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kanalizačnej siete odštartuje v marci  Voľby členov Rady školy

Stupavské ženy zo speváckeho
zboru Nevädza asistovali pri
pochovávaní “basgitary” a fašiangy
sa tým skončili.
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Pozývame do novootvorenej
cukrárne s vlastnou výrobou na
Budovateľskej ulici (vedľa Tiposu).
Otvorené denne okrem pondelka
v čase od 10.00 do 18.00 hod.
v sobotu od 8.00 do 18.00 hod.
v nedeľu od 10.00 do 18.00 hod.
Prijímame objednávky
na zákusky a torty.
Kontakt: 0910 928 784

spravodajstvo

Schválili harmonogram

XVI. mestský reprezentačný ples

MsZ uložilo (29. 05. 2008) prednostke úradu zabezpečiť všetky potrebné kroky na výber budúceho prevádzkovateľa tepelného hospodárstva podľa harmonogramu navrhnutého členom súčasnej komisie
na preberanie majetku mesta v oblasti tepelného hospodárstva p.
Holubekom. Úloha je splnená, mestské zastupiteľstvo schválilo predložený „Harmonogram“.
H A R M O N O G R A M realizácie potrebných krokov na výber
prevádzkovateľa tepelného hospodárstva v Meste Stupava
1. Menovať komisiu na prípravu výberového konania so stanovením
koncepcie ,akou formou bude prevádzkovaný a využívaný zdroj tepla
v majetku mesta v dlhodobom horizonte s určením územia dodávky
tepla podľa spracovanej energetickej koncepcie mesta s prepojením
na územný plán mesta. Najneskôr do 30.01.2009. Jej členmi by mali
byť zástupcovia vlastníkov bytov , odborníci, poslanci a pracovníci
mesta.
2. Pripraviť podklady výberového konania najneskôr do 15.04.2009.
Z: výberová komisia
3. Zverejniť výberové konanie podľa zvolenej formy do 30.04.2009.
4. Predkladať ponuky do výberového konania: do 10.06.2009
5. Menovať komisiu pre výber nového prevádzkovateľa: do 30.5.2009
6. Výber nového prevádzkovateľa výberovou komisiou: do 30.6.2009
7. Podpis zmluvy o prevádzkovaní zdroja tepla: do 10.9.2009
8. Preberanie zdroja tepla novým prevádzkovateľom na základe podkladov vyhotovených preberacou komisiou z roku 2008. od 1.12.2009
do 31.12.2009
9. Prevádzkovanie novým prevádzkovateľom od 1. 1. 2010
Mestské zastupiteľstvo zriadilo komisiu na prípravu výberového konania na výber prevádzkovateľa tepelného hospodárstva v Meste Stupava v zložení: predseda - Jozef Holúbek, členovia – Ladislav Pšenko, Mgr. Ivan Ďuďák, Ing. Jozef Ukropec, Ján Borák, zástupca SBDO
Pezinok - Pavel Huk, jeden zástupca združenia zástupcov vlastníkov
bytov - Ján Daniš, JUDr. Elena Jaďuďová, prednostka úradu. (msú)

V sobotu 7. februára 2009 vo veľkej
sále KD sa uskutočnil XVI. Mestský reprezentačný ples pod záštitou primátora mesta Ing. Ľubomíra Žiaka.
Tento ples sa niesol v duchu 740-teho
výročia prvej písomnej správy o Stupave, čo znázorňoval aj stupavský erb

Ples otvorili tanečníci z folklórneho súboru SLNEČNICA-SUNEČNÍK z Gajár,
ktorí navodili správnu, tanečnú náladu.
V programe vystúpili aj tanečníci –
poprední reprezentanti Slovenska, ktorí
predviedli štandardné i latinskoamerické spoločenské tance.

s letopočtom znak na veľkej primátorskej torte.
Na Mestskom plese sa zúčastnili stupavskí podnikatelia i poslanci MsZ.
Návštevou nás poctili i susedia zo Záhorskej Bystrice, ktorí sa (ako nám povedali domáci aj oni), výborne zabávali. Na dobrú náladu i do tanca hralo
DUO Otto a Sylvia Kollmannovci.

Sme hrdí, že ples otvárala úspešná tanečnica naša rodáčka Lucka Vestenická, ktorá predviedla úžasné tanečné
kreácie s dvomi partnermi. Bonbónikom vystúpenia bol tanec s tanečníkom na invalidnom vozíku. Mestský
reprezentačný ples bol príjemným
stretnutím a reprezentatívnym podujatím nášho mesta.
-lm-

Prerokovali zadania
MsZ uložilo (26. a 30. 6. 2008) prednostke úradu predkladať mestskému zastupiteľstvu na vedomie každé vypracované zadanie na
urbanistickú štúdiu (v zmysle schváleného územného plánu mesta) po prerokovaní v komisii územného plánovania a výstavby.
Na zasadnutí MsZ dňa 29.1. boli prerokované nasledovné zadania.
V komisii územného plánovania a výstavby bolo prerokované zadanie
na vypracovanie územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia
Senior Centrum – Stupava, Dlhá ul.“, pre žiadateľa INKO – Karol Šmelík, so sídlom Stupava.
Poslanec Miroslav Foltín - predseda komisie územného plánovania
a výstavby- predniesol závery komisie, ktorá žiadosť odporučila za
podmienok, že bude rešpektovaná funkcia sociálnej vybavenosti
v zmysle jej definície. Upozorňuje žiadateľa na skutočnosť, že územie
je v súčasnosti zaťažené existujúcou prevádzkou (Mestským podnikom technických služieb) a výhľadovo ostane v nezmenenej forme.
Prerokovaná bola aj žiadosť o schválenie Zadania pre vypracovanie
územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia: Bytová výstavba Píla II., Stupava“, pre žiadateľa spoločnosť Retep Invest, s.r.o., so
sídlom Bratislava.
Predmetom riešenia je vypracovanie územnoplánovacieho podkladu
urbanistickej štúdie v zmysle §4 zákona č. 50/1976Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá bude upresňovať riešené celomestskej územnoplánovacej dokumentácie. Riešené územie predstavuje areál bývalej
píly, ktorá už ukončila prevádzku a v súčasnosti nie je žiadnym, ani
dočasným, spôsobom využívaná.
Komisia k predloženému zadaniu nemala námietky. Odporučila, aby
v rámci navrhovanej výstavby bytových domov boli zriadené zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu (napr. maloobchod,
služby, atď.).
Mestské zastupiteľstvo uložilo prednostke úradu zabezpečiť v zadaní
„Urbanistickej štúdie Senior Centrum Dlhá ul.“ zachovanie pôvodného zdroja pitnej vody v zmysle zákonných ustanovení vodného zákona, rešpektovať hygienické ochranné pásma na ochranu pitných vôd
v nadväznosti na stavebnú činnosť v lokalite Senior Centrum Dlhá ul.
Úloha sa plní. Ďalšia informácia bude podaná na zasadnutí MsZ v júni
2009.
(podľa msú)

