanie majetkovej komisie,
ktorá vytipovala pozemky vhodné
na predaj. Nebolo to jednoduché
rozhodnutie, všetci zdieľame názor,
že budeme pri ponukách vyberať
len tie najvýhodnejšie, nebudeme
predávať za každú cenu, či pod
cenu. Podmienky verejnej obchodnej súťaže budú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva
v marci. 
Michaela Kolárová

Stupava na medzinárodnom veľtrhu
cestovného ruchu - ITF Slovakiatour
strednej Európy.
Návštevníkom ponúkol komplexný
pohľad na oblasť cestovného ruchu.
Na veľtrhu sa predstavilo takmer
50 cestovných kancelárií, nechýbalo tradične silné zastúpenie zahraničných turistických centrál a samostatná hala ponúkla v doterajšej
histórii veľtrhu najväčší prehľad slovenských a českých regiónov.
Veľtrh sa konal pod záštitami
prezidenta Slovenskej republiky pána
Ivana Gašparoviča a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky Jána Počiatka.
Odbornú spoluprácu prevzal Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky.
Súčasťou veľtrhu bol jubilejný 20.
ročník výstavy Poľovníctvo a oddych
s ponukou zbraní pre poľovníkov,
oblečenia, obuvi a zájazdov od
poľovníckych cestovných kancelárií.
Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnili prezident SR Ivan
Gašparovič, predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo, generálna riaditeľka Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch Marta Kučerová,
primátori a starostovia zúčastnených
miest a obcí, veľvyslanci a ostatní členovia diplomatického zboru, zástup-

V prvý otvárací deň veľtrhu bolo
na pravé poludnie predstavené aj
nové logo ZOZO, ktorého autorkou je
grafická dizajnérka Veronika Chovancová. Komisia vyberala z 15 návrhov
a víťazný návrh odobrila Rada ZOZO.
„Mojím cieľom bolo spojiť všetky časti
Záhoria do jedného celku. Zámerne je
každé písmeno vybrané z iného fontu
a každé má inú farbu, čim som chcela

covia zahraničných centrál cestovného
ruchu zo zúčastnených krajín, zástupcovia profesijných združení, vystavovatelia, slovenské médiá a ďalší hostia.
Celkovo sa na veľtrhu predstavilo 410
vystavovateľov. Veľtržné podujatie
navštívilo 72 913 návštevníkov.
Veľtrh ITF SLOVAKIATOUR spoločne
s veľtrhom gastronómie a ďalšími
súbežnými akciami aj v tomto roku
potvrdil, že patrí medzi najatraktívnej-

vyjadriť rozmanitosť Záhoria. Minimalistická linka pod nápisom Záhorie
nielenže drží všetky písmená pohromade, ale zároveň znázorňuje reliéf
pohoria, z ktorého stúpa názov
regiónu presne tak, ako stúpa aj kvalita
služieb v tomto kraji,“ predstavila logo
autorka. Logo má slogan rozmanitá
zem, ale dá sa variovať podľa potreby
na golfový raj alebo názvy jednotlivých
Michaela Kolárová 
miest.

pokračovanie zo strany 1

šie a najväčšie veľtržné podujatie na
Slovensku.

V poradí už 21. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Stupave sa konalo
31. januára t.r. na   Mestskom úrade
v Stupave. Poslanci rokovali podľa
schváleného
programu:
Kontrola
uznesení, Veci majetkové, Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní v ZŠ kpt.
Jána Nálepku v Stupave, Správa o činnosti komisií MsZ, Zmena člena Komisie finančnej a európskych fondov, Návrh na
vyplatenie odmien hlavnej kontrolórke
mesta za IV. Q. 2012, Interpelácie, Diskusia občanov o 17.00 hod., Rôzne,
Návrh uznesenia, Záver. Z pôvodne
navrhnutého programu rokovania poslanec Mgr. Gorbár navrhol vypustiť
bod. č. 6. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku, nakoľko bolo prijaté uznesenie,
ktoré sa týkalo len problematiky účasti verejnosti na rokovaní. Predložený
návrh riešil aj ďalšie body rokovacieho
poriadku, preto v bode Návrh uznesenia navrhol zmenu uznesenia.

Kontrola uznesení

Materiál predložila  HK mesta Ing. Tomkovičová. V diskusii primátor Slezák
oboznámil poslancov o priebehu rokovania so spoločnosťou Barmo – SR k úlohe, uloženej na MsZ zo dňa 13.12.2012   
C/5 Prednostke úradu  zabezpečiť všetky kroky potrebné k realizácii prevodu
časti pozemku p. č.1948/2 – ostatné
plochy, o výmere cca 900m2 z majetku
BARMO – SR do majetku mesta Stupava.
Na rokovaní sa dohodlo, že mesto určí
rozsah pozemku, o ktorý má záujem
a tento bude odčlenený  GP . Podľa stanoviska spoločnosti Barmo - SR   bude  
cena bude stanovená na základe ZP
v zmysle zákona Jedná sa o pozemok,
ktorý chce mesto odkúpiť na výstavbu
komunikácie Štúrova – Devínska cesta.                                                                                                                                           
Poslanec  Lachkovič sa zaujímal o postupe prác k úlohe uloženej MsZ zo dňa
13.12.2012   C/4, -   vypracovať alternatívy  na  získanie finančných zdrojov
za odpredaj majetku mesta   a rokovať
s bankami o možnosti  a podmienkach
získania úveru.    
Prednostka úradu JUDr. Jaďuďová
oznámila, že prebehlo rokovanie s VÚB,
zatiaľ sa čaká na ich vyjadrenie. Vedúca
ekonomického oddelenia p. Drahošová
doplnila, že mesto chcelo  navýšiť terajší úver, ale to sa nedá. Primátor Slezák
konštatoval, že jeden úver už čerpáme,
nemali by sme zvyšovať zadlženosť
mesta.Vo vzťahu k bankám sme
v nevýhodnej pozícii. Treba počkať na
výsledok obchodných súťaží na odpredaj majetku mesta.

Správa z kontroly v základnej
škole

Materiál predložila HK Ing. Tomkovičová v zmysle plánu kontrolnej činnosti
na rok 2013.
V diskusii vystúpil poslanec MUDr. Kazarka   chcel vedieť, či sa prijaté opatrenia , ktoré uvádza v predloženom
materiály už aj vykonávajú a poslanec
Ing. Ukropec   žiadal, aby poslanci boli
informovaní o plnení takýchto opatrení.
HK Ing. Tomkovičová   konštatovala že
s riaditeľom školy bol vykonaný pohovor a je o opatreniach poučený, o priebežnej kontrole opatrení bude zastupiteľstvo informované.(viac na strane 4)
Primátor Slezák  podporil návrh poslanca Ukropca. Za dôležité považuje sledovať tok financií do školstva, nakoľko
štátna správa prenáša zodpovednosť za
financovanie školstva na samosprávu.

Veci majetkové

V tomto bode programu sa okrem
odpredajov pozemkov fyzickým osobám riešili aj závažnejšie majetkové
veci, ktoré   majú vplyv na rozpočet
a hospodárenia mesta.   Vo vzťahu
k rozpočtu mesta bol predložený návrh
dodatku k nájomnej zmluve na majetok v užívaní TSS s. r.o.a to vo výške

70 eur na rok. V diskusii P. Lachkovič  
vyjadril názor, že   navrhnutá suma   je
smiešne nízka a nezodpovedá našim
predstavám o fungovaní a prínose
TSS, s.r.o. ako podnikateľského subjektu.   Poslanec Holúbek ako predseda
majetkovej komisie tlmočil názor, že
navrhuje čo najnižší nájom, pretože
ide o spoločnosť, ktorej stopercentným
vlastníkom je mesto a zabezpečuje úlohy, ktoré mesto potrebuje.  Poslanci dodatok k zmluve schválili.
Na schválenie bola predložená aj
zmluva medzi mestom Stupava
a spoločnosťou BILLA Reality Slovensko, s.r.o. Poslanci schválili uzatvorenie
Zmluvy o spolupráci so spol. BILLA
REALITY SLOVENSKO, s.r.o. formou
vecného plnenia, predmetom zmluvy
je realizácia nasledovných stavebných
prác spoločnosťou Billa:   Povrchová
oprava chodníka na Hlavnej ul. po križovanie s Mlynskou ul. vrátane osadenia
kontajnerových kvetináčov v počte 15
ks zodpovedajúcom zamedzeniu parkovania na chodníku; Výmena asfaltového
povrchu na Mlynskej ul. od Hlavnej ul.
po križovatku s ul. J. Kráľa ; Vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny
parkovania na Ružovej ul. v zmysle
požiadaviek Okresného dopravného
inšpektorátu v Malackách; Vykonanie
opravy a sfunkčnenie poškodenej
kamery, ktorá je súčasťou kamerového
systému Mesta Stupava a je jeho vlastníctvom   nachádzajúcej sa na mieste
v ktorom sa realizovala investičná
činnosť (ku ktorej poškodeniu došlo
v dôsledku investičnej činnosti BILLA
Reality Slovensko, s.r.o počas súvisiacich stavebných prác), ako aj doplnenie súčasného kamerového systému v zmysle podmienky územného
rozhodnutia č. SÚ-171/2011/Pa zo
dňa 21.12.2011 v zmysle stanoviska
Mestskej polície v Stupave (doplnenie
kamerového systému o kameru ktorú
BILLA Reality Slovensko, s.r.o.  umiestni
a sfunkční na mieste písomne špecifikovanom Mestskou políciou Mesta
Stupava); Zhotovenie nových 15-tich
parkovacích miest podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou
PORTIK spol. s r.o. zo dňa 27.09.2012,
upravenej podľa požiadaviek Mesta
Stupava dňa 19.11.2012, na ktoré Mesto Stupava vydal oznámenie k ohláseniu stavených úprav dňa 16.11.2012;
Zhotovenie jednostranného chodníka
vrátane lávky pre peších cez potok od
mostného objektu na Mlynskej ul. po
Agátovú ul. Zároveň schválili zmluvnú
pokutu vo výške 50 tis. eur.
Na rokovaní bol predložený návrh
odpredaja mestských pozemkov. Poslanci doplnili návrh, ktorý predložila
majetková komisia a všetky navrhnuté
pozemky v zmysle zákona vyhlásili za
neupotrebiteľné    a uložili prednostke
úradu pripraviť podmienky Obchodnej
verejnej súťaže na predaj. Za predaj
pozemkov hlasovali všetci poslanci.
Vo veciach majetkových bola prerokovaná aj žiadosť TJ Tatran Stupava
– návrh splátkového kalendára. MsZ
v decembri schválilo odpredaj mestskej
športovej haly  za cenu 100 tis. eur. Kupujúci požiadal o splátkový kalendár.
V diskusii vystúpil poslanec Ing. Ukropec, ktorý navrhol splátkový kalendár
neschváliť a vyjadril sa za uhradenie
celej sumy naraz. Poslanci hlasovali
o splátkovom kalendári tak, ako bol
navrhnutý, návrh nebol schválený.
V ďalšom materiály poslanci rozhodovali o návrhu na prenájom pozemkov
a stavieb v areáli futbalového štadióna
futbalovému klubu FC Stupava. Poslanci zmluvu schválili na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou 1 rok a za cenu
1 eruo ročne s tým, že ide o prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodov:
prenájom pozemkov pod stavbami vo
vlastníctve FC Stupava a pozemkov
prislúchajúcich k týmto stavbám, ako
aj ostatných pozemkov v športovom
areáli Stupava, ktoré slúžia na šport, nájomca je športovou organizáciou, ktorá

vykonáva a zabezpečuje športové činnosti detí, mládeže a dospelých, s podmienkami: nájomca bude zabezpečovať
kosenie prenajatých pozemkov, údržbu
prístupovej komunikácie, je povinný
umožniť prechod, parkovanie a prístup pre motorové vozidlá cez pozemok
prístupovej komunikácie v potrebnom
rozsahu, je povinný zabezpečovať opravy a údržbu prenajatých stavieb šatní
a sociálnych zariadení.

Diskusia občanov

Ing. Voda vystúpil k spôsobu realizácie
prepojenia MsP s počítačmi MsÚ – optika, nakoľko sa tieto práce realizovali
v dvoch etapách a od dvoch rôznych
dodávateľov. Konštatoval, že takéto riešenie je nehospodárne a proti
zdravému sedliackemu rozumu. Upozornil na neúnosnosť dopravy počas
podujatia v Dňoch zelá, čo odrádza
návštevníkov podujatia. Navrhol, aby
bola vypracovaná analýza tohto podujatia, vrátane vyhodnotenia príjmov
a nákladov, ktoré sú spojené s týmto
podujatím. Na MŠ Marcheggská dostal odpoveď, očakáva odpoveď aj na
ďalšie podnety, ktoré zazneli na predchádzajúcom MsZ. Parkovisko MŠ Marcheggská sa mu zdá predražené minim.
o 39%, žiada zodpovedných, aby sa
k tomuto vyjadrili. Mal pripomienky
k úvodníku v Podpajštúnskych zvestiach, ktorý písal primátor Slezák.
Očakáva, že nezostane len pri zámeroch, ale príde aj k ich naplneniu. Upozornil na jednoduché   riešenia, ktoré
môžu priniesť mestu prínos, napríklad
vyzvať občanov, že majú plastové fľaše
stláčať a tak dávať do vriec. Upozornil na nevšímavosť MsÚ ako napr.
zle nastavený čas na hodinách pred
drogériou na Hlavnej ulici. Navrhol, že
jednoduchým riešením rekonštrukcie
prepadnutého chodníka na ul. Marcheggská je možné ušetriť mestu financie. Nepáčila sa mu formálna stránka
Dohody s firmou Topset, uverejnená
na webe, nedostatky zmluvy svedčia
o neprofesionálnosti pracovníkov MsÚ.
Prednostka úradu konštatovala, že táto
príloha k pôvodnej dohode je dokumentom Firmy Topset a podľa jej názoru spĺňa   všetky potrebné náležitosti.
Žiadal uverejniť na webe prílohy a dodatky k Dohode o splátkach uzatvorenej
medzi mestom Stupava a Ministerstvom živ. prostredia, nakoľko sa v texte  
tieto spomínajú. K tomuto sa vyjadril
primátor Slezák, ktorý uviedol, že text
je štandardný, autorom je ministerstvo
a žiadne dodatky a prílohy neboli podpísané.
Ing. Rigler uviedol, že je rád, že parkovisko je hotové, malo byť už dávno. Poveril hlavnú kontrolórku aby preverila
postup mestského úradu a podala poslancom správu.
Ing. Mihalič vo svojom vystúpení informoval poslancov, že pripravuje projekt
ZOOM, ktorý bude mapovať činnosť
MsZ a jeho rozhodnutia. Pripomenul,
že zloženie zastupiteľstva kopíruje
súčasný pomer v parlamente, že sa presadzujú stranícke záujmy. O tom svedčí
nezáujem a apatia občanov o veci verejné, ktorí rezignujú na súčasnú situáciu
v našom meste.
Zopakoval, že MsÚ a primátor nekomunikuje s občanmi a ignoruje ich listy.
Príkladom nekorektnej reprezentácie mesta bolo, že primátor Slezák
odovzdával vo verejnoprávnej televízii
Krištálové krídlo v kategórii filantropia.
Primátor konštatoval, že v tomto
prípade sa jedná o osobné útoky voči
jeho osobe.
Ing. Ukropec sa ohradil, že sa ako poslanec  nenechá urážať, odsúdil prístup
Ing. Mihaliča k zastupiteľstvu a zdôraznil, že stranícka príslušnosť v tomto
zastupiteľstve a pri jeho rozhodovaní
nehrá žiadnu úlohu.
Celé znenie zápisnice nájdete na web
stránke  www.stupava.sk.



Ing. Janka Lenčéšová 
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Mestské spravodajstvo

Správa činnosti Mestskej polície
za rok 2012 a o bezpečnostnej situácii
v meste Stupava
Príslušníci MsP Stupava a pracovníci kamerového systému
v hodnotenom období od 1. 1.
2012 do 31. 12. 2012  boli zaraďovaní do 12 hodinových denných
a nočných zmien tak, aby bola zabezpečená nepretržitá 24 hodinová služba, ktorá plnila úlohy
v zmysle Zákona o obecnej polícii,
nariadení primátora mesta a nariadení náčelníka  a zástupcu náčelníka MsP.

