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Vážení občania,
dovoľte, aby som vás pozdravil
pri príležitosti nového roku.

Mesto
podporuje...
Schválenie rozpočtu
s príspevkami
OZ v Stupave
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Pozor
drogy
Seriál o fenoméne
prekračujúcom
hranice krajín

76

Prajem vám, aby ste mali silu a odvahu naplniť svoje ciele
a predsavzatia, k tomu pevné zdravie, rodinnú pohodu,
pomoc a podporu priateľov a priazeň šťastia.
Nový rok nebude ľahší než bol ten , s ktorým sme sa pred
chvíľou rozlúčili. Všetko nové však so sebou prináša
nádej i nové možnosti pre dobré začiatky vecí a plánov,
ktoré chceme naplniť. V ťažkých chvíľach je najlepším
riešením spolupráca, zomknutosť a spoločné úsilie prekonať
prekážky. Prajem nášmu mestu a jeho zástupcom, aby sme
našli spoločné riešenia v ťažkých a zložitých situáciách
a to bez politických predsudkov a nevraživosti. Všetci
sme obyvatelia Stupavy a myslím si, že nikto nerozmýšľa
tak, aby svojím konaním škodil mestu a jeho obyvateľom.
Prajem Stupave pokoj a tvorivú spoluprácu pre naplnenie
ambicióznych cieľov, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo
v rozpočte na tento rok.
Vážení spoluobčania, prajem vám spokojný život v našom
meste, pokoj a spokojnosť vašim rodinám.
S úctou
Pavel Slezák, primátor

O Troch kráľoch

ska voda. V tento deň kňazi cho- nepracovalo. V tento deň sa okrem
dili po takzvanej kňazskej kolede, vianočných hier, s ktorými sa chopri ktorej obchádzali všetky domy dilo po domoch do dnešného dňa,
a prežehnávali príbytky. Kropili ich chodili po domoch trojice chlapsvätenou vodou, okiadzali kadidlom cov v školskom veku zo susedných
a dvere označili iniciálami G+M+B dedín s trojkráľovými hrami. Mláa príslušným letopočtom. Pôvodne denci, prezlečení za troch kráľov
sa uvádzali iniciály C+M+B, čo zna- a Herodesa alebo anjela, domácim zaO miestnych daniach
mená Kristus požehnáva tento dom. spievali, zavinšovali, za čo boli potom
S kňazmi chodili rechtor, kostolník, odmenení, najčastejšie potravinami
a poplatkoch
speváci, miništranti a nosiči vyzbie- ako fazuľa, zemiaky alebo koláče.
8
za odpad
raných naturálií, ktoré dostali. Tieto V súčasnosti sú trojkráľové obchôdzNa území Slovenska sa sviatok Troch obchôdzky sa vykonávajú dodnes, ky zriedkavé, zachovali sa už len
kráľov slávil aj účasťou na litur- ale sprievod sa poväčšine zúžil na v piesňovom repertoári staršej geprimátor
Stupava
nejakýchmesta
gii, ktorej súčasťou bolo svätenie miništrantov, poprípade
nerácie.
bežných predmetov ako sú voda, spevákov. Na Tri krále svätenou vo...aj slová tejto piesne sa ozývali dedi- krieda, sviečka a cesnak, ktoré dou kropili hospodári i svoje obilné Zatiaľ čo väčšina z nás si už 6.
nou od skorého rána 6. januára, na potom slúžili na liečenia a ako polia, vinohrady aj záhrady, aby mali januára ani nespomenie na vianočné
sviatok Troch kráľov, alebo Zjavenia ochrana pred démonmi. U grécko- dobrú úrodu.
darčeky, u pravoslávnych veriaPána. Tento deň sa oddávna osla- katolíkov a pravoslávnych kňaz
cich sa tento deň slávi Štedrý večer
vuje ako cirkevný sviatok na počesť svätil vodu priamo v potokoch Na Záhorí sviatok Troch kráľov po- a rodiny sa pripravujú na oslavy
troch mudrcov z východu, ktorí sa do a riekach a nazývali ju potom Jordán- važovali za „hrubí svátek“, kedy sa narodenia Jezuliatka. Ich zvyky
a obyčaje sú podobné ako u rimokatolíckych a greckokatolíckych veriacich na Štedrý deň, 24. decembra.
Termín Vianoc je určený podľa juliánskeho kalendára, ktorý má oproti
gregoriánskemu 14-dňový posun.
Trojkráľový deň môžeme označiť za
prechodové obdobie, pretože ním sa
končí vianočné obdobie a začínajú
sa fašiangy – fašangi - čas zábav,
veselia, svadieb, zabíjačiek, jedenia,
pitia, uvoľnených mravov, obchôdzok masiek. V mnohých dedinách sa
až v tento deň konala prvá tanečná
zábava po advente. Mládenci zaobstarali potrebný súhlas od richtára,
prípadne i žandárov a zabezpečili
muziku. Tanečná zábava sa konala
Veľká sála Mestského kultúrneho a informačného centra
poväčšinou v krčme a začínala, nie
v Stupave. Vstupné: 35,- EUR/osoba
ako dnes pred polnocou, ale okolo
štvrtej-piatej popoludní. Dôležité
však bolo, že sa mládenci i dievky po
Bližšie informácie: info@msks-stupava.sk, www.msks-stupava.sk.
dlhom čase opäť do sýta vytancovali.
Predpredaj vstupeniek: Kancelária KD (MKIC Stupava) - 2. poschodie, knižnica R. Morica v Stupave-Máste
Ale o tom až nabudúce...

Dana Kľučárová 

Nové VZN
Mesta Stupava
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„Mi tré králi
ideme k vám,
ščascí, zdraví
vinšujeme vám.
Ščascí, zdraví,
dúhé letá,
že sme k vám prišli
z daleka.“

Betlehema prišli pokloniť Jezuliatku
a obetovali mu dary – zlato, kadidlo
a myrhu. V 14. storočí boli určené ich
mená – Gašpar, Melichar a Baltazár.
Od prvých storočí nášho letopočtu
bol sviatok Zjavenia Pána spolu
s Veľkou nocou považovaný za jeden
z najvýznamnejších výročných kresťanských sviatkov. Dokonca v určitom
období sa k tomuto dňu viazal aj
začiatok nového kalendárneho roka.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa šťastia, zdravia a úspechov
v novom roku praje

XIX. Mestský reprezentačný ples
11. február 2012 o 20.00 hod.

Pavel Slezák

2

Z rokovaní mestského zastupiteľstva

Zasadalo Mestské zastupiteľstvo
Jedenáste zasadnutie Mestského
zastupiteľstva (MsZ) v Stupave sa
konalo 1. decembra 2011 v Mestskom kultúrnom a informačnom
centre v Stupave. Zastupiteľstvo
podľa prítomnosti poslancov bolo
uznášaniaschopné.
K niektorým bodom programu:

Kontrola uznesení

Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ
Stupava s termínom plnenia november 2011 predniesla hlavná kontrolórka mesta Ing. Katarína Tomkovičová.
Oboznámila prítomných so splnenými
úlohami, i s úlohami, ktoré sa plnia.
Ďalej navrhla nové termíny plnenia
niektorých úloh, ktoré vzalo MsZ na
vedomie.

Čerpanie rozpočtu mesta
Stupava a RO k 30. 9. 2011
– a návrh zmien rozpočtu
mesta za r. 2011

Zhodnotenie čerpania rozpočtu mesta
predniesla vedúca ekonomického
odd. MsÚ p. Dana Drahošová. Predseda finančnej komisie Ing. Jozef Ukropec skonštatoval, že finančná komisia
nemala pripomienky k čerpaniu
rozpočtu v roku 2011. MsZ vzalo na
vedomie čerpanie rozpočtu mesta
a rozpočtových organizácií k 30. 9.
2011.
MsZ schválilo zmeny rozpočtu podľa
predloženého návrhu.

Návrh VzN o dani z
nehnuteľnosti na r. 2012

Návrh predniesla pracovníčka ekonomického odd. – sekcia dane z nehnuteľností - p. Darina Koreňová MsZ
schválilo návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č.12/2011 o dani z nehnuteľností podľa predloženého materiálu. Celé znenie VzN uvádzame na
str. 8.

Návrh VzN o miestnych daniach na r. 2012

Celé znenie VzN 13/2011 o miestnych
daniach uvádzame na str. 8.

Návrh miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný
stavebný odpad na r. 2012

Návrh predniesla Ing. Ľubica Konswaldová z referátu odpadového hospodárstva Odd. výstavby a životného
prostredia MsÚ v Stupave. VzN
14/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady uvádzame na str. 9.

Dodatok k VzN č. 2/2009
o opatrovateľskej službe

Predniesla Mgr. Blanka Vašinová
z Referátu sociálnych vecí, rodiny,
školstva, športu a podnikateľských
činností. Na základe požiadavky zo
strany Venia, n.o. na zvýšenie ceny za
poskytovanie opatrovateľskej služby
z 3,98 (z toho 1,- € hradil klient a
2,98 € mesto) na 4,75 € sa pristúpilo
k dodatku. Prednosta úradu Mgr. Peter Kalivoda uviedol, že návrh podporila aj komisia aj MsR.

MsZ schválilo dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu Mesta Stupava
č. 2/2009 o spôsobe určenia úhrady,
výške úhrady a spôsobe jej   platenia  
za opatrovateľskú službu a dovoz
obedov, v znení, ktoré odporučila
komisia sociálnych vecí zdravotníctva
a verejného poriadku a MsR:
1. Úhrada za opatrovateľskú službu
pre opatrovaného je stanovená
hodinovou sadzbou, 1,30 €, za jednu hodinu opatrovateľskej služby.
2. Výška úhrady za dovoz obedov je
stanovená vo výške 0,45 € za každý
obed.

Zakúpenie vozidla pre MsP
Stupava
Prednosta úradu Mgr. Peter Kalivoda
prečítal dôvodovú správu.

Primátor mesta Mgr. Pavel Slezák
oznámil, že terajšie vozidlo prejde
do vozového parku na MsÚ a mesto
jedno vozidlo odpredá. Ďalej uviedol,
že po stanovení parametrov pri kúpe
rozhodne najnižšia cena a bude  elektronické obstarávanie. MsZ schválilo
zakúpenie vozidla pre MsP Stupava.

Návrh rozpočtu MKIC Stupava
na r. 2012 - 2014

Návrh predniesla riaditeľka MKIC
v Stupave Mgr. Dana Kľučárová.

MsZ uložilo prednostovi Mestského
úradu zapracovať pripomienky do
predloženého Návrhu rozpočtu MKIC
a takto upravený materiál predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva
dňa 15. 12. 2011 na schválenie.      

Návrh rozpočtu mesta Stupava
a RO na r. 2012 - 2014

Materiál komentovali vedúca ekonomického odd. p. Dana Drahošová
a predseda finančnej komisie Ing.
Jozef Ukropec.

Poslanec Roman Maroš sa informoval
v čom spočíva navýšenie položky
spoloč. služby  – zvýšenie je v dôsledku nového zákona, nakoľko mesto
platí sobášiacim odvody do fondov.
Poslanec   Maroš   sa ďalej zaujímal
o financovanie Podpajštúnskych
zvestí, ďalej navrhoval, aby sa pod
každý článok autor podpísal.

Poslanec Ing. Rigler žiadal zdôvodnenie navýšenia platov MsP – mzdové
náklady vyhodnotí náčelník MsP písomne do 5.12.2011a  následne zašle
každému poslancovi prostredníctvom
e-mailu.

Prehľad položiek, ktoré boli k návrhu
rozpočtu na r. 2012-2014 prerokované
v MsZ a odporučené na zapracovanie:
 Príjmová časť rozpočtu Mesta  
133 013 príjem TKO právnické
a fyzické osoby - zapracovať výšku
poplatku na 33,- €/osoba/rok
 Výdavková časť rozpočtu – bežné
výdavky 08209 – kultúra   položka
6370047 – všeobecné službyPodpajštunské zvesti   vypustiť
8.300,- €
 Zapracovať   do príspevku   MKIC
- 0820 Kultúrne služby - položka  
641 001 - + 8.300,- €
 Spresniť  poskytnutie  dotácie   ZŠ  
-  športová hala, a športové kluby  
Kapitálové výdavky
 Zapracovať   výdavkovú položku   
711 003 – nákup ortofotho mapy
- 14.000,- €
 zvyšuje sa Výdavková položka 716
– projektové práce - 30.000,- €    
 Obecný dom Mást  10.000,- €
 Barónove, Námestie SNP + chodníky, verejné osvetlenie a ostatné
PP 20.000,- € Celkom budú projektové práce  91.000,- €
 717001 – Výstavba komunikácie
Štúrova – rozpočet 431.000,- €
Návrh na zníženie o 100.000,- €
z pôvodných 331.000,- €
 Návrh na zvýšenie o 100.000,- €
položka 717 001 Rekonštrukcie
MK    400.000,- €   bez vecného
určenia.
Po týchto pripomienkach by mali
byť kapitálové výdavky na r. 2012 vo
výške   2.043.894 €.
Do rozpočtu r. 2013  bola navrhovaná
výdavková položka 717002 –

rekonštrukcia Obecný dom Mást vo
výške 150.000,- €.  

MsZ uolžilo prednostovi Mestského
úradu   zapracovať návrh rozpočtu
mesta a RO na r. 2012-2014  do programového rozpočtu na r. 2012 -2014
s pripomienkami MsZ a takto upravený
materiál predložiť na rokovanie MsZ
dňa 15.12. 2011.

Kontrola účelovosti čerpania
nenávratných finančných prostriedkov (dotácií)

poskytnutých mestom v súlade s VZN
č. 1/2007 združeniam a spoločenským
organizáciám za rok 2010.

Hlavná kontrolórka mesta Ing.
Tomkovičová skonštatovala, že čerpanie nenávratných finančných prostriedkov prebehlo v súlade s predpismi.
MsZ vzalo na vedomie správu
z kontroly účelovosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov (dotácií) poskytnutých mestom
v súlade s VZN č. 1/2007 združeniam
a spoločenským organizáciám za rok
2010.
Mgr. Kalivoda oznámil, že predsedovia komisií na rozdelenie dotácií sa
stretnú 1 hod. pred zasadaním MsZ
15.12.2011.

Vyhodnotenie stavu a úrovne
vybavovania sťažností za I.
polrok 2011

Ing. Ukropec sa vyjadril, že „chronickí  
sťažovatelia“ ubližujú pracovníkom
MsÚ.

Pochválil spoločnosť Termming, a.s.
za úsporu tepla, čo sa odzrkadlilo na
platbách občanov.

MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie
stavu a úrovne vybavovania sťažností
za I. polrok 2011

Informácia o stave prác
na projekte “Dostavba
kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV Mesta Stupava“

Primátor Slezák oznámil, že mesto
má možnosť predĺženia čerpania
úveru pre prípad, že by sa niečo nestihlo uhradiť. Funkciu manažéra projektu preberá Ing. Vigh pre prípadné
reklamácie a pod.

Ing. Ukropec sa zaujímal, či sa všetci
už môžu pripojiť – až po 15.12.2011
– presný termín bude oznámený.

Poslanec   Maroš sa informoval, či ul.
Krížna je už opravená - nie, stavba
bola 1,5 roka pozastavená. V protokole sú všetky nedorobky zahrnuté  
bude sa riešiť asfalt na cyklotrase.
MsZ vzalo na vedomie informáciu
o stave prác na projekte “Dostavba
kanalizačnej siete a intenzifikácia    
ČOV Mesta Stupava“.