Zasadalo mestské zastupiteľstvo
Vo štvrtok 26. februára sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Rokovanie otvoril primátor mesta Ing. Ľubomír Žiak. Poslanci odsúhlasili program rokovania: Otvorenie, Voľba pracovného
predsedníctva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, Kontrola
uznesení, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava č. 3/2009
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území Mesta
Stupava – návrh, Kúpna zmluva uzatvorená medzi Mestom Stupava
a spoločnosťou Green City, s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava (parcela
číslo 193/33 k. ú. Stupava) – návrh, Priebeh vykonania voľby hlavného
kontrolóra mesta Stupava – návrh, Veci majetkové, Správa o prešetrovaní sťažností v podmienkach samosprávy mesta za II. polrok
2009, Výstavba kanalizačnej siete v meste Stupava – informácia, Interpelácie, Rôzne, Návrh uznesenia, Záver. Z rokovania mestského
zastupiteľstva okrem iného prinášame úplné znenie VZN č. 3/2009.
-ps-
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spravodajstvo

Prerokovali správu

zabezpečí ukončenie realizácie tohto prechodu pre chodcov.“

Na rokovaní mestského zastupiteľstva 26. februára bola prerokovaná
„Správa o výsledku z vykonanej kontroly prijímania, evidencie,
prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2008“,
ktorú vypracovala a predkladala Ing. Zdenka Packová, hlavná kontrolórka mesta. Kontrola bola vykonaná v mesiaci február 2009. Redakcia uvádza skrátenú podobu správy.
Sťažnosti sú riešené podľa zákona č. 152/1998 o sťažnostiach (ďalej
len zákon), petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
a podľa VZN mesta Stupava č. 1/2001, ktorým sa vydávajú zásady
postupu pri prijímaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností
fyzických a právnických osôb a postup pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Stupava. Hlavný kontrolór predkladá mestskému
zastupiteľstvu polročne správu o vybavovaní sťažností za predchádzajúce obdobie čo je v súlade s čl.10 VZN 1/2001. V prvom polroku
2008 bolo v centrálnej evidencii zaevidovaných 24 sťažností.
V druhom polroku 2008 bolo v centrálnej evidencii zaevidovaných 34
sťažností. (č. 25 –58 ) a žiadna petícia.
Z uvedených 34 evidovaných sťažností boli podané 2 anonymy, ktoré
boli po prešetrení vyhodnotené ako neopodstatnené.
Dve podania z dôvodu ohrozovania života boli postúpené vecne príslušnému orgánu – OOPZ.
Z ďalších 30 podaní bolo 17 opodstatnených, 12 podaní bolo vyhodnotených ako neopodstatnené sťažnosti. Sťažnosť č. 45/08 na hluk
spôsobený susedovou hudbou je v riešení. Sťažovateľ má najneskôr
do 90 dní odo dňa doručenia výzvy, predložiť výsledok merania odborne spôsobilou osobou. Do dňa písania tejto správy nebol výsledok merania predložený. Podania doručené v II. polroku 2008 riešili
jednotlivé oddelenia nasledovne:
Stavebný úrad riešil 3 sťažnosti v stavebnom konaní ,oddelenie VŽP
riešilo 18 sťažností, ostatných 9 sťažností riešili : referát evidencie,
sociálne oddelenie, ekonomické oddelenie, majetkové oddelenie
a hlavný kontrolór. Všetky podania za II. polrok 2008 zapísané v evidencii sťažností, podaní, oznámení a petícií boli riadne prešetrené.
Nedostatkom je nedodržanie 30 dňovej lehoty na vybavenie niektorých sťažností (u piatich sťažností).
Podľa § 13 zákona 152/1998 Z.z. o sťažnostiach je príslušný orgán
verejnej správy povinný prešetriť sťažnosť do 30 dní odo dňa, keď mu
bola sťažnosť doručená. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť
iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
príslušný orgán verejnej správy je povinný vybaviť sťažnosť najneskôr
do 60 dní odo dňa, keď mu bola doručená. V prípadoch náročných
na prešetrenie sťažnosti môže vedúci orgánu verejnej správy predĺžiť
lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 dní. O každom predĺžení lehoty
na vybavenie a o dôvodoch predĺženia je orgán verejnej správy
povinný písomne upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného odkladu.
Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia:
- od 16.2.2009 zabezpečuje prijímanie, evidenciu a vybavovanie
sťažností prednostka úradu v súlade s platnými predpismi.
- prednostka úradu zabezpečí vybavovanie sťažností v zákonom
danej lehote (podľa § 13 zákona 152/1998 Z.z. o sťažnostiach).
- zabezpečiť vypracovávanie správy o plnení prijatých opatrení
zamestnancom, ktorý sťažnosť riešil.
-msú-

Poslanec Gustáv Beleš podal interpeláciu, ktorá sa týkala realizácie
tichých spomaľovačov spojených s prechodom pre chodcov. Žiadal
o relevantnú informáciu, či práca je už prevzatá a vyplatená, pretože
na toto dielo bolo vykonané nekvalitne a do dnešného dňa nie sú tieto tiché spomaľovače označené. Odpoveď: Spomaľovače s prechodmi pre chodcov budované na Mierovej a Zdravotníckej ulici sa realizovali koncom minulého roka, na základe odporučenie dopravnej
komisie. Nakoľko spomaľovače boli realizované v závere roka a poveternostné podmienky sa zhoršili, boli tieto od dodávateľa prevzaté
z nasledovnými nedorobkami:
-vodorovné dopravné značenie – čierno-biela zebra pre chodcov
a žlto-čierna zebra v nájazdoch, bude ukončené podľa poveternostných možností, najneskôr do 15. 4. 2009.
-kontrola asfaltového povrchu bude s dodávateľom prehodnotená
a do termínu 15. 04. 2009 zjavné nedorobky, ktoré vznikli za asfaltovania pri nízkych teplotách, budú odstránené a nahradené novou
asfaltovou vrstvou.
Prebratie mesto vykonalo z dôvodu, že sa jednalo o práce z minulého
roku a bezpečnosť spomaľovačov bola zabezpečená zvislým dopravným značením, ktoré bolo pri spomaľovačoch nainštalované.