V hodnotenom období bolo
postavených celkom 847 hliadok
MsP, počas ktorých vykonali ich
príslušníci celkom 3651 zákrokov.
Riešili celkom 2374 priestupkov
z ktorých 1319 doriešili napomenutím, prejednali 999 priestupkov v blokovom konaní za ktoré
uložili pokuty v celkovej hodnote 15.180,-€, ktoré odovzdali do pokladne mesta Stupava.
Záznamom uložili 19 priestupkov
a 37 priestupkov odovzdali na
prejednanie príslušnému orgánu.
V 12 prípadoch použili donucovacie prostriedky v zmysle Zákona
o obecnej polícii. Osobnú slobodu obmedzili 48 osobám, ktoré
boli následne predvedené na MsP,
alebo na útvar Policajného zboru.
Vypátrali 16 osôb po ktorých bolo
vyhlásené pátranie a našli 19 vecí
po ktorých bolo vyhlásené pátranie. Odchytili celkom 34 túlavých
zvierat, ktoré následne odovzdali Slobode zvierat s ktorou má
mesto Stupava uzavretú zmluvu.
V 146 prípadoch príslušníci MsP
použili technický prostriedok na
zabránenie odjazdu motorového
vozidla (papuča).

Z uvedených štatistických čísiel
vyplýva, že príslušníci MsP Stupava sa významnou mierou podieľali
na zabezpečení verejného poriadku v našom meste a na vytvorení uspokojivej  bezpečnostnej
situácie. V niekoľkých prípadoch
v uplynulom období sa príslušníci MsP priamo podieľali spolu zo
záchrannými zložkami (PZSR,RZP
a iné) na záchrane ľudských životov. Jednalo sa o prípady, kedy
bol bezprostredne ohrozený život a zdravie, kde príslušníci MsP
využili vedomosti a poznatky
z kurzu prvej pomoci, ktorý absolvovali začiatkom roka 2012.
Ale nielen uvedené poznatky zo
zdravotného kurzu napomáhajú
pri práci príslušníkov MsP, často
musia zvoliť správnu taktiku pri
zásahu, psychologicky pôsobiť
na osobu a tým zmierniť, alebo
úplne eliminovať prípadné možné
následky konania osoby.

Každodenným „Chlebom“ mestských policajtov je statická doprava v našom meste. Hliadky vlastnou činnosťou, ale aj operátori
kamerového systému zaznamenajú množstvo porušení zákona o cestnej premávke. Vodiči
svojvoľne a často úmyselne
nerešpektuj dopravné značenia,

nerešpektujú ustanovenia zákona
o cestnej premávke a parkujú
s vozidlami na miestach kde tvoria prekážku v cestnej premávke
a svojim konaním ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky
(chodci, cyklisti a iní). Mnohý
páchatelia priestupkov sa správajú voči zasahujúcim mestským
policajtom arogantne. Často krát
až na hranici trestného činu útoku
na verejného činiteľa.

Touto cestou by som chcel ako
náčelník MsP apelovať na všetkých vodičov motorových vozidiel, aby dodržiavali ustanovenia
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke v znení neskorších
predpisov a správali sa tolerantne voči chodcom, cyklistom
a podobne.

Ďalším pálčivým a stále pretrvávajúcim problémom v našom meste
sú niektorí majitelia psov. Svojich
štvornohých miláčikov venčia
a umožňujú ich voľný pohyb na miestach, kde to Zákon č. 212/2002
Z.z. o podmienkach držania
psov a VZN mesta č. 5/2011
o podmienkach držania psov nedovoľuje. Často krát svojich psov
nezabezpečia proti svojvoľnému
pohybu a psy  sa túlajú po meste
a ohrozujú nielen občanov ale
aj cestnú premávku. Majitelia sa
týmto vystavujú riziku vysokej
pokuty, ktorá sa môže vyšplhať až
do výšky 165 ,-€.

V neposlednom rade by som chcel
spomenúť zneužívanie telefonických liniek MsP Stupava. Občania rôznych vekových kategórií, či
už malé deti, starší občania, alebo
osoby pod vplyvom alkoholických
nápojov volajú na linku MsP
a vymýšľajú si udalosti, ktoré sa
po preverení   hliadkou MsP nezakladajú na pravde, alebo vulgárne atakujú službukonajúcich
policajtov a pracovníkov kamerového systému. Svojim konaním
môžu zapríčiniť situáciu, kde
hliadka bude preverovať ich
klamlivé oznámenie a na inom
mieste by bola práve v danej chvíli prítomnosť hliadky nutná. Tu
chcem vyzvať tieto osoby, aby
telefonickú linku nezneužívali
k svojej zábave, nechali ju voľnú
pre občanov, ktorí skutočne potrebujú pomoc MsP. Ďakujem .
Záverom by som chcel touto
cestou poďakovať všetkým mestským policajtom mesta Stupava
a pracovníkom kamerového systému,   ktorí sa aktívne podieľali
k dosiahnutiu v úvode spomenutých výsledkov, zúčastňovali
sa a zabezpečovali dodržiavanie  
verejného poriadku. Rovnako
vyslovujem uznanie a vďaku za
spoluprácu všetkým príslušníkom OO PZ Stupava, pracovníkom
záchrannej zdravotnej služby.

Milan Válek, náčelník MsP 

Spoločný projekt získal podporu
Na základe výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj; kód výzvy:
OPBK/2011/2.2/07, prioritná os č.
2 – Vedomostná ekonomika; opatrenie č. 2.2 – Informatizácia spoločnosti zo dňa 14. 2. 2011 je mesto
Stupava v partnerstve s mestom
Malacky oprávneným žiadateľom
pre poskytnutie tohto nenávratného finančného príspevku. V danej
výzve mesto Stupava nezohrávalo
rolu oprávneného žiadateľa, preto
po rokovaní s mestom Malacky nás
Malacky prijali ako partnera.

Uvedený projekt uspel a bola nám
schválená žiadosť o nenávratný
finančný príspevok v súlade s §
14 a nasl. Zákona č. 528/2008
Z. z. o pomoci a podpore z fondov
Európskeho spoločenstva v znení
neskorších predpisov s výškou NFP
najviac 1 052 959,30 EUR s DPH.
„Spolufinancovanie
projektu“
Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy“, zdroj financovania: vlastné zdroje vo výške
1.440,00,- EUR (kofinancovanie vo
výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu – 28.800,00, EUR).“
Obsahom a hlavným zámerom projektu je informatizácia miestnej samosprávy. Tá je v súčasnosti aj jednou z hlavných prioritných oblastí
vlády Slovenskej republiky v rámci
procesu informatizácie spoločnosti.
Dôvodom snahy o informatizáciu
spoločnosti je zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej
verejnosti so samosprávou, zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti samospráv Malaciek a Stupavy ako aj
zvýšenie kompetentnosti týchto samospráv. V konečnom dôsledku by
elektronické vybavovanie úradných
úkonov malo teda znížiť administratívnu záťaž a najmä štardardizáciou procesou prispeje ku
transparentnosti interakcie medzi
klientom a mestom.
Po realizácii projektu budú obe
mestá poskytovať svojim obyvateľom 49 elektronických služieb.
Celkový očakávaný ročný počet po-

daní realizovaných elektronickou
formou v prvom roku po ukončení
realizácie projektu je 15 000.
V budúcnosti je v súvislosti s pokračujúcou tendenciou všeobecnej informatizácie spoločnosti
a rastúcou úrovňou počítačovej
gramotnosti očakávaný postupný
nárast počtu elektronických podaní. Všetky služby s charakterom
informačné (napr. informovanie
o verejnom obstarávaní, informovanie o dani za užívanie verejného
priestranstva) budú prístupné na
úrovni jednosmernej interakcie. Na
verejne prístupnom internetovom
portály nájde žiadateľ potrebné
informácie a ak to služba vyžaduje
bude si môcť stiahnuť potrebné dokumenty, ktoré následne vyplnené
doručí na úrad. Všetky transakčné
služby (napr. platenie miestnych
daní) budú poskytované na tzv.
transakčnej úrovni – na verejne
prístupnom internetovom portáli bude mať prijímateľ možnosť
kompletne elektronicky spracovať
príslušnú službu (vrátane sledovania, prijatia rozhodnutia a uskutočnenia finančnej transakcie).
Poskytovaná služba tak bude realizovaná bez priameho kontaktu
s prijímateľom služby.
Záver: Momentálne sa čaká na proces VO, následne podľa stanovených
termínov sa spustí realizácia.

 Projekt nadväzuje a dopĺňa pro-

jekty plánované a realizované
na národnej úrovni ako napr.:
projekt Elektronizácia služieb
matriky, Elektronizácia služieb
Sociálnej poisťovne, Elektronizácia služieb Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, IS
identifikátora fyzických osôb, IS
registra fyzických osôb, Register
adries, Kataster, Elektronická
identifikačná karta, Elektronické služby Štatistického úradu,
Elektronické služby verejného
obstarávania a mnohé ďalšie, ale
tiež na regionálnej úrovni - Elektronizácia služieb VÚC BSK. Tieto
väzby vyplývajú z potreby integrácie komponentov referenčnej
architektúry a eGovernment
služieb mesta Malacky a Stupava
do celkovej architektúry eGovernmentu na Slovensku, t.j. integrácie s externými informačnými
systémami alebo registrami.
Navrhované riešenie projektu
zabezpečí, že výstupy projektu realizovaného v rámci mesta
Malacky a Stupava budú kompatibilné a prepojené na informačné systémy na národnej
úrovni. Týmto bude pre obyvateľov oboch miest zabezpečený prístup ku komplexnejším službám eGovernmentu

Strymka, postúpila do druhého kola...

Mesto Stupava sa zapojilo svojím
projektom Stupavská Strymka
do programu Nadácie Ekopolis
– Zelené Oázy, ktorý podporuje
trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia.
Keďže pestovanie ovocných drevín
má v Stupave dlhú tradíciu, nazvali sme náš projekt „Stupavská
Strymka“. Názov je odvodený
od botanického názvu typickej
pôvodnej ovocnej dreviny „Strymka“. Strymka je mrazuvzdorný
strom, vhodný aj do alejí, farba
plodu je trávovo zeleno červená

má vynikajúco sladko kyslú chuť,
kvalitné plody a patrí medzi významné staré odrody jabloní. Našim
cieľom je vybudovať tzv. Environmentálnu učebňu „Stupavská Strymka“ Miesto by malo slúžiť aj ako
tvorivá dielňa, kde by sa deti za
vhodného počasia mohli realizovať
v kreatívnych aktivitách napríklad:
práca s hlinou, maľovanie vajíčok atď. Ďalším úmyslom je vzbudenie záujmu detí o manuálne
práce, vykonávanie záhradníckej
údržby. Na uvedenom mieste by sa
mohli prezentovať výtvarné práce,





-

-

-

-

poskytovaných na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
Projekt je plne v súlade so Stratégiou informatizácie verejnej
správy a sleduje ciele stanovené
týmto dokumentom. Realizáciou
projektu sa prispeje k Zvýšeniu spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti
s verejnou správou, prostredníctvom:
- Zníženia administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí na úradoch.
Zvýšenie transparentnosti úradných procesov a skrátenie času
vybavenia úradných agend
Elektronizované budú tie služby,
ktoré sú najčastejšie využívané
a časovo najnáročnejšie – týmto
sa skráti čas potrebný na vybavenie úradných agend.
Rozvojom vnútorných informačných systémov a ich vzájomným prepojením sa zníži
počet administratívnych úkonov
klientov samospráv miest pri
vybavovaní úradných agend.
Sprístupnením informácií o podmienkach a priebehu poskytovania služby, resp. vybavovania
požiadavky bude umožnená aktívna interakcia a zvýši sa transparentnosť komunikácie medzi
verejnosťou a miestnou samosprávou.
Skvalitnenia a elektronizácie
možností participácie verejnosti
na veciach verejných
Na webových portáloch miest
bude vytvorený priestor pre
verejnosť na vyjadrenie sa resp.
diskusiu o veciach týkajúcich sa
samosprávy svojho mesta.
Zvýšenie prístupnosti služieb
miest pre klientov s obmedzenou
možnosťou osobných návštev
Dostupnosť služieb samospráv
miest prostredníctvom internetu
bude výrazným uľahčením pre
občanov so zníženou mobilitou.
Prostredníctvom Elektronizácie
procesov verejnej správy (druhý
hlavný cieľ Stratégie informatizácie verejnej správy), budú:
dobudované registre v pôsobnosti miestnej samosprávy potrebné pre elektronizáciu služieb
v súlade s platnou legislatívou
a NKIVS a v nadväznosti na centrálne registre
realizované kľúčové nástroje pre
poskytovanie elektronických služieb
Zabezpečené budú potrebné
predpoklady pre poskytovanie
elektronických služieb (infraštruktúra, zaručenie bezpečnosti
online operácií). Implementované budú riešenia pre komunikáciu občanov a podnikateľov
s miestnou samosprávou prostredníctvom elektronických formulárov.
Michaela Kollárová 

remeselnícke výrobky a realizovať
prírodovedné, výtvarné a literárne
súťaže. V spolupráci so záhradkármi Mesta Stupava by sa robili
ukážky štepenia tradičných starých
ovocných drevín, ktoré by sa zároveň
aj symbolicky vysadili na ploche aleMichaela Kollárová 
bo v okolí.
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Ako je to s Billou?
V centre mesta za pomerne krátky čas vyrástol nový a v Stupave
najväčší obchodný priestor, ktorý
vlastní spoločnosť Billa. Spustenie
predaja bolo načasované na obdobie
vrcholiacich predvianočných nákupov a je isté, že pohodlné nakupovanie, aj keď nie za práve najnižšie
ceny, Stupavčanov potešilo. V priestore po strašiaku bývalej reštaurácie známej pod menom Karkulka
okrem
obchodných
priestorov
vzniklo aj parkovisko, doprava na
Hlavnej ulici bola vyriešená vybudovaním ostrovčeka pre väčšiu bezpečnosť chodcov a rozšírením cesty
o odbočovací pruh, narýchlo bol obnovený rozbitý chodník pred starou
Billou a pribudol problém zvyknúť si
na zásobovanie z predtým pokojnej
ulice za bytovkami na Hlavnej. Príliš
veľa zmien za tak krátky čas prinieslo aj otázky a výhrady proti. Nie
je tiež tajomstvom, že predajňa bola
spustená 19. decembra 2012 bez
kolaudačného rozhodnutia, ktoré
v tomto prípade vydáva stavebný
úrad v Stupave.  Poslanci mestského
zastupiteľstva na rokovaní 13. decembra žiadali primátora, aby mesto
konalo nekompromisne a v súlade
so zákonom. Aká je situácia dnes ?
Primátor Pavel Slezák:   Realizácia stavby predajne supermarket
Billa bola povolená stavebným povolením, ktorému predchádzali
samostatné stavebné povolenia na
stavby parkoviska a na stavebné
úpravy na štátnej ceste I/2 Hlavná
ulica. Znamená to, že kolaudácia objektu Billy predpokladá ukončenie
a skolaudovanie všetkých stavieb
s príslušnými vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií. Čo
sa týka samotnej predajne v čase jej
otvorenia investor predložil staveb-