Diskusia občanov

Nakoľko bol prítomný len Ing. Voda,
vystúpil so svojimi pripomienkami.
Tieto sú súčasťou uložených materiálov z MsZ a zvukový záznam je
k dispozícii občanom na sekretariáte
MsÚ.
Celé znenie Zápisnice z 11. MsZ je dostupné aj na internetovej stránke mesta http://www.stupava.sk/materialy
/zastupitelstvo/2011/zapisnica_%20
z_%20MsZ%20_1-%2012%20-2011
%20_kontrola%20(2).pdf

Krátené. Podľa MsÚ 
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XII. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Stupave
Posledné tohtoročné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva (MsZ) sa
konalo 15. decembra 2011 v Mestskom kultúrnom a informačnom centre  
Stupava. Na rokovaní bolo prítomných
všetkých trinásť poslancov, zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.  
K niektorým bodom programu:

Protest prokurátora Okresnej
prokuratúry v Malackách proti
VZN č. 5/2008

o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Stupava
Prizvaný bol p. Kamenár z Okresnej
prokuratúry Malacky, ale na zasadnutí
nebol prítomný.
MsZ vzalo na vedomie protest prokurátora proti VZN č. 5/2008, schváleného 4.12.2008 s účinnosťou od
1.1.2009 a vyhovelo protestu prokurátora tak, že zrušilo toto VzN a schválilo
nové VzN v súlade s § 82 zákona a § 83
zákona o miestnych daniach.
MsZ uložilo prednostovi úradu
doručenie odpisu zápisnice z rokovania MsZ z 15.decembra
2011 Okresnej prokuratúre v Malackách, hneď po overení zápisnice.
Celé znenie VzN 14/2011 uvádzame
na str. 9 a taktiež je dostupné na
http://www.stupava.sk/materialy/
vzn/VZN%20c-%2014-2011_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf

Veci majetkové

1. Technické služby Stupava, s.r.o. uzatvorenie Zmluvy
Na odporúčanie Mestskej rady (MsR)
MsZ schválilo uzatvorenie Zmluvy
o poskytovaní verejnoprospešných
služieb so spol. Technické služby
Stupava, s.r.o., v súlade so zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa predloženého návrhu.
2. ZIPP Bratislava, s.r.o. - Uzatvorenie
Zmluvy o spolupráci
Na odporúčanie MsR MsZ schválilo
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci
pri rozvoji mesta Stupava so spol.
ZIPP Bratislava, s.r.o., o poskytnutí
finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj dopravnej a sociálnej
infraštruktúry  vo výške 66.000,- €
3. Panské – IMS reality, s.r.o. - Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci
MsZ schválilo na odporúčanie
MsR uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava so
spol. IMS reality, s.r.o., o vecnom
plnení vo výške 97.922,- €. Ďalej
MsZ schválilo uzatvorenie Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve medzi
Mestom Stupava ako budúcim
kupujúcim a investormi stavby
„IBV Stupava - Panské“, IMS Reality, s.r.o., Bratislava, Bajkalská 31
ako budúcim predávajúcim na
časť SO – 02 Verejný vodovod, SO
–03 Splašková kanalizácia, SO – 04
Dažďová kanalizácia, SO – 06 NN
rozvody a verejné osvetlenie, SO –
07 Komunikácia a spevnené plochy,
za cenu 1,- € za celý predmet kúpy.
4. Zriadenie vecného bremena - Prehodnotenie uznesenia Mestského
zastupiteľstva č. B/16 zo dňa 27.
10. 2011
MsZ zrušilo Uznesenie č. B/16
zo dňa 27.10.2011, ktorým bolo
schválené uzatvorenie Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom
Stupava ako budúcim povinným
z vecného bremena a spoločnosťou
ZSE – distribúcia, a.s., ako budúcim
oprávneným z vecného bremena, zastúpeným na základe plnej
moci spol. MANDI INVEST, a.s.,.
MsZ schválilo Uzatvorenie Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom
Stupava ako budúcim povinným

z vecného bremena a spoločnosťou
ZSE –distribúcia, a.s., ako budúcim
oprávneným z vecného bremena,
zastúpeným na základe plnej moci
spol. MANDI INVEST, a.s.,. Vecné
bremeno bude spočívať v povinnosti vlastníka pozemku reg. E KN
p. č. 917, ostatné plochy, strpieť
na tomto pozemku zriadenie
a uloženie elektroenergetických
stavieb a zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránenie, vstup,
prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním
poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom  nevyhnutným na výkon
povolenej činnosti, obmedzenia vyplývajúce zo zákona o energetike
a strpieť ochranné pásmo elektroenergetických zariadení a stavieb podľa § 36 zákona o energetike.
Vecné bremená sa budú zriaďovať
na dobu neurčitú formou vecného
plnenia vo výške 1500 €.

Informácia o výsledkoch
výberového konania

na obsadenie funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta Stupava
Materská škola Ružová 7

MsZ vzalo na vedomie Informáciu  
primátora mesta o výsledkoch
výberového konania a o menovaní p.
Soni Šerešovej   do  funkcie riaditeľky   
Materskej školy na Ružovej ulici č. 7
v Stupave  s účinnosťou  od   1.1.2012.

Plán kontrolnej činnosti HK na
1 polrok 2012

Plán predniesla hlavná kontrolórka
mesta Ing. Katarína Tomkovičová,
ktorá zároveň pripomenula poslancom, že aj v priebehu roka jej môžu
zadávať úlohy na kontrolu. MVDr.
Kazarka  žiadal doplniť do plánu kontrolnej činnosti - Kontrolu  záverečnej
platby projektu „Dostavba a intenzifikácia ČOV mesta Stupava.“  
Ing. Tomkovičová – uvedená úloha
bude zapracovaná do návrhu rozpočtu.
T: v  máji, júni.

MsZ schválilo   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Stupava na I. polrok   2012
s pripomienkou a poverilo HK na
výkon kkontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti
v znení:
 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva ( podľa § 18
d ods. (1) zákona 369/1990 Zb.).             
T: Každé riadne zasadnutie MsZ ak
nerozhodne MsZ inak.
 Vyhodnotenie a stav úrovne prijímania, vybavovania, prešetrovania  
sťažností a petícií za II. polrok
2011, T: január
 Predloženie ročnej správy mestskému zastupiteľstvu o kontrolnej
činnosti za rok  2011  (podľa zákona 369/1990 Zb. § 18 f ods.(1) e) .  
T: február
 Kontrola dodržiavania zákona
č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov.  T:marec
 Vypracovanie stanoviska k záverečného účtu mesta Stupava za rok
2011  (zákon 369/1990  Zb. §18 f
ods. (1) c), T: apríl
 Kontrola plnenia VZN  o miestnom
poplatku za komunálne odpady za
rok 2011, T: máj
 Kontrola dodržiavania zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe  
 Kontrola  záverečnej platby projek-

tu „Dostavba a intenzifikácia ČOV
mesta Stupava.“ , T: jún
 V rámci kontrolnej činnosti hlavná
kontrolórka mesta Stupava bude
vykonávať kontroly na základe
uznesení mestského zastupiteľstva
v Stupave.
V I. polroku 2012 bude naďalej
hlavná kontrolórka mesta Stupava
pokračovať v činnosti Združenia
hlavných kontrolórov SR, ako
aj zúčastňovať sa na školeniach
a odborných seminároch súvisiacich
s činnosťou miestnej samosprávy

Plán zasadnutí Mestského
zastupiteľstva a Mestskej rady
na rok 2012

MsZ   schválilo plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady
na rok 2012
Mestská rada

24. 1. 2012
6. 3. 2012
24. 4. 2012  
12. 6. 2012     
4. 9. 2012    
23. 10. 2012  
4. 12. 2012

Mestské zastupiteľstvo

9. 2. 2012
23. 3. 2012
10. 5. 2012
28. 6. 2012
20. 9. 2012
15. 11. 2012
13. 12. 2012

Návrh rozpočtu MKIC Stupava
na r. 2012 -2014
Návrh predniesla riaditeľka MKIC
Mgr. Dana Kľučárová, PhD. Ozrejmila prečo je pri položke 223001
pokles - skutočnosť za tento rok bola
nižšia, ako sa očakávalo, aj na rok
2012 sa predpokladá nižšia, prečo
je pri položke ostatné všeobecné
služby navýšenie - navýšenie je práve
o položku Podpajštúnske zvesti /redaktor, grafika, vydávanie/.
MsZ   schválilo Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho a informačného
centra na roky 2012 – 2014.

Návrh programového rozpočtu
mesta Stupava a RO na r.
2012- 2014

MsZ uložilo prednostovi zapracovať
do komentáru materiál dopravnej
komisie Komentár ku kapitole  
“Pozemne Komunikácie” Kapitola
7.3.
Výstavba komunikácie Karpatská II
(pri Strelnci)   300 bm
Rekonštrukcia komunikácií: Mariánska (od Školskej po Karpatskú, 200
bm), Cintorínska (od Nám. Sv.trojice
po Cintorín, 120 bm), Karpatská III
(od Vyhnálkovej po Cintorín, 180 bm),
Mlynská (od Agátovej po J.Krála, 200
bm), J. Kráľa (od križovatky Ružová
po Bezručovú, 70 bm), Kúpelná (od
Lipovej po Cementársku, 260 bm),
Kukučínová (od Kúpelne do polovice
Kukučínovej, 120 bm), Vajanského
(od Kúpelnej po Železničný prejazd,
255 bm), Marchéggska (200 bm),
Družstevná (220 bm), Bitúnkova I (Od
March. po Most, 180 bm), Železničná
(pri Tondachu, 70 bm), Záhumenská
(od Dev. Cesty, 250 bm), Dev. Cesta
(od Záhumenskej po Hviezdoslavovu,
80 bm)
Ďalej MsZ uložilo prednostovi
vypracovať vecné a finančné podklady na rekonštrukciuzdravotného
strediska, termín: marec 2012.

Návrh na schválenie dotácií
z rozpočtu mesta Stupava na
rok 2012

V zmysle VzN mesta Stupava 8/2011,
ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.Tabuľku
Prehľad pridelených dotácií uvádzame
na str. 3
Celé znenie zápisnice je dostupné na
Mestskom úrade v Stupave, prípadne
na http://www.stupava.sk/materialy
/zastupitelstvo/2011/zapisnica_
%20z%20_MsZ%20_15%20-12%202011-%20(2)%20kontr%20.pdf
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Z rokovaní mestského zastupiteľstva

1/2012

Podľa uverejnených zápisníc
spracovala Helena Schmadlová 

Mesto podporuje šport a kultúru

Stupavská pošta potrebuje pomoc

Pri schvaľovaní rozpočtu mesta na
rok 2012 sa riešila aj podpora športu
a kultúry v našom meste. Okrem schválenia   príspevku na činnosť Mestského  
kultúrneho a informačného centra, ktoré
je príspevkovou organizáciou, sa prostredníctvom príspevkov v zmysle VZN
o poskytovaní dotácií „ušlo“ aj iným
subjektom, ktoré rôznym spôsobom
obohacujú kultúrny a spoločenský život
v meste. Na podporu športovania školskej mládeže poslanci   schválili čiastku
20 000 €, ktoré sú určené na zabezpečenie prevádzky školskej športovej haly.
Z týchto prostriedkov budú čiastočne
uhradené   náklady na energie, vodu,
a služby spojené s prevádzkou haly –
mzda správcu haly, údržbu a upratovanie.
Zmyslom podpory bolo, aby športové
krúžky a kluby, ktoré sa starajú o deti
školského veku nemuseli platiť prenájom haly. V tejto čiastke sú aj príspevky pre jednotlivé kluby na vybavenie
a ďalšie výdavky spojené s ich účasťou
v súťažiach. „Považujem to za priamu
dotáciu pre všetky kluby, ktoré využívajú
školskú športovú halu. Táto čiastka
prevyšuje balík peňazí určených na dotácie pre ostatné spolky a združenia
v našom meste. Preto sme kluby požiadali,
aby sa neuchádzali o ďalšie príspevky.
V novom roku musíme rozlúsknuť  problém spravovania areálu štadióna TJ Ta-

tran Stupava, ale aj mestskej športovej
haly. Pre kluby je neúnosné, aby za
svoje udržiavali ihriská, športoviská
a zariadenia, pričom žijú len z členského
a sponzorských príspevkov. Naším záujmom musí byť podpora masového
športovania detí a mládeže a úlohou je
vytvárať pre to základné   podmienky.“
– myslí si primátor Pavel Slezák.
Osobitnou kapitolou je podpora kultúry. V tejto oblasti   sa aktívne prejavujú
spolky a združenia, ktoré majú vyšpecifikované svoje zameranie. Svoju činnosť  
predstavili na workšope v Kultúrnom
dome 12. novembra t. r. pri rozdeľovaní
spomínaného balíka, 16 tis. €, mali poslanci ťažkú úlohu spravodlivo a najmä uspokojivo podporiť činnosť týchto spolkov.   Primátor si myslí, že: „Dnes platné
VZN o poskytovaní dotácií už nezodpovedá dobe. Táto sa zmenila tým, že aktívnych spolkov a združení máme stále
viac a práve ony sú pre mesto dôležitým  
faktorom pri uspokojovaní záujmov našich občanov. Vidím v nich obrovský potenciál pri rozvoji miestnej kultúry a spoločenského života. Preto malý balík peňazí
nemôže byť príčinou  nejakej nevraživosti
alebo nespravodlivosti pri rozdeľovaní.
Musíme nájsť nový spôsob podpory
a jej financovania a tiež musí zadefinovať
svoju „objednávku“ a priority, ktoré chce
podporovať.“ 
MsÚ 

Na základe neustálej kritiky na služby,
ktoré poskytuje stupavská pošta sa
primátor stretol s manažérkou pôšt
Oblastného riaditeľstva Bratislava Bc.  
Máriou Turčániovovu.
Prerokovali súčasnú situáciu, ktorá
už dlhodobo je kritická, nakoľko
verejnosť nie je spokojná s úrovňou
poskytovaných služieb na poštovom
úrade a tiež s doručovaním pošty.  Personálne obsadenie je v takom zúfalom
stave, že na rokovaní sa nezúčastnila
vedúca pošty, pretože zastupovala
doručovateľku priamo v teréne. Pod-

vecné odmeny členom a darcom, akcie schôdza, preškolenia zdravotných sestier, zájazdy,  
výlety Pochod za zdravím, Deň zdravia, Úcta
k starším a celoslov. akcie SČK, doplnenie
lekárničiek, návštevy prestárlych a chorých
darcov  

Primátor P. Slezák v utorok 13. 12.
2011 rokoval s Ing. Borisom Gregorom,
obchodným riaditeľom Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a. s. (BVS)
o intenzívnejšej spolupráci.

Prehľad pridelených dotácií v EUR
Slovenský Červený kríž 800,MS skupina II.

MC Fifidlo

1.350,-

Nevädza

2.000,-

Občianske združenie 1.000,Pour Art
Slovenský Červený kríž 800,MS skupina I.

Slovenský zväz
500,protifašistických bojovníkov
Slovenský zväz
záhradkárov

1.600,-

Katolícka jednota
Slovenska o.z.

550,-

Hádzanársky klub
Tatran Stupava

5.000,-

MsO SRZ Záhorie
(„rybári“)

1.000,-

Bowling Club
SIX PACK STUPAVA
O.z. Pohodka

600,-

800,-

Stupavská pošta.

financovanie kultúrnych akcií, režijné a administratívne  náklady o. z.

zakúpenie nových   zdrav. pomôcok,   doplnenie zdrav. materiálu na akcie mesta (5 jarmokov, Deň zelá, florbalový turnaj a pod.),  akcie
-schôdza,  zájazdy,  výlety Pochod za zdravím,
Deň zdravia, Úcta k starším a celoslov. akcie
SČK, doplnenie lekárničiek, návštevy prestárlych a chorých darcov  
zájazd po stopách SNP,  rozšírenie spolupráce,
kytice k pomníkom, podpora ďalšej činnosti

výročná schôdza (prenájom priestorov, réžia),
výstava ovocia a zeleniny Dni zelá 2012
(aranžérsky materiál, režijné náklady, odmeny
hodnotiacej komisie aranžovanie exponátov),
požehnanie mladého vína (prenájom priestorov, réžia), odborné prednášky (úhrada lektora,
cestovné, nákup odbornej literatúry), návšteva
výstav vín, ovocia, zeleniny a kvetov

nákup potrieb na výtvarnú, výchovnú  činnosť
a šport, semináre, prednášky s duchovnou tematikou, akcie: Deň detí, Mesiac úcty
k  starším, deň matiek,  

Foto: M. Rác

O vode, a polievaní pitnou vodou

Mesto Stupava je menšinovým akcionárom BVS (vlastní 84 648 akcií)
pričom veľkú časť vodovodnej siete
vybudovalo mesto zo svojich prostriedkov, v súčasnosti vodovodné
siete budujú investori, ktorí ich
odovzdávajú do majetku mesta alebo
majú zmluvu s BVS. Okrem iného
primátor požiadal o efektívnejšiu spoluprácu pri poskytovaní informácií
o odberoch pitnej vody, ktoré slúžia
ako podklad pre fakturáciu stočného.
Zároveň informoval aj o nepomerne
vysokom zaťažení ČOV vodou, ktorá
nebola dodaná do domácností vodá-

renskou spoločnosťou. Veľký rozdiel
medzi objemom pitnej vody a čistenej
vody zaujal aj obchodného riaditeľa,
ktorý prisľúbil, že v januári sa
uskutoční širšie pracovné rokovanie
zástupcov BVS a mesta s cieľom zistiť
príčiny tohto výrazného rozdielu. Vyjadril záujem spolupracovať s mestom
pri rozčlenení odberu pitnej vody - pre
domácnosť a na polievanie. Primátor
konštatoval, že chápe obchodný záujem spoločnosti predať čo najviac vody,
z hľadiska mesta, ktoré prevádzkuje
čistiareň odpadových vôd, vybudovalo kanalizáciu a musí splácať úver, je
dôležité zabezpečiť samofinancovanie
ČOV a napojenie všetkých domácností. Dnes prítok do ČOV predstavuje
dvojnásobok objemu fakturovaného
za pitnú vodu, znamená to, že kanálom ide aj voda zo studní, dažďová
voda, prípojky na čierno a podobne.
Ak sa mestu podarí urobiť poriadok
v napojení na kanalizáciu, potom sa
môžeme zaoberať podružnými meraniami vody používanej na polievanie,
v tom prípade to bude už len obchodná záležitosť BVS. Stretnutie v januári
bude dôležité aj z hľadiska prípravy
Všeobecne záväzného nariadenia,
ktoré upraví podmienky a pravidlá
pre likvidáciu odpadových vôd na
MsÚ 
území mesta Stupava. 