Nekvalitná práca

Vytopenie domov na Veternej
Poslanec Gustáv Beleš žiadal urgentne preveriť a riešiť situáciu na ul.
Veterná z dôvodu vytápania domov. Na tento problém už veľakrát
upozorňoval a sťažoval sa na stavebnom oddelení p. František Slezák. Poslanec upozornil zodpovedného pracovníka na MsÚ, ktorý je
dobre informovaný o tomto probléme a ktorý veľakrát prisľúbil nápravu, no nestalo sa tak. Z tohto dôvodu žiadal o podrobnú informáciu
riešenia tohto dlhotrvajúceho problému. Odpoveď: Po doručení tejto
interpelácie vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia spolu s
referentom investičnej výstavby, správy komunikácií, drobných
stavieb a reklamy túto preverili a zistili, že všetky problémy na tejto
ulici sú spojené s odvodňovacím žľabom, ktorý bol v minulosti vybudovaný ako spevnený použitím betónovej dlažby. Ako sa rozširovala
motorizácia a rekonštruovali sa staré domy, postupne sa na niektorých miestach otvorený kanál prekrýval, nie vždy tak, aby prietok
uzatvoreného kanála bol dostatočný, a aby bola dodržaná rovina dna
odvodňovacieho kanála. V tomto riešenom prípade sa jedná o spor
dvoch susedov, z ktorých jeden v celej dĺžke svojho pozemku,
otvorený žľab prekryl osadením plastového potrubia DN 200, ale tak
ne-šťastne, že nedodržal rovinu dna kanála, PVC rúru osadil cca o 15
cm vyššie a tým spôsobil prepad, ktorý je počas celého roka
zaplavený vodou, ktorá pri suchom počasí je vodou stojacou plná
hmyzu a zápachu.
Mesto v priebehu I. polroka 2009 zabezpečí upravenie odtokového
kanála v dotknutej časti tak, aby bolo zamedzené trvalému státiu vodnej hladiny v uvedenom odtokovom kanáli.
/podľa msú/

Z odpovedí na interpelácie
poslancov
Prechod pre chodcov
Poslanec Miroslav Foltín podal interepeláciu, v ktorej na žiadosť obyvateľov mesta žiadal podľa zákona o cestnej premávke zriadiť prechod pre chodcov na Mlynskej ulici, pri obchodnom dome Billa.
V odpovedi kompetentných pracovníkov MsÚ Stupava sa uvádza:
„Prechod pre chodcov na Mlynskej ulici pri obchodnom dome Billa je
zo severnej časti ako bezbariérový, vybudovaný v rámci projektu
„Regenerácia centrálneho verejného priestranstva mesta Stupava“.
Južná časť bezbariérového prechodu pre chodcov by mala byť realizovaná v rámci projektu „Modernizácia centrálnej mestskej zóny
Stupava – juh“. Nakoľko projekt Modernizácia centrálnej mestskej
zóny Stupava – juh nebol doteraz schválený, mesto na svoje náklady
3

rôzne

Horelo na skládke
odpadov
V utorok dňa 3. februára v skorých ranných hodinách na severnom
svahu živej časti skládky vznikol požiar zmesového komunálneho
odpadu. Ložisko požiaru sa nachádzalo v zosvahovanej časti odpadu.
V prvý deň sa hasenia požiaru zúčastnilo vozidlo TATRA CAS dobrovoľných hasičov zo Stupavy a hasenie prebiehalo tiež spôsobom
zasýpania ohniska požiaru zeminou, pričom sa pokazil buldozér.
Okamžite boli urobené kroky na obstaranie náhradného buldozéra
a opravu buldozéra zo skládky. V stredu 4. februára o 10,00 hod. bol
na skládku dovezený buldozér T-130 od Vodohospodárskych stavieb
v Malackách, ktorý okamžite začal pracovať na presýpaní ohniska
a severnej strany skládky. Pri požiari bol aj pracovník odboru Civilnej
obrany a krízového riadenia Obvodného úradu Malacky Ing. M. Šlavka a konštatoval, že neboli zistené úniky nebezpečných emisií. Od
rána sa navážal inertný materiál – zemina na prekrytie požiariska
v množstve cca 8.000 ton. Zemina bola navážaná denne, po oprave
buldozéra technických služieb dňa 6.februára pracovali na prekrývaní
požiariska zeminou dva buldozéry až do konečnej úpravy severného
svahu skládky. Práce boli ukončené 13. februára, kedy bol požiar
úplne zlikvidovaný. Dňa 9. februára bolo pri požiari špeciálne vozidlo
na meranie emisií v ovzduší od HS 4 Bratislava. Ústne bola podaná
správa, že priamo v požiarisku boli namerané iba minimálne hodnoty
spaľovania – CO a neboli zistené žiadne nebezpečné látky. Veliteľ Hasičského a záchranného útvaru (HaZÚ) Bratislava bol písomne požiadaný o poskytnutie správy zo zásahu hasičov a výsledkov meraní.
Počas požiaru sporadicky zasahovali hasiči HaZÚ Bratislava HS4 do
10. februára. Hasiči hasili požiar vždy do príchodu pracovníkov skládky. V priebehu dňa zasahovalo vlastné hasičské auto Š-706 CAS 25.
Obsluhu tvorili pracovníci technických služieb a MsPTS Stupava. Ďalej pokračovalo zasýpanie požiariska zeminou a svahovanie.
Po celý čas trvania požiaru bol správca skládky v telefonickom spojení s Inšpekciou ŽP Bratislava a Obvodným úradom ŽP Malacky.
Uvedené inštitúcie boli denne informované o priebehu zásahov a postupe prác pri likvidácii požiaru.
Pre informáciu - v uvedenom období horelo päť skládok v okolí Bratislavy a zo strany požiarnikov bol vyslovený názor, že všetky skládky
boli zapálené úmyselne, nakoľko neboli podmienky ku vzniku samovznietenia. Počas trvania požiaru od 4.2. do 13.2. bola skládka odpadov pre verejnosť zatvorená. Od 16.2.2009 prevádzka skládky pokračuje v normálnom režime. Presypané a upravené požiarisko sa denne
monitoruje, prípadné malé pukliny sa okamžite presýpajú zeminou.
- Peter Král, vedúci skládky -

sa pripravil projekt a v prípade výzvy bol tento podaný a tiež, aby
disponibilné zdroje mesta boli v rozpočte viazané na realizáciu tohto
projektu (spolufinancovanie).
Z dnešného pohľadu sa ukazuje, že táto vízia a smerovanie boli
správne.
Za dôslednou prípravou projektovej dokumentácie, podkladov pre
výpočty výšky kofinancovania stoja zodpovední pracovníci mestského úradu a podniku Vodárne a kanalizácie mesta Stupava, ktorým
chcem touto cestou vyjadriť svoje uznanie a poďakovanie.
Poďakovanie patrí aj bývalému primátorovi Ing. Jánovi Belešovi, ktorý
nastúpil náročnú a ťažkú cestu k tomuto úspechu a tiež súčasnému
primátorovi Ing. Ľubomírovi Žiakovi, ktorý etapu získania finančných
prostriedkov pre realizáciu projektu úspešne dokončil.
Teraz sa nachádzame v situácii, kedy nás čaká veľmi ťažká a náročná
úloha – úspešne realizovať projekt, ktorý svojím rozsahom a objemom investícií je v histórii Stupavy najväčší a neopakovateľný. Realizácia bude náročná na manažment, kontrolu a najmä na organizáciu
priebehu realizácie stavby, ktorá výrazne zasiahne územie nášho
mesta.
- Ing. Peter Mazúr, poslanec MsZ Stupava -