Ošetrovanie zelene

Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu, alebo na
odstránenie následkov ich poškodenia. Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny
rozvoj, najmä odborne realizovaným
a cieleným rezom dreviny, odstraňovaním odumretých častí drevín,
ktoré ohrozujú stabilitu stromu
a okolie.
Mesto Stupava často čelí kritike,
že ničí a likviduje zeleň. Občania
si však nie vždy v plnej miere uvedomujú, aké následky môžu nastať
vyvrátením poškodených drevín.
V takomto prípade je to najmä
bezprostredné ohrozenie zdravia
a života človeka, alebo spôsobenie
značných škôd na majetku.
Vizuálne môže drevina vyzerať
úplne zdravá, ale po podrobnom
posúdení sú objavené náznaky
o výskyte skrytých dutín, trhlín
alebo úbytku drevnej hmoty  - inak
povedané o narušení jeho stability.
V rámci pravidelnej ohliadky mestskej zelene v spolupráci s riaditeľom
spoločnosti Technické služby Stupava s.r.o. sú určené také jedince, ktoré
treba ošetriť, v najhoršom prípade
vyrúbať. Ide o poškodené dreviny,
alebo o dreviny, ktorých fyziologická hodnota je iným spôsobom
znížená.   Samotné úkony vykoná-
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nému úradu vyjadrenia dotknutých
orgánov okrem stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, kolaudačného rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie Bratislava na úpravu štátnej cesty a kolaudačného rozhodnutia na parkovisko. Okresným dopravným
inšpektorátom v Malackách bolo
vydané nesúhlasné stanovisko
s kolaudáciou stavieb a preto nebolo
možné stavby skolaudovať.
Zároveň mesto ako vlastník pozemku, ktorý investor potreboval pre
zásobovanie, trvalo na tom, aby
investor ako náhradu za zlikvidované parkovacie miesta vybudoval
15 parkovacích miest. Vzhľadom na
rozsah výstavby a dopad na dopravu
trvali sme na ďalších podmienkach
pre prenájom, ktoré boli zadefinované v zmluve o spolupráci. Jedná
sa o realizáciu stavebných prác,
ktoré sa investor zaviazal zrealizovať do termínu kolaudácie. Treba
povedať, že nepredvídateľné okolnosti pri realizácii stavby (podzemné
stavby bývalej Karkulky, nevytýčené
siete uložené v zemi) značne skomplikovali samotnú stavbu a posunuli
ukončenie stavby do obdobia neskorej zimy. Aj to boli dôvody, prečo sa
ďalšie dohodnuté stavebné   práce
nestihli zrealizovať. Na rokovanie
mestského zastupiteľstva som predložil návrh zmluvy o spolupráci
s presne zadefinovaným rozsahom
prác, ktoré investor vybuduje na
svoje náklady v prospech mesta. Poslanci návrh zmluvy odsúhlasili aj
s výškou zmluvnej pokuty 50 tis. eur.
Zároveň  prebieha správne konanie vo
veci neoprávneného užívania stavby.
Teda stavebný úrad v zmysle stavebného zákona rieši užívanie stavby bez
kolaudácie. Za tento priestupok hrozí
právnickej osobe pokuta až  do výšky
Michaela Kolárová 
166 tis. eur. 
va spoločnosť TS Stupava s.r.o. ako
správca verejnej zelene.
Realizujú sa i orezy drevín v prípade
ohrozenia prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí. V takom prípade
ide aj o zdravé stromy, ktoré je
dôležité ošetriť, napr. pod vedením
elektrických zariadení. V tomto roku
sa nám podarilo dohodnúť s predstaviteľmi spoločnosti Západoslovenská energetika a.s., člen skupiny
E.ON, že v rámci pravidelnej údržby
elektrického vedenia vykonajú orez
mestských drevín, mesto sa zase vo
vlastnej réžií postará o odpratanie
konárov a vzniknutého odpadu.

Ďalší výrub drevín bude potrebný
pri údržbe odvodňovacích kanálov.
V rámci tejto akcie na základe dohody so spoločnosťou FirstFarms
Mlyn Záhorie a.s. budú odstránené
brehové náletové dreviny a kroviny nachádzajúce sa v prietočnom
profile kanála a v manipulačných
pásoch, čím bude zabezpečená prietočnosť odvodňovacieho kanála.  
Ide o úsek melioračného kanála od
Devínskej cesty až po jeho zaústenie do Mástskeho potoka, ktorý je
majetkom štátu Slovenská republika
v správe Hydromeliorácie š.p. Technický dozor bude vykonávať zástupca tejto organizácie z pracoviska

v Malackách. 
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Kontrola verejného obstarávania na našej Základnej škole
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok
2012 schváleného uznesením MsZ
28. júna 2012 bod B/33 vykonala
hlavná kontrolórka Ing. Katarína
Tomkovičová   následnú finančnú
kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona č.25/2006 v z. n. p.
o verejnom obstarávaní    v Základnej škole   Kapitána Jána Nálepku
v Stupave a v školskej jedálni.
Cieľom následnej finančnej kontroly
bolo:
-   overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so
všeobecne záväznými právnymi
predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti
a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami
- skontrolovať ako sa v kontrolovanom subjekte realizuje proces

verejného obstarávania
- skontrolovať výkon predbežnej
finančnej kontroly v procese verejného obstarávania

Výsledok kontroly: Kontrolný orgánzistil nedostatky pri uplatňovaní
a dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.
z.  o verejnom obstarávaní v z. n. p.,
konkrétne bolo zistené porušenie
ustanovení:
- § 5 zákona - neboli dodržané pravidlá určenia predpokladanej hodnoty zákazky.
- § 21 ods.2 zákona- proces verejného obstarávania nebol vôbec,
resp. bol nedostatočne zdokumentovaný.

V zmysle novelizácie zákona o verejnom obstarávaní účinného od 4.
apríla 2011 § 102 ods.4 je verejný
obstarávateľ povinný zverejniť raz

Dopravné prieskumy v Stupave
Spracovateľ zmien a doplnkov mesta
Stupava a nového ÚP mesta Stupava,
spoločnosť Aurex spol. s.r.o. pripravuje dopravnú štúdiu „Zhodnotenie dopravy na hlavnom ťahu mesta
Stupava“, ktorá bude podkladom pre
dopravné riešenie územného plánu
mesta Stupava.

Súčasťou tohto materiálu bude spracovanie
dopravno-inžinierskych
podkladov pre   návrh riešenia dopravnej situácie na hlavnom ťahu –
cesta I/2 a dotknutých križovatkách,
dopravná prognóza a návrh optimálnej organizácie dopravy v riešenom

území, posúdenie navrhnutého dopravného riešenia z hľadiska kapacitnej únosnosti, mikrosimulácia
navrhovaných riešení
a odporučenie stavebno-technického
návrhu dotknutých križovatiek.  

Na dosiahnutie uvedeného sa
vykonávajú dopravné prieskumy,
ktorých cieľom je získanie údajov
o smerovaní dopravy a skladbe
dopravného prúdu na vybraných
križovatkách na hlavnom ťahu cez
mesto Stupava. Časť prieskumov
prebiehala v období november
a december 2012, chýbajúce križo-

Nové povinnosti v triedení odpadov
Od januára tohto roka vstúpila do
platnosti novela zákona o odpadoch.
Obciam určuje povinnosť separovania biologického odpadu.
V súlade s hierarchiou a cieľmi
odpadového hospodárstva novela
určuje vypracovať Program odpadového hospodárstva  mesta. Dokument  treba predložiť na schválenie
do štyroch mesiacov po  vydaní POH
kraja, ktorý sa predpokladá, že bude
do I. polroka roku 2013. V prípade
POH kraja i obce vzhľadom na platnú legislatívu (zákon o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie) ide
o strategický dokument, a preto bude
ďalej potrebné, aby pred schválením
príslušným obvodným úradom životného prostredia (zmena účinná od

1.1.2013 kvôli zrušeniu krajských
úradov životného prostredia) prešiel
tiež procesom SEA a keďže len tento
proces si vyžaduje jeden až tri mesiace, samotné vypracovanie POH
obce bude teda ukrátené o tento čas.
Vzhľadom na uvedené je predpoklad,
že bude vydaná nová vyhláška, ktorá
bude upravovať aj náležitosti POH
obce a ďalšie usmernenia.
Od 1. 1. 2013 musia mestá i obce musia teda zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu. Tejto povinnosti sa budú môcť vyhnúť
len v konkrétnych prípadoch - buď
energetickým zhodnotením týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov alebo ak obec

štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou
zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách z nízkou hodnotou s cenami
vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre
každú zákazku uvedie najmä:
a) hodnotu zákazky
b) predmet zákazky
c) identifikáciu úspešného uchádzača

Kontrolou webovej stránky a tiež
vývesky bolo zistené, že v období od
1.4.2011 až do ukončenia kontroly
ZŠ nemala zverejnenú žiadnu zákazku nad uvedenú hodnotu, čím nekonala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Na základe výsledku kontroly boli
prijaté konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 
vatky, ktoré sa nestihli v tomto období preskúmať, budú doplnené
v priaznivejšom počasí.

Cieľom analýzy súčasného stavu je
vyhodnotenie údajov križovatkových
prieskumov, zhodnotenie kapacitných a kvalitatívnych parametrov existujúcej cestnej siete a križovatiek
a zhodnotenie pripravovaných investícií v rámci mesta a z nich vyplývajúcich plánovaných návrhov.
Predmetná štúdia bude relevantným
podkladom pre možnosti ďalšieho
rozvoja mesta Stupava   z hľadiska
dopravy a najmä dosiahnutia požadovanej kapacity a priepustnosti dopravnej siete. Ing. Katarína Macáková 
preukáže, že zber nemožno vykonávať kvôli technickým problémom
(napr. v historických centrách miest
a v riedko osídlených oblastiach).
Pre Stupavu platí tretia možnosť
a to,  ak obec preukáže, že min. 50 %
obyvateľov kompostuje vlastný
odpad; alebo ak je to pre obec ekonomicky neúnosné. Novela tiež
zakazuje vykupovať odpad z farebných kovov alebo iný kovový odpad
pozostávajúci z kanalizačných poklopov alebo ich častí, krytov kanalizačných vpustí alebo ich častí.
Zberné suroviny, ktoré sa nachádzajú v meste Stupava, prevádzkuje
súkromná osoba, ktorej je nová novela zákona známa a riadi sa podľa nej.
Spoločnosť môže byť samozrejme kedykoľvek kontrolovaná príslušnými
odp
úradmi.

Upozornenie pre poplatníkov miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Novelou zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady účinnou
od 1.12.2012 štát zúžil vo veľkej
miere právomoc mesta určiť vo
svojom VZN rozsah zníženia alebo
odpustenia poplatku za komunálne
odpady.
V porovnaní s doterajšou právnou
úpravou a VZN platným minulý rok
už mesto nemôže upraviť zníženie
poplatku v predkladanom VZN na

rok 2013 z nasledovných titulov:
- veku poplatníka (nad 75 rokov).
Títo obyvatelia mali nárok na
zníženie poplatku o 50 %, pričom
táto úľava bola poskytovaná automaticky, t.j. nebola potrebná
žiadosť,
- držiteľa preukazu ŤZP. Títo obyvatelia mali nárok na zníženie
poplatku o 50 %. Táto úľava bola
poskytnutá na základe predloženého preukazu ŤZP.
Mesto môže z titulu tvrdosti záko-

na poplatok znížiť alebo dopustiť
individuálnym rozhodnutím len
na základe žiadosti poplatníka
bez úpravy vo VZN. Z toho vyplýva, že obyvatelia mesta si budú
musieť podať individuálne žiadosti
o zníženie alebo odpustenie
poplatku.

Miestne poplatky za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady:
Denisa Belošičová, 02/6020 0911,
odp
popl.odpady@stupava.sk 

Mesačník o živote obyvateľov Stupavy. Vydáva Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 16, 900 31 Stupava. Povolené: Ministerstvo kultúry SR pod č.: EV
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Správa o činnosti komisií
MsZ za rok 2012
Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo
konané dňa 16. 12. 2010 zriadilo
uznesením C/2 komisie MsZ ako svoje
poradné orgány v počte 9
1. finančnú a Európskych fondov
2. majetku mesta
3. stavebnú, rozvoja mesta a životného
prostredia
4. dopravy, bezpečnosti a civilnej ochrany
5. sociálnych vecí, zdravotníctva, detí
a mládeže
6. kultúry, športu a školstva
7. podnikateľskú, miestneho rozvoja
a cestovného ruchu
8. regionálnej a cezhraničnej spolupráce
9. na ochranu verejného záujmu

V roku 2012 -   komisia kultúry, športu
a školstva bola rozdelená, čím vznikli dve
samostatné komisie a to:
1. komisia kultúry
2. komisia športu a školstva
Jednotlivé komisie v r. 2012 pracovali
a riešili problémy a podnety nasledovne:

1.
Finančná komisia a komisia
európskych fondov

Predseda komisie: Ing. Jozef Ukropec
Tajomník komisie: Daniela Drahošová
V priebehu roku  2012   bol odvolaný člen
komisie Ing. Branislav  Rada a namiesto
neho bola zvolená nová členka komisie  
Ing. Monika Tarabová. Na poslednom
zasadnutí finančnej komisie v decembri
r. 2012 sa vzdal členstva v komisii pán   
Ján Valachovič.
Finančná komisia a EF zasadala v r. 2012
celkom  5 krát.
Počas svojich zasadnutí riešila   nasledovné problémy  a zaujala  stanoviská  :
- k  Záverečnému  účtu za rok 2011
- k  štvrťročným  rozborom hospodárenia mesta, rozpočtových a príspevkových    organizácií
- k  Monitorovacej správe  k 30.6. 2012
- k  Návrhu rozpočtu  mesta Stupava, RO
a PO  na roky  2013 -2015
- k  návrhu dodatku  VZN č. 11 /2011,
ktorým sa určuje výška príspevku na
čiastočnú  úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach
- k   VZN o daniach z nehnuteľností
a dani za psa,   o miestnych daniach
a k poplatku za odpad a drobné
stavebné odpady
- k prerokovaniu   návrhu k financovaniu ŠH - Park

2.
Komisia majetku mesta

Predseda komisie: Vladimír Holúbek
Tajomník komisie: Ing. Soňa Geisseová
Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 9.2.2012 uznesením č.
E/1 odvolalo člena Majetkovej komisie
JUDr. Píša a uznesením č. F/2 menovalo nového člena Ing. Vaicenbachera ml.
Majetková komisia mala v priebehu roku
2012 spolu 7 zasadnutí, na ktorých bolo
spolu prerokovaných 69 materiálov.

3.
Komisia stavebná, rozvoja mesta
a životného prostredia
Predseda komisie: Ing. Roman Gašpárek
Tajomník komisie: Ing. Roman Vigh

Z dôvodu dobrovoľného vzdania sa členstva RNDr. Romana Šterbáka v komisii
stavebnej, rozvoja mesta a životného
prostredia, navrhol predseda komisie Ing. Roman Gašpárek jeho odvolanie na mestskom zastupiteľstve dňa
15.11.2012. Za nového člena komisie
bola zvolená Ing. arch. Lenku Stankovská
s účinnosťou od 1.12.2012. Komisia sa
zapodievala hlavne týmito najdôleži-

tejšími podnetmi:
Aktualizácia územného plánu mesta
Stupava – definovanie cieľov a požiadaviek pre aktualizáciu územného
plánu mesta.
Členovia komisie sa zaoberali na zasadnutí komisie dňa 27.2.2012 problematikou aktualizácie územného plánu mesta Stupava s cieľom definovania cieľov
a požiadaviek  tohto územnoplánovacieho dokumentu. Požiadavky  a ciele boli
zapracované do prípravných prác aktualizácie územného plánu mesta.
Prerokovanie postupu prác k zmenám územného plánu mesta Stupava.
Komisia na zasadnutí dňa 14.11.2012
prerokovala postup prác k zmenám
územného plánu mesta Stupava. Dňa
15.11.2012 bol materiál prerokovaný
na zasadnutí mestského zastupiteľstva,
s tým že zastupiteľstvo zobralo postup
prác na vedomie (bod A/7 záverov).