Od 7. decembra 2011  boli do skúšobnej
prevádzky spustené 4 IP kamery, ktoré
boli   spolufinancované z grantu Rady

né ako kritické.  Kamery sú inštalované
na križovatke Hlavná – Školská - Zdravotnícka, na parkovisku oproti pre-

aktivity pre deti, narodeninové oslavy, Mikuláš,
lavičky, kanc. potreby, multifunkčné zariadenie

sústredenie členiek, reprezentácia v ČR
a Maďarsku, doprava na vystúpenia,  účasť na
festivale zborových piesní, propagácia kult.
tradícií

ľa vyjadrenia p. Turčániovej práve nedostatok kvalitných zamestnancov
je hlavným dôvodom problémov,
ktoré znižujú úroveň poskytovaných
služieb. Nároky na doručovateľov sú
dnes vyššie (požiadavka ovládania
PC), taktiež je to otázka bezúhonnosti, zodpovednosti za zásielky
a tiež náročnosť práce v teréne. Vedenie pošty sa obrátilo na mesto,  
so žiadosťou o pomoc pri oslovení
verejnosti s ponukou na prácu
doručovateľov aj z radov študentov
MsÚ 
(aspoň brigádnicky). 

Ilustračný obrázok.

Pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany

dopravné na súťaže a turnaje, prenájom
športovej haly, organizovanie turnajov (diplomy, medaile, pásky na vyznačenie ihrísk, zaplatenie rozhodcov)
nasádzanie rýb, starostlivosť o prírodu, okolie a čistotu brehov, organizácia detských
pretekov, vedenie krúžku Mladý rybár, osvetová a propagačná činnosť...

štartovné, nákup výstroje, (gule, topánky, dresy, príslušenstvo a pod. )cestovné a ubytovacie
náklady a i.

materiál na krúžky (hlina, glazúra, keramická
dielňa), organizovanie letného denného tábora
pre deti – zakúpenie hier, technické vybavenie,
organizovanie podujatí – tvorivé dielne, Prvý
jarný deň v Pohodke, MDD a pod.

Inštalovaný kamerový systém. 

vlády SR - program prevencia kriminality. Projekt, ktorý mesto podalo,  
bol zameraný na zvýšenie bezpečnosti
a ochrany majetku mesta, najmä
v miestach, ktoré sú políciou hodnote-

Foto: M. Rác

dajni Billa – Vyhnálkova ulica, na pešej
zóne centrum – Hlavná ulica a na Námestí sv. Trojice. Prepojené sú na pracovisko mestského kamerového systému,
zatiaľ v skúšobnej prevádzke.   MsP 
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Aktuálne

Minulý rok bol ťažký a náročný (hodnotenie roku 2011
podľa Pavla Slezáka, primátora mesta Stupava)
Uplynulý rok osobne považujem za
veľmi náročný. Pre mňa to bol prvý
rok vo funkcii – učňovský - ťažký
a náročný na nové skúsenosti a situácie, v ktorých som musel rozhodovať.
Nebudem spomínať veci, ktoré boli
rozrobené alebo nedokončené z minulosti, vždy to tak bude, že sa začína
„dedičstvom“. Nemyslím tým kauzy,
ktoré by zanechal   predchádzajúci
pán primátor, sú to aj pätnásťročné
spory, ktoré riešil súd. Napriek tomu
však chcem povedať, že mnohé
veci sa doriešili, niektoré sú zložité
a pretrvávajú. Mám na mysli súdne
spory mesta o pozemok pod skládkou
odpadov, či spor o pozemky vložené
do akciovej spoločnosti Polygón. Po
zamietnutom dovolaní sa   proti rozsudku, ktorý určil vlastnícke práva
k pozemkom pod skládkou spoločnosti
Cevarec, sme podali sťažnosť na
Ústavný súd Slovenskej republiky,
kde sa dovolávame spravodlivého
súdneho procesu. Zároveň má mesto
povinnosť vykonať rekultiváciu skládky, je vydané stavebné povolenie na
túto stavbu, opäť však podmienené
usporiadaním vlastníckych vzťahov.
Začarovaný kruh, ale zastupiteľstvo a ja
tiež, sme toho názoru, že súd rozhodol
v náš neprospech. Za najväčší úspech
považujem dokončenie projektu odkanalizovania mesta a rekonštrukcie
a rozšírenia kapacity čistiarne odpadových vôd. Po troch rokoch sprevádzaných ťažkosťami, ktoré mesto dostali do ozdravného režimu, až pred
hrozbu nútenej správy, sa dielo nielen
dokončilo, ale aj prefinancovalo z eurofondov a prostriedkov mesta. Úver
spojený s dokončením diela bude splácaný z príjmov z prevádzky kanalizácie a čističky. Tento ambiciózny plán
nie je zbožným prianím, ale jedinou
možnou cestou, ako nezaťažiť bežný
rozpočet splácaním úveru. V tomto
roku bude preto dôležité, aby sa
obyvatelia napojili na kanalizáciu,
aby projekt dostal zmysel. Napriek
všetkým problémom pri stavbe od
inventúry stavu vybudovanej siete
po vyše ročnom prerušení stavby až
po posledné detaily pri prevádzke
čerpacích staníc, môžeme povedať,
že stavba je skolaudovaná a začína
skúšobná prevádzka. Pripomínam,
že na celé dielo sa vzťahuje päťročná
záruka. Oficiálne ukončenie a odovzdanie diela sa uskutoční v druhej polovici januára t.r.

Moje plány a ich naplnenie

Z mojich volebných plánov, ktoré za
svoje prijala aj väčšina poslancov sa
zatiaľ podarilo uskutočniť to, na čo

sme mali zdroje a čas. Za pozitívne
považujem, že za menej peňazí sme
zrekonštruovali bývalé oddelenie jaslí
v materskej škole na ulici Ružovej.
Okrem rekonštrukcie nevyhovujúcich
priestorov vznikla nová trieda pre
dvadsať detí. Rekonštrukciou prešla
aj školská jedáleň vybavená novým
nábytkom, doplnilo a modernizovalo sa zariadenie v kuchyni, dnes
je to priestor, za ktorý sa nemusíme
hanbiť. Najviac pozornosti sme venovali príprave projektov v oblasti
investícií. Od stavebného projektu až
po inžiniering sú pripravené stavby
– rekonštrukcia komunikácie Karpatská a výstavba MŠ Janka Kráľa – 2
triedy. Ak sa mali náklady premietnuť
do rozpočtu na rok 2012 – 2014
chceli sme mať ukončené aj verejné
obstarávanie. Práve tento proces je
najzložitejší, pretože pri jedinom
kritériu, ktorým je najnižšia cena, je
veľmi dôležitý aj následný proces –
komunikácia s potenciálnym víťazom,
vysvetľovací proces, aby pred podpísaním zmluvy bolo všetko jasné  
a hlavne garantované. To nie je výhovorka pre zdĺhavý proces obstarávania,
to je slovenská realita, ktorú berieme
veľmi vážne. Snažili sme sa nájsť aj
spôsob kofinancovania projektov z iných zdrojov. Hľadáme ich u investorov a takýmto príkladom je zmluva
o spolupráci s investorom v lokalite
Panské. Zmluvne sme dohodli, že investor vyrieši odkanalizovanie celej
lokality Kolónia, na základe stavebného projektu. Aj tento spôsob riešenia problémom potrebuje čas, pretože
zo strany investora ide o jeho peniaze
a z našej strany musí ísť o zmysluplné využitie ochoty na jednej strane
a našich potrieb na strane druhej.
Podobne budeme postupovať aj
pri ďalších subjektoch, ktoré chcú
investovať v Stupave – na Karpatskej
pri strelnici, Stupava – západ. Osobitnou kapitolou sú investorské
zámery podnikateľského charakteru.
Pri územnom a stavebnom konaní
projektov Billa a Lídl žiadame, aby
sa firmy podieľali na riešení problémov, ktoré vzniknú najmä v doprave.
Aktualizovaný bol projekt križovatky
Hlavná-Školská – Zdravotnícka, kde
očakávame spolufinancovanie zo strany spoločnosti, ktorá postaví predajňu
Lídl, podobne je to aj pri projekte Supermarketu (Billa) na Hlavnej ulici.  

Projekty pre budúcnosť

Pozornosť sme venovali aj stavebným
pamiatkam v našom meste. Nezostalo
ich už veľa, preto si zasluhujú citlivý
prístup a jasnú víziu ich využitia. Za

cenu uskutočnenia zámeru likvidácie železničnej trate v centre mesta
(mesto o to požiadalo už v roku 2008)
sme získali   do prenájmu budovu
železničnej stanice, ktorá má pre Stupavu historický význam ako technická
pamiatka. Do rozpočtu boli schválené
finančné prostriedky na rekonštrukciu
bývalého Obecného domu v Máste, kde
sa dnes nachádza mestská knižnica.
Priestor pri Kultúrnom dome od ulice
Mlynskej po Agátovú predpokladáme
riešiť komplexne ako „druhé centrum“
s tým, že aspoň podľa môjho názoru
musí byť zachovaná budova kúrie na
Barónovom. Podobne chceme riešiť
aj ďalšiu budovu a priestor v Malom
parku. Dom grófskeho záhradníka
„Krupičkov“ môže byť využitý na aktivity spolkov a združení, pričom
najjasnejšiu predstavu o jeho využití
má OZ Stupavský okrašľovací spolok
(1919). Pri všetkých týchto zámeroch
je však dôležité vypracovať stavebné
projekty tak, aby zachovali alebo obnovili historický charakter stavby, zreálnili predpokladané náklady až potom
sa môžeme zaoberať, akým spôsobom
a z akých zdrojov bude rekonštrukcia
financovaná. Veľmi dôležitá je aj reálna
predstava, ako bude projekt „žiť“ po
rekonštrukcii. Nemôžeme si dovoliť
financovať všetky činnosti a aktivity
a nemôžeme tiež dopustiť, aby sme
investovali do objektov, ktoré zostanú
prázdne len pretože ich nedokážeme
utiahnuť a financovať. Ideálny stav
by bol, keby sa všetky aktivity financovali z verejných, teda z mestských
prostriedkov. To však nie je možné.
Zároveň to nevylučuje aj iné riešenia.
V roku 2011 považujem za najväčší
počin v oblasti kultúry a vôbec vznik
kina v priestoroch bývalej kaviarne
Delta v Kultúrnom dome. Máme pred
sebou príklad, kedy do projektu vstúpili sponzori a donori, a ich vklad je
väčší než dokázalo poskytnúť mesto
zo svojho rozpočtu. Faktom zostáva, že vznikol priestor pre kultúru
a musíme nájsť správny prístup
k takémuto riešeniu bez toho, aby sme
spochybňovali dobrú vôľu tých, ktorí
projektu pomohli a zároveň stanovili
jasné pravidlá pre budúcnosť. Viem si
predstaviť spoluprácu so súkromným
sektorom a neziskovými organizáciami pri riešení mnohých ďalších problémov. Nič tomu nebráni, len vzťahy
musia byť od začiatku jednoznačné
a jasné.

Križovatky aj budúci rozvoj
mesta

Pozornosť sme venovali bezpečnosti
v našom meste a doprave. Za úspech

4. január 2012

považujem rozšírenie kamerového
systému o ďalšie štyri kamery, ktoré
snímajú kritické miesta na Hlavnej
ulici. Tým sa stabilizovalo aj pracovisko mestského kamerového systému aj
pre tento a budúci rok. Napriek tomu,
že sa jedná o chránené pracovisko,
postupne sa bude zvyšovať podiel mesta na jeho financovaní. Po celý rok sme
pripravovali a konzultovali umiestnenie troch riadených križovatiek.
Vykonané prieskumy aktualizovali
stav zaťaženia hlavnej tepny mesta
vrátane križovatiek. Vzhľadom na
výsledky už dnes nevyhovujú Hlavná
– Mlynská, Hlavná – Železničná, sú
preťažené a majú byť riadené alebo
jednosmerné. Reálny záujem investorov vybudovať obchodné priestory
urýchlil rozhodnutie pre vybudovanie
svetelnej križovatky Školská-HlavnáZdravotnícka, ktorá svojím rozsahom
zasiahne priestor až po Železničnú
ulicu (preto sme sa nepúšťali do
chodníkov ani do opravy vozovky na
križovatke). Pre posúdenie všetkých
riešení sme požiadali o spoluprácu
odborníkov – projektantov, ale aj odborníkov z oblasti dopravy a cestného
inžinierstva. Popri týchto rozsiahlych
a náročných projektoch sme venovali
pozornosť aktualizácii dopravného
značenia v meste, realizovali sa dva
nové priechody pre chodcov, ďalšie
dva sa pripravujú. V tomto je aktívna
komisia dopravy a bezpečnosti, ktorá
pravidelne vyhodnocuje dopravnú
a bezpečnostnú situáciu v meste.
Za vážny krok považujem prípravu
a začatie aktualizácie územného plánu
mesta. Pristupujeme k aktualizácii dokumentu, ktorý bol pre rozvoj mesta
záväzný od roku 2006. Za toto obdobie prichádzalo k zmenám a doplnkom, ktoré vždy určitým spôsobom
menili pôvodný stav. Každá zmena
musela byť v súlade s tými najvyššími
parametrami, avšak vždy išlo o zmenu. Dôležité bude analyzovať čo
zmeny priniesli, ako bol územný plán
v skutočnosti uplatňovaný a čoho sa
máme vyvarovať. O zmenách chceme
verejnosť pravidelne informovať, aby
neprišlo k situáciám ako napríklad
pri zmene v Máste – betonáreň, keď
sa verejnosť vyjadruje k niečomu,
čo prešlo procesom zmeny a bolo
zastupiteľstvom aj schválené   pár rokov dozadu. Cieľom aktualizácie je
vyhodnotiť podané žiadosti o zmenu
územného plánu, doteraz je ich evidovaných cca päťdesiat, ale aj jasne
zadefinovať záujmy mesta a jeho
obyvateľov na najbližšie roky. Mali by
sme povedať, kde chceme zachovať
verejnú zeleň, rozvíjať výstavbu
športovísk a rekreačných zón, kde
povolíme rozvoj výstavby na bývanie,
ako zabezpečíme chýbajúcu občiansku
vybavenosť, kde dovolíme podnikanie
a akého typu, ako pre budúcnosť

budeme riešiť kritickú dopravnú situáciu, či je pre budúcnosť reálny
obchvat a vôbec ako sa bude Stupava rozvíjať aj v kontexte Bratislavy
a bratislavského regiónu. Máme na
to čas práve teraz – na diskusiu i odborné posúdenie – plánujeme totiž
budúci rozvoj mesta.

Neúspechy sú výzvou

V úvode som napísal, že minulý rok
bol pre mňa ťažký. Nie všetko sa mi
alebo lepšie povedané nám, podarilo.
Otvorili sme problém odpadového
hospodárstva, kde sa ukazovalo zaujímavé riešenie. Neinformovanosťou
sa z riešenia – spracovanie odpadov
pyrolýzou, ktoré podporuje EU i naše
ministerstvo životného prostredia
a určite má budúcnosť, stala spaľovňa,
ktorú by som ani ja sám nikdy nepodporil. Škoda, že prvý pokus nevyšiel,
nemyslím si však, že toto riešenie
definitívne vypadlo z hry. Musíme
najprv doriešiť odpadové hospodárstvo v meste, prehodnotiť efektívnosť
a tiež možnosti likvidovania odpadov. Už aj preto, že náklady na tieto
činnosti výrazne zaťažujú rozpočet
mesta a jeho občanov. Verím, že v tomto roku sa výrazne posunieme vpred,
najmä pri tvorbe koncepcie odpadového hospodárstva ako dôležitého
nástroja pre riešenie. V tejto súvislosti treba dodať, že mesto si musí
pre budúce roky nájsť zdroje príjmov,
nakoľko výdavky sú neúprosne jasné.
Ak som spomenul informovanosť,
aj tu vidím veľké rezervy, pretože
spolu s informovanosťou ide aj
transparentnosť pri rozhodovaní.
Nemám dôvod niečo zakrývať a nič
sa nerieši za zatvorenými dverami,
ale je to pre mňa veľká výzva, aby sa
súčasný stav zmenil. Sľuboval som aj
poriadok na úrade a stavebnom úrade.
Tu sa ukazuje, že oveľa dôležitejší než
ekonomický audit alebo rating je audit personálny. Pristúpime k tejto
analýze a nastaveniu novej úrovne
výkonu verejnej správy vrátane hodnotenia a kritérií pre sústavné hodnotenie. Môj zámer otvoriť úrad smerom
k občanom, vytvoriť klientské centrum, zjednodušiť administratívu,
naďalej platí.
Na záver chcem poďakovať všetkým
poslancom mestského zastupiteľstva,
členom komisií pri mestskom
zastupiteľstve za podporu a spoluprácu. Spoločne sme začali riešiť problémy situácie, ktoré riešenie potrebovali, verím, že príde čas aj na realizáciu
našich plánov a zámerov. Čas je
neúprosný, podmienky sú stále ťažšie
a náročnejšie, v histórii samosprávy
možno najťažšie a najzložitejšie. Zostáva nám len pracovať a splniť svoje
záväzky voči občanom.