Historický úspech Stupavy
Mesto Stupava, ktoré už dve volebné obdobia sa usilovalo o komplexné vyriešenie odkanalizovania územia mesta a intenzifikáciu jestvujúcej čistiarne odpadových vôd, bolo konečne úspešné. Ako ste
boli v minulom vydaní Podpajštúnskych zvestí informovaní, projekt
bol úspešný a mesto na jeho realizáciu získalo 11 455 052, 70 eur nenávratného finančného príspevku na projekt Dostavba kanalizácie
a intenzifikácia ČOV mesta Stupava, ktorú mesto získalo z Ministerstva životného prostredia SR – konkrétne z Operačného programu
Životné prostredie.
Vzhľadom na to, že ide o historický okamih, je vhodné pripomenúť aj
genézu úsilia, ktoré bolo korunované úspechom. V predchádzajúcom
volebnom období mesto podalo projekt prostredníctvom oprávneného žiadateľa t.j. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, kde žiadalo
o nenávratnú finančnú pôžičku z vtedajšieho Kohézneho fondu. Napriek všetkému úsiliu, ktoré mesto vynaložilo, v konečnom dôsledku
projekt nebol úspešný. Treba pripomenúť, že bývalý primátor Ing. Ján
Beleš, napriek všetkým i nepriaznivým okolnostiam presadzoval riešenie kanalizácie, vzhľadom na veľký objem a tiež na komplexné riešenie v prospech všetkých obyvateľov mesta, výhradne prostredníctvom finančných prostriedkov z eurofondov.
S týmto sa stotožnili aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí na
zasadnutí v decembri 2007 zaviazali dvoma uzneseniami mesto, aby
-4-

Stretnutie s poslancom
Rok 2009 bude pre mesto Stupava a jeho obyvateľov náročnejší ako
obvykle. Mesto – mestský úrad a mestské zastupiteľstvo – plánuje
niekoľko dôležitých aktivít, ktoré sa dotknú všetkých obyvateľov Stupavy. Nepochybne najvýznamnejšou investičnou aktivitou bude najrozsiahlejšia výstavba kanalizácie v histórii mesta, ale chceli by sme
konečne začať aj výstavbu školskej športovej haly, vybudovať prvú
svetelnú križovatku, alebo začať rekonštruovať bývalú kaviareň Delta
v priestoroch MKIC.
Ako sa realizácia najväčších plánov dotkne ľudí, ktorí v Stupave žijú?
A aké sú vaše očakávania, aké sú vaše priority, aké sú vaše problémy?
O tom všetkom bude ďalšie z pravidelných stretnutí s poslancom MsZ za 6. volebný obvod (Mást) Braňom Ondrušom, ktoré
sa uskutoční v priestoroch Klubu dôchodcov Pohoda vo utorok
17. marca 2009 so začiatkom o 18.00.
Všetkých srdečne pozývam, Braňo Ondruš, poslanec MsZ

rôzne

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Stupava č. 2/2009

skej služby zmluvu o platení
úhrady za opatrovateľskú službu.

o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe jej platenia
za opatrovateľskú službu a dovoz obedov, poskytované Mestom
Stupava

§8
Ak opatrovanému nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu, alebo jej časť
a táto povinnosť nevznikne ani
rodičom alebo deťom opatrovaného, alebo ak nie je možné zistiť ich pobyt, znáša náklady v rozdiele úhrady za opatrovateľskú
službu Mesto Stupava.

Mestské zastupiteľstvo v Stupave
na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na
základe ustanovenia § 4 ods. 3
písm. p) a § 6 zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len
zák. č. 448/2008 Z.z.) v y d á v a
toto Všeobecne záväzné nariadenie, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe jej
platenia za opatrovateľskú službu1) a dovoz obedov.
Čl.1
Právna ochrana občana – prijímateľa opatrovateľskej služby
/ďalej len „opatrovaný“/ pred
platením úhrady neprimeranej
jeho príjmu, majetku a rodinným
pomerom
§1
Opatrovaný je povinný platiť
úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu podľa príjmu a majetku.
§2
Na účely úhrady za opatrovateľskú službu sa do príjmu opatrovaného započítava aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
občana, ktorému sa opatrovateľská služba poskytuje
§3
Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí opatrovanému zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy
životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom 2).

§4
Ak sa príjem opatrovaného posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa
s ním spoločne posudzujú, po
zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí opatrovanému
zostať 1,3 násobok sumy životného minima.
§5
Opatrovaný nie je povinný platiť
úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu, ak jeho príjem
a príjem osôb, ktorých príjmy sa
s ním spoločne posudzujú, je
nižší alebo rovný ako 1,3 násobok sumy životného minima.
§6
Opatrovaný platí len časť úhrady
za poskytovanú opatrovateľskú
službu, ak jeho príjem a príjem
osôb, ktoré sa s ním spoločne
posudzujú je vyšší, ako 1,3 násobok sumy životného minima a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za opatrovateľskú službu.
1) § 41 zák. č. 448/2008 Z.z.
2) Zák. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
§7
1) Ak opatrovanému podľa §5
a §6 tohto VZN nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne
na rodičov a deti opatrovaného,
ak sa ich príjem neposudzuje
spoločne s príjmom opatrovaného.
2) Rodičom, alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu
musí mesačne zostať 1,3 násobok sumy životného minima.
Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť
s poskytovateľom opatrovateľ-

Prerušenie dodávky elektriky
Mestský úrad Stupava oznamuje verejnosti, že dňa 17. marca 2009
bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 9,00 do
10,00 hod. v lokalitách Béleše, Lintávy, Ovocinár, Zlatá hora.
Dňa 18. marca 2009 z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach
rozvodu budú bez dodávky elektrickej energie ulice Agátová, Jilemnického, Krížna, Kúpeľná, Marcheggská, Pri majeri, Nám. Štefánika,
Továrenská, Žabáreň, Keltská, Lipová, Hlavná a to v čase od 11,00
do 15,00 hod.Dňa 19. marca 2009 bude prerušenie distribúcie elektrickej energie v čase od 11,00 do 15,00 na ulici Zdravotníckej a od
8,00 do 15,00 hod. v uliciach Agátová 9 VL – Cukráreň, Bezručova,
Hlavná, S. Chalupku, Jilemnického, J. Kráľa, Mlynská, Ružová, Zemanská, Budovateľská, Hviezdoslavova, Moyzesova, Hodžova,
Bitúnkova, Kukučínova.
(podľa oznamu zse)