4.
Komisia dopravy, bezpečnosti
a civilnej ochrany
Predseda komisie: Miroslav Mackovič
Podpredseda komisie: Marek Móza

V novembri 2012 bol mestským
zastupiteľstvom na základe žiadosti
odvolaný p. Róbert Mračko a na jeho
miesto bola schválená ako tajomníčka komisie Ing. Katarína Macáková.
Od roku 2013 bude ako člen komisie
namiesto odstúpeného Mgr. Viliama
Šereša pracovať Ing. Roman Mydlár.
Súčasne sa pravidelne na zasadnutia prizýva náčelník Mestskej polície
v Stupave p. Milan Válek. Komisia sa
v roku 2012 zaoberala najmä dopravnou situáciou v meste. Odporúčala
nové organizácie dopravy, a to v oblasti
osádzania dopravných značení a dopravných zariadení (zvislé dopravné
značenia, vodorovné dopravné značenia, dopravné spomaľovače). Upozorňovala na poškodené a chýbajúce
dopravné značenia a na potrebu ich
doplnenia. Aktívne sa podieľala na
návrhu priorít v oblasti postupných
rekonštrukcií miestnych komunikácií,
výstavby nových, posudzovania predložených návrhov v riešení   projektových dokumentácií - Rekonštrukcia
Karpatskej ul. III. etapa, Rekonštrukcia
Cintorínskej ul., Rekonštrukcia Marianskej ul., Rekonštrukcia Vajanského ul.,
Rekonštrukcia Zdravotníckej ul. Predmetom rokovaní boli i požiadavky na
opravy chodníkov, dobudovanie chýbajúcich častí, oprava a vyspravenie
výtlkov na miestnych komunikáciách.
Komunikovala so zástupcami občanov
žiadajúcich o riešenie v oblasti dopravy (napr. vyriešenie spôsobu parkovania pri bytových domoch v lokalite
„bývalého Cevaservisu“), zaoberala sa
problematikou autobusovej dopravy.
V tejto oblasti odporučila na schválenie
skúšobnú prevádzku novej kyvadlovej
dopravy a priklonila sa k požiadavke
občanov „Kolónie“ na hľadanie riešenia v možnosti zavedenia pravidelnej
autobusovej dopravy. Pravidelne komunikovala s náčelníkom mestskej polície
o situácii v oblasti dodržiavania bezpečnosti a poriadku zo strany občanov a o situácii v ochrane bezpečnosti
a majetku obyvateľov mesta Stupava.
Zaujímala sa o činnosť mestskej polície
v oblasti ochrany, o kontrolu dodržiavania platných právnych predpisov
zo strany občanov a o sankcionovanie
v prípade ich nedodržiavania.       

5.
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže
Predseda komisie: Oľga Mózová
Tajomník: Bc. Blanka Vašinová
Zloženie

komisie

sociálnych

vecí,

zdravotníctva, detí a mládeže v roku
2012 bolo bez zmien.
V priebehu roka riešili členovia komisie
21 žiadostí o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Komisia  zasadala spolu 7 krát
a zaoberala sa predovšetkým týmto
okruhom problémov a týmto oblastiam:
Informácia o zámeroch Bratislavského samosprávneho kraja s Domovom sociálnych služieb a Zariadením pre seniorov Kaštieľ v Stupave
Informácia o poskytnutí potravinovej
pomoci
Dňa 25. Januára 2012 sa na Sedliackom
dvore v Stupave uskutočnilo vydávanie
potravinovej pomoci – t.j. 20 kg hladkej
múky a 20 kg cestovín na dôchodcu, príp.
občana alebo rodinu v hmotnej núdzi.
Vyhodnotenie zápisu detí do MŠ
Celkovo sa v tomto roku podarilo umiestniť 124 detí. Napriek tomu zostalo 43
detí, ktoré boli na zápise neprijaté.
Nízkoprahové centrum pre deti
a mládež
Toto nízkoprahové centrum  rieši problémy potulujúcich sa detí a slúži ako prevencia kriminality mladistvých.

Mládež v akcii - participáciou rozvíjame schopnosti mladých - informácia o projekte
Projekt je zameraný na otvorenie cesty
mladých ľudí ku komunitnému plánovaniu.   Medzi hlavné ciele patrí zvýšiť
aktívnu účasť mladých ľudí na živote
v meste.
1. Stretnutie s vedúcou školskej
jedálne pri ZŠ Stupava p. Lachkovičovou.
2. Informácia o komunitnom pláne
sociálnych služieb – na zasadnutí
mestskej rady
3. Prerokovanie návrhu VZN o podmienkach poskytovania finančných
príspevkov a spôsobe realizácie
opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
4. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní prepravnej služby a výške
úhrady za poskytovanie prepravnej
služby Mestom Stupava
5. Burza šiat: Burza šiat sa uskutočnila
16.5.2012 od 11.00 – 18.00 hod. vo
výstavnej sieni MKIC v Stupave pre
sociálne slabé rodiny.
6. Ihrisko Kukučínova: Za peniaze
vyzbierané na Burze šiat bol zámer
upraviť   ihrisko na Kukučínovej ulici
a tiež ponúknuť školám, spreyerom,
aby vhodným kresbami ozdobili plot
oddeľujúci ihrisko od bytového komplexu Zippava
7. Súťaž Oriflame o detské ihrisko
mesto, ktoré vyzbiera najviac podpisov, vyhrá vybudovanie nového
detského ihriska. Podpisy sa zbierali
v piatok 14.9.2012 na Hlavnej ulici
v Stupave.
8. Dar sociálne slabým – bicykle.

6.
Komisia kultúry

Predseda komisie: Ing. Roman Maroš
Tajomník: Ing. Ľubica Konswaldová
Komisia vznikla uznesením mestského
zastupiteľstva I/1 z 20. septembra 2012.
Od založenia do konca roka prebehli 3
rokovania komisie, ktoré boli zameraná
hlavne na zmapovanie situácie v rámci
kultúrnej oblasti v meste Stupava. Iniciovalo sa stretnutie so zástupcami občianskych združení a záujmových spolkov
a taktiež so zástupcami MKIC. Cieľom
bolo vytvoriť spoločný dialóg v rámci spolupráce, vzájomnej podpory
a zostavenia spoločného kultúrno spoločenského programu na rok 2013.
Komisia sa taktiež venovala financovaniu kultúry v meste Stupava a zostaveniu
priorít v rámci dotknutej oblasti na rok
2013.

Rozpočet príspevkovej organizácie MKIC
na rok 2013. V rámci decembrového
zasadnutia MsZ (bod programu MsZ
plán zasadnutí  MsZ na rok 2013) bola
iniciovaná novelizáciu VZN č. 8/2011,
ktorým sa určuje postup poskytovania
dotácií z rozpočtu Mesta Stupava. Návrh
na úpravu VZN mieni komisia predložiť mestskému zastupiteľstvu v prvej
polovici roku 2013.

7.
Komisia športu a školstva
Predseda: Marek Móza,
Tajomník: Monika Ivánková

Komisia vznikla uznesením MsZ I/1 zo
dňa 20. 9. 2012, štatút schválený 15. 11.
2012 uznesením B/35
Počet zasadnutí v roku 2012: 2  
Podnety:  vypracovanie architektonickej
štúdie využitia okolia pri základnej škole
na rekreačno-športové účely, financované z účelových prostriedkov od firmy
Fend Ap.  Podnet prerokovaný na zasadnutí   MsZ dňa 15.11.2012, viď. uznesenie  bod D/7. Počas roka došlo v komisii
k výmene tajomníka komisie.

8.
Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja a cestovného ruchu
Predseda komisie: MVDr. Róbert Kazarka
Tajomník : Bc. Michaela Kovačičová

V priebehu roku 2012 bol zmenený podpredseda komisie:  Ing. Ján Rigler vymenil p. Mareka Mózu.

Komisia sa podieľala na vypracovaní
Dodatoku č. 1 k VZN mesta Stupava č.
10/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Stupava. Dodatok č. 1 schválilo
Mestské zastupiteľstvo Stupava dňa
28.júna 2012 v bode B/32. Dodatok č.
1 nadobudlo platnosť dňom schválenia
mestským zastupiteľstvom a účinnosť
od 19.07.2012. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou VZN č. 10/2011

o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta
Stupava.

Žiadne podnety a problémy od občanov
sme za rok 2012 nedostali.

9.
Komisia regionálnej a cezhraničnej spolupráce

Predseda: Peter Rác
Tajomník: Mgr. Michaela Kollárová

Komisia na svojich aktívnych rokovaniach riešila rôzne podnety, problémy
a akcie.
Z jedným najaktívnejším podnetom je
aj:
Potrebné riešiť/ nedoriešilo sa ešte
- Členovia komisie sa zhodli, že
v meste Stupava chýba na pešej zóne,
ktorá je najfrekventovanejšia časť
mesta tzv. Informačné centrum (I).
Návrh bol jednoznačný, umiestniť (I)
na recepcii hotela Eminent. V okolí
by bola umiestnená informačná
tabuľa alebo znak. V tzv. (I) by mali
návštevníci k dispozícii pohľadnice
mestečka, mapu, a informácie odkiaľ
a kam sa nasmerovať.
- Netreba zabúdať, už dva roky po
sebe nás mesto Nagykovácsi pozvalo
sa zúčastniť na mládežnícky tábor, je
potrebné zvážiť možnosti a tento rok
by bolo vhodné uvedený tábor organizovať u nás v spolupráci s inými
subjektmi. Je potrebné určiť zodpovednú osobu na post manažovania
a návrhu programu a zároveň uvedenú ponuku predložiť partnerom
z Maďarska.  
- Predseda komisie a členovia komisie zhodnotili rok 2012 ako aktívny
v rámci združovania a vytvárania
partnerstiev a akcií.   Zároveň sa
zopakovalo, že sa navrhuje umiestnenie
informačných
tabúľ,
na vstupy do mesta Stupava
z hlavných smerov: od Bratislavy
a Malaciek. Ide o informačné tabule
partnerských miest a obcí. Upozornilo sa, že každá partnerská obec alebo
mesto má pri vstupe do budovy úradu
vyvesené informačné tabule s erbom
uvedeného partnerského mesta. Členovia komisie sa zhodli, keďže Stupava má výhodnú geografickú polohu
a navštevuje ju veľa turistov, aby
informačné smerovníky boli umiestnené aj v meste ( diskutovalo sa o umiestnení na pešej zóne
v okolí kostola, aby to bolo dostatočne viditeľné). Samozrejme
uvedené návrhy je potrebné zapracovať do rokovaní a je potrebné informovať poslancov mesta
o uvedených návrhoch, ktoré
pomôžu mestu Stupava sa trošku
zviditeľniť na úroveň iných turistických miest Slovenskej republiky ako aj EÚ. 
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Cestovanie

18. február 2013

Cestovanie od 1. marca po novom
Schéma - Zóny IDS BK

289

Lakšárska Nová Ves

smer Borský Svätý Jur

Stupava – Bratislava, Záh. Bystrica, Krče
Stupava – Bratislava, Patrónka
Stupava – Bratislava, Račianske mýto
Stupava – Bratislava, AS

275
vzdialenosť

cestovné

4 km
12-13 km
17-18 km
19-20 km

0,45 €
0,75 €
0,90 €
1,00 €

260

a) Cestujúci, ktorý v BA prestupuje
na MHD

Pravidelný cestujúci vykoná 20 spiatočných obojsmerných ciest zo Stupavy
do Bratislavy, v prímestskom autobuse
platí z dopravnej karty, na MHD má
zakúpený mesačný cestovný lístok.

Stupava – Bratislava, Patrónka
Stupava – Bratislava, Račianske mýto
Stupava – Bratislava, AS		
PCL CITY				

ý Peter

kuláš

289

adie

9

250

260

250

250

250

30,00 €
36,00 €
40,00 €
26,00 €

S25

240

S25

S20

§
§

dopravnú a tarifnú ponuku.
Cestujúcemu tak ponúkajú
vrátane sprievodcu,
občania od
60. roku veku,
ktorí sú poberatelia
spoločný cestovný lístok,
podovŕšenia
zakúpení
ktorého
môže
starobného, invalidného resp. výsluhového dôchodku.
ľubovoľne kombinovať viaceré druhy dopravy bez ohľadu
na to, ktorý dopravca ich
Viac prevádzkuje.
informácií sa dozviete v Prepravnom poriadku IDS BK

teda aj taká ktorými Váš spoj len prechádza a nezastavuje
tam. Každá zóna sa ale počíta len raz, takže cez jednu zónu
môžete pri Vašej ceste prechádzať viac krát. Každá zóna má
svoje číselné označenie, pri kúpe lístka je vhodné vedieť
predajcovi vymenovať zoznam zón, ktoré si želáte zakúpiť.
skupice
Zóny 100 a 101 sa predávajú len spoločne.
PCL majú elektronickú podobu, zapisujú sa do pamäte
bezkontaktnej čipovej karty (BČK). Na kúpu PCL môžete
využiť ktorúkoľvek BČK vydanú dopravcom podieľajúcim
sa na IDS BK, ako aj študentské BČK vydané vybranými
strednými a vysokými školami a tiež Bratislavskú mestskú
kartu.
PCL si môžete zakúpiť na predajných miestach všetkých
zapojených dopravcov, v multifunkčných automatoch DPB, v
prímestských autobusoch alebo prostredníctvom internetu.
Na Bratislavskú mestskú kartu si možno PCL dočasne zakúpiť
len prostredníctvom predajnej siete DPB.

Čím cestovať?

na stránke www.bid.sk a na web stránkach jednotlivých
dopravcov.

Na doprave v IDS BK sa finančne podieľajú:

Cestovať možno všetkými električkami, trolejbusmi,
mestskými autobusmi, prímestskými autobusmi dopravcu
Slovak Lines, a.s., ako aj vlakmi kategórií osobný (Os) a
Regionálny expres (REX).

Čo je Integrovaný dopravný systém (IDS BK)?
AkoBKa kde
zakúpiť?
IDS
je taký
systém dopravy, kde viacerí dopravcovia
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Pravidelný cestujúci vykoná 20 spiatočných obojsmerných ciest zo Stupavy
do Bratislavy, v prímestskom autobuse
platí z dopravnej karty.
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Jakubov

Záhorská Ves

Spolu zaplatí za 20 spiatočných jázd
v závislosti od nástupnej zastávky
56,00 € až 66,00 €.
Ak dnes využíval kupón BID v skutočnosti zaplatil 18 € + 27,66 € čo predstavuje 45,66 €.
Po zavedení IDS si môže zakúpiť predplatný cestovný lístok PCL KOMBI na
zóny 100+101 a jednu regionálnu
zónu (zóna 215) v cene 41,90 €, čo
predstavuje v závislosti od nástupnej
zastávky úsporu 14,10 € až 24,10 alebo o 3,76 € menej ako by zaplatil, ak by
dnes využíval kupón BID.
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Pravidelný cestujúci zo Stupavy
(cestovať môže len prímestským
autobusom)

V súčasnosti pravidelný cestujúci zo
Stupavy do Bratislavy platí podľa prejdenej vzdialenosti, ceny pri platbe
z dopravnej karty:
cestovná relácia

ID

Plavecký Peter

101

Zdroj: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Ako cestovať?
So zakúpeným PCL môžete v rámci jeho územnej a časovej
platnosti neobmedzene cestovať. V mestskej hromadnej
doprave v Bratislave jednoducho nastúpite a veziete sa. Pri
kontrole revízorom sa preukážete svojou BČK s platným
lístkom. Obdobne je to aj vo vlakoch, kde sa preukazujete
sprievodcovi. V prímestských autobusoch, kde sa nastupuje
len prednými dverami, oznámite svoj cieľ cesty vodičovi
a priložíte pri nástupe svoju BČK k červenej alebo šedej
čítačke.
Ak cestujete v prímestskom autobuse do alebo cez inú zónu,
ako platí Váš PCL a máte na svojej BČK nahratý finančný
kredit, čítačka
Vám automaticky odpočíta z kreditu cenu
Zdroj: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
platnú len za ten úsek, pre ktorý Vám PCL neplatí. Ak kredit
nahratý nemáte, je potrebné si na takýto úsek cesty zaplatiť
cestovné v hotovosti.

INTEGROVANÝ
DOPRAVNÝ
SYSTÉM V
BRATISLAVSKOM
KRAJI

Ako a kde zakúpiť?
I. etapa IDS BK je určená predovšetkým pravidelným
cestujúcim, ktorí môžu využívať predplatné cestovné lístky
(PCL).
Pred kúpou PCL si najskôr vyberte zóny, cez ktoré budete
chcieť cestovať. Schému zón nájdete na druhej strane
tohto letáku. Červeno-biele sú bratislavské zóny, ostatnými
farbami sú znázornené zóny v regióne. Podľa počtu a druhu
zvolených zón sa cestujúcemu vypočíta cestovné. Do výpočtu
ceny sa počíta každá jedna zóna cez ktorú budete cestovať,
teda aj taká ktorými Váš spoj len prechádza a nezastavuje
tam. Každá zóna sa ale počíta len raz, takže cez jednu zónu
môžete pri Vašej ceste prechádzať viac krát. Každá zóna má
svoje číselné označenie, pri kúpe lístka je vhodné vedieť
predajcovi vymenovať zoznam zón, ktoré si želáte zakúpiť.
Zóny 100 a 101 sa predávajú len spoločne.
PCL majú elektronickú podobu, zapisujú sa do pamäte
bezkontaktnej čipovej karty (BČK). Na kúpu PCL môžete
využiť ktorúkoľvek BČK vydanú dopravcom podieľajúcim
sa na IDS BK, ako aj študentské BČK vydané vybranými
strednými a vysokými školami a tiež Bratislavskú mestskú
kartu.
PCL si môžete
zakúpiť
naa.s. predajných miestach všetkých
Zdroj: Železničná
spoločnosť Slovensko,
zapojených dopravcov, v multifunkčných automatoch DPB, v
prímestských autobusoch alebo prostredníctvom internetu.
Na Bratislavskú mestskú kartu si možno PCL dočasne zakúpiť
len prostredníctvom predajnej siete DPB.

cestovné v hotovosti.