Pavel Slezák, primátor
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Vyhlásenie volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky
Rozhodnutím predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 347/2011 Z.z.
z 19. októbra 2011 o vyhlásení volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky
boli vyhlásené voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky, ktoré sa
vykonajú v sobotu 10. marca 2012.

Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v čase volieb
sa zdržiava mimo jej územia, môže  
požiadať o voľbu poštou.
Žiadosť o voľbu poštou musí zaslať
na adresu Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, SR,
najneskôr do 20. 1. 2012 (žiadosť
obdržíte v kanc.č. 2 Mestského úradu
Stupava, Hlavná 1/24, vzor žiadosti
je zverejnený na webovej stránke
Ministerstva vnútra SR, v sekcii voľby
a referendá).

Voličský preukaz

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude

zdržiavať v mieste svojho trvalého
pobytu, teda nebude môcť voliť vo
volebnom okrsku, v ktorého zozname
je zapísaný, môže požiadať o vydanie voličského preukazu:
• najskôr 9. februára 2012,
• najneskôr 8. marca 2012
v kanc. č. 2 Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24 v úradných hodinách.
Žiadosť o vydanie voličského preukazu
podáva volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie deleguje politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna
listina bola zaregistrovaná, jedného
člena a jedného náhradníka najneskôr
do 15. januára 2012 (meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena
a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia
MsÚ 
primátorovi mesta). 

Oznámenie
Mesta Stupava o čase a mieste konania volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa § 26 zákona 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
sa budú konať 10. marca 2012 (sobota)
v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

V meste Stupava bolo určených šesť volebných okrskov, v ktorých budú
zriadené nasledovné volebné miestnosti:

Miestom konania volieb v okrsku č. 1 je:

Mestský úrad Stupava, Hlavná ul. č. 1/24, Stupava – zasadačka - pre
voličov bývajúcich v uliciach: Borovicová, Dubová, Družstevná, Duklianska, F. Kostku, Jána Ondruša, Jedľová, Jilemnického, Kalinčiakova,  Lesná,
Liesková, Ľ. Kraskovskej,  Malacká, Mateja Bela,  Na Kopcoch, nám. SP, ul.
SNP,   Nová,  Obora, Osiková,  Pažitná, Platanová, Pod vŕškom,  Poľná, Pri
artézskej studni, Prof. Ondroucha, Rímska, U Kozánka, Václava Honzu, Vincenta Šikulu

Miestom konania volieb v okrsku č. 2 je:

Základná umelecká škola, Stupava, Cintorínska ul. č. 440/2 - pre
voličov bývajúcich v ul.: Debnáreň, Domov dôchodcov,   Gaštanová,
Jaseňová,  Javorová,  Hlavná, nám. M. R. Štefánika, Kalvárska, Slovenská,
Nám. sv. Trojice, Park,  Pri borníku

Miestom konania volieb v okrsku č. 3 je:

Materská škola, Stupava, ul. J. Kráľa č. l592/1 - pre voličov bývajúcich
v ul.:Bezručova, Bitúnková, Budovateľská,  Keltská, Krížna, Marcheggská,
Nad potokom,  Pri majeri, Pri potoku, S. Chalupku,  Zemanská

Miestom konania volieb v okrsku č. 4 je:

Kultúrny dom , Stupava, Agátová ul.č. 1097/9 – Výstavná sieň (vchod
od Sedliackeho dvora) - pre voličov bývajúcich v ul.: Agátová, Bernolákova, Bočná, Cementárenská, Dlhá, Fándlyho, J. Kráľa, Kukučínova, Kúpeľná,
Lipová, Mierová,   Na aleji, Robotnícka, Sládkovičova, Továrenská, Vajanského, Veterná, Wolkerova, Záhradná, Žabárňa

Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je:

Základná škola kpt.Nálepku, Stupava, Školská ul.č. 614/2 pre voličov
bývajúcich v ul.: Bazová, Cintorínska,   Hroznová, Karpatská, Kosatcová,
Konvalinková,  Kvetná, Krátka, Lúčna, Ľanová,  Malý Háj, Marianska,  Mlynská, M.Benku, Muštová, Na Dieloch, Na vyhliadke,  Na Pekárkach, Na stráni,
Na Vrchnú horu,  Okružná, Pod Kremenicou, Pri Greftoch, Pri kríži, Révová,   
Ružová,  Sadová, Stromová, Slnečná, Školská,  Veternicová,  Viničná, Vinohradská,  Zdravotnícka,  Zvončeková

Miestom konania volieb v okrsku č. 6 je:

Špeciálna základná škola, Stupava-Mást, ul. Záhumenská 50/A - pre
voličov bývajúcich v ul.: Bajzova, Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova,
Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Krajná,
Matuškova,   Moyzesova, Pri Polankach, Rovná, Stredná, Štúrova, Zadná,
Záhumenská, Železničná

V Stupave 6. 12. 2011

Mgr. Pavel Slezák, v.r.
primátor mesta

Perspektívy a šance Stupavy
Rok sa stretol s rokom, a ako poslanec
MsZ a predseda Komisie stavebnej,
rozvoja   mesta a životného prostredia si považujem za svoju povinnosť
oboznámiť verejnosť s našou činnosťou
za toto obdobie.
Ako všetci dobre vieme, stavebný
boom a euforický rozvoj príznačný pre
začiatok 21.storočia neobišiel ani naše
mesto. Tlak developerov a rozsiahla,
niekedy až nekontrolovateľná výstavba si vyžiadala svoju daň. Robili sa
ústupky z Územného plánu (ÚP) mesta,
rozvoj infraštruktúry silne zaostával za
stavebnými aktivitami investorov. Stupava sa rozrástla, ale počet obyvateľov
smerodatný pre podieľové dane narastá len pomaly. Výsledkom týchto snáh
sú domy postavené pri smetisku, súkromné ulice znemožňujúce ďalší rozvoj mesta, rozbité cesty, ktoré kedysi
viedli len do vinohradov, nedostatok
miest v predškolských zariadeniach.
Žiaľ, Stupava veľmi slabo využila potenciál developerského kapitálu a teraz sa budeme musieť popasovať sami.
Nechcem tento článok orientovať kriticky na svojich predchodcov, lebo toto
priniesla z veľkej časti doba a ani mi
neprináleží byť sudcom. Rád by som
zaujal konštruktívny postoj a hľadal
riešenia, ktoré dajú mestu lepšie perspektívy. Cieľom tohto článku nie je  
zhodnotenie všetkých konkrétnych
doporučení našej komisie, aj keď
k niektorým napr. Betonárka v Máste sa
vyjadrím, ale   zadefinovanie možných
riešení v oblasti ďalsieho rozvoja mesta.
Stojíme pred aktualizáciou Územného
plánu, ktorú by som pracovne nazval
konsolidácia. V prvom rade si musíme
uvedomiť, že tento strategický dokument nie je trhací kalendár a k jeho
zmenám treba pristupovať len v zákonom stanovených periódach, alebo
výnimočne pri zabezpečovaní úloh
a potrieb mesta. Územný plán je jediná
inštitúcia, pri ktorej má miestna samospráva, a teda jej prostredníctvom
občan, možnosť ovplyvniť rozvoj mesta. Nie je mysliteľné robiť zmeny ÚP na
objednávku rôznych subjektov, ktoré
sledujú len vlastné ciele a zisk.
Našou prvoradou úlohou je zmapovať
aktuálny stav so všetkými jeho negatívami, a nájsť optimálne riešenia na ich
odstránenie, resp. zmiernenie.K tomu
potrebujeme aktívny prístup občanov
pri verejnom prerokovávaní aktualizácie. Súčasný platný ÚP by som charakterizoval ako veľmi veľkorysý.Funkčné
plochy určené pre individuálnu bytovú výstavbu zabezpečujú potenciálny nárast obyvateľstva až o 100 %.
V súčastnosti máme ešte dostatok
nevyužitých pozemkov, takže pripravovaná aktualizácia by nemala riešiť
rozširovanie týchto plôch. Našou prioritou musia byť riešenia dynamickej

a statickej dopravy. V tejto oblasti sa
nám načrtá množstvo alternatív, ktoré
by bolo možné reálne v blízkej budúcnosti riešiť. V roku 2012 až 2013 je
naplánovaná realizácia svetelných križovatiek Hlavná-Záhumenská a Hlavná-Školská, ktorá vo vzájomnej súčinnosti pomôže plynulej doprave po
ceste 1. triedy I/2. Tiež bude prínosom pre zabezpečenie bezpečného
príchodu detí do školy.Toto riešenie by
malo byť financované predovšetkým
spoločnosťou LIDL a spoločnosťou
ZIPP. Ďalším riešením dynamickej dopravy Stupavy je vybudovanie okružnej
dvojsmernej križovatky pred Mástom,
ktorá bude zabezpečovať napojenie
na tzv. Mástský obchvat. Zo západnej
strany by mala vyúsťovať do budúceho
areálu fy. TESCO odkiaľ by bolo dobre
naplánovať komunikáciu smerom na
Štúrovú ulicu. Dynamická doprava by
sa takýmto riešením rozdelila v Stupave na tri plne funkčné vetvy, ktoré by
zabezpečili odbúranie premávky automobilov v centrálnej mestskej zóne.
Statickú dopravu je potrebné riešiť
obozretne pri každom udeľovaní Územného rozhodnutia. Každá plánovaná
výstavba musí riešiť túto problematiku
a v prípade stavieb v centrálnej mestskej zóne musí byť doložený posudok
odborne spôsobilého dopravného
inžiniera. Veľkosť stavby, jej využitie
a podlažnosť musí byť v rovnáhe
s množstvom nových parkovacích
miest. Aktualizácia ÚP musí myslieť
aj na potreby mesta a jeho úlohy
v náväznosti na štátnu legislatívu. Od
roku 2013 je mesto povinné separovať
biologicky rozložiteľný odpad. Na jeho
ekologickú likvidáciu musíme nájsť
vhodný priestor, ktorý bude v dosahu
dopravných komunikácií a v bezpečnej
vzdialenosti od obytnej zóny.Je jedno či
to bude mestská kompostátreň, pyrolytická stanica alebo bioplynová stanica, vhodný priestor musíme vytipovať
už dnes pri súčasnej aktualizácii ÚP
mesta.
Dovoľte mi, aby som sa vyjadril
aj ku kauze Betonárka Karovič
v Máste, o ktorej sa už veľa popísalo.
Dňa 25. 2. 2010 schválilo mestské
zastupiteľstvo pod bodom B/3 záverov
VZN mesta č. 2/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie ÚPN mesta Stupava
- zmena a doplnok č.1/2007. Týmto
rozhodnutím sa zmenila orná pôda
v máste o výmere 0,3604 ha na stavebnú funkčnú plochu F10 B-1. V návrhu
zmeny a doplnku č.1/2007 sa uvádza
v bode “Hlavný cieľ zmeny a doplnku”
citujem: Navrhnúť nové fukčnopriestorové využitie ornej pôdy v nezastavanom území mesta ako rozvojovú
funkčnú plochu a vytvoriť tak možnosti
pre rozvoj výroby, skladov, distribúcie
a technickej vybavenosti - uvažuje sa

Mesto Stupava spracovalo projekt s názvom „Bezpečnosť a meranie rýchlosti
v meste Stupava”. Realizáciou projektu
mesto Stupava chce získať financie
z grantu Rady vlády Slovenskej republiky na zakúpenie 4ks meračov rýchlosti. Každý obyvateľ Mesta Stupava musí
uznať, že je potrebné vykonať nevyhnutné opatrenia na ceste I/2, ktorá je
vedená intravilánom mesta Stupava.
Umiestnenie meračov rýchlosti na začiatok týchto ulíc:
 vstup do mesta Stupava od Bratislavy,
cesta I/2, Hlavná ulica.
 vstup do mesta Stupava od Malaciek,
Malacká ulica, cesta I/2.
 vstup do mesta Stupava, smer od
Vysoká pri Morave, ulica F. Kostku.
 vstup do Mesta Stupava, smer od
obce Borinka, Nová ulica
by vodičov upozorňovalo nielen na
rýchlosť ich vozidla, ale aj na to, že
vchádzajú do mesta, kde je dovolená
max rýchlosť 50 km/hod. Ďalej by
sa štatisticky vyhodnocovala hustota
premávky a priemerná rýchlosť vozidiel,

ktorá by mohla byť následne využívaná
pre potreby PZSR, ktorá by mohla
v daných lokalitách vykonávať merania rýchlosti v časoch, keď dochádza
k najčastejšiemu porušovaniu Zákona č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke. V neposlednom rade tieto tabule majú aj silný
psychologický efekt na vodičov, pomocou svetelného zobrazenia prekročenej
povolenej rýchlosti čoho následkom
je podvedomé zníženie rýchlosti vozidla. Predpokladáme, že inštalovaním
meračov rýchlosti dôjde k zníženiu
počtu dopravných nehôd práve na
týchto úsekoch a zároveň tým dôjde
k zvýšeniu bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov CP - chodcov!  MsÚ 

Príprava projektu - merače rýchlosti

Finančné zabezpečenie
Celkové predpokladané
finančné náklady:

12 912,00 EUR

Požadovaná suma
na dotáciu:

10 329,60 EUR

Vlastné zdroje 20%:

2 582,40 EUR

s výstavbou areálu stavebnej výroby
/výroba betónových zmesí/.
Schválenie tohto dokumentu mestským zastupiteľstvom dňa 25. 2. 2010
posunulo projekt betonárky do rúk
stavebného úradu, ktorý je prenesenou štátnou správou. Vyjadrenia
tohto orgánu už nie sú v dosahu poslancov.O rozhodnutiach stavebného
úradu poslanci nerozhodujú, všetky
jeho postupy riadi Stavebný zákon.
Preto aj keď sa dostala téma betonárky
Karovič na rokovanie Komisie stavebnej, rozvoja mesta a životného prostredia, táto po zistení súladu zamýšlanej
stavby s Územným plánom mesta
ďalej neriešila proces stavebného konania. Členovia komisie sa zamerali
na odporučenia regulatívov výstavby
a prevádzky betonárky. Predovšetkým
doporučili zabezpečiť zákaz používania stupavských komunikácií počas
výstavby a prevádzky betonárky.Ďalej
Komisia   doporučila jednať s investorom o budúcej spolupráci pri rozvoji infraštruktúry mesta. Po petícii
občanov a postúpení celého prípadu
na prešetrenie Krajskému stavebnému
úradu sme zorganizovali pracovné
stretnutie s vedúcim odboru kontroly
KSÚ, ktorého sa zúčastnil poslanec MsZ
Vladimír Holúbek, poslanec MsZ Ing.
Roman Gašparek a členka petičného
výboru p. Antónia Turanská. Kontrolným orgánom sme sa snažili objasniť
celkovú situáciu, ktorú sme zdedili po
predchádzajúcom zastupiteľstve, postoje občanov a možný dopad betonárky na životné prostredie. Pracovníci KSÚ zobrali na zreteľ naše argumenty a prisľúbili dôkladné prešetrenie
stavebného konania. Výsledkom bolo
rozhodnutie o zrušení stavebného povolenia betonárky Karovič. Investor sa
však odvolal na Ministerstvo výstavby
SR, preto dokument z KSÚ nenadobudol právoplatnosť. Stavba preto podľa
zákona oprávnene pokračuje ďalej.
Preto dňa 8.12.2011 poslanci MsZ
Holúbek, Gašparek a Gorbár podali
Podnet na nariadenie predbežného
opatrenia podľa § 43 Správneho poriadku na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Účelom
tohto kroku je pozastavenie stavebných prác až do ukončenia celého kontrolného procesu. Myslím si, že tieto
vyššie uvedené fakty jasne ukazujú pozornému čitateĺovi, kto je zodpovedný
za povolenie výstavby betonárky.

Na záver by som chcel vyzvať všetkých
spoluobčanov, aby sa viac zaujímali
o veci verejné, aby sa zúčastňovali
pravidelných stretnutí s poslancami,
aby ich zaujímal program MsZ, aby viac
navštevovali WEB stránku Stupavy
a všímali si oznamy na informačných tabuliach. Možno potom skôr predídeme
takýmto kauzám a budeme spoločne
budovať náš domov, našu Stupavu. 