§9
Na účely zisťovania príjmu u fyzických osôb určených v §3 a §4
sa za spoločne posudzované
osoby považujú osoby podľa
osobitného predpisu1).
Čl. 2
Druhy sociálnych služieb poskytovaných mestom Stupava,
okruh osôb, ktorým sa poskytujú
sociálne služby, úkony a rozsah
úkonov v rámci poskytovania
opatrovateľskej služby
§ 10
Mesto zabezpečuje:
1) Opatrovateľskú službu pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na
sociálnu službu
2) Dovoz obeda
§ 11
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú
tieto sociálne služby sú občania,
ktorí majú trvalý pobyt na území
mesta Stupava a:
1) ktorí sú odkázaní na pomoc
inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanosti je najmenej II podľa
prílohy č. 3 zákona č. 448/2008
Z.z.
2) ktorí sú odkázaní na pomoc
pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych
aktivitách a dohľad podľa prílohy
č. 4 zák. č. 448/2008 Z.z..
§ 12
1) Úkony opatrovateľskej služby
sa poskytujú podľa prílohy č. 4
zákona č. 448/2008 Z.z..
2) Rozsah úkonov opatrovateľskej služby na základe sociálnej
posudkovej činnosti
3) určuje mesto v hodinách.
Čl. 3
Výška úhrady a spôsob platenia
za opatrovateľskú službu a dovoz
obedov
§13
1) Úhrada za opatrovateľskú
službu pre opatrovaného je stanovená hodinovou sadzbou,
1,00 € /30,- Sk/, za jednu hodinu
opatrovateľskej služby.
2) Úhradu za opatrovateľskú
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službu platí občan za kalendárny
mesiac, v ktorom opatrovateľskú
službu poberá, najneskôr do 5teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
§ 14
1) Výška úhrady za dovoz obedov je stanovená vo výške 0,33 €
/10,- Sk/ za každý obed .
2) Úhradu za túto službu platí občan za celý kalendárny mesiac,
v ktorom mu bola poskytovaná,
pracovníkovi poskytovateľa tejto
služby najneskôr do 5-teho dňa
nasledujúceho mesiaca.
3) § 50 zák. č. 448/2008 Z.z.
Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 15
1) Ak občan, od ktorého sa vyžaduje úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu, neohlásil výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, respektíve zmeny v rodinných a majetkových pomeroch,
ktoré sú rozhodujúce pre výšku
úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu, obec rozhodne
o povinnosti tohto občana platiť
za poskytnutú opatrovateľskú
službu v celom rozsahu.
2) Mesto je povinné chrániť
osobné údaje získané za účelom
určenia výšky úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu
v zmysle zák.č.428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
3) Zmeny a doplnenia tohto Všeobecne záväzného nariadenia
možno vykonať so súhlasom trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov mestského zastupiteľstva v Stupave.
§ 16
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava schválilo
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
29. januára 2009 v bode B/4.
2) Toto nariadenie nadobúda
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta
Stupava po jeho schválení
v Mestskom zastupiteľstve Mesta
Stupava.
3) Účinnosťou tohto Všeobecne
záväzného nariadenia zaniká
platnosť a účinnosť Všeobecného záväzného nariadenia Mesta
Stupava č. 7/2007 vrátane dodatku č. 1.
V Stupave, 30. januára 2009
Ing. Ľubomír Žiak
primátor mesta

rôzne

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Stupava č. 3/2009

vách na takom mieste, kde ich
verejnosť nemôže prehliadnuť.

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území
Mesta Stupava

§8
Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré
sa vzťahujú zákazy uvedené v §5
písm. a) až e) tohto VZN je povinný odoprieť ich predaj alebo
podanie osobe, o ktorej má
pochybnosť, či spĺňa podmienku
veku, kým ju nepreukáže.

Mestské zastupiteľstvo v Stupave
na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR, na
základe ustanovení § 4 ods. 3
písm. h) a n) a § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 2 ods. 2 zákona
NR SR č. 219/1996 Z. z. o
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie,
o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov na území
Mesta Stupava (ďalej len VZN).
Čl. 1
Účel nariadenia
§ 1
Účelom tohto VZN je utvárať
a chrániť zdravé podmienky
a zdravý spôsob života a práce
obyvateľov Mesta Stupava pred
zneužívaním alkoholických nápojov a tiež zabezpečiť verejný poriadok v meste.
§ 2
Toto VZN určuje obmedzenia
alebo zákaz podávania, predaja
a požívania alkoholických nápojov na území mesta.
Čl. 2
Základné pojmy
§ 3
Alkoholickými nápojmi sa na
účely tohto VZN rozumejú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné
nápoje, ktoré obsahujú viac ako
0,75 objemového percenta alkoholu.
§ 4
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN je každé miesto na
území mesta Stupava, na ktoré je
umožnený vstup širokému okruhu individuálne, bližšie neurčenému počtu osôb a kde sa tiež
spravidla zdržiava viac ľudí, je na
tento účel určené a voľne alebo
za úplatu prístupné a kde nie je
vstup osobám zakázaný alebo
upravený osobitnými podmienkami. Sú to najmä cesty, námestia, terasy, chodníky, parkoviská,
odstavné plochy, lávky, mosty,
schodiská, plochy zelene, parky,
detské ihriská, areály škôl a školských zariadení, areály zdravotníckych zariadení, trhoviská, cintoríny a pietne miesta, priestory
staníc a zastávok autobusovej
dopravy a podobne.

Čl. 3
Obmedzujúce opatrenia
§ 5
Zakazuje sa:
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať požívanie alkoholických
nápojov:
- osobám mladším ako 18 rokov
- osobám zjavne ovplyvneným
alkoholom
- v zdravotníckych zariadeniach
- na zhromaždeniach a verejných
kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína
- na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby
mladšie ako 18 rokov.
b) podávať alkoholické nápoje
alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom
c) ďalej sa zakazuje predaj a požívanie piva a alkoholických nápojov na priamu konzumáciu
a rozlievanie alkoholických nápojov v priestoroch prevádzkových
jednotiek potravín, na chodbách,
vestibuloch a pozemkoch súvisiacich s týmito prevádzkovými
jednotkami.
d) predaj, podávanie a požívanie
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách Mesta Stupava, okrem verejných priestranstiev, ktorých používanie na tento
účel povolilo Mesto Stupava
(napr. priestory trhoviska a priľahlé priestory v čase konania jarmoku, letné terasy a pod.“
§ 6
Primátor Mesta Stupava môže na
základe žiadosti udeliť výnimku jednorazové povolenie predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve, ak ide o organizované
spoločenské, kultúrne, športové,
predajné alebo propagačné podujatie.