Ako a kde zakúpiť?

Viac informácií sa dozviete v Prepravnom poriadku IDS BK
etapa www.bid.sk
IDS BK je určená
predovšetkým
pravidelným
naI. stránke
a na web
stránkach jednotlivých
Tarifné
podmienky:
cestujúcim,
ktorí môžu využívať predplatné cestovné lístky
dopravcov.
(PCL).
Aj v IDS BK sú poskytované sociálne zľavy. Na zľavenú
Pred kúpou PCL si najskôr vyberte zóny, cez ktoré budete
prepravu
osôb
Na doprave
v IDSmajú
BK sanárok:
finančne podieľajú:

Tarifné podmienky:
Aj v IDS BK sú poskytované sociálne zľavy. Na zľavenú
prepravu osôb majú nárok:
deti od 6. roku veku do dovŕšenia 15. rokov veku,
Dopravcovia:

INTEGROVANÝ

platnost
doprave
kontrole
lístkom.
sprievod
len pred
a priloží
čítačke.
Ak cestu
ako plat
kredit, č
platnú le
nahratý
cestovné
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Aj v IDS
preprav
deti od
žiaci z
študen
do získ
najnes
držitel
vrátan
občan
starob
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§
§
§

Viac info
na strán
dopravco

Na doprav
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Rôzne

Jubilejný mestský reprezentačný ples
9. februára 2013 sa konal jubilejný XX.
ročník mestského reprezentačného
plesu, ktoré oraganizovalo Mestské
kultúrne a informačné centrum pod
záštitou primátora mesta Stupava Mgr.
Pavla Slezáka.
Ples otvoril primátor mesta Mgr.
Pavel Slezák a zast. riaditeľka Milada
Kamrlová. Ples zahájila tanečná škola
M. Valoviča tanečným vystúpením Erika Narjaša a Aidi Agolli, a Doda Heráka

Pochovali aj gitaru
Stupavskí seniori v klube Pohoda sú
skutočne pohodoví a v tomto prípade
aj pohotoví. Už v piatok 8. februára si
zorganizovali fašiangové posedenie,
na ktorom okrem tradičných šišiek,
dobrého vínka k nálade prispeli
aj muzikanti Štefan Veselý a Peter

a Michaely Komorovej. Ďaľej vystupovala tanečná skupina Devils a na záver
umelecký súbor Andalucia v štýle “Flamenco”.
Naše poďakovanie patrí všetkým
sponzorom, ktorí prispeli darom do
tomboly. K poďakovaniu sa pripájajú
aj detskí hádzanári, ktorým účastníci plesu prispeli sumou 548,- EUR na
celosvetový turnaj v hádzanej vo ŠvédMichaela Kolárová 
sku.

Slezák. Koniec fašiangového obdobia
oslávili tak ako sa patrí a na záver
“pochovali”   namiesto basy to, čo
bolo po ruke - gitaru.
Ďakujem rodine   Bubničovej za pomoc pri organizačnom zabezpečení
tohto pekného podujatia.




Štefková Viera, vedúca klubu 
Foto: Ľudmila Mózová

Spoločenská kronika
Narodili sa

Matúš Koželuha
Zoja Béder
Mia Kadvan
Alex Zimmermann
Adam Janík
Šimon Baranec
Dominika Geschnábelová
Lilien Vandáková
David Dithalm
Anna Maňová
Ondrej Masár
Hana Mrázová
Vivien Janoková
Mia Csambalová
Rebeka Balogová
Alexej Petrík
Ema Lovásová
Sara Štift
Martin Bartík
Patrik Rác

Zosobášili sa

Juraj Debrecký
a Simona Šeniglová

Ing. Igor Trokšiar
a Veronika Makovická
Rastislav Sarka
a Anna Škrovanová

Opustili nás

Mária Šmejkalová (1939)
Jozef Hrobko (1933)
Ferdinand Štefek (1931)
Jozef Balažovič (1934)
Bohumil Frey (1951)
Viera Jelínková (1921)
Mária Blahová (1925)
Eva Rasková (1943)

Vážení občania, mesto Stupava v súčasnosti pripravuje komunitný plán sociálnych služieb na roky 2014
– 2020 , ktorého účelom je, v súlade so zákonom o sociálnych službách, pripraviť plán rozvoja sociálnej sféry
v meste. Prvé čítanie komunitného plánu sa uskutoční na rokovaní
Mestského zastupiteľstva dňa 7.3.2013. Kompletný materiál bude zverejnený na webstránke mesta medzi materiálmi MsZ, tak aby sa k nemu
mohla vyjadriť široká verejnosť. Svoje pripomienky ku komunitnému
plánu, prosím adresujte písomne na adresu: Mestský úrad Stupava, odd.
služieb pre verejnosť, Hlavná 1/24, 900 31  Stupava, alebo mailom na:
socialne@stupava.sk do 6.3.2013.
Bc. Blanka Vašinová 

Rehabilitácie na zdravotnom stredisku

Na základe podnetu občanov,
aby bolo možné chodiť na rehabilitáciu na zdravotné stredisko
v Stupave aj v poobedných hodinách,
mesto požiadalo o zmenu ordinačných hodín. Tieto sa od pondelka
21. 1. 2013 menia nasledovne:

Pondelok: od 6.30 h. – do 14.30 h.
Utorok:      od 6.30 h. – do 16.00 h.
Streda:       od 6.30 h. – do 14.30 h.
Štvrtok:     od 6.30 h. – do 14.30 h.
Piatok:       od 6.30 h. – do 13.00 h.
Obedná prestávka denne od 12.00 –
do 12.30
Bc. Blanka Vašinová 

Upozorňujeme občanov že dňom
1.1.2013 vstúpila do platnosti
novela zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa
dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Presné znenie
zákona si môžete pozrieť na webstránke NRSR. Všetky zmeny týkajúce sa správnych poplatkov pre náš
mestský úrad a zároveň aj stavebný
úrad budú zapracované a následne
zverejnené na webstránke Mesta
Stupava.
Bc. Blanka Vašinová 

Novela zákona o hazardných hrách

Národný týždeň manželstva
Drahí Stupavčania a Borinčania

chcelil by sme vás oboznámiť s februárovou ponukou Národného týždňa manželstva, od 11.-17.2. (svätovaletínsky týždeň).
Ponuka  prišla na farský úrad z diecézneho centra pre rodinu.
Táto aktivita má za cieľ zamerať sa viac na hodnotu manželstva,
tento rok špeciálne vernosti (“Vernosť nie je slabosť”).

Stupava na výstave Regiontour 2013

Ponúka veľa nápadov, ako tento týždeň prežiť. V skratke aspoň
dôležitejšie z nich:

- hlbšie a systematickejšie zameranie sa na svoj vzťah, či už
manželský, snúbenecký, priateľský.
- pozretie sa späť a zhodnotenie svojho vzťahu
- možnosť nájsť si na milovanú osobu špeciálny čas, využiť
pestúnsku starostlivosť prípadných dobrovoľníkov (mladých,
či dôchodcov)
- vybavenie prípadných zliav pre manželov do kina, cukrární,
atď.
- športové podujatia pre rodiny, manželov (tu sa mi ponúka
možnosť využiť napr. jednorazovo nedeľnú telocvičňu -16-17.
hod.), či športové hry (skôr vnútri)
- možnosť zavolať prednášateľov svedectiev o ich manželskom
živote
- systematickejšie kázne a prednášky ohľadne manželstva
a výchovy detí
- informovať miestne médiá o takomto týždni a podujatiach,
o hodnote manželstva, vernosti, rodiny.
- účasť na Stupavskom plese 2. 2., prípadne ponuka pre páry
vzdialené od života Cirkvi
Viac informácií nájdete na www.ntm.sk

Farský úrad Stupava 

Mesto Stupava sa v dňoch 16.17.1.2013 zúčastnilo medzinárodného  veľtrhu turistických možností  
v regiónoch Regiontour 2013 na brnenskom výstavisku. Veľtrh Regiontour je najväčšou prezentáciou priemyslu cestovného ruchu s akcentom
na regióny v strednej Európe. Veľtrh
Regiontour je nosným projektom na podporu cestového ruchu
a incomingu v Českej republike.
Zúčastňujú sa ho kľúčové subjekty

a osoby s rozhodovacími právomocami v cestovnom ruchu ČR a jednotlivých regiónov.
Stupava sa prezentovala v stánku
Mikroregiónu Ivančisko partnerského mesta Ivančice spolu s obcou
Mělčany a chorvátskym ostrovom
Vir. Návštevníkov zaujímali Dni zelá,
ktoré v čechách ešte veľmi nepoznajú, cyklotrasy v okolí, mapy regiónu
a tiež ochutnávka záhoráckej me
doviny.

Spomíname
Osud je občas
veľmi
krutý,
nevráti, čo raz
vzal... Zostanú
iba spomienky
a v srdci veľký
žiaľ... Dňa 10.
februára 2013
uplynulo
5
rokov, čo nás opustila naša drahá
mama, babka, prababka, teta Anna
Slezáková. Spomíname na Teba.

Dcéra a syn s rodinami.

So spomienkou
v srdciach si
pripomíname
siedme výročie,
ktoré uplynie
7. marca, od
smutnej chvíle,
kedy 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 1. 3. 2013
si pripomíname
10.
výročie
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil manžel,
otec a dedko
Ladislav
Mlynárik. Kto
ste ho poznali venujte mu s nami
tichú spomienku.
Dňa 13. 2. 2013 uplynie 15 rokov,
čo nás opustil manžel, otec, dedko a
pradedko Jozef Fischer.

S láskou spomína celá rodina.

Dňa 8. februára
uplynulo 5 rokov, čo nás
nečakane a navždy opustila
naša milovaná
manželka,
mama, babka,
sestra a švagriná pani Janka Švecová vo veku 59
rokov.
S láskou spomínajú manžel Peter, deti

s rodinou a vnučka Dominika.
Dňa 15. 2.
2013 uplynie
5 rokov od
chvíle, kedy nás
navždy opustila
naša milovaná
manželka, mamička, babka
a
prababka
Mária Janásová. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.

S láskou spomína manžel,

syn a dcéry s rodinami.
Ďakujeme
v š e t k ý m
príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa
dňa 31. decembra 2012
zúčastnili poslednej rozlúčky
s našim drahým otcom, dedkom a
pradedkom Róbertom Pavlačičom.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.
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Šport

18. február 2013

Hádzanári sa zabávali a hodnotili úspešnú jeseň 2012
• Najväčšia bojovníčka:
   Sabina Gallová
• Najväčší progres:
   Tereza Fabiánová

Mladší žiaci

12. 1. 2013 sa v Mestskom
kultúrnom a informačnom centre
v Stupave, pod záštitou primátora
mesta Stupava Mgr. Pavla Slezáka,
konalo vyhodnotenie jesennej časti
súťaží všetkých vekových kategórií.
Stupavská hádzaná – to je dnes
viac než 210 hráčov a hráčok
v 6 vekových kategóriách od
mladšej prípravky až po veteránov, ktorí reprezentujú Stupavu
v 12 tímoch, 14 trénerov a tiež skupina funkcionárov, organizátorov
a pomocníkov, bez ktorých by klub
nemohol byť tam, kde je – napokon
aj verných a aktívnych fanúšikov.
Na vyhodnotení sa zúčastnila
široká hádzanárska stupavská rodina, prišli rodičia, známi, priatelia
a v oficiálnej časti sa zhrnula jesenná
časť aktuálnej sezóny. Prebehlo vyhodnotenie jednotlivých kategórií
s dekorovaním najlepšieho hráča,
najväčšieho bojovníka a hráča s
najväčším zlepšením počas jesene.

V ďalšej časti boli ďakovnými listami ocenení aj všetci tréneri, vďaka
ktorým hádzaná v Stupave funguje
a napreduje. Osobitné poďakovanie
dostali Rudo Draškovič ml. a Roman
Vigh, ktorí celú prácu s mládežou
začali, zastrešujú ju dodnes a svojou
prácou tak udávajú smer stupavskej
hádzanej.
Po skončení oficiálnej časti nasledovala časť neoficiálna, kde sa hádzanári
a priaznivci všetkých vekových kategórií v príjemnej atmosfére všetci
ako jedna veľká rodina zabávali až
do skorých ranných hodín. Výťažok
z akcie vo výške 2453,- EUR venujú
organizátori na rozvoj mládežníckej
hádzanej, prispejú na účasť žiackych
tímov na turnaji svetovej úrovne Partille Cup vo Švédsku.
Konalo sa aj hlasovanie o najlepšie družstvo jesene,  skladajúce
sa z dvoch kôl – internetového hlasovania a hlasovania priamo v sále.
Zvíťazili mladší žiaci, ktorí spolu

získali 29.4% (na internete 27%,
v sále 32%), druhé skončili mladšie
žiačky s 23.6% (internet 31%, sála
16%) a tesne za nimi staršie žiačky
s 23.1% (internet 22%, sála 24%).
Pozrime sa, čo jednotlivé kategórie v rámci jesennej časti roka
dosiahli.

Mladšia a staršia prípravka

Minihádzanári,
alebo
mladšia
a staršia prípravka tvoria najpočetnejšiu časť členskej základne –
v mladšej prípravke (ročníky 2004
a mladší) trénovalo a hralo 65 najmenších hádzanárov a hádzanárov,
v staršej prípravke (ročníky 2002
a 2003) ich je 38. Hrajú pod menom Tatranček Stupava. Trénermi
mladšej prípravky sú Robert Geisse,
Rudolf Draškovič, Marián Mader,
Ľubomír Weiss a Albert Pír, staršiu
prípravku trénujú Miloš Lachkovič
a Rudo Draškovič. Liga v tejto kategórii prebieha turnajovým spôsobom. V tomto polroku prebehli
dva – októbrový v Stupave a decembrový v Modre. V domácom prostredí sa darilo mladšej prípravke,
ktorá skončila na 2. mieste. Veľkým
úspechom bolo prvé miesto na turnaji v Senci, víťazstvo Lozorna v jednom z kôl Záhoráckej ligy a najmä
víťazstvo na festivale minihádzanej
v Auparku.
Staršia prípravka:
•  Najlepší hráč: Matúš Haluska
• Najväčší bojovník:
    Nikola Kmeťová
• Najväčší progres: Lukáš Lajcha

Mladšia prípravka:
• Najlepší hráč: Marek Tóth
• Najväčší bojovník: Jakub Jánoš
• Najväčší progres: Matej Nemček

Mladšie žiačky

Ak hovoríme o mužstvách, ktoré
urobili veľký pokrok, mladšie
žiačky medzi ne určite patria. Tvorí
ich tím 16 dievčat, vedených trénermi Milanom Jančom a Ľubošom Briestenským. V tomto polroku sa zamerali hlavne na ligové zápasy – hrali
ich najviac zo všetkých družstiev
a dokázali až 12 z nich vyhrať. Vyrovnané zápasy hrali aj so silnými
súpermi ako ŠKP alebo Modra
a po jesennej časti sú na výbornom 4. mieste. Začiatkom tohto
roka sa zúčastnili Kempa Cup-u
v Prešove, kde sa stretli so silnými
medzi-národnými tímami a nakoniec obsadili výborné 5. miesto.
• Najlepšia hráčka: Sabina Baštiová

Minulý rok boli mladší žiaci účastníkmi finálového turnaja majstrovstiev Slovenska a tak sa aj tento
rok od nich očakáva veľa. Mužstvo momentálne tvorí 18 hráčov
a trénujú pod vedením Ruda
Draškoviča ml. V lige potvrdili svoje kvality – z jedenástich zápasov
prehrali len jediný – v Modre –
a po jesennej časti sú na čele ligovej tabuľky, keď si dokázali poradiť
aj s veľkými tradičnými súpermi
ako ŠKP Bratislava alebo   Malacky.
Popri tom v priebehu víkendov absolvovali až 9 prípravných turnajov
s mimoriadne silnými súpermi, ktorí
boli naozaj kvalitnou prípravou. Za
spomenutie stoja dve víťazstvá nad
tradične silným českým mužstvom
Telnice či víťazstvo na turnaji zimnej ligy.
• Najlepší hráč: Vladimír Štefko
• Najväčší bojovník: Samuel Bašti
• Najväčší progres: Samuel Kovács

Staršie žiačky

Staršie žiačky hrali túto sezónu
v dvoch spojených kombinovaných
družstvách Stupava – Malacky,
v ktorých hralo až 21 hráčok
rozdelených do dvoch družstiev
„A“, „B“, pod vedením trénerov Petra Kuklovského a Romana Vigha.
V lige zohrali po 10 stretnutí, staršie

   Vanessa Rafasederová
• Najväčšia bojovníčka:
   Vanessa Valachová
• Najväčší progres: Lucia Kovácsová

Staršie žiačky „B“:

• Najlepšia hráčka:
   Simona Belošičová
• Najväčšia bojovníčka:
   Karin Švehlová
• Najväčší progres: Soňa Dančíková

Starší žiaci

Aj starší žiaci hrali v družstve spolu s Malackami, v ktorom bolo 5
hráčov zo Stupavy. Družstvo trénuje
Jiří Juhás. V ligovej sezóne dokázali vyhrať až 8 zápasov z 10, keď
dvakrát porazili Modru, nad ich sily
bolo len ŠKP Bratislava a sú po jeseni na druhom mieste.
• Najlepší hráč: Roman Valachovič
• Najväčší bojovník: Ján Kmeť
• Najväčší progres:
   Ladislav Lutonský

Muži

V kategórii mužov má Stupava dve
mužstvá – A-čko  hrá v prvej a B-čko
v druhej lige. Spolu je to 30 hráčov,
ktorých trénuje Vladimír Valachovič.