Ing.Roman Gašparek 

Výstavba
v lokalite Panské

Mesto Stupava podpíše zmluvu o spolupráci s investorom výstavby rodinných domov v lokalite Panské (časť
Kolónie), kde sa investor zaviazal
k spoločnej realizácii projektu odvedenia dažďovej vody z tejto lokality.
Dlhoročný problém, ktorý sa spája
s prívalovými dažďami a problémom
vysokej spodnej vody najprv vyrieši
projekt, podľa ktorého sa pristúpi
k jeho realizácii. Investor sa zaviazal na tento účel preinvestovať cca
97 tis. €. Súčasťou prác bude revitalizácia jestvujúcich povrchových
zberačov - žľabov, ich zaústenia do
cestnej kanalizácie, vybudovanie
nových zberačov a riešenie ich
vyústenia. Realizácia prác sa predpokladá na jar roka 2012. Mesto týmto spôsobom chce doriešiť problém,
ktorý obyvateľov tejto časti Stupavy
zaťažuje a každoročne im spôsobuje
MsÚ 
škody. 
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Pozor drogy!
Droga je akákoľvek látka, ktorá je po
vstupe do živého organizmu schopná
pozmeniť jednu alebo viacero jeho
funkcií. Pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku.
Drogová závislosť je definovaná
neodolateľným želaním, nutkaním
alebo potrebou pokračovať v užívaní
drogy a drogu získavať akýmikoľvek
prostriedkami. Závislosť od drogy je
daná tendenciou zvyšovania dávky
drogy, psychickou a často aj fyzickou
závislosťou na jej účinkoch. Každá
drogová skupina vykazuje istú mieru
psychickej závislosti a tendenciu
k závislosti fyzickej. Napriek niektorým konštantným a špecifickým
príznakom ovplyvnenia drogou, existuje značná variabilita v účinkoch
u konkrétnych jedincov, ktorých osobná predispozícia k závislosti od
drogy zohráva významnú úlohu. Jedným zo získaných ovplyvňujúcich
faktorov možnej závislosti na droge
najmä psychickej predstavujú tzv.
peristatické faktory, t.j. faktory vplyvu skupiny, okolia, kultúrnych štýlov
a iných sociologických aspektov.
Drogová problematika už dávno nie je
problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci
hranice krajín a kontinentov, ktorý vedie k výrazným medicínskym, sociologickým a ekonomickým dôsledkom
s chabou a naivnou snahou na univerzálne riešenie. Jedinou možnosťou
je poskytnúť širokej verejnosti čo
najpravdivejšie informácie o márnom
hľadaní chemického raja.

Nelegálne drogy
Drogy kokaínového typu
Zdroje drogy

Prírodným zdrojom kokaínu je rastlina kokaínovníka z pantropického
rodu Erythroxylon. Najvhodnejší
geograficko-klimatický región sveta
sú náhorné plošiny východných
Ánd. Prispôsobenému variantu rastliny sa dobre darí aj v podmienkach
dažďových pralesov. Na rastlinné alkaloidy chudobnejší variant „epadu”
sa preto rozšíril aj v Amazónii. Erythroxylon coca je až 2 metre vysoký ker
s výrazne žilkovanými listami. Drevina má načervenalú farbu, od ktorej
bol odvodený aj botanický názov. Kokové listy sa zberajú trikrát do roka.
Kokaín je zneužívaný v niekoľkých
variantoch: Listy kokaínovníka sa
žuvajú, bez akejkoľvej ďalšej úpravy
najmä v oblasti Ánd. V listoch kokaínovníku je obsiahnuté približne
0,5 až 1% kokaínu. Free base - voľná
báza predstavuje kokaín separovaný
od kyslého radikálu. Už pri bežnom
zahrievaní vedie k odparovaniu, čím
umožňuje jeho inhaláciu (vdychovanie). Kokaín je možné rozpoznať
od iných drogových skupín najmä
skutočnosťou, že je to jemne zrnitý
prášok, bez zápachu, ktorý po degustácii jazykom chladí, vyvolá znecitlivenie a pocit chladu na jazyku.
Hydrochlorid kokaínu je o-mnoho
viac termostabilnejší, t. j. jeho teplota
tavenia je vyššia ako u voľnej bázy
kokaínu, preto je tento drogový variant zneužívaný predovšetkým na
tzv. sniffing či dokonca vpichovanie
do tela. Crack (angl. crack - praskanie) je bikarbonátom formovaná
báza kokaínu, čo umožnuje inhaláciu
a zvyšuje účinnosť kokaínu. Okrem
vyššie uvedených variant kokaínu sa
táto droga veľmi často kombinuje do
rôznych zmesí v snahe znižovania
ceny. Príkladom zmesí kokaínu je
speedball, kde je kokaín kombinovaný
s heroínom, či bazooka v kombinácii
s marihuanou.
Na ulici sa kokaín predáva pod rôznymi menami. Crack house (krekové
byty) ponúkajú coke, „C”, stardust,
blow, white lady, snow, v slovenských
obmenách: kolu, sneh, koks a iné.

Mestská polícia informuje

Spôsoby užívania
Hlavným a najčastejším spôsobom
aplikácie drogy je sniffing, t.j. vdychovanie drogy v prášku cez nosové otvory. Kokaín je usporiadaný do úzkych
koľajníc a pomocou tenkej trubičky,
prípadne zrolovanej bankovky je na viackrát vdýchnutý striedavo do jednej
a následne druhej nosnej dierky.
Sliznica nosa obsahuje nervové
zakončenia čuchového nervu, pomocou ktorého sa kokaín priamo
a rýchlo dostáva do mozgu. Typickým chorobným nálezom u ľudí
s rozvinou závislosťou od kokaínu
je prederavenie nosovej prepážky.
Zriedkavejšie je vdychovanie z chrbtovej plochy ruky, resp. z dlane. Klasické crack house sú preto často bez

Ilustračný obrázok. 

Zdroj: Internet.

okien a možnosti prievanu. Niektoré
varianty kokaínu možno vpraviť do
tela aj tzv. paranterálne, t.j. mimo
črevný trakt, teda injekčne. Kokaín
sa vo forme hydrochloridu vstrekuje
do žily (i.v.), zriedkavejšie aj pod kožu
(s.c.) alebo vnútrosvalovo (i.m.). Kokaín a jeho vyrianty sa veľmi často
v drogovo závislej komunite používa
ako súčasť sexuálnych praktík,
pri kto-rých sa kokaín vtiera vo
forme maste do vagíny alebo análneho otvoru. Fajčenie drog s obsahom kokaínu je viazané najmä
na termostabilitu drogového variantu. Crack sa fajčí v malých sklenených fajočkách. Free base sa fajčí
v malých fajočkách s prímesou oleja.

Účinky

Kokaín sa po vdýchnutí cez nos veľmi
rýchlo dostáva priamo do mozgu
prostredníctvom dráhy čuchového
nervu, resp. sa o niečo pomalšie absorbuje v najmenších funkčných
jednotkách pľúc do krvi. Po aplikácií
vzniká rýchly euforizujúci účinok,
ktorý je podmienený uvoľnením
niektorých látok (neuromediátorov)
v mozgu, a to na istých špecifických
miestach. Dostavuje sa pocit sily,
narastá sexuálna apetencia (stimulácia libida). U chronických závislosti
sa však paradoxne objavujú poruchy
sexuálnych funkcií. Kokaín je drogou,

Erythroxylon coca. 

ktorá sa najviac ovplyvňuje ľudskú
sexualitu, čo sa môže prejavovať až
extrémnym sexuálnym správaním
ako sú nymfománia či satyriáza
(u mužov). Produktívne poruchy vnímania (halucinácie, ilúzie) či myslenia
(bludy) nie sú typické, avšak môžu sa
objaviť pri rozvinutých závislostiach.
Kokaín spôsobuje vo všeobecnosti
stimuláciu sympatikového nervového
systému, čo vedie k zvýšeniu hladiny
adrenalínu a jemu podobných látok v
krvi. Dostavuje sa pocit výkonnosti,
potlačenie pocitu únavy a hladu.
Okrem zmeny psychických funkcií
patrí medzi sprievodné javy užitia
kokaínu najmä zvýšená frekvencia
činnosti srdca, zrýchlenie dýchania,
rozšírenie zreníc, zvýšenie krvného
tlaku, zvýšenie motorickej aktivity,
nekľud, niekedy pocit na zvracanie
a zvracanie.
Medzi dlhodobé účinky užívania kokaínu patrí najmä celkový pokles
hmotnosti, už spomínané prederavenie nosovej prepážky, trvalý nepokoj,
poruchy spánku, precitlivelosť na
rôzne, najmä akustické podnety, opakované bolesti brucha, hnačky a vo
vystupňovaných prípadoch až poruchy
vedomia
(delírium),
stihomam,
depresie. Stavy opakovaného akútneho ovplyvnenia kokaínom, striedané
s krátkymi periódami abstinencie
vedú k ťažkým psychickým a fyzickým
zmenám, ktoré bez odbornej pomoci
končia samovraždou, či zlyhaním
základných životných funkcií.

Zdravotné riziká pri užívaní
kokaínu

Kokaín je stimulátorom sympatikového nervového systému, už pri
prvom podaní vedie k neúmernému
zvyšovaniu
tepovej
frekvencie,
k zvyšovaniu krvného tlaku a k zúženiu vencovitých tepien srdca, ktoré
zásobujú kyslíkom srdcový sval. Už
pri prvom podaní kokaínu a jeho
variánt môže dôjsť k rozvoju infarktu
srdcového svalu, k vzniku fatálnych
porúch srdcového rytmu, vzniku
krvácania do mozgu v dôsledku kritického vzostupu krvného tlaku.
V súvislosti s tehotenstvom sa vyskytujú poruchy krvného zásobenia plodu s možnosťou predčasných
pôrodov najmä v rozmedzí 24. až 28.
týždňa gravidity. Prestup kokaínu
do cirkulácie plodu môže znamenať
rastové zaostávanie, ako aj vývojové poruchy plodu. Pri dohodobom
užívaní kokaínu sa vyskytujú morfologické zmeny srdcovej svaloviny,
ktorá stráca funkčné rezervy, dochádza k poruchám vzdušnosti pľúc, čím
sa zvyšuje tlak v pľúcnom riečisku,
čo v konečnom dôsledku opätovne
zaťažuje srdce. V rámci pľúcnych
ochorení sa môže objaviť pľúcna TBC
(tuberkulóza), ale aj iné nešpecifické
zápalové ochorenia pľúcneho tkaniva.
K rizikám opakovaného, ale aj jednorázového užívania kokaínu patria
taktiež psychické poruchy s prejavmi
depresie, paranoje, či porúch osobnosti.

Zdroj: internet
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Drogy opiátového typu
Zdroje drogy
Mak siaty (Papaver somniferum var.
Album Linné) predstavuje základný
a prirodzený zdroj ópia a jeho derivátov. Výťažnosť a množstvo účinných
alkaloidov v rastline maku závisí od
jej fytochemických vlastnosti, ktoré sú
podmienené geografickou lokalitou
a
klimatickými
podmienkami.
U nás rastie vlčí mak (Papaver rhoeas Linné), ktorý neobsahuje nijaké
potenciálne využiteľné alkaloidy.
Najvýznamnejšia lokalita sveta na
pestovanie maku je Zlatý trojuholník:
Thajsko, Barma, Laos, ale okrem toho
aj Čína, India, Turecko a Pakistan.
Medzi drogové varianty ópiátového
typu závislosti patrí: surové ópium
s obsahom 10% morfínu. Surové
ópium možno fajčiť. Vyskytuje sa
aj v ďalších podobách ako napr. gálí
(India); čandu (purifikované ópium);
dross (popol z vyfajčeného ópia - nízka
cena); morfín (najdôležitejší prírodný alkaoid ópia - prášok alebo roztok); heroín (polosyntetický derivát
- diacetylmorfín); syntetické opiáty
(oficiálne prípravky farmaceutického
priemyslu) a napokon superheroín
(metylfentanyl - asi 100 násobne
silnejší než heroín). Na čiernom trhu
sa konzumenti opiátov stretávajú
s názvami ako: Morph, dust, „H”,
háčko, herák, kakao, smack, horse.
Ópium je vo forme mierne lepkavého
prášku, sivozelenej farby, ktoré sa
predáva vo forme malých guličiek.
Veľmi nápadný je pach po splesnivenom maku. Morfín je vo forme solí,
ako biely až žltkastý prášok, ktorý
vytvára malé polygonálne kryštáliky.
Heroín sa vyskytuje vo forme bieleho
prášku v podobe solí, často s prímesou
sušeného mlieka, jedlej sódy a pod.
Užívania heroínu v komunite je veľmi
častým javom. Shooting gallery sú
miesta ako opustené stavby, súkromné byty, či podzemné priestory,
v ktorých sa pravidelne stretávajú
ľudia závislí od heroínu.

Spôsoby užívania

Surové ópium sa fajčí v drevených,
hlinených alebo sklenených vodných fajkách, a to v ležiacej polohe,
pretože sprievodným príznakom
fajčenia ópia je pocit na zvracanie.
Výnimočne bola zaznamenaná tzv.
ópiofagia - pitie ópiovej tinktúry.
Morfín vykazuje dobrú rozpustnosť
vo vode, preto sa aplikuje injekčne,
a to podkožne, vnútrosvalovo, resp.
vnútrožilne. Heroín sa vpravuje do
organizmu podkožne (aj tzv. skin
popping - viacsmerné vpravovanie
pod kožu z jedného vpichu), vnútrosvalovo a vnútrožilne (mainline).
V čase vojny vo Vietname bolo
fajčenie heroínu bežnou praktikou
medzi americkými vojakmi. Na Slovensku sa vyskytla forma inhalácie
výparov heorínu na lyžičke pri jej
zahrievaní nad zapaľovačom.

Účinky

Účinky opiátových derivátov drog
spôsobujú rýchly euforizujúci efekt

Mak siaty.

hlavne po injekčnom podaní. Typickým prejavom akútneho ovplyvnenia
drogou sú letargické stavy preživané
v pasívnej polohe s výskytom porúch
vnímania (halucinácie, ilúzie). Opiáty
sú klasickou drogovou skupinou
slastného zabudnutia. Z telesných
prejavovov dochádza k poklesu
frekvencie srdca a ventilácie. Dochádza k zvýšenému poteniu, svrbeniu
pokožky, bolestiami hlavy. Typickým
príznakom je výrazné zúženie zreníc
v priebehu akútneho ovplyvnenia.

Zdravotné riziká
zneužívania opiátov

Jednorázové podanie opiátov sa
vyznačuje vysokou mierou variability účinkov. Nie každý ľudský jedinec reaguje na opiáty rovnako. Po
krátkodobej eufórii sa môže dostaviť
ťažký depresívny stav a úzkosť.
V súvislosti s aplikáciou heroínu po
prvýkrát sa vyskytuje aj riziko náhlej
smrti. Táto eventualita je vysvetľovaná
neschopnosťou organizmu prijať
a spracovať akékoľvek aj minimálne
množstvo heroínu (tzv. idiosynkratický efekt). V prípadoch rozvinutých
závislostí dochádza k postupnej
strate fyzickej výkonnosti, vyskytujú
sa ťažké poruchy pamäte, egocentrizmus, zvýšená unaviteľnosť, záchvaty
úzkosti, paranoidné stavy, zápchy
či naopak tzv. heroínové hnačky,
neschopnosť vôľou riadeného správania, poruchy menštruácie, ťažké
zápalové postihnutie v miestach aplikácie drogy. Významným rizikom
komunitného spôsobu života konzumentov heroinu je výskyt najmä
chronických zápalových ochorení
pečene (hepatitída typu C, ale aj B,
či iné krvou prenosné hepatitídy)
pri používaní spoločných injekčných
ihiel. Imunitný systém môže po
dlhšom čase reagovať vznikom zápalového postihnutie mozgových
ciev s následnými fatálnymi dôsledkami na mozgové tkanivo najmä
v oblasti bazálnych ganglií. Pľúcne
tkanivo reaguje u rozvinutých závislostí na heroíne vznikom fibrózy
pľúc. Drobné cievy dokonca aj na
vzdialenejšícj miestach od miest
vpichov sa upchávajú, čím dochádza
k
poškodeniu
najmä
pečene
a obličiek. Riziko šírenia HIV infekcie
je omnoho štatisticky významnejšie
u ľudí závislých na heroíne.
Abstinenčné príznaky sa v prípade opiátov, najmä heroínu
vyskytujú po cca 5 - 15 hodinách.
Abstinenčný syndróm je typický
najmä výrazným slzením, vodnatým
výtokom z nosa, studeným potom,
zvýšenou frekcenciou srdca, husou kožou, vydesením, dezorientáciou a celkovou vyčerpanosťou.
V tomto stave sa často vyskytujú
záchvaty nekontroľovanej agresie namierené proti okoliu, ale aj proti sebe,
preto sa nikdy neodporúča zostávať
osamote s človekom drogovo závislým od heroínu. 

Vaša Mestská polícia 

Zdroj: internet
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Mestskí policajti reagovali na výzvu
V tomto predvianočnom čase sa kolektív pracovníkov Mestskej polície
a kamerového systému rozhodli zareagovať na výzvu lekárov nemocnice v Banskej Bystrici a prispieť
finančnou čiastkou na zdravotnícke
pomôcky pre tri deti z dvoch sociálne
slabých rodín, ktoré sú postihnuté
dedičnou, nevyliečiteľnou chorobou
- cystickou fibrózou. Finančným darom sa podarilo zabezpečiť zdravotné
pomôcky deťom na celý jeden rok.
O aktivite Mestskej polície sa dozvedeli
aj mnohí   podnikatelia, občania mesta
Stupava a jeho okolia, vďaka ktorým
bolo možné deťom odovzdať množstvo
darčekov v podobe hračiek, kníh, ovocia,
sladkostí a oblečenia, ktoré sa objavili
pod vianočným stromčekom na jednom
z oddelení Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou v Banskej Bystrici.  