Čl. 5
Pokuty
§9
Fyzická osoba, ktorá poruší toto
nariadenie, sa dopúšťa priestupku1) a môže jej byť uložená pokuta do výšky 33,- € (994,– Sk).
§ 10
1) Primátor Mesta Stupava môže za porušenie ustanovení tohto
VZN uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu od 165,97 € (5
000,– Sk) do 6 638,78 € (200
000,– Sk).2)
2) Na rozhodovanie o pokutách
sa vzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní.3)
3) Pokutu za porušenie § 5 tohto
VZN možno uložiť do jedného
roka odo dňa, keď zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť
boli porušené.
§ 11
Pokuta podľa §9 tohto VZN môže
byť uložená v blokovom konaní.
Pokuta bude vyrúbená za porušenie ustanovení § 5 tohto VZN.
Výnosy z pokút sú príjmom Mesta Stupava. Priestupky v blokovom konaní sú oprávnení prejednávať a pokuty ukladať príslušní-

Čl. 4
Osobitné povinnosti právnických
a fyzických osôb oprávnených
na podnikanie
§7
Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa
vzťahujú zákazy a obmedzenia
uvedené v článku §5 písm. a) až
e) tohto VZN, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením
alebo oznámením umiestneným
v prevádzkarniach alebo v budo-6-

ci Mestskej polície Stupava.
Čl. 6
Kontrola
§ 12
Kontrolu nad dodržiavaním tohto
VZN vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Stupave a poverení
zamestnanci mesta.
Čl.7
Záverečné ustanovenia
§ 13
Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto
VZN, sú povinné zosúladiť svoju
činnosť s týmto nariadením najneskôr do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN.
§ 14
1) Toto VZN schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Stupave 26. februára 2009 v bode B/2.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť
15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli Mesta Stupava po
jeho schválení v Mestskom zastupiteľstve Mesta Stupava, t.j. 18.
marca 2009.
Stupava, 27. február 2009
Ing. Ľubomír Žiak, v.r.
primátor mesta
1) § 48 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov
2) § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996
Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov
3) zákon číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok)

Súkromné TVOJE JASLIČKY
Sídlime v rodinnom dome v Záhorskej Bystrici.
O Vaše dieťatko sa postaráme celodenne od 7,00 – 17,00 hod.
Na pol dňa od 7,00 – 12,00 hod., alebo hodinovo.
Ďalšie otázky zodpovieme na t.č. 0918 177 130

ROZHODNITE O DVOCH PERCENTÁCH Z DANE
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Stupava
Mlynská 12, 900 31 Stupava, občianske združenie
IČO: 00699349001
sa uchádza o Vašu podporu v podobe poukázania sumy
do výšky dvoch percent zaplatenej dane z Vášho príjmu. Tlačivá
dostanete na Mlynskej ul. č. 12 (tel. 02/6593 4127).
Za Vaše rozhodnutie a podporu Vám vopred ďakujeme!

Podporte Pohodku
Aj v tomto roku sa naše Občianske združenie Pohodka zareistrovalo ako príjemca 2% z dane. Prosíme rodičov, starých rodičov, dospelých členov a všetkých sympatizantov, aby nás touto formou podporili a tak i našu rozrastajúcu sa činnosť.
Všetkým vopred ďakujem
Iveta Vachálková
Občianske združenie Pohodka, Sídlo: Hlavná 58, 900 31 Stupava
IČO 30866014, DIČ 2022572607, www.pohodka.eu

rôzne
V Stupave sa uskutočnila zbierka
textilu na humanitárne účely

Vyhodnotenie separovania v meste
Stupava za rok 2008
V roku 2008 sa v meste Stupava odovzdalo na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie v rámci separovaného zberu komunálneho odpadu spolu 264 802 kg odpadu.Na jedného obyvateľa pri počte obyvateľov 9 843 (prihlásení ako platcovia za odpady) pripadlo za rok 2008 – 26,90 kg odovzdaného vyseparovaného odpadu.
Porovnanie rokov:
Druh odovzdanej komodity, množstvá v kg:
1 papier a lepenka (200101)
2 sklo (200102)
3 plasty (200139)
4 kompozitné obaly-tetrapaky (150105)
5 žiarivky (200121)
6 vyradené elektr. zariad. s nebezpeč. časťami (200135)
7 vyradené. elektr. zariadenia (200136)
8 vyrad. zar. obs. chlórfluór. -chlad., mraz. (200123)
9 odpadové oleje (130208), oleje a tuky (200126)
10 odpadové farby a laky (080111)
11 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (150110)
12 olovené batérie (200133)
13 opotrebované pneumatiky (160103)
14 kyseliny (200114)
Spolu

2004
32 270
21 150
0
0
120
1720
0
1160
350
930
170
4 980
0
0
62 850

2005
66 320
27 320
6 570
4 980
0
1 940
0
1 030
440
1120
80
2400
0
0
112 200

2006
96 740
41 400
14 048
18 940
150
2150
0
100
340
0
1 650
2 415
5 540
0
183 473

2007
2008
118 880 150 040
60 790
73 260
19 300
16 413
8 050
15 900
40
10
2 620
1 320
2 030
2 932
160
338
200
412
0
1 582
830
100
1 900
380
4 430
2 115
800
0
220 030 264 802

Odberateľmi pre jednotlivé komodity sú:
Papier – KOL-EKO spol. s r.o., Agátová 22, 841 07 Bratislava
Sklo - .A.S.A. Slovensko, Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Tetrapakové obaly – Kuruc Company spol. s r.o., Nitrianska 59, 941 01 Šurany
Plasty – Forró Július, Radnótiho 15, 946 03 Kolárovo
Pneumatiky – V.O.D.S. a.s. Podnikateľská 2, 404 17 Košice – Barca
Akumulátory a batérie – MACH Trade s.r.o., Niklová ul., 926 01 Sereď
Nebezpečné látky, el. šrot, opotrebované oleje – ENZO-VERONIKA-VES a.s. Dežerice 342, 957 03
Elektroodpad – AUTO-AZ s.r.o., Bratislavská 20, 900 51 Zohor
MsÚ Stupava, referát odpadového hospodárstva

Odovzdali novú ulicu
Po prvýkrát investor slávnostným spôsobom odovzdal inžinierske siete a komunikáciu novej ulice mestu.
Spoločnosť Mandi invest, a.s. v stredu 18. februára
takto odovzdala ulicu Na aleji primátorovi mesta Ing.
Ľ. Žiakovi. Súčasne obyvateľom Ing. Ivan Sirotka
odovzdal tri lavičky ozdobené bonmotmi, pre zamyslenie i potešenie ako napríklad: “Správajte sa k druhým tak, ako si želáte, aby sa oni správali k Vám
a Váš život bude spokojnejší. Venuje Ivan Sirotka” .
-ppzv-