A-mužstvo po piatich víťazstvách
z 9 zápasov figuruje na 5. priečke
ligovej tabuľky len tri body za
vedúcim Pezinkom. Mnohí z Vás
si určite spomenú na záverečné
dramatické derby s Malackami,
v ktorom dokázali suseda a rivala

turnajov organizovaných ďalšími
klubmi pôsobiacej v tejto kategórii.
Vzhľadom na ich „povinnosti“ v A
a B mužstve sa v roku 2012 zúčastnili len na štyroch turnajoch, a to
v Prahe, domácom Veterans Cupe
Stupava, ktorí aj organizovali, Nitre
a ku koncu roka v Brne.

Aj napriek tomu že si vyberajú len
kvalitne obsadené turnaje, svojou hrou a výsledkami robia dobré
meno Stupavskej hádzanej. Svoju
prípravu zamieriavaju na tohto
ročné majstrovstvá európy veteránov v talianskom Brixene, kde by
chceli uspieť v silnej konkurencii.
• Najlepší hráč: Martin Prokop
• Najväčší bojovník:
   Miloš Lachkovič
• Najväčší progres: Robert Geisse

Veteránky

Veteránky Stupava tento rok oslávia
2.narodeniny. Pribudli nové posily
z ktorých sa veľmi tešia, takže je ich
spolu 15 a v takomto počte sa pravidelne stretávajú aj na tréningoch,
čo je na túto dobu snáď aj rarita.
Trénujú pod vedením Jarmily Balogovej. V uplynulej sezóne odohrali  štyri  turnaje. V Stupave, Novom
Meste nad Váhom, Kollárove a Brne.
Spolu to bolo 13 zápasov  a 64 nastrieľaných   gólov. Posledný turnaj
v Brne v decembri  bol pre veteránky úspešný aj napriek tesným prehrám sa tešia z predvedeného výkonu.
Veríme , že tento rok bude pre
veteránky ten prelomový a dokážu sebe ako aj všetkým, ktorí nim
fandia, alebo aj nefandia, a že aj
napriek ich veku a rôznym zraneniam ešte nepovedali posledné slovo.
• Najlepšia hráčka: Ľubica Kostková
• Najväčšia bojovníčka:
   Jana Polláková
• Najväčší progres:
   Marcela Halčišáková

Langoše

žiačky „A“ z nich dokázali vyhrať až
9 aj to aj nad súpermi ako ŠKP A
alebo Modra. Po jesennej časti sú
na prvom mieste s náskokom štyroch bodov a výrazne najlepším
skóre. Žiačky „B“ sú na treťom mieste so štyrmi výhrami. Okrem slovenskej súťaže hrajú staršie žiačky
maďarskú ligu za účasti jedenástich maďarských družstiev, kde
sú momentálne na treťom mieste.
Od septembra absolvovali turnaje vo Viedni, v Hodoníne, vo Veselí
nad Moravou a v Prešove. Celkovo
odohrali 40 stretnutí, s bilanciou 27
výhier, dve remízy a jedenásť prehier, kde boli rovnocennými súpermi
veľkých klubov ako je Hipo Viedeň, rumunsky Brašov, macedónsky Vardar Skopije, maďarsky
Ferencvároš Budapešť, či Juventa
Michalovce.  

Staršie žiačky „A“:
• Najlepšia hráčka:

presvedčivo zdolať 34:25.

• Najlepší hráč: Radoslav Demovič
• Najväčší bojovník: Michal Malina
• Najväčší progres: Tomáš Ščasný

B-mužstvo odohralo v lige 10 zápasov, z toho 6 víťazne a po jesennej časti figuruje na 4. mieste v lige.
Zaujímavosťou je, že v zápasoch
u súpera sa jej darí – s 2 víťazstvami
je na druhom mieste v lige v zápasoch vonku.
• Najlepší hráč: Martin Prokop
• Najväčší bojovník:
   Rastislav Obselka
•Najväčší progres: Albert Pír

Veteráni

Niektorí z hráčov z A a B mužstva
reprezentujú Stupavu ešte v jednej
kategórii – veteránov. Sezóna Veterans Stupava sa skladá z jednotlivých

Za stupavský plážový hádzanársky
team Langoše   nastúpilo v roku
2012 šestnásť hráčov. Cez leto sa
predstavili na piatich turnajoch.
Okrem domácich v Senci, Bratislave
a Modre po prvýkrát aj na zahraničných v chorvátskom Čakovci, kde v chladnom a upršanom
počasí skončili na 14. mieste
a v Maďarsku na Balatone, kde v silnej konkurencii tímov z Maďarska,
Švajčiarska, Ruska, Chorvátska či
Rakúska vypadli až v osemfinále na
neskoršom finalistovi z Ruska. Ešte
viac sa im darilo na domácich turnajoch, v Bratislave skončili na 7. mieste, v Senci a Modre zhodne prehrali
zápasy o 3.miesto a na obidvoch
skončili Langoše na štvrtom mieste
so zemiakovou medailou.
• Najlepší hráč: Michal Malina
• Najväčší bojovník: Patrik Beleš
• Najväčší progres: Jano Bernát
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Rôzne

Na krídlo boli nominovaní aj Stupavčania
Krištáľové krídlo je významnou
aktivitou, ktorej cieľom je zviditeľnenie významných osobností a ich počinov z oblasti športu,
divadla a filmu, medicíny a vedy,
publicistiky, hospodárstva, výtvarného umenia, architektúry a
hudby. Cena Krištáľové krídlo je
odovzdávaná aj ako Mimoriadna
cena za celoživotné dielo.
Dňa 27.januára 2013 sa uskutočnil
16. ročník slávnostného galavečera
Krištálové krídlo pod záštitou  
prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
Slávnostný galavečer sa konal 27.
januára v novej budove Slovenského
národného divadla v Bratislave za
prítomnosti približne 800 pozvaných
hostí, medzi ktorými nechýbal ani
primátor mesta Stupava Pavel Slezák.
Generálna riaditeľka Spoločnosti 7 PLUS Mirjana Hronová Sikimič
poďakovala na pódiu mestu Stupava
za aktívny prístup a spoluprácu pri
charitatívnej zbierke Pomôže celé
Slovensko.  V meste Stupava sa vyzbieralo najviac peňazí zo všetkých
miest na Záhorí, ktoré sa zapojili
aj do podujatia   Krištáľová rallye (
9.9.2012). Primátor poďakoval všetkým Stupavčanom za ich podporu,
pretože vyzbierané peniaze pomôžu

ľuďom, ktorí pomoc potrebujú.
Potom spolu s p. Sikimič odovzdali   Krištáľové krídlo za filantropiu,
ktorú získala   pani Viera Dubačová.
Medzi nominovanými na cenu za
hospodárstvo bol aj Stupavčan Ing.
Vladimír Slezák a nominovaný bol
aj Ateliér Tri kamene v kategórii
výtvarné umenie, ktorý sa nachádza v Stupave (prinášame krátku informáciu o nominácii).

Ing. Vladimír
Slezák

Vladimír Slezák
je už viac ako
štyri roky generálnym riaditeľom
Siemens
s. r. o. a predstaviteľom koncernu Siemens
AG na Slovensku. V súčasnosti je
činný aj ako viceprezident Zväzu
elektrotechnického priemyslu SR,
podpredseda Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory, prezident
Slovensko-nemeckej
obchodnej
a priemyselnej komory, člen Predstavenstva Slovensko-rakúskej obchodnej a priemyselnej komory a ako
člen národnej technologickej platformy ManuFuture SK.

Ateliér Tri kamene

Ateliér TRIKAMENE tvoria traja mladí výtvarníci – Martin Pala,
Ondrej Zimka a Stanislav Kiča. Sú
ojedinelým zjavom na slovenskej
sochárskej scéne. Bilanciu svojej
doterajšej tvorby zahájili nedávno výstavou, ktorá v magickej
atmosfére renesančného hradu,
prostredníctvom diel ďalších 14
výnimočných osobností – rodičov
a učiteľov prináša nekonvenčný
pohľad na slovenskú sochársku
tvorbu.

šenku, do spoločnosti a tam sa
im sťažoval, že sa mu smejú, že
však on im len dobre hľadel.  Ale
tí sa mu len smiali. Tak miesto domov šiel na druhú stranu. Došiel
k jednému lesu a chcel sa obesiť.
Povedal si : “ Tuším bych aj čertovi
dušu dal, keby mi bolo tak dobre,
ako mi bolo !” Akurát čo došiel k
lesu, pod vŕškom hnal jeden bojtár sedem bravov. “ Ďaleko, ďaleko? pýtal sa ho bojtár. “ Ale idem
len do lesa “, povedá majster, “ na
skrátenie času.” “ A ako sa ti vodí
?” pýtal sa ho. “ Ná, aj dobre sa mi
vodilo, aj zle, ale najviac nijako !” “
Ale čo,” povedá mu bojtár, “ dám
ti tých sedem bravov, aj mech
peňazí, čo vždycky bude plný, keď
koľko budeš z neho brať.” “ Ako je
to možné, “ povedal švec, “ však
keď sa berie, musí byť niekedy
aj vybraný !” “No ja ti poviem, že
vždycky bude plný !” “ Dám sa na
to.” povedal švec. “ Ale podpíšeš
sa mi svojou krvou !” povedá
ten. “ Ale, čo bych sa nepodpísal
?   a zapísal sa mu do  knihy. Ten
mu povedá : “ Za sedem rokov
a sedem dní uhádneš mi sedem
hádok a keď ich neuhádneš, budeš
môj !” “ No dobre, však si ty dávno
sprostý, “ myslel si, “ keď si aj čert
!” Ale čert nebol sprostý. Až teraz
začal švec aj s učňom hodovať a
nakúpili si aj hodne pozemkov.
Šesť rokov flámoval a učeň zostal uňho, keď ho nevyháňal.   Ale
došiel siedmy rok a majster, ako
bol rozožratý, tak začal upadať.
A tak bol čím ďalej, tým horšie a
horšie. Prešlo štvrť roka a učeň
sa pýta : “ Ale, ako to s vami vyzerá, čo ste porobili? Povedzte mi,
dobre urobíte !” Ale majster nechcel. “ Viem, že budem musieť ísť,
nepoviem ti ! Až neskoršie !” “No
ktohovie, aby nebolo neskoro!

Knižničný fond - 26 399 zväzkov

Prírastok kníh v roku 2012 - 425 zväzkov
Úbytok kníh v roku 2012 - 51 zväzkov
Počet zväzkov na obyvateľa - 2,66
Počet zväzkov na čitateľa - 33,80

Výpožičky - 14 892 zväzkov

Počet výpožičiek na čitateľa - 19,06
Počet výpožičiek na obyvateľa - 1,50

Netreba zabúdať na skvelú organizáciu a publicitu Krištáľovej rallye, za ktorú primátor ďakuje p. Diane Jánošíkovej a Blanke Vašinovej,
ale aj ženskému speváckemu zboru

Nevädza. 

naliehal učeň. Minulo sedem
rokov a majster bol len tak v posteli. “ Povedzte mi, pán majster,
“ hovorieval učeň. Už prešiel aj
šiesty deň a majster už skoro ani
vyprávať nemohol. Len mu to
už nejako vypovedal : “ Už keď
mi bolo velice zle, tak som si prial, že bych už aj čertovi dušu dal.
A už tu bude, dnes večer alebo
zajtra ráno. Ja som sa mu podpísal zo špásu a na pravdu to
včil vyšlo !” “No nič,” povedal
učeň, “ stanem si ja na vaše miesto !ô “ Ale ja musím uhádnuť
sedem hádok a potom to budem
mať zdarma !” povedal švec.  
A čert večer došiel. Uderila
dvanásta hodina a diabol tĺkol
do okna: “ Ešte žiješ?” Tovariš
zakričal : “ Žijem !” “ Tak počúvaj!
Prvá hádka : Ktoré sú tri božské
osoby ?” Tovariš zakričal : “ Prvý je
Boh - Otec, druhý Boh - syn, tretí
Boh - Duch svätý, štvrté dve oči
v hlave, piate päť prstov na
rukách, šieste jedno koleso na
tragači a siedme ty, hovädo sprosté, čo si mi tie peniaze dal !” Čert
sa porád stratil. Ako to majster čul,
od radosti porád z postele vyskočil
a že : “ Včil už pôjdem ženu hľadať,
viac robiť nebudem a pri poriadku
žiť budem.” A bola svadba hrubá
a bolo lyžíc žic, žrať nic, polievka
tiekla a psi od hrubého hladu na
sedem míľ kapali.
Spracovala : Mgr. Gabriela
Prokešová podľa
Slovenských ľudových rozprávok,
zv. 2, vydav. VEDA, Bratislava 2001

Podľa originálu „mierne“ upravil

S. Prokeš 

Čitatelia - celkom781

z toho deti do 15 rokov - 430
študenti od 15 rokov - 78
dôchodcovia - 63
dospelí - 210

% čitateľov z počtu obyvateľov = 7,88
Knižnicu navštívilo 3 692 čitateľov, z toho detí do 15 r. 1 788.
kopírovanie z kníh = 4,86 €

Vzdelávacie a kultúrno
spoločenské podujatia

–

Besedy o knihách:

O ŠVECOVI A ČERTOVI
V Podpajštúnskych zvestiach
7/2012 som predstavila významnú osobnosť Stupavy pána
Ľudovíta Šmelíka - stupavského
rodáka, pedagóga v oblasti teórie
vyučovania slovenského jazyka
a v oblasti onomastiky ( náuky
o vlastných menách, ich tvorení
a historickom vývoji ). Narodil sa
v roku 1911 ako syn dlhoročného
stupavského notára. Zapísal
i vyše 60   ľudových rozprávok,
niekoľko i priamo zo Stupavy,  čím
ho zaraďujeme medzi najväčších
zberateľov záhorských rozprávok.
S   jednou z nich Vás   chcem
touto cestou zoznámiť. Pánovi
Šmelíkovi ju v roku 1933 prerozprával pán František Hóz, vtedy
60 - ročný stupavský roľník, ktorý
ju počul od svojej matky.
Bol jeden slobodný majster švecovský a ten mal dvanásť tovarišov a šesť učňov. Bývali v jednom mestečku, mali strašne moc
roboty a vozili ju až do mesta. Dotiaľ, pokiaľ merkoval na tovarišov,
dobre mu to išlo. Mal aj takých,
čo mu boli rovní, boli bohatí. Ale
naraz si povedali : “ Čo budeme
furt klepať, aj zabaviť by sme sa
mohli !” Došlo aj na zábavy, ako
za zimného času. Najprv chodili
každý týždeň, potom aj dvakrát,
aj furt. Majstrovi sa to zaľúbilo,
peňazí mal dosť, tak to bolo dobre.
Ale potom začal ísť dolu vodou
a po troch rokoch už všetko ušlo
preč. Tovarišov prepúšťal, už ich
mal len šesť, aj učňov mal len
troch. Ja, ale išlo to aj ďalej, prepustil všetkých tovarišov; učni sa
vyučili, nových nemal, tak mu ostal len ten najmladší, Miško.  A len
flekovku robili.  Ale čo, majstrovi
sa to neľúbilo. Kamaráti sa mu
len smiali a tí jeho tovariši už
boli hrubí majstri.   Išiel do

Rok 2012 v Mestskej knižnici
Ruda Morica v Stupave

Krista Bendová – Bola raz jedna
trieda + recitácie detí (4. roč. ZŠ)
Fraňo Kráľ – Jano (4. roč.)
Rudo Moric – Hlupáčik s velikánskou jednotkou (čitateľský krúžok pri
1.B)
Gabriela Futová – Príbehy kocúra
Červenochvosta (čit.krúžok 4.C)
Ružena Smatanová – Prázdniny u
starej mamy (špeciálna základná
škola)
Krista Bendová – Šťastný pes (ŠZŠ)

Nástenné kvízy:

Tri oriešky pre Popolušku
Hádali sa hádanky
Slovenskí spisovatelia a ich knihy
Príroda sa prebudila
Pohni rozumom
Deti a zvieratká
Šport a turistika
Spomienka na prázdniny – moje
zážitky
Jeseň v záhrade
Vianoce – najkrajšie sviatky

Spoločná výmena kníh: 4x či-

tateľský krúžok.
Spoločná výmena kníh po letných
prázdninách – zopakovanie ako sa
máme správať v knižnici a starať sa
o požičané knihy: 5x 2. ročník

Exkurzie spojené s rozprávkami pre Materské školy: 4 x
Septembrová
prváčikov.

exkurzia

nových

Beseda so žiakmi ŠZŠ – Čo radi
čítate, alebo čítajú vám aj rodičia ?
Beseda s kvízom pre ŠZŠ – Príroda
okolo nás.
Kvízy:

Jar je tu – Špeciálna základná škola
Príroda sa prebúdza – 4. ročník
Deň Zeme - (v MKIC)
Rozprávky o psíčkovi a mačičke –
ŠZŠ
Zapni rozum – 4. ročník
Jabĺčko – 1. ročník
Zima je tu – ŠZŠ

slávnostný zápis prváčikov
do knižnice = exkurzia + výpožičná

5x

technika + zápis (máj)
5 x prvá spoločná výmena kníh
prvákov spojená s rozprávkami
(jún)

Hlasné čítanie:

O Guľkovi Bombuľkovi pri príležitosti výročia narodenia M. Ďuríčkovej – 2. r.
Sestričky z topánika, čítanie a
následne otázky z prečítaného textu – ŠZŠ

Prednáška:

Život a dielo Ruda Morica, následne
kvíz z vypočutého textu – 4. r.
Pre zberateľov nálepiek futbalistov

k albumu EURO 2012 sme vyhlásili
vždy v utorok a štvrtok výmennú
burzu. Záujemci sa stretli v knižnici
16 x.

Ďalšiu výmennú burzu nálepiek
sme zorganizovali ku knihe SVET
NEUVERITEĽNÝCH
REKORDOV
/ Billa /. Zberatelia sa stretli u nás
11x..

Počas výmenných búrz nálepiek si
deti aj dospelí prišli vymeniť knihy
a získali sme aj niekoľko nových čitateľov.

Literárna súťaž Príroda je život
pre každého

Organizujeme ju od roku 1996 na
počesť Ruda Morica. V tomto roku
sa do súťaže zapojilo 47 detí zo ZŠ
okresu Malacky a ZŠ SNP Sučany.
Ocenené práce sú zverejnené
v ZBORNÍČKU, ktorý každoročne
vydávame.

Kráľ detských čitateľov Stupavy

Túto súťaž organizujeme pre deti
stupavskej ZŠ od roku 1998. Posledných päť rokov pripravujeme
súťaž len pre 4 ročník ZŠ. Skladá sa
z troch súťažných kôl. Vyvrcholením
súťaže je slávnostná korunovácia za
prítomnosti hostí z MsÚ, ZŠ, rodičov
a starých rodičov detí, ktoré sa dostali do finále. Pozvaných bolo 30 finalistov a až na korunovácii sa všetci dozvedeli meno nového Kráľa
detských čitateľov Stupavy pre rok
2012. Podujatie robíme vo veľkej
sála MKIC, všetci finalisti dostanú
občerstvenie, knižný darček a diplom za účasť a kráľ dostane ešte navyše tortu a dar primátora mesta /
v roku 2012 strieborné náušničky /
Na korunovácii sa zúčastnilo 100
osôb a počas troch súťažných kôl
súťažilo 147 detí.

Dvaja z jednej lavice

Túto súťaž pre 6 ročník našej ZŠ pripravujeme tiež už veľa rokov. Podujatie sa koná vo veľkej sále MKIC
vždy v poslednom školskom týždni
a zúčastňujú sa ho všetky triedy
šiesteho ročníka. Z každej triedy
odpovedajú na vedomostné otázky vždy dvaja žiaci / chlapec a dievča / a všetkých ostatných žiakov
zapájame do vtipných a hravých
medzikôl. Celá súťaž trvá cca 2 hodiny. Tento rok súťažilo 56 žiakov.

Výstavky kníh v det. oddelení

Počas celého roka 2012 sme robili výstavky kníh s fotografiou,
prípadne so stručným životopisom
k výročiam narodenia spisovateľov
prevažne slovenských. Bolo ich 33.

Ďalšie výstavky kníh boli:

Mimočítanková literatúra pre 3. r. ZŠ
Mimočítanková literatúra pre 4. r. ZŠ
Detská poézia
7. apríl – Deň zdravia
ku Dňu víťazstva nad fašizmom
Cestujeme po Slovensku a Európe
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Záujmové združenia

Zmeňme to

Týmto
heslom som sa
uchádzal pred
dvomi rokmi
o priazeň voličov v komunálnych voľbách. Program
zmien sa v jednom
bode
týkal aj zlepšenia komunikácie medzi
občanmi a zástupcami mesta. Sme
v polovici volebného obdobia a spolu
s realizovaním tohto prísľubu Vás chcem informovať o výsledkoch mojej
poslaneckej práce.  

Mestská kanalizácia
Dobudovanie mestskej kanalizácie bolo hlavným bodom všetkých
kandidujúcich poslancov. A treba
dodať, že napriek naplneniu tohto
sľubu, bude v rovnakom negatívnom význame   jedným z hlavných
hesiel aj v nasledujúcich voľbách.  
Za naše chyby pri realizovaní tohto
náročného projektu sme totiž zaplatili veľkú daň, ktorá bude v dlhšom
časovom horizonte obmedzovať rozvoj mesta. Pôvodný projekt počítal so
spolufinancovaním mesta vo výške
5%. Legislatívne a finančné   kontroly odhalili v realizácii projektu viaceré pochybenia a porušenia zákona.
Z tohto dôvodu boli mestu udelené
dve finančné  korekcie, čím sa zvýšilo spolufinancovania až na 32 %.
Kanalizácia je zapísaná v dejinách
mesta dvakrát. Na jednej strane ide
o najdrahší projekt v jeho histórii, na
druhej je to aj naša najväčšia finančná
strata. Inak povedané, vyhodili sme
von oknom zaokrúhlene 3,86 milióna EUR (v starej mene viac ako 116
miliónov korún).   Mesto je zaťažené
úverom a  predáva svoj majetok, aby

VENUJTE 2% OZ POUR ART

OZ Pohodka sa zaregistrovalo
ako príjemca 2% z dane za rok
2012, preto prosíme našich priaznivcov a dobrodincov, aby aj
takouto formou podporili naše
úsilie a činnosť.
Naše údaje: názov: Občianske združenie Pohodka, sídlo:
Stupava, 90031, Hlavná 58,
IČO: 30866014, právna forma:
občianske združenie
Podrobnosti a tlačivá nájdete
na www.pohodka.eu

V POHODKE AKTUÁLNE V POHODKE

Občianske združenie Pour Art pôsobí
v Stupave už päť rokov a za toto
pomerne krátke obdobie sa nám podarilo zrealizovať desiatky kultúrnych
podujatí. Pravidelne organizujeme
koncerty, výstavy, hudobno-literárne
večery, burzy kníh, festivaly, divadelné a filmové predstavenia. Vďaka
sponzorskej podpore sme vybudovali a prevádzkujeme KINO X so
špičkovou digitálnou technológiou.
Celkové zabezpečenie chodu a aktivít nášho občianskeho združenia
je závislé od získaných finančných
prostriedkov. Naše náklady prevyšujú príjmy, preto sme nútení hľadať
ďalšie finančné zdroje na realizáciu kultúrnych podujatí a ich
udržateľnosť. Darovaním 2% daní
z príjmov nič nestrácate. Pri Vašej

dokázalo uhradiť svoj dlh. Na rozdiel
od primátora si nemyslím, že zmierlivosť nad vinníkmi,   takmer nulová
právna obrana a snaha stavať mesto
do role obete svojvôle štátnych úradníkov je najvhodnejšia cesta, ktorou
treba z tejto kauzy vycúvať. Suma,
o ktorú sme prišli, by vyriešila mnohé
nedostatky, ktoré sa mesto dlhodobo
a márne snaží napraviť.

Centrálna oddychová zóna
Na tému Barónového, nevzhľadného
kúta v centre Stupavy,  bolo publikovaných viacero príspevkov. Na vypracovanie štúdie Centrálnej oddychovej
zóny v tomto území (okolie MKIC)   
som pre rok 2012 navrhol zaradiť
do schvaľovaného rozpočtu sumu 10
000 €.  Zámer bol schválený, ale nerealizoval sa.  V rozpočte na rok 2013
poslanci tento zámer úplne vypustili z dôvodu šetrenie a konsolidácie
verejných financií. Napriek tomu úsilie vybudovať oddychovú zónu pre
verejnosť zostáva jednou z mojich
priorít, preto sa aktívne podieľam aj
na príprave projektu s názvom Malý
park, ktorý by mal ľuďom ponúknuť
oddych a rekreáciu v centre mesta.
Podpora kultúrneho rozvoja mesta a Mestská knižnica
O tom akú vážnosť prikladali
a prikladajú zástupcovia mesta oblasti kultúry svedčí fakt, že historicky
prvá samostatná Komisia kultúry
bola prvýkrát schválená až v roku
2012, aj to s počiatočnými ťažkosťami.   Do komisie som získal viaceré
osobnosti a   verím, že postupnými
krokmi sa nám podarí nastaviť nový
systém financovania a realizácie
kultúrnych aktivít. V tomto roku sa
budeme zaoberať určením priorít
kultúrnej politiky mesta, zostavením
kultúrneho programu na rok 2013,
vytvorením podmienok pre vzájomrezignácii na túto formu darcovstva pripadne aj táto časť dane štátu.
Darovaním spomínanej čiastky
prispejete k rozšíreniu a skvalitneniu
ponuky kultúrnych aktivít v našom
meste. Formulár s potrebnými údajmi na stiahnutie nájdete na našej
internetovej stránke www.pourart.
sk, prípadne www.kinox.sk. Tlačivá
sú taktiež k dispozícii v pokladni Kina
X počas prevádzkových hodín a taktiež v obchodných prevádzkach na
Hlavnej ulici v Stupave: Sport Moda
Milica, Komunál Klub, Zlatníctvo Woletz a Via - cestovná agentúra.
Okrem celoročnej prevádzky kina
sme v roku 2012 zorganizovali nasledovné podujatia:
Koncerty: Iva Bittová, Buty, Lucia
Lužinská, Vrbovskí víťazi, Pressburger Klezmer Band, UMK & Marián
Geišberg, Hudobná paleta židovskej

20.februára 2013
ZÁKLADY PATCHWORKU, chňapka
Lektor: Radka Zajaková, od 17. do 20. h.
Poplatok: 13 € (môžete si priniesť šijací stroj)

23.februára 2013
DREVOREZBA

Lektor: Alojz Machaj, od 14.00 do 17.00 h.
Poplatok: 17 €

27.februára 2013
TOČENIE NA HRNČIARSKOM KRUHU
základy točenia
Lektor: Iveta Vachálková, od 17. do 20. h.
Poplatok: 15 € (v cene je aj prvý výpal)

Darčekové poukážky. Ak chcete obdarovať svojho blízkeho, môžete mu zakúpiť vstup na kurz
formou „Darčekovej poukážky“. Kontaktujte nás
a dohodneme si podrobnosti. (Môžete platiť
v hotovosti aj prevodným príkazom).
Telefón: 0918 420 437, mail: ozpohodka@gmail.com

nú spoluprácu MKIC   s občianskymi
združeniami, skvalitnenie mestských
novín a riešením havarijného stavu
Mestskej knižnice Ruda Morica.
Práve ubehlo 20 rokov odkedy sa
knižnica presťahovala do “nových”,
no z hľadiska hygieny, kapacity a dostupnosti, krajne nevyhovujúcich priestorov. Tieto faktory brzdia jej rozvoj
a klesá záujem o jej služby. Situácia v akej sa knižnica momentálne
nachádza je skutočne alarmujúca
a mojou snahou je premiestniť ju na
vhodnejšie miesto.   Kľúčovým bude
aj vybudovanie automatizovaného
knižničného informačného systému a ďalšie rozšírenie komfortu
ponúkaných služieb.

Informovanosť
V priebehu doterajšieho volebného
obdobia som sa snažil pravidelne
prispievať do mestských novín
a zvýšiť tak povedomie o aktuálnom dianí v meste. Mestské noviny
považujem za jeden z najefektívnejších komunikačných prostriedkov
medzi obyvateľmi mesta, jeho volenými zástupcami a pracovníkmi.  
Prispievať do ich obsahu by mala
byť jednou z nepísaných povinností poslanca, ktorú sa snažím plniť.  
Hodnota a pestrosť informácií, spolu
s redakčnou prácou,   boli častou témou mojej kritiky.  Noviny stále trpia
rovnakými chorobami, hádam sa aspoň v tomto čísle dozvieme o dôvodoch mesačného sklzu a o nedávnych
redakčných zmenách.  Snahou Komisie kultúry, v ktorej som predsedom, je
spolupráca na zlepšení fungovania
MKIC a mestských novín.
Úspech poslaneckej práce závisí predovšetkým od spolupráce. Napriek
realite v zastupiteľstve stále verím, že
dobrá myšlienka je hodnota, ktorú netreba posudzovať optikou politickej
príslušnosť či názorovej príbuznosti.