Foto: Archív Mestskej polície

Všetkým štedrým darcom a nielen im,
chcem touto cestou vysloviť poďakovanie za obdarované deti a popriať pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia v roku 2012.  náčelník MsP 

Foto: Archív Mestskej polície

Miestne poplatky za odpady podľa príloh k VZN č. 14/2011

Kino X sa nachádza v priestoroch Komorného kultúrneho centra v budove MKIC
Stupava na druhom poschodí. Pokladňa kina na 1. poschodí je otvorená v každý premietací deň, vždy 30minút pred prvým premietaním. V pokladni kina je možnosť
platby platobnou kartou. Vstupenky je možné zakúpiť aj na stránke www.kinox.sk.
Ceny vstupného: 2D projekcia 4 €, 3D projekcia 6,50 €. Zmena programu vyhradená.
www.kinox.sk
Tešíme sa na Vašu návštevu. 

1) Sadzba poplatku je :
1.1 u fyzických osôb - čl. II ods. 1 písm. a)
tohto nariadenia:
a) za každú osobu prihlásenú na trvalý alebo prechodný pobyt – 33,- € za osobu a
kalendárny rok,
b) vlastník alebo užívateľ stavby slúžiacej
na individuálnu rekreáciu (záhradné a
rekreačné chatky, domčeky, prístrešky)
platia poplatok podľa počtu dní, počas
ktorých užívajú alebo sú oprávnení
užívať nehnuteľnosť v kalendárnom
roku, minimálne však 4/10 ročného
poplatku, t.j. 13,20 € za nehnuteľnosť a
kalendárny rok,
c) pri týždennom vývoze (52 x ročne)
105,70 € za 110 litrovú nádobu na komunálny odpad v prípade, že poplatník
požiada o častejší vývoz nádoby, ako má
nárok, alebo ak požiada o nádobu naviac,
d) pri dvojtýždennom vývoze (26 x ročne)
52,84 € za 110 litrovú nádobu na komunálny odpad v prípade, že poplatník
požiada o častejší vývoz nádoby, ako má
nárok, alebo ak požiada o nádobu naviac,
e) pri týždennom vývoze (52 x ročne)
115,29 € za 120 litrovú nádobu na komunálny odpad v prípade, že poplatník
požiada o častejší vývoz nádoby, ako má
nárok alebo ak požiada o nádobu naviac,
f) pri dvojtýždennom vývoze (26 x ročne)
57,64 € za 120 litrovú nádobu na ko-

munálny odpad v prípade, že poplatník
požiada o častejší vývoz nádoby, ako má
nárok, alebo ak požiada o nádobu naviac.
1.2 u právnických osôb a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie – čl. II ods.
1 písm. b) a c) tohto nariadenia:
a) pri týždennom vývoze (52 x ročne)
105,70 € za 110 litrovú nádobu na komunálny odpad,
b) pri dvojtýždennom vývoze (26 x ročne)
52,84 € za 110 litrovú nádobu na komunálny odpad,
c) pri týždennom vývoze (52 x ročne)
115,29 € za 120 litrovú nádobu na komunálny odpad,
d) pri dvojtýždennom vývoze (26 x ročne)
57,64 € za 120 litrovú nádobu na komunálny odpad,
e) pri týždennom vývoze (52 x ročne)
230,64 € za 240 litrovú nádobu na komunálny odpad,
f) pri týždennom vývoze (52 x ročne)
855,89 € za 1100 litrovú nádobu na
komunálny odpad,
g) pri vývoze 2 x do týždňa (104 x ročne)
1711,78 € za 1100 litrovú nádobu na
komunálny odpad,
h) 33,- € na zamestnanca v prípade, že
nepoužívajú nádobu na komunálny odpad.
2) Ak viacero podnikateľov používa
spoločnú zbernú nádobu, vlastník alebo
nájomca nádoby písomne oznámi mestu Stupava, aký podiel z nádoby v litroch

využívajú. Sadzba poplatku sa určí podľa
ods. 1.2 písm. a), b), c), d) tejto prílohy a
podľa množstva sa rozdelí medzi nich.
3) Ak používa podnikateľ nádobu spoločne
s domácnosťou, poplatok sa vypočíta
podľa bodu 1.2 písm. h) tejto prílohy.
4) V prípade, že správca, vlastník alebo
užívateľ nehnuteľnosti nie je vlastníkom zberných nádob, zvyšuje sa
sadzba miestneho poplatku o 4,08 € za
využívanie každej 110, 120 alebo 240 litrovej nádoby a o 81,09 € za využívanie
každého 1100 litrového kontajnera.
5) Pre bytové domy sa určuje paušálna
sadzba za užívanie zberných nádob,
a to vo výške 2,75 € za osobu a rok. Táto
sadzba sa použije pre všetky bytové
domy, ktoré majú v užívaní zbernú nádobu na komunálny odpad s objemom
1100 l, ktorá je vo vlastníctve Mesta
Stupava.
6) Ak sa takto zberné nádoby využívajú
len v časti kalendárneho roka, sadzba sa
zvyšuje len o pomernú časť uvedených
súm za každý aj začatý mesiac.
7) Ak sa poplatník prihlási k poplatkovej
povinnosti v priebehu roka, platí poplatok zaužívanie zbernej nádoby podľa
alikvotnej časti za každý začatý mesiac. Ak poplatníkovi zanikne povinnosť
platiť miestny poplatok, poplatok za
užívanie zbernej nádoby mu bude vyrubený za každý začatý mesiac. Prípadný
preplatok sa mu vráti.
Celé znenia VZN nájdete na www.stupava.sk
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Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stupava

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stupava o dani
z nehnuteľností č. 12/2011
Mesto Stupava v zmysle ustanovenia § 4
ods.1 a ods.3 písm.c) a  § 6 ods.1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.5 a 6, § 8 ods.2, § 12 ods.
1, 2 a 3, § 16 ods.1, 2, § 17 ods.2, 3 a 4,
§ 20 ods.4,  § 21 ods.2  a § 103 zákona
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov ustanovuje

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie
upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území
Mesta Stupava, ktoré je správcom dane.

Článok II.
Daň z pozemkov
Základ dane

1) Základom dane z pozemkov   pre
pozemky druhu  orná pôda, vinice,
ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov, určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za
1 m2 uvedenej  v prílohe č.1 zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
v zmysle   ktorej   hodnota pozemkov   pre Mesto Stupava je   podľa
katastrálnych území nasledovná:
orná pôda,
vinice, ov. sady

k. ú. Stupava
0,5460 €
k. ú. Mást I.
0,6300 €
k. ú. Mást II.
0,5988 €
k. ú. Mást III.
0,9958 €
k. ú. Z. Bystrica 0,8696 €
II.(Hrubé Lúky)
k. ú. Z. Bystrica 0,5988 €
III. (Bystrická Hora)

trvalé trávnaté porasty

0,0889 €
0,0683 €
0,1055 €
0,1035 €
0,1390 €

0,1055 €

2) Základom dane z pozemkov pre
lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je
hodnota pozemku bez porastov
pre Mesto Stupava určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty za 1 m2 vo výške 0,10 €
u lesných pozemkov, na ktorých sú
hospodárske lesy a hodnoty za1m2
vo výške  0,25 €  u rybníkov s chovom rýb a ostatných hospodársky
využívaných vodných plôch. Takto
určená hodnota pozemku sa použije
len, ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom.
3) Základom dane z pozemkov pre
pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné
pozemky a ostatné plochy   je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2, uvedenej v prílohe č. 2 zákona č.582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, podľa
ktorej je hodnota pozemkov pre
Mesto Stupava nasledovná:
a) stavebné pozemky
21,24 €
b) záhrady
2,12 €
c) zast. plochy a nádvoria
2,12 €
d) ostatné plochy
2,12 €

Sadzba dane

Správca dane na území celého mesta
Stupava určuje ročnú sadzbu dane z
pozemkov pre pozemky druhu :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty 0,60
% zo základu dane
b) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  2,00 %  zo základu
dane
c) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
2,00 % zo základu dane

d) záhrady 0,70 % zo základu dane
e) zastavané plochy a nádvoria 0,70 %  
zo základu dane
f) ostatné plochy 0,70 % zo základu
dane
g) stavebné pozemky 1,20 % zo základu dane

Článok III.
Daň zo stavieb
Sadzba dane

1) Správca dane na území celého mesta
Stupava určuje ročnú sadzbu dane
zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške :
a) 0,20 €    za stavby na bývanie
a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,15 €   za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  
stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie
vlastnej
pôdohospodárskej
produkcie vrátane   stavieb na
vlastnú administratívu,
c) 0,80 € za stavby rekreačných
a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,50 € za samostatne stojace
garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto
účely postavené mimo bytových
domov
e) 2,00 €  za priemyselné stavby a
stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
f) 2,00 € za stavby na ostatné
podnikanie a na zárobkovú  činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
g) 0,70 €  za ostatné stavby neuvedené v písmenách a. - f.
2) Pri viacpodlažných stavbách sa ročná
sadzba uvedená v ods. 1) zvyšuje
o 0,07 €   za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.

Článok IV.
Daň z bytov
Sadzba dane

Správca dane  určuje ročnú sadzbu dane
z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru vo
výške :
a) 0,20 €   za byty
b) 2,00 €   za nebytové priestory, určené
na podnikanie, alebo inú zárobkovú
činnosť
c) 0,50 € za nebytové priestory, určené
na garážovanie a ostatné nebytové
priestory

Článok V.
Oslobodenie od dane
a zníženie dane

1) Správca dane ustanovuje, že od dane
sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b) pozemky verejne prístupných
parkov, priestorov a športovísk,
c) stavby alebo byty slúžiace
školám, školským zariadeniam,
stavby užívané na účely sociálnej pomoci, múzeá, galérie,
knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové
zariadenia,
d) pozemky užívané školami a
školskými zariadeniami
2) Správca dane poskytuje zníženie :
a) dane z pozemkov, stavieb a bytov vo vlastníctve právnických
osôb, ktoré nie sú založené alebo
zriadené  na podnikanie o 50 %,
b) dane z pozemkov, ktorých vlast-

níkmi sú občania v hmotnej
núdzi (zák.   č. 599/2003 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi v znení
neskorších predpisov),   alebo
občania starší ako 70 rokov, ak
tieto pozemky slúžia výhradne
na ich osobnú potrebu o 30 %,
c) dane zo stavieb na bývanie
a bytov  vo vlastníctve občanov
v hmotnej núdzi (zák. č. 599
/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi v znení neskorších predpisov), občanov starších ako 70
rokov, alebo občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo
úplne bezvládnych občanov,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
o 50 %,
d) dane za garáže vo vlastníctve
občanov starších ako 70 rokov,
alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu,  ktoré  slúžia pre motorové
vozidlo používané na ich dopravu o 50 %,
e) dane za stavby alebo byty,
ktorých využitie je obmedzené
z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery, alebo
umiestnenia na podkopanom
pozemku o 30 %.
3) Pri súbehu znížení dane sa uplatní
zníženie dane výhodnejšie pre
daňovníka.

4) Doklady preukazujúce dôvody pre
poskytnutie daňového zníženia
predloží daňovník správcovi   dane
do termínu na podanie daňového
priznania t.j. do 31. januára
zdaňovacieho obdobia.

Článok VI.
Vyrubovanie dane

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu
ako 3 €  nebude vyrubovať ani vyberať.

Článok VII.
Platenie dane

1) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje  35 €  a právnickej
osobe 500 € je splatná naraz v
termíne do 31.mája príslušného
zdaňovacieho obdobia.
2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje 35 €  a právnickej osobe 500 € je splatná v štyroch splátkach. Prvá splátka je splatná do
31.mája, druhá splátka je splatná
v termíne do 31.júla,  tretia splátka
je splatná v termíne do 30.septembra a štvrtá splátka je splatná v termíne do 30.novembra.
3) Daňovník môže vyrubenú daň
splatnú podľa odseku 2) zaplatiť
narazv termíne prvej splátky.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecné záväzné nariadenie
Mesta Stupava č. 12/2011 o dani
z nehnuteľností schválilo Mestské
zastupiteľstvo Stupava dňa 1. 12.
2011 v bode B/3.
2) Toto všeobecné záväzné nariadenie
Mesta Stupava č. 12/2011 o dani z
nehnuteľností nadobúda účinnosť
1. januára 2012.
3) Účinnosťou
tohto
všeobecne
záväzného
nariadenia
Mesta
Stupava č. 12/2011 o dani z
nehnuteľností sa ruší všeobencné
záväzné nariadenie č. 7/2009 o dani

4. január 2012

Mesto Stupava v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta
Stupava č. 13/2011 o miestnych daniach
ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Mestské zastupiteľstvo   v Stupave
podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona
č.  582/2004 Z.z. o miestnych  daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady  zavádza s účinnosťou od  1. januára 2012  
tieto miestne dane :

ČASŤ II.
DRUHY A SPRÁVA MIESTNYCH
DANÍ A POPLATKOV

l. Miestnymi daňami a poplatkami,
ktoré ukladá mesto, sú :
a ) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,  
c) daň za ubytovanie,
d) daň z nehnuteľnosti,
e) miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
2. Podmienky uloženia miestnej dane
z nehnuteľností sú upravené vo
všeobecne záväznom nariadení
mesta Stupava (ďalej len „VZN“)
č.12 /2011, miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je upravený vo VZN č.
14/2011 a daň za užívanie   verejného
priestranstva na  trvalé   parkovanie
vozidla na základe vydaného rozhodnutia mesta mimo stráženého parkoviska je   upravená vo všeobecne
záväznom nariadení mesta Stupava
(ďalej len „VZN“) č. 5/2009.
3. Miestne dane a miestny poplatok
podľa ods. 1 a 2 spravuje mesto Stupava (správca dane).

ČASŤ III.
DAŇ ZA PSA
Článok l.
Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší
ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území
mesta Stupava.

Článok 2
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická
osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať,
kto psa vlastní.

Článok 3
Základ dane

Základom dane je počet psov.

Článok 4
Sadzba dane

1. Sadzba dane za kalendárny rok je:  
a) 26,- €  za jedného psa držaného
v bytových domoch
b) 5,- € za jedného psa držaného
v rodinnom dome alebo v inom
objekte neslúžiacom na trvalé
bývanie
c) 33,- € za jedného psa držaného v
objektoch právnických osôb.
2. Daň podľa písmena a) až c) sa vyrubuje podľa počtu držaných psov.

Článok 5
Oslobodenie od dane

1. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely
a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom na
sprevádzanie nevidomej osoby,

d) pes, ktorého vlastní občan s
ťažkým zdravotným postihnutím,
e) pes, ktorého chová osamelo žijúci
dôchodca.
2. Vlastník alebo držiteľ psa, ktorý
uplatní nárok na oslobodenie od
dane podľa ods. 1 písm. a) až e), je
povinný uplatnený nárok správcovi dane preukázať. Oslobodenie
od dane trvá po dobu existencie
dôvodov podľa ods. 1 písm. a) až e).

Článok 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa článku 1. tohto VZN
a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už
nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Článok 7
Oznamovacia povinnosť
a platenie dane

1. Daňovník je povinný   písomne
oznámiť vznik daňovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti.   Mesto vyrubi
daň  platobným výmerom. Vyrúbená
daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  
2. V ďalších zdaňovacích  obdobiach   je
daň za psa na zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrúbenia do 31. januára  
príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v
priebehu zdaňovacieho obdobia a
daňovník to oznámi správcovi dane  
najneskôr  do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti   podľa článku
6, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak
daňovník v uvedenej lehote   zánik
daňovej povinnosti neoznámil.

ČASŤ IV.
DAŇ ZA UŽÍVANIE
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok l
Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie
verejného priestranstva je osobitné
užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným  priestranstvom  na účely  
tohto VZN sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom na účely tohto
VZN nie sú pozemky, ktoré mesto
prenajalo podľa osobitného zákona.
3. Osobitným užívaním verejného
priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie  služieb,  umiestnenie
stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla na základe rozhodnutia mesta mimo stráženého parkoviska, umiestnenie informačného,
reklamného a propagačného zariadenia, a podobne.
4. Podmienky povoľovania, umiestňovania, užívania, údržby a odstraňovania informačného, reklamného
a propagačného zariadenia ustanovuje osobitné   VZN mesta Stupava č.4/2007. Predmetom dane sú
informačné, reklamné a propagačné
zariadenia umiestnené na verejnom
priestranstve.
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Článok 2
Daňovník

Článok 6
Oslobodenie od dane

Daňovníkom je fyzická osoba, alebo
právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Od   dane   je   oslobodená   príspevková
organizácia   mesta  -   Mestské kultúrne
a informačné  centrum v Stupave.