Interpelácie a rôzne
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26. februára odzneli nasledovné interpelácie.
Poslanec František Lachkovič žiadal okamžite opraviť výtlky na Záhradnej ulici, podobne aj na ulici Dlhej
a Štúrovej. Žiadal, aby mesto zabezpečilo úpravy a vyčistenie obratiska na ulici Martina Benku.
V bode „Rôzne“ poslanec Dr. Milan Gramblička predstavil návrh na doplnenie členov dopravnej komisie
o nových členov z radov občanov. Poslanci schválili nových členov komisie, ktorými sa stali pp. Vladimír
Horváth, Jaroslav Kopp, Peter Valovič, Pavol Veselý, Dalibor Bošňák a Ing. kpt. Branislav Balún.
Poslanec Ing. Peter Mazúr upozornil na nerealizovaný projekt výstavby obytného domu medzi bytovkami
na ulici Vajanského a bývalou ZIPP-kou. Pôvodný zámer bol, že dom postaví mesto a byty budú mať
sociálny charakter. Projekt sa mal realizovať s finančnou pomocou zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Nakoľko sa od realizácie upustilo, navrhol, aby prednostka úradu vypracovala informáciu o súčasnom
stave a možnostiach ďalšieho využitia. Navrhol, aby sa pozemok ponúkol na odpredaj. Poslanci k návrhu
prijali uznesenie a uložili prednostke úradu spracovať písomný materiál ohľadne investičnej akcie „Nájomný bytový dom, 22 b. j.“ v rozsahu vecnom a finančnom.
Ďalej žiadal, aby bol vypracovaný materiál k majetkovo - právnym vzťahom k pozemkom v súvislosti s projektom vybudovania kruhového objazdu na križovatke Hlavná – Zdravotnícka - Školská. Tento podklad je
dôležitý z hľadiska ďalšieho postupu a prípravy realizácie tejto stavby, ktorú je pripravená financovať spoločnosť ZIPAVA. Poslanci uložili prednostke úradu pripraviť materiál ohľadne vlastníckych vzťahov pozemkov nachádzajúcich sa pod Základnou školou kpt. Jána Nálepku a priľahlých v dotyku križovatky ulíc
Hlavná - Školská.
-ps-7-

V januári tohto roku mesto obdržalo
list od humanitárnej neziskovej organizácie – Diakonia Broumov s prosbou
o usporiadanie zbierky textilného materiálu. Táto organizácia poskytuje sociálne služby a materiálnu pomoc sociálne odkázaným občanom.
Mesto Stupava reagovalo na túto prosbu a zorganizovalo zbierku textilného
materiálu v dvoch termínoch, a to 6.
a 7. februára a 13. a 14. februára
2009 – teda vždy v piatok a sobotu od
8:00 do 17:00 hod. Obyvatelia boli
o tejto udalosti informovaní miestnym
rozhlasom, na internetovej stránke mesta a letákmi vyvesenými na informačných tabuliach mesta. Ako miesto zberu sa určil Mestský podnik technických
služieb v Stupave na Dlhej ulici, kde na
vrátnici boli na tento účel pristavené
1100 litrové kontajnery (také ako sa
nachádzajú pri bytových domoch).
Odovzdať sa tu mohol všetok nepotrebný textil – dámsky, pánsky, detský,
posteľná bielizeň, deky, periny, perie,
závesy, obrusy, uteráky, atď. V prvý
zberný termín sa vyzbieralo 5 spomínaných kontajnerov, v druhý zberný
termín sa vyzbieralo 12 kontajnerov,
teda celkovo sa v meste vyzbieralo 17
plných kontajnerov textilného materiálu. Keďže o takúto pomoc Diakonia
požiadala viaceré obce na Slovensku,
postupne z nich od druhej polovice
februára tento vyzbieraný materiál
zvážala. Do Stupavy si pre tento materiál prišlo nákladné auto priamo
z Broumova dňa 18.2.2009.
V Diakonii sa vyzbieraný textilný materiál ďalej triedi na humanitárnu pomoc.
Nepoužiteľný textil je spracovaný na
priemyselné účely, preto sa mohli zbierať aj poškodené, roztrhané veci. Na
triedení a spracovávaní materiálu sa
podieľajú ľudia z okraja spoločnosti,
prepustení z výkonu trestu, ľudia bez
domova a ľudia, ktorí sa iba ťažko
uplatňujú na trhu práce. Pre nich je táto
činnosť resocializačným programom
a preto je dôležité, aby bol zabezpečený stály prísun textilného materiálu.
Diakonia má vlastnú azylovú ubytovňu
pre cca 70 mužov a žien. Vo svojich
zariadeniach zamestnávajú a ubytovávajú aj občanov Slovenskej republiky.
Viac sa o tejto organizácii môžete dozvedieť na:www.diakoniebroumov.org.
V Českej republike sa tieto zbierky konajú pravidelne niekoľkokrát do roka.
Slovensko požiadali o zapojenie sa do
zbierky prvý krát, ale uvažujú, že aj tu
by sa zbierky mohli konať pravidelne.
Táto zbierka má viacero výhod –
najdôležitejší je fakt, že pomáha získavať pomoc pre ľudí, ktorí ju potrebujú.
Z pragmatického hľadiska je to zase
skutočnosť, že pomáha znížiť množstvá komunálneho odpadu, pretože
väčšina týchto vecí by skončila v nádobách na komunálny odpad a následne na skládke odpadu. V mene
Diakonie Broumov a v mene našom
ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto
zbierky zapojili.
MsÚ Stupava,
referát odpadového hospodárstva