Ing. Roman Maroš 

hudby 20. storočia. Výstavy: Stupava na starých pohľadniciach do
roku 1918, Portéty – Michal Huštaty,
Divadelné predstavenia: Telenovela, Baletky, hackeri, homlesáci &
manažéri (GunaGU), Posledné mesiace, Skúška (VŠMU), Baby na palube, Multižánrový večer s Danielom
Hevierom. Detské divadelné predstavenia: Panáčik, O deviatich mesiačikoch, Keď mama nie je doma
(Divadlo PiKi). Podujatia a prezentácie: Burzy kníh, Anasoft litera fest
2012, História Stupavy vo fotografii
- moderované pásmo s premietaním
historických fotografií.
V roku 2012 ste nás poukázaním
dane podporili sumou 2 469, 01
EUR. Aj touto cestou Vám ďakujeme
a prosíme o ďalšiu priazeň.
Ing. Roman Maroš, predseda OZ POUR ART 

„Piatkový Pohodka babinec“

Srdečne pozývame tvorivé ženy a dievčatá
na „Piatkový Pohodka babinec“. Ak niečo
vyrábate (štrikujete, háčkujete, šijete, fimujete, drôtikujete, či inak tvoríte....) a nechcete tráviť tento čas osamote pri TV :), tak
príďte do Pohodky, bude tam priateľská
atmosféra, môžete sa čo to podučiť
a spoznať príjemných ľudí. Stačí si priniesť
vlastnú rozrobenú „vecičku“ a všetko, čo
k Vášmu tvoreniu potrebujete.
Kedy?: skúšobná prevádzka: február, marec – okrem prázdnin
(stretneme sa v piatok: 15., 22. februára a 1., 15., 22.marca)
O koľkej?: od 18.-20. hod (a možno aj dlhšie) Kde?: OZ Pohodka, Stupava, Hlavná 90
Vstup voľný – dobrovoľný príspevok.
Tešíme sa na Vás - Martina a Iveta

18. február 2013

S3T klub - rok 2012 v skratke
Vážení priatelia, týmto by sme
vám radi predstavili prvú výročnú
správu Nízkoprahového centra pre deti a mládež S3T klub
a v skratke priblížili našu činnosť
za obdobie nášho fungovania
v roku 2012, čo je necelých osem
mesiacov.
Dňa 10. mája 2012 na zasadnutí
MsZ bola schválená nová Zriaďovacia listina MKIC, ktorou bola
rozšírená hlavná činnosť MKIC
o zriadenie a prevádzku Nízkoprahového centra. Dňom 15. mája
2012 sa začali vyvíjať aktivity
zamerané na oslovenie cieľových
skupín. Centrum bolo (zatiaľ)
neoficiálne otvorené a predstavené deťom. Zoznamovali sme
sa, získavali prehľad, oboznamovali deti s nízkoprahovým centrom,
ktoré nieslo názov STREETKO. Na
čele centra stála Mgr. Renáta Gavorníková (vyštudovaná sociálna
pracovníčka) ako odborný garant
a koordinátor projektu. Slávnostné otvorenie prebehlo na MDD
dňa 1. júna 2012, kedy pani Mgr.
Dana Kľučárová, PhD. prestrihla pásku a otvorila centrum. Od
tohto dňa nám postupne začali
pribúdať dobrovoľníci a tiež sa
u nás ohlásili záujemcovia o prax.
Centrum počas svojho fungovania prešlo viacerými zmenami.
Od dňa 7. júla bola vedením centra poverená Mgr. Simona Lachkovičová (taktiež vyštudovaná
sociálna pracovníčka) po dobu
dvoch mesiacov jej ako kouč vypomáhala Mgr. Janette Šimková,
ktorá sa na ten čas stala odbornou
garantkou projektu. Táto zmena
priniesla aj potrebu zmeniť názov
centra a tak sa zo STREETK-a stal
S3T klub.
Počas našej činnosti v roku 2012
sme okrem konzultácií a poradenstva pre deti zorganizovali
niekoľko workshopov, posedení
a iných rôznych akcií. Nižšie uvádzame zopár z nich:
V dňoch 24. a 26. júla sme pre
deti pripravili tvorivý workshop
– „Zahrajme sa na remeslo“, kde
deti (podaktoré v spolupráci
s rodičmi). Pracovalo sa v priestoroch Sedliackeho dvora.
9. augusta sme pre deti pripravili akciu s názvom - Letná čitáreň.
Prostredníctvom akcie sme zistili, že i keď deti v tejto dobe už
väčšinou preferujú počítačové hry
a TV, našiel sa dostatok detí, ktoré
plne využívajú knižnicu aj počas
letných prázdnin a v mnohých
oblastiach  nás dospelých v počte
informácii pomaly dobiehajú.
23. augusta sa konala opekačka
v časti Sedliackeho dvora.

6. október - v čase konania
podujatia „DNI ZELÁ“ sme zorganizovali Deň otvorených dverí
v S3T klube. Navštívili nás nielen
deti, ale aj dospelí. Bolo možné
prezrieť si priestory, zoznámiť
a prípadne porozprávať sa s časťou ľudí pracujúcimi v centre
a taktiež sa dozvedieť ako fungujeme a na čo centrum slúži.
18. október - Diskusné stretnutie s názvom „Sexuálne násilie
a zneužívanie detí alebo keď sa
povie prevencia a detekcia CSA“.
31. október - Halloween v S3T
klube. Súťaže a posedenie v centre
v halloweenskom štýle, na ktoré
sa deti dôkladne pripravovali
prostredníctvom výroby masiek
a výzdoby.
29. november - Diskusné stretnutie s názvom „Šikanovanie ako
sociálny problém“.
4. - 6. december - akcia PRIVÍTAJME VIANOCE. V príjemnej predvianočnej a mikulášskej atmosfére, pri vianočnej muzike sme
spoločne (deti a dobrovoľníci)
ozdobovali medovníky vopred
pripravené našimi dobrovoľníkmi. Akcia slúžila na spríjemnenie
vianočnej atmosféry a tiež prostredníctvom nich sme v sobotu
(t.j. 8.12.2012) na Mikulášskom
jarmoku vyzbierali peniaze (61,20
€) pre autistické centrum ANDREAS.

Toto je však len časť našej práce.
Kompletnú výročnú správu je
možné si prezrieť prostredníctvom sociálnej siete Facebook –
Nízkoprahový Klub Stupava alebo
Vám ju na vyžiadanie môžeme
poslať (v tomto prípade sa obracajte na mail: nizkoprah.stupava@
gmail.com).

Na záver sa chceme srdečne poďakovať všetkým, čo stáli pri nás
počas vzniku S3T klubu, podporovali a podporujú nás. Ďakujeme
Mgr. Danke Kľučárovej, PhD.
a primátorovi mesta Stupava Mgr.
Pavlovi Slezákovi, za tak úžasný
nápad akým bolo zriadiť v meste
nízkoprahové centrum. Ďalej by
sme sa radi poďakovali celému
kolektívu MKIC, mestu Stupava,
členom MsZ, sponzorom, darcom, spolubojovníkom, bývalým
aj stálym dobrovoľníkom a deťom.

Ďakujeme za dôveru!
Mgr. Simona Lachkovičová 


Alternatívne centrum Motýľ

Liečenie cez vyššie JA
Cítite sa v určitých situáciach dosť zvláštne, no neviete prečo? Máte z niektorých
vecí neopodstatnený strach, či fóbiu a neviete si vybaviť žiaden traumatický
zážitok z minulosti ? Naše podvedomie je databanka informácií a zážitkov, ktoré
sa môžu v určitej situácii aktivovať, čo môže mať nepríjemný dopad na váš život.
Dobrá správa je, že ak sa rozhodnete niečo s tým spraviť,
jednou z možností je práve Liečenie cez Vyššie JA.
Touto metódou sa dajú riešiť problémy: psychického, emocionálneho, fyzického
charakteru, traumatické zážitky, medziľudské vzťahy, čistiť priestory, a riešiť
problémy so zvieratami.

Hlavná 27, pasáž Avana, 1. posch., Stupava,
Tel: 0905/225 193, 0908/325 450
www.centrummotyl.sk info.motyl@centrum.sk
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Rôzne

Daň z nehnuteľností v roku 2013

Od 1. decembra 2012 je účinná
novela zákona o miestnych daniach
č. 460/2011 Z. z. z ktorej vyplývajú
niektoré zmeny pre vlastníkov nehnuteľností.

Do 31. 1. 2013 je povinný podať
daňové priznanie:

• daňovník, ktorý sa stal vlastníkom
nehnuteľností (pozemok, stavba,
byt, nebytový priestor v bytovom
dome) v roku 2012
• daňovník, u ktorého zaniklo
vlastníctvo k nehnuteľnostiam
(pozemok, stavba, byt, nebytový
priestor v bytovom dome) v roku
2012, ak nepodal oznámenie
o zániku daňovej povinnosti
v roku 2012
• daňovník, u ktorého nastali zmeny
výmery pozemkov, stavieb, bytov,
nebytových priestorov v bytovom
dome v roku 2012
• daňovník, u ktorého došlo k zmene
účelu využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome
v roku 2012
• daňovník, u ktorého v roku 2012
nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné
rozhodnutie k stavbám, bytom
a nebytovým priestorom v bytovom dome
• daňovník, ktorý už v minulých
rokoch podával daňové priznanie
a v roku 2012 nadobudol ďalšiu
nehnuteľnosť, podá čiastkové
daňové priznanie len za novú nehnuteľnosť.
K priznaniu k dani z nehnuteľnosti je potrebné doložiť doklady
preukazujúce vlastníctvo napr.
rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu, zmluvu o prevode nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve,
darovaciu zmluvu alebo iný doklad
o nadobudnutí nehnuteľností.

Ak sú nehnuteľnosti v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie
k dani z nehnuteľností podá každý
spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá
zástupca, ktorého určili dohodou,
pričom túto skutočnosť je potrebné
vyznačiť v priznaní.
Ak sú nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
priznane podá jeden z manželov.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností

do 30-tich dní od vzniku daňovej
povinnosti.

Za nehnuteľnosti, ktoré nadobudne
daňovník v roku 2013, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností
na MsÚ do 31.1.2014.
- Občania, ktorí odkúpili od mesta
pozemky pod bytovými domami,
nie sú povinní podávať daňové
priznanie, nakoľko pozemok pod
stavbou nie je predmetom dane
a okolitý pozemok, ak je verejne
prístupný je od dane oslobodený.

Súčasťou spoločného priznania
je priznanie k dani za psa:

Daňová povinnosť k dani za psa
vzniká prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom
dane za psa ( pes starší ako 6 mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník prestal byť
vlastníkom psa.
Priznanie k dani za psa podáva
vlastník psa:
• pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy
pes dosiahol vek 6 mesiacov,
• pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy
daňovník prestal byť vlastníkom
psa.

Každý vlastník psa je povinný ho
zaregistrovať do evidencie psov
na Mestskom úrade v Stupave,
kancelária č. 4, kde obdrží registračnú známku pre psa a tlačivo pre
podanie priznania k dani za psa.

Daň z nehnuteľností a daň za psa
správca dane vyrubí na rok 2013
jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
V rozhodnutí za každý druh miestnej dane bude uvedená:
• výška vyrubenej dane
• termíny splátok
• variabilný symbol

Tlačivá na priznanie k dani
z nehnuteľností a dani za psa sú
zverejnené spolu s poučením na
ich vyplnenie na webovej stránke mesta www.stupava.sk alebo si
ich môžete prevziať na Mestskom
úrade, Hlavná 1/24, kancelária č.
6. Bližšie informácie osobne na
odd. dane z nehnuteľnosti (kanc.
č. 6), na tel. čísle 02/60 20 09 18,
02/60 20 09 26, prípadne e-mai
lom: dane@stupava.sk 

JUDr. MAGDALÉNA HABREKOVÁ

Marianska 29, 900 31 Stupava
Tel./fax: 02/6593 3386, mobil: 0907 153 422
e-mail: habrekova@stupareality.sk www.stupareality.sk

PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
KOMPLETNÝ PRÁVNY SERVIS
PORADENSTVO

Chystáte sa odpredať - prenajať Vašu nehnuteľnosť?
Ponúkame Vám kvalitné služby.
Garantujeme Vašu spokojnosť.
Ďakujeme za prejavenú dôveru!

Z fotoalbumu
stupavčana,
pána Bedřicha
Vavřenu
Ako občan Stupavy som na každej
väčšej akcii organizovanej v našom
meste. Pozrite si niekoľko mojich
fotografií z týchto podujatí. Celý album si môžete pozrieť na webovej
stránke:

Výstava dyňových strašidiel, Dni zelá

https://picasaweb.google.com/
vavrena?noredirect=1

Nájdete
tam
fotografie
zo
Stupavského širáku, Župných vianoc, Dňa zelá, zápasov Floorbalu,
Pingpongu, okolia Stupavy a mnoho ďaľších.
Ďakujem za organizáciu skvelých
podujatí a prajem ešte väčší počet
akcií v roku 2013.

Ing. Bedřich Vavřena, Stupava 

Župné vianoce v Stupave

Vŕtanie studní
- 100% garancia vody
- vyhľadávanie prameňa
- technické šachty
- zemné práce
- sprevádzkovanie vrtov k RD

Tel.: 0944 079 830
Odpratať sneh sa oplatí
Odpratať sneh z chodníka sa oplatí,
a to nielen pre hroziacu pokutu.
Na zasneženom chodníku sa totiž
môže niekto zraniť.

Odpratať sneh z chodníka sa oplatí.
Totiž tí, ktorí neočistia chodník pred
svojim domom či prevádzkou, môžu
dostať od mesta pokutu. Niektorí
ešte pred svitaním zoberú do rúk
metlu a lopatu, no sú aj takí, ktorí čakajú, že ich povinnosti urobí za nich
mesto.
„Aj v tomto období máme niekoľko

sťažností obyvateľov, ktorí sú nespokojní, že nemajú odhrnutý sneh
na chodníkoch,” konštatuje náčelník
Mestskej polície a dodáva, že väčšina
z nich je neoprávnená.
Od roku 2011 platí všeobecne
záväzné nariadenie obce číslo
3/2011, podľa ktorého majitelia
a prevádzkovatelia budov musia
udržiavať v poriadku chodníky pri
nehnuteľnosti. Platí to rovnako
pre odpratávanie snehu, ako aj pre
zametanie smetí.
„Napriek tomu, že toto všeobecne

Obec Borinka
Vyhlasuje výberové konanie na funkciu

riaditeľ/ka MŠ Borinka
(MŠ je bez právnej subjektivity)

Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské, príp. úplné stredné
odborné vzdelanie v zmysle vyhl. 437/2009 v znení neskorších predpisov, 5 rokov pedagogickej praxe
Požadované doklady: štrukturovaný životopis, doklad o vzdelaní,
doklad o praxi, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), koncepcia predškolského zariadenia.

Ďaľšie predpoklady: bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, osobnostné a morálne predpoklady.

Prihlášky do výberového konania je možné odovzdať
v kancelárii OÚ Borinka do 1. 3. 2013.

Platnosť
vodičských
preukazov
Oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva
PZ v Malackách oznamuje občanom:
- Vodičské preukazy vydané od
1. 1. 1993 do 30. 4. 2004 (zaliate ružové) sú v platnosti do
31. 12. 2023
- Vodičské preukazy vydané od
1. 5. 2004 do 18. 1. 2013 (tzv.
európsky - veľkosť kreditnej
karty) sú platné do 31. 12. 2032.
pplk. Mgr. Vladimír Klempa
zástupca riaditeľa OPP
a súčasne vedúci OD
OR PZ v Malackách
záväzné nariadenie je v platnosti
už dajaký čas, musíme ľuďom stále
vysvetľovať čo je ich povinnosť,”
dodáva náčelník Mestskej polície.
Tí, ktorí toto nariadenie mesta nedodržiavajú, môžu dostať pokutu.
Ak je to fyzická osoba, maximálna
výška pokuty je 33 eur, v prípade
právnickej osoby je to 6638 eur. „

Odpratať sneh z chodníka sa oplatí,
a to nielen pre hroziacu pokutu. Na
zasneženom chodníku sa totiž môže
niekto zraniť, a zodpovednosť za
takýto úraz padne na hlavu majiteľa
domu.  
Vaša MsP 

Riadková
inzercia

 Kúpim dvoj alebo troj- izbový dom
v Lozorne. Tel. č. 0907 153 422

 Opäť som tu pre Vás! Potrebujete
domáce lokše na zábavu, party?
Objednajte si na tel. čísle 02/65
93 58 18, 0910 257 902. Cena:
0,30€/kus

 Predám 3-izbový byt v OV na ul.
S. Chalupu 11 v Stupave. Cena
79000€, rýchle jednanie zľava,
rozmer 65m2, 1. posch. Kontakt:
0949 642 259.
 Predám babetu vo veľmi dobrom
stave. Cena dohodou. Tel. č. 0904
482 484

Najbezpečnejší
Magio internet aj u vás!

Rýchle é
a spoľahliv
pripojenie

Pre bližšie informácie kontaktujte nášho zástupcu Petra Šoltésa
na t. č. 0904 519 500 alebo e-mailom na peter.soltes@telekom.sk

Viac informácií o ponukách nájdete na www.telekom.sk, Zákazníckej linke 0800 123 456 a v každom Telekom Centre.
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