Článok 3
Základ dane

Na účely tohto nariadenia sa za centrum mesta považuje: Nám. SNP,   ulice   
Hlavná až po Hviezdoslavovu (Drogéria
Faladro) vrátane priľahlých chodníkov,
parkovísk,   ulica Mlynská, Agátová,
Námestie Sv. Trojice a Námestie M.R.
Štefánika. Sadzba dane je za každý   aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného
priestranstva a každý aj začatý deň:
l. za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb vo výške :
a) 0,30 € /m2/deň v centre mesta
b) 0,20 € /m2/ deň mimo centra
mesta
2. za umiestnenie cirkusov, lunaparkov
a iných atrakcií a podujatí sa platí
paušálna daň vo výške  33,- € za deň.
Daň je splatná pri vydaní povolenia
na umiestnenie.
3. za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre stavebné a rekonštrukčné práce
inžinierskych sietí, prevádzkové
výkopy, zabezpečovacie zariadenia
pri padaní omietky a na skládku
materiálu a odpadu každého druhu
a pod.
a) 0,03 € /m2/ deň pre poplatníka
so stavebným povolením alebo
ohlásením drobnej stavby
b) 0,10 €/m2/deň v ostatných prípadoch.
4. letné terasy :
a) 0,10 €/m2/deň v sezónnych mesiacoch máj – september
b) 60 % sezónnej sadzby mesačne
v mesiacoch október – apríl, ak je
zabratie verejného priestranstva
povolené aj v týchto mesiacoch
a technické riešenie neumožňuje
po skončení   sezóny opakovanú
demontáž a montáž.
5. umiestnenie informačného, reklamného  a propagačného zariadenia :
a) 0,40 €/m2/deň v centre mesta
b) 0,30 €/m2/deň mimo centra
mesta.

Článok 4
Splatnosť dane

Daň je s výnimkou paušálnej dane podľa
čl. 3 ods. 2 tohto VZN splatná do 15 dní
odo dňa doručenia platobného výmeru.

Článok 5
Vznik a zánik
daňovej povinnosti

l. Daňová povinnosť vzniká   dňom
začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia   
užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník je povinný oznámiť
svoj zámer osobitného užívania
verejného priestranstva správcovi
dane  najneskôr v deň vzniku  daňovej
povinnosti a požiadať písomne
o súhlas so zabratím   verejného
priestranstva. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené
zabratie verejného priestranstva. Ak daňová povinnosť zanikne
a daňovník oznámi túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane   za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej
časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote   zánik daňovej povinnosti neoznámi. Oznámenie podľa
tohto odseku urobí daňovník na
príslušnom tlačive.
3. Správca dane vyrúbi daň platobných
výmerom. Vyrúbená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.

ČASŤ V.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok l.
Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej
osoby v zariadení, ktorého kategorizáciu
určuje osobitný predpis.2) (ďalej len
„zariadenie“)

Článok 2
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa
v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Článok 3
Základ dane

Základom dane za ubytovanie je počet
prenocovaní fyzických osôb v zariadení.

Článok 4
Sadzba dane

Sadzba dane je 0,50 € za osobu a prenocovanie v zariadení.

Článok 5
Platiteľ dane

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje.

Článok 6
Splatnosť dane

Platiteľ dane je povinný zaplatiť daň
do 15. dňa po skončení kalendárneho
štvrťroka na bežný účet mesta Stupava
alebo v hotovosti do pokladne mestského úradu na základe výkazu   podľa
Článku 7 bod 2.

Článok 7
Povinnosti platiteľa dane

Platiteľ dane je povinný :
l. viesť preukaznú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať
minimálne
nasledovné
údaje
o daňovníkovi:
a) Meno a priezvisko daňovníka, rok
narodenia, miesto trvalého pobytu daňovníka
b) počet prenocovaní s uvedením   
dátumu príchodu a dátumu
odchodu daňovníka.
Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný
zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja
o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie  
ubytovania je prevádzkovateľ povinný
vyznačiť v knihe ubytovaných alebo
v elektronicky spracovanej evidencii
ihneď po odchode ubytovaného.
2. Predložiť správcovi dane do 15 dňa
po skončení kalendárneho štvrťroka
výkaz vybranej dane, ktorý musí
obsahovať
identifikačné
údaje
platiteľa dane, počet osôb, počet
prenocovaní. Tlačivo tohto výkazu
tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.
3. Vydať písomné potvrdenie každému
daňovníkovi, od ktorého vybral
daň v zmysle tohto VZN, ktoré
musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) meno a priezvisko, miesto
trvalého pobytu daňovníka
b) počet prenocovaní a výška dane
c) dátum úhrady dane
d) vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne oznámiť
správcovi dane najneskôr do 15
dní.

ČASŤ VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej
správneho vyberania a včasného preukazovanie vykonáva správca dane.
2. Kontrolu dodržiavania povinností
ustanovených v Časti V. článku 7, bod
1. je okrem Správcu dane oprávnená
i Mestská polícia Stupava.

Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe § 6 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s použitím zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre územie mesta Stupava vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Článok I
Účel a predmet

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie
upravuje výšku miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) okrem elektroodpadov, ktoré
vznikajú na území mesta Stupava.
2) Poplatok sa určuje na príslušný kalendárny rok a je platný až do schválenia
novej výšky poplatku.

Článok II
Poplatník

1) Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v meste
Stupava trvalý, alebo prechodný
pobyt, alebo ktorá je na území
mesta oprávnená užívať, alebo
užíva byt, nebytový priestor,
pozemnú stavbu, alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný
sad, trvalý trávnatý porast na iný
účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území mesta okrem
lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha
(ďalej len nehnuteľnosť),
b) právnická osoba, ktorá je
oprávnená užívať, alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na iný účel ako na
podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený
užívať, alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta
na účel podnikania.
2) Poplatková povinnosť vzniká dňom,
ktorým nastane skutočnosť uvedená
v čl. II ods. 1).
3) Ak viacero poplatníkov podľa čl. II ods.
(1) písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka
môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na
právne úkony v plnom rozsahu, plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného
prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa
dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná.
Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je
osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť mestu.

Článok III
Sadzba poplatku

to podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak
za ne plní povinnosti poplatníka
podľa čl. II písm. (3) tohto nariadenia,
c) spolu s ohlásením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje
zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. VII a VIII tohto nariadenia aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
2) Poplatník je oprávnený podať mestu
ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho
povinnosť platiť poplatok má byť
nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo
ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je
oprávnený užívať.

Článok V
Vyrubenie poplatku a spôsob
platenia poplatku

1) Poplatok mesto vyrubí platobným výmerom. Je v ňom uvedené číslo účtu,
variabilný symbol a konštantný symbol.
2) Poplatník v zmysle čl. II písm. (1) ods.
a) tohto nariadenia je povinný poplatok uhradiť na účet mesta maximálne
v štyroch splátkach uvedených v platobnom výmere, pričom posledná
splátka je splatná k 30. 11. príslušného kalendárneho roka.
3) Poplatok vyrubený v druhom polroku
príslušného kalendárneho roka je
poplatník povinný splatiť v celosti do
15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru.
4) Poplatok je možné uhradiť poštovou
poukážkou, bankovým prevodom alebo v hotovosti v pokladni Mestského
úradu v Stupave.
5) Ak mesto samo alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške,
alebo že nastali skutočnosti, ktoré
majú vplyv na zmenu  výšky poplatku, upraví mesto výšku poplatku
v nasledujúcom určenom období
podľa okolností, ktoré nastali.
6) Pri vyrubení poplatku vychádza
správca poplatku z posledných jemu
známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.

Článok VI
Vrátenie poplatku

Článok IV
Ohlásenie

1) Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom,   mesto
vráti pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia
dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti,
najneskôr však do 60 dní od skončenia
obcou určeného   obdobia, za ktoré bol
poplatok  uhradený.
2) Preplatok z poplatku, ktorý je nižší
ako 3,- €  správca poplatku nie je povinný vrátiť.

1) Poplatník je povinný do jedného
mesiaca odo dňa vzniku povinnosti
platiť poplatok odo dňa, keď nastala
skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik
poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného mestom,
za ktoré platil poplatok, v prípade, ak
došlo k zmene už ohlásených údajov,
ohlásiť mestu potrebné náležitosti
v zmysle prílohy č. 3, 4 a 5 tohto nariadenia, a to najmä:
a) ak je poplatníkom osoba podľa čl. II
ods. (1) písm. a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu
trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ak je poplatníkom
osoba podľa čl. II ods. (1) písm. b)
a c) tohto nariadenia, názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo mies-

1) Mesto Stupava poplatok odpustí   za
obdobie, za ktoré poplatník preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí,
b) svoju neprítomnosť v meste
z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby.
2) Podklady pre zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. VII ods. 1 sú :
a) potvrdenie zamestnávateľa, pracovné povolenie, povolenie k pobytu, nájomná zmluva preukazujúca pobyt v zahraničí, príp. potvrdenie o príjme v zahraničí,
b) potvrdenie o nástupe a dobe trvania základnej vojenskej služby.

1) Sadzba poplatku sa určí v súlade §
78 zák. č. 582/2004 Z.z. o  miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
2) Sadzobník poplatkov tvorí prílohu č. 1
tohto nariadenia ( príloha na str. 7).
3) Sadzba poplatku sa zvyšuje o poplatok
za využívanie zbernej nádoby, ktorej
platiteľ nie je vlastníkom – sadzobník
tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.

Článok VII
Zníženie a odpustenie poplatku

3) Oslobodenie sa vzťahuje len na kalendárne mesiace, v ktorých boli splnené
vyššie uvedené podmienky.
4) Poplatník si môže uplatniť nárok
na zníženie a odpustenie poplatku
v príslušnom zdaňovacom období
(kalendárnom roku), na základe
písomnej žiadosti, ku ktorej sú
predložené príslušné doklady v lehote
do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

Článok VIII
Úľavy

1) Úľavu z poplatku možno poskytnúť
tomu, kto o úľavu osobne alebo prostredníctvom zákonného, či splnomocneného zástupcu, písomne do 30 dní
od doručenia platobného výmeru
požiada a preukáže sa príslušnými
dokladmi. Neuplatnenie si nároku na
úľavu z poplatku určeným spôsobom
a v určenej lehote má za následok
zánik nároku na úľavu z poplatku
v príslušnom zdaňovacom období.
2) Povinnosť požiadať o úľavu sa
nevzťahuje na čl. VIII bod (3) ods. a)
tohto nariadenia.
3) Úľava z poplatku sa môže poskytnúť
poplatníkovi podľa čl. II ods. 1 písm.
a) vo výške 50%  z poplatku za nasledovných podmienok :
a) fyzickej osobe, ktorej vek je vyšší
ako 75 rokov, alebo tento vek dosiahne v roku, za ktorý sa poplatok
vyrubuje,
b) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom
platného preukazu ŤZP, ktorého
kópiu žiadateľ predloží správcovi,
c) fyzickej osobe, ktorá je študentom  
alebo žiakom   a nezdržiava sa
v zdaňovacom období na území
mesta Stupava. Preukázateľnými
dokladmi sú: potvrdenie o návšteve školy formou denného
štúdia a potvrdenie z internátu
alebo ubytovne alebo predložením
nájomnej zmluvy, v ktorej je zahrnutý poplatok.
4) Úľava z poplatku sa môže poskytnúť
poplatníkovi podľa čl. II ods. 1 písm. a)
vo výške 100%  z poplatku za nasledovných podmienok :
a) fyzickej osobe, ktorá sa zdržiava
mimo svojho trvalého pobytu na
území mesta Stupava po dobu
dlhšiu ako 90 po sebe nasledujúcich dní. Preukázateľnými dokladmi sú: potvrdenie o   nástupe
výkonu trestu, potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady z mestského alebo
obecného úradu, kde tento poplatok žiadateľ zaplatil, po-tvrdenie o
umiestnení v zdravotníckom, sociálnom, reedukačnom zariadení.
5) Úľava z poplatku sa môže poskytnúť
domácnosti vo výške 60% z poplatku
za nasledovných podmienok :
a) fyzickej osobe alebo fyzickým osobám, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, keď príjem nedosiahne výšku životného minima.
Preukázateľnými dokladmi sú:
potvrdenie o príjme všetkých
členov domácnosti žiadateľa,
u detí potvrdenie o návšteve školy
alebo škôlky, doklady preukazujúce náklady domácnosti.
6) Úľava z poplatku podľa čl. VIII ods.
2,3,4 nebude poskytnutá poplatníkovi
alebo domácnosti, v ktorej poplatník
žije, ak má poplatník alebo iný člen
domácnosti voči mestu Stupava ako
správcovi poplatku pohľadávky na
tomto poplatku a na iných daniach
a poplatkoch vyrubovaných mestom
Stupava.
7) Úľavy nemožno kombinovať. Ak niekto spĺňa podmienky na poskytnutie
viacerých úľav, poskytne sa mu percentuálne najvyššia úľava.
8) Úľavy sa poskytujú iba osobám prihláseným k trvalému pobytu v meste .
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Rôzne

FBK Bogdau Stupava pozýva na zápasy
V dňoch 28. 1. 2012 a 17. 3. 2012 sa
v školskej športovej hale v Stupave
odohrajú dvojkolá druhej celoslovenskej ženskej florbalovej ligy, organizované školským klubom FBK BOGDAU Stupava.
Naše dievčatá si postupne zmerajú sily
s družstvami   žien   SCVČ BLUEBER-

RIES MODRA, FBC Dragons Ružinov
Bratislava “B”, ŠK Rebels 91 Topoľčany
a NTS FK - ZŠ Nemšová “B”.
Momentálne sa nachádzame na 3.mieste tejto ligy, čo nám ako minulú sezónu v tejto lige ZII, zaručí účasť v baráži do slovenskej extraligy žien vo
florbale.  Florbalu zdar. Roman Huk 

Viac informácii v prípade záujmu nájdete na webe: www.florbalportal.sk, alebo
www.palihomemorial.estranky.sk/clanky/nezaraden-druha-zenska-liga-zii.

Lyžovačka v Schladmingu

V dňoch od 10. 12. 2011 - 17. 12 2011
sa uskutočnil už 4. ročník lyžiarskeho zájazdu členov okolitých klubov do
nám už známeho centra v Rakúskych
Alpách - Schladmingu. Zúčastnilo sa
celkom 50 členov z toho 10 nás bolo
z KST Stupava. Stredisko Schladming je centrom lyžovania, kde sa
v januári 2013 uskutočnia majstrovstvá sveta v superobrovskom

slalome. Toto stredisko je prepojené vlekmi, kde sa dá lyžovať v jednom dni na štyroch kopcoch, Hauser
Kaibling 2015m, Planai 1894m, Hochwurzen 1850m a Reiteralm1860m.
No nepodarilo sa to nikomu, lebo je to
časovo náročné za jeden deň zvládnuť
toto prepojenie na lyžiach. Počasie
nám prialo a zažili sme nádhernú
Bojkovský Stanislav 
lyžovačku.    

Nová ročenka STUPAVA
2010 – 2011, cena 5 EUR.

S T U PAVA

H I S T Ó R
I A • P A M
I A T K Y •
ročník VI./
O S O B N
2 010 – 2 011
O S T I • P
R Í R O D A
ročenka

V predaji od 16. januára 2012
Predajné miesta:
 novinový stánok pri Bille
 Mestská knižnica Ruda Morica
 pokladňa Kina X (počas prevádzky kina)

Advokátska kancelária

JUDr. Emília Balogová

§ §§

objednávanie

0905 932 810
e-mail
sea-ak@stonline.sk

alebo osobne
Pia: 9.00 - 12.00 hod. v Cevaservise v Stupave

4. január 2012
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Spoločenská kronika

1/2012

Pozvánka

Spoločenská
kronika
Narodili sa:

MS – SČK II. Stupava
srdečne pozýva členov
na výročnú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa
4. 2. 2012 v reštaurácii
“MAROŠ” o 15.00 hod.

CYKLUS STRETNUTÍ PRE ŽENY,
KTORÉ CHCÚ
VEDIEŤ VIAC
POKRAČUJE
AJ V NOVOM
ROKU TÝMITO
TÉMAMI

Pre účastníkov
je pripravený bohatý
program a občerstvenie.
Teší sa na vás SČK II.
Výbor SČK II. Stupava

Gréta Blázyová
Tomáš Prepira
Lenka Dobročková
Ria Vilemová
Karolína Gašperová
Viktor Bačko
Petra Suchánková
Peter Holenka
Jakub Tarda
Kristína Paľová
Oliver Štrbík
Liliana Benkovičová

Zosobášili sa:
Pavol Draškovič a Ing. Mária Poláková

Opustili nás:
Ján Puškáč (1923)
PaedDr. Jozef Počuch (1931)
Magdaléna Dovičičová (1936)
Emil Otřísal (1932)
Mária Pokorná (1925)
PhDr. Emília Tripská (1929)

12. januára 2012
od 18.30 do 20.30 h.

Riadková inzercia

• Nechcete zažiť sklamanie pri
zápasení s novoročnými predsavzatiami?
• Alebo si ich radšej ani nedáte,
aby ste neboli frustrovaný, že sa
vám nedarí napĺňať ich?
• Máme pre vás tipy, ako to urobiť
tak, aby ste s porozumením voči
sebe i druhým dosiahli vytúžené
pozitívne výsledky.

Aj na to, aby človek miloval, potrebuje odvahu alebo ako sa ženy
túžiace po životnej energii a naplnenom živote stretávali

POTREBUJEME
NOVOROČNÉ
PREDSAVZATIA?

16. februára 2012
od 18.30 do 20.30 h.

CESTA K VNÚTORNÉMU POKOJU
• Potrebujete novú energiu a neviete, kde ju „zobrať“?
• Chcete zmenšiť alebo eliminovať stres?
Príďte sa presvedčiť, ako si
môžete samé pre seba dopriať
vnútorný wellness
• Čo jednoduché a účinné viete
urobiť pre svoju psychohygienu?
Máme pre vás tipy, kedy vám
postačí aj 90 sekúnd na to, aby
ste sa dokázali telesne aj duševne
uvoľniť.
15. marca 2012
od 18.30 do 20.30 h.

AKO ZVLÁDAŤ
STRES A HNEV

• dozviete sa 20 zásad, ako eliminovať stres a identifikovať
jeho zdroje
• získate 12 tipov, ako zlepšiť
sebaovládanie – preventívne aj
v kríze
• naučíte sa jednoduché a účinné
cvičenie, ako si poradiť s hnevom

NOVOROČNÉ ZVÝHODNENÉ
VSTUPNÉ - jednorázovo 3,50

EUR, pri predplatení si prenosnej permanentky (ak nemôžete
prísť, pošlete za seba náhradu)
platíte iba 9 eur!
VYUŽITE NOVOROČNÚ PONUKU A PRIHLÁSTE SEBA AJ
PRIATEĽKU – BUDETE PLATIŤ
KAŽDÁ EŠTE O EURO MENEJ
– ZA 8 EUR ZÍSKATE 6 HODÍN
VZDELÁVANIA!
Miesto: konferenčná miestnosť na
1. poschodí MKIC (KD Stupava)
Témou sprevádza a inšpiruje life
kouč a trénerka osobného rozvoja Mgr. Janette Šimková

www.lifekoucing.sk

 Predám garáž na ul. Kúpeľnej
– Vajanského v Stupave. Cena
dohodou. Tel.: 0905 342 319
 Zamestnám dôchodkyňu – upratovačku. Tel.: 0905 560576

Ženy navštevujúce večerné vzdelávacie prednášky organizované Mestským
kultúrnym a informačným centrom
Stupava prichádzali s konkrétnymi
očakávaniami a odnášali si zodpovedané otázky, alebo inšpirácie týkajúce
sa osobného rozvoja.
Dvojhodinové stretnutia na rozvoj
a podporu ženského potenciálu boli
rozvrhnuté na tri mesiace – v októbri
to bola téma sebadôvery AKO ROZVÍJAŤ A BUDOVAŤ SEBAVEDOMIE,
v novembri sa ženy venovali kariére
AKO SA NEBÁŤ ROZTIAHNUŤ KRÍDLA a posledné stretnutie v roku 2011
zavŕšili vzťahovými otázkami AKO
NEPREŽÍVAŤ PROBLÉMY INÝCH.
Žijeme v spoločnosti čistého pragmatizmu. A hoci si uvedomujeme, že čas
investovaný do ľudí, ktorých milujeme, je najlepšou investíciou, aj tak
sa nám často nedarí byť v súcitiacom
spojení s hodnotami a potrebami seba
a blízkych. Ženy sa na stretnutiach
rozpremýšľali, či v mene lásky neobetúvajú niečo cenné a ani si to neuvedomujú. Na interaktívnych prednáškach sa preto venovala veľká
pozornosť praktickým radám, ako

si vybudovať dobré rodinné vzťahy
a žiť naplnený život po všetkých
stránkach.
Stretnutia sa odohrávali v komornom
duchu a radi by sme pozvali ďalšie
ženy medzi tie, ktoré sa odvážili pre
seba niečo urobiť. Potvrdili nám, že
sa im vyplatilo poraziť obavy a využiť
príležitosť, aby nesedeli doma a urobili niečo pre nadobudnutie pozitívneho
duševného postoja. Podľa vyjadrení
účastníčok bolo najťažšie nájsť si čas
a vybrať sa na prednášku, potom to už
bolo o príjemných zážitkoch.
Na stretnutia v novom roku s novými témami sa teší aj life kouč a trénerka osobného rozvoja Mgr. Janette
Šimková, ktorá nám na otázku, prečo
sa ženám oplatí na prednášky prísť
odpovedala:
„Rada by som ženy povzbudila, že ich
nečaká nič, čo by ich zaskočilo, alebo
čoho by sa mali obávať. Vždy pripravujem k preberanej téme poznámky
s inšpiratívnymi myšlienkami, ktoré
ženám v podobe letáku zostanú
a môžu sa k nim vracať. K mojej práci
patrí sledovať aktuálne trendy osobného rozvoja a rada sa o ne delím v po-

dobe pútavej prednášky, na ktorej sa
ženy dozvedia veľa užitočných faktov názorne ilustrovaných na príkladoch z praxe. Je to efektívnejšie, než
keby po informáciách rozptýlených
na internete pátrali samé, nehovoriac
o tom, že nemajú čas čítať iba motivačnú literatúru.
Myšlienky majú moc inšpirovať a meniť
naše postoje. V praxi sa mi potvrdzuje,
že môžeme získať podnet, ktorý v nás
naštartuje zmenu, ku ktorej sa odhodlávame už dlhšie, práve v prostredí vytvorenom s týmto zámerom.
Za veľký prínos zúčastniť sa prednášky
považujem aj to, že sa ženy môžu väčšmi
sústrediť na svoje pocity – naučia sa
koncentrovať a načúvať svojej intuícii,
čím podporia vlastnú motiváciu a chuť
púšťať sa do nových vecí. V bežnom
kolobehu povinností nemajú na seba
čas a odkladajú, čo môžu pre seba
urobiť. Na prednáške sú iba kvôli sebe,
a tak to môžu naplno využiť, k čomu ich
vždy nabádam.
V neposlednom rade je výhodou stretnúť
podobne uvažujúce ženy, ktoré chcú od
života viac, než len neinšpiratívny stereotyp.“ 
Helena Schmadlová 

Čo s vašim vianočným stromčekom po sviatkoch?
Vianočný stromček patrí k najtradičnejším symbolom Vianoc. V minulosti mali vianočné stromčeky
ochrannú funkciu, v dnešnej dobe
však, akoby sme zabúdali na symboliku
vianočného
stromčeka
a (nanešťastie) pre mnohých je len
akousi sezónnou dekoráciou.
Potvrdzuje to aj fakt, že po vianočných sviatkoch vidíme stromčeky, ktoré zažívali „svojich pár dní
slávy“ pohodené kade-tade. Už
akoby nikomu na nich nezáležalo
a chceli sa ich zbaviť, lebo už nie
je pre ne viac miesto v našom príbytku.

Ako teda dôstojne naložiť s vianočným stromčekom po sviatkoch?
Opýtali sme sa Ing. Jána Juriu,
riaditeľa TS Stupava, s.r.o.
Vianočné stromčeky môžu občania
Stupavy odovzdávať na zbernom
dvore na Mierovej ul. v Stupave.

Zberný dvor
je otvorený nasledovne
Pondelok – Piatok

7.00 hod. až 15.30 hod.
Obedná prestávka

11,30 hod. až 12.30 hod.
Sobota

8.00 hod. až 16.30 hod.
Obedná prestávka

11.30 hod. až 12.30 hod.
Stromčeky začneme zbierať už od
2. 1. 2012 v čase od 7.00 h. do doby
pokiaľ ich budú občania umiestňovať ku kontajnerom.
Sme ľudia. Preto narábajme s prírodou ohľaduplne! Helena Schmadlová 

Spomíname
Deň po dni sa míňa
v smutnom kalendári
zas, čas nezmazal
vrásky z našich tvárí
a bolesť ukrytú hlboko v nás.
Dňa 8. 1. 2012 si pripomenieme 2. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca,
starečka, prastarečka Leopolda Rauschera.
S láskou a úctou v modlibách spomína
manželka, dcéra a syn s rodinami
Osud je občas veľmi
krutý, nevráti čo raz
vzal, zostanú iba
spomienky a v sdrci
veľký žiaľ. Nepočuť
už Tvoje slovo, ani
žiaden hlas, ale v našich srdciach zostá-

vaš vždy pri nás.
Dňa 22. 12. 2011 uplynul 1 rok, čo nás vo
veľku 40 rokov opustil syn, manžel a otec
Pavol Vasek zo Stupavy.
S láskou spomínajú rodičia, manželka,
dve dcéry a ostatná rodina.

So zármutkom si
dňa 7. 2. 2012 pripomenieme 10. výročie
tragickej smrti nášho
drahého Ľubomíra
Prokeša.
Ďakujeme všetkým,
ktorí si spomínajú
s nami.
S láskou rodina Prokešová
V sobotu 10. decembra 2011 sa
vo farskom kostole
konala
zádušná
omša a posledná
rozlúčka s pani

Magdalénou
Dovičičovou,

ktorá nás po ťažkej chorobe navždy opustila vo veku sedemdesiatpäť rokov.
Pani Magduška sa do miestnych dejín zapísala najmä tým, že zozbierala
a spísala slovník nárečia, ktoré sa
v Stupave a blízkom okolí používalo.
Tak ako niekto zbiera starožitné
a vzácne predmety, ona sa rozhodla
zachovať pre dnešok i budúce generácie slová, ktoré pre nás, našich rodičov a starých rodičov predstavovali
súčasť materinského jazyka. Slová,
ktoré mali osobitnú silu a čaro, lebo
boli odovzdávané ústnym podaním
z generácie na generáciu, koncentrovali
v sebe skúsenosť i silu, láskavosť i tvrdosť
života. Svojim zanietením, odhodlanosťou
naplniť svoj sen, ktorým bolo vydanie
slovníka, môže byť dobrým príkladom
a inšpiráciou aj pre nás. Napriek svojmu
dielu zostala skromnou a nenápadnou
ženou, ochotnou nielen poradiť, ale aj
pomôcť. Z dnešného pohľadu zanechala
pre Stupavu, nás a budúce generácie
dedičstvo mimoriadnej hodnoty a ceny,
ktorú si možno dnes ani neuvedomujeme. Svojím počinom inšpirovala aj
ďalších autorov, pretože ako laik bola
jednou z prvých autorov tak rozsiahleho
a náročného literárneho diela. Jej slovník
nie je len zbierkou slov, svoj literárny talent dokázala aj schopnosťou poihrať
sa so slovami, slovnými spojeniami,
živými príkladmi používania nárečia,
či odkazmi na zaužívané repliky.
Z nášho pohľadu Stupava môže byť hrdá
a vďačná za jej dielo, ktoré naše mesto
výrazne zviditeľnilo a zaradilo medzi
obce a regióny, ktoré si vážia svoje tradície a minulosť.
Farský kostol pri zádušnej omši,
zaplnený do posledného miesta bol tou
najvyššou poctou pre pani Magdalénu
Dovičičovú. Pominuteľné veci, medzi
ktoré patrí aj naše uznanie a vďaka sú
záväzkom pre nás a budúce generácie.
Pre nás zostane osobnosťou, človekom
s veľkým srdcom, ktorý má navždy miesto v histórii nášho mesta.
Česť Vašej pamiatke!
Pavel Slezák, primátor

Mikuláš, Mikuláš,
čo v tom vreci máš….

Mikuláš v ZŠ Stupava 

Foto: Ľ. Mózová

Mikuláš v DSS Kaštieľ

Foto: Ľ. Mózová

Salón stupavských výtvarínkov

Salón stupavských výtvarníkov. Zúšastnení umelci.

Foto: Ľ. Mózová

Tajomný 13. december
Trinásty deň v mesiaci december sa
spája so ženským menom Lucia. Lucia
je v cirkevnom ponímaní jednou z mučeníčok, ktorá je od 5. storočia uctievaná ako svätá. Podľa legiend však
bola najväčšou zo všetkých bosoriek,
preto aj 13. december patrí do série
tzv. stridžích dní. Najvýznamnejším
zvykom, spojeným s týmto dátumom,
sú obchôdzky Lucií. Dievčatá zahalené
v bielych rúchach, s pomúčenými tvárami chodia po domoch a s husacími
perami vymetajú všetky kúty od zlých
síl, chorôb, či trápenia. Aj v Stupave sme
mohli 13. decembra 2011 vidieť ženy
zahalené v bielych plachtách a s husími
krídlami v rukách. Mlčky pohybujúce sa
tajomné postavy vyvolávali údiv u okoloidúcich a rešpekt u deti.

FS Chasa

ŽUPA INFORMUJE
Župné Vianoce
ukončili Župnú jeseň
Prvý ročník Župnej jesene
pritiahol tisícky návštevníkov,
zámerom BSK je vytvoriť z nej
tradíciu.

V pondelok 12. decembra 2011 sme otvorili tretí ročník výstavy Salón stupavských
výtvarníkov. Ide o podujatie, na ktorom
sme predstavili tvorbu výtvarníkov, ktorí
žijú v našom meste, resp. ktorí tu pôsobili, alebo v Stupave prežili časť svojho
života. Výstava je špecifická tým, že sa
jej zúčastňujú nielen výtvarníci – profesionáli, ale dáva priestor aj tým, ktorí
sa výtvarnému umeniu venujú neprofesionálne. Salón stupavských výtvarníkov
návštevníkom ponúkol možnosť nazrieť
do tvorby 12 výtvarníkov, ktorí reflektovali na pozvanie MKIC Stupava vystavovať
na tomto podujatí. Ďakujeme všetkým,
ktorí prijali aj tento rok naše pozvanie,
výtvarníkom, ktorí sa zapojili prvýkrát,
i tým, ktorí svojou účasťou aktívne prispeli k pokračovaniu tohto podujatia.

Lucie v Klube seniorov Pohoda.
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Župné Vianoce v Stupave boli posledným podujatím v rámci Župnej
jesene 2011, ktorú pripravil Bratislavský kraj v spolupráci s mestami a obcami v regióne. Župné
Vianoce v Stupave sa konali 16.–
17. 12. 2011 a pritiahli stovky ľudí
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Spevácky zbor Tempus.

z celého regiónu. Akcie sa okrem
župana Pavla Freša zúčastnili aj
primátori a starostovia zo Záhoria.
„Je to pekné podujatie, kedy
chceme, aby sa tradícia vidieckych Vianoc na Záhorí rozšírila
do celej Bratislavskej župy. Inými
slovami, chceme aj cez toto podujatie spropagovať to, čo máme
pekné v rámci Stupavy aj celého
Záhoria,“ uviedol Pavol Frešo.
Pre návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program so
širokou paletou sprievodných
podujatí v Zámockom parku, Kostole, Pastoračnom centre a Do-

…spievali deti v stupavských materských školách a na prvom stupani ZŠ
v Stupave. Dlhoočakávaný sv. Mikuláš
prišiel aj v roku 2011, v utorok 6. 12.
2011, obdaroval nielen poslušné deti,
ale aj tie menej poslušné a dokonca aj
dospelých.
So svojimi pomocníkmi – čertom a anjelom – navštívil okrem deti aj rôzne mestské inštitúcie a firmy. Dokonca ste ho
mohli vidieť v Stupave na prekrásnom
koči, ťahanom konským povozom.
Večer od 17:00 h bolo v MKIC Stupava
pripravené spoločné podujatie pre
deti, okrem balónových kreácií sa deti
mohli vyšantiť s čertom a anjelom a tak
spoločne počkať na Mikuláša, ktorý deti
obdaroval balíčkom plným prekvapení.

Salón stupavských výtvarníkov. Vernisáž.
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Lucie vymetajú kúty na ZŠ.
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move sociálnych služieb Kaštieľ
Stupava. Atmosféru Vianočných
trhov s vôňou tradičných oblátok, medovníkov a vareného
vína spríjemňovali vystúpenia
folklórnych súborov, ohňová šou,
predstavili sa aj mažoretky a sestry Winklerové. V Zámockom
parku sa podávali zabíjačkové
a rybie špeciality, deti sa mohli
povoziť na poníkovi. Na podujatí
sa prezentovali aj miestne OZ
a spolky, v stánku BSK predajom
svojich výrobkov DSS zariadenia
v pôsobnosti kraja.
Nosným pilierom Župnej jesene
bolo približne 20 kultúrno-spolo-

Betlehem A. Machaja a D. Polákovej

čenských akcií v Bratislavskom
kraji. Boli to tradičné, ale aj nové akcie, ktorými chcela župa
zviditeľniť regionálne špecifiká.
Od septembra pritiahlo podujatie do regiónu desiatky tisíc ľudí,
ktorí si pozreli nielen jeho krásy,
ale tiež sa zúčastnili akcií, ktoré
pripravili mestá a obce v spolupráci s Bratislavskou župou.
Boli to napríklad Jablkové hody,
Majstrovstvá vo varení halászle,
Krumplový deň, Dni zelá, Deň
otvorených pivníc, akcia vyvrcholila minulý víkend Župnou zabíjačkou.
Zámerom BSK je vytvoriť zo
Župnej jesene tradíciu. 
BSK 