rôzne

Projekt kanalizačnej siete odštartuje v marci
Poslanci sa na rokovaní mestského
zastupiteľstva 26. februára zaoberali
prípravou realizácie projektu „Dostavba
kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV
v meste Stupava“. Kompletnú informáciu, ktorú prinášame predložil vedúci
oddelenia výstavby a ŽP Ľubomír Illiť.
Poslanci sa vyjadrili aj k možnosti využiť rozsiahlu rozkopávku mesta na uloženie potrubí, ktoré by v budúcnosti
mohli slúžiť na uloženie optických káblov, čím by sa zvýšila efektívnosť
stavby a jej hodnota pre budúcnosť.
Možnosti takéhoto riešenia preverí
a bude priebežne informovať p. Illiť.
Vzhľadom na rozsah pripravovaných
prác poslanci požiadali primátora
o zvolanie pracovného stretnutia, ktoré
bude venované len tejto problematike.
O priebehu stavby budú pravidelne
zverejnené informácie na web-stránke
mesta a v Podpajštúnskych zvestiach.
Rozhodnutím Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: Dostavba
kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV
mesta Stupava, sa mesto pripravuje na
samotnú realizáciu projektu, plánovanú
na obdobie 03/2009 – 08/2010.
Na realizáciu projektu bol verejným obstarávaním vybraný dodávateľ Vodohospodárske stavby, a.s. Bratislava.
Schválený projekt rieši dostavbu kanalizačnej siete vybudovaním vetiev A, C,
H a Mást a samostatnou časťou je intenzifikácia ČOV, čo predstavuje rozšírenie existujúcich objektov ČOV a rekonštrukciu pôvodných objektov postavených postupne v rokoch 1987 –
1993. Čistiareň odpadových vôd Stupava je typu HYDROVIT 3000-S od dodávateľa Vítkovice, a.s. Ostrava. V súčasnosti je prevádzkovaná ako mechanicko – biologická.
Intenzifikáciou sa jestvujúca ČOV rozšíri o typ HYDROVIT 1500-S. Celá intenzifikácia ČOV bude realizovaná za
plnej prevádzky s postupným presmerovaním medzi novobudovanými objektmi a pôvodnými. Realizácia je plánovaná na obdobie 03/2009 –
08/2010.
Väčší vplyv na obyvateľov mesta bude
ale mať dostavba kanalizačnej siete,
ktorú mesto Stupava plánuje a snaží sa
o jej realizáciu posledných desať rokov.
Jedná sa o dostavbu nasledovných
kanalizačných vetiev.
Kanalizácia Mást
je členená na objekty: Splašková kanalizácia – zberač E, stavby E1, E2., Domové prípojky.,Výtlačné potrubie č.
S1., Podchod pod štátnou cestou č.
I/2., Čerpacia stanica ČS 1.
Prehľad dimenzií kanalizácie Mást
Zberač E, PVC DN 300 – dĺžka 899 m.,
Stoka E1, PVC DN 300 – dĺžka 141 m.,

Stoka E2, PVC DN 300 – dĺžka 475 m.
Domové prípojky sú navrhované po
hranicu pozemku a priemerná dĺžka
prípojky je cca 6,0 m. Prípojky sú navrhované z PVC DN 150, pre väčšie objekty občianskej vybavenosti, bytovky
je PVC DN 200. Projekt predpokladá
nasledovné počty prípojok - PVC DN
150 107 ks, v dĺžke 642,9 m, PVC DN
200 17 ks v dĺžke 201,8 m.
Výtlačné potrubie je navrhované z tlakových rúr PVC DN 100 a bude kladené v spoločnom výkope s kanalizačnou
stokou E2 od čerpacej stanice ČS 1 po
zaústenie do jestvujúcej splaškovej kanalizácie na Záhumenskej ulici. Potrubie výtlaku sa bude ukladať v hĺbke 1,8
m a pre identifikáciu nekovového potrubia bude slúžiť elektrický vodič AYKY
2x4 mm ukladaný s výtlačným potrubím. Výtlačné potrubie je v dĺžke 500
m. Realizácia splaškovej kanalizácie,
časť Mást je podľa pripravovaného harmonogramu priebehu prác naplánovaná na obdobie 03/2009 – 08/2009.
Kanalizačná vetva „C“
Táto časť stavby je delená na jestvujúce stavebné objekty: Splaškovú kanalizáciu, Domové prípojky, Výtlačné
potrubie S2, Čerpacia stanica ČS2,
Podchod pod vodným tokom pre C4
a S2, Podchod pod ŽSR.
Splašková kanalizácia
Jednotlivé zberače sú navrhnuté z potrubia PVC DN 300 a DN 400.
Zberač „C“ začína na Železničnej ul.
a ide krajom asfaltovej vozovky Vajanského ul., zalomí sa a vojde do Lipovej
ulice až po jej koniec, kde končí (470
m a 334 m).
Zberač „C2“ je vedený krajom asfaltovej vozovky Kúpeľnej, Cementárskej,
Agátovej, Záhradnej a na Marcheggskej ul., kde končí (810 m)
Zberač „C2-1“ je vedený krajom asfaltovej vozovky Krížnej ul. a pri Marcheggskej ul. končí (226 m).
Zberač „C2-2“ ide krajom asfaltovej
vozovky Zemanskej ul. (155,46 m).
Zberač „C3“ ide krajom asfaltovej vozovky Cementárenská, Keltská a na
Marcheggskej ul. končí (426 m).
Zberač „C3-1“, „C3-2“ idú krajom asfaltovej vozovky Továrenskej a Cementárenskej ul. (194 m a 25 m).
Zberač „C4“ ide krajom asfaltovej vozovky Bitúnkovej ul., podíde potok
a ide krajom nespevnenej cesty a končí
v čerpacej stanici ČS2 (319 m).
Zberač „C4-1“ ide krajom asfaltovej
vozovky Bitúnkovej ul. za potokom
(185,62 m)
Zberač „C5“ ide od šachty zberača
„C4“ v zeleni až po existujúcu šachtu
kanalizácie na Jilemnického ulici. V tejto šachte sa uzatvorí odtok na jestvujúcu ČOV a zriadi sa nový na napojenie

zberača „C5“ (281,6 m).
Domové prípojky: PVC DN 150 v počte
280 ks v dĺžke 2612,50 m, PVC DN
200 v počte 59 ks v dĺžke 433,00 m
Výtlačné potrubie S2 odvádza splaškové vody z čerpacej stanice ČS2 do
šachty zberača „C3-3“. Potrubie je rúrové HDPE DN 80 v dĺžke 304,13 m.
Realizácia kanalizačnej vetvy „C“ začne v 03/2009 a bude postupne ukončená do termínu 10/2009.
Kanalizačná vetva „A“
Kanalizačný zberač „A“ sa bude realizovať ako druhá etapa, nakoľko v prvej
etape z projektu „Výstavba technickej
infraštruktúry v rekreačnej zóne mesta
Stupava“ mesto realizovalo časť kanalizačného zberača „A7“ v dĺžke 1928 m
a rekonštrukciu „A6“ v dĺžke 959 m.
V tejto etape kanalizačný zberač „A“
pozostáva: Zberač „A6“ dobudovanie
v dĺžke 699,44 m prechádza ulicami Pri
kríži a Obora po kraji miestnych komunikácií., Zberač „A7“ ide o dobudovanie tohto zberača v dĺžke 250,01 m a je
situovaný na Novej ulici., Zberač „A71“ prechádza Duklianskou ulicou so
zaústením do čerpacej stanice ČS3
v dĺžke 198,62 m a odtiaľ výtlakom S3
do kanalizačného zberača „A7“ v dĺžke
149,96 m., Zberač „A7-2“ je umiestnený do Lesnej ulice v dĺžke 1252,62
m., Zberač „A8“ – jedná sa o odkanalizovanie Rímskej ulice v dĺžke 289,34
m. Pre všetky kanalizačné zberače sú
navrhnuté kanalizačné rúry PVC DN
300.
Domové prípojky sú navrhnuté PVC
DN 150 a pre združené prípojky PVC
DN 200. Domové prípojky sú navrhnuté po hranice pozemkov s priemernou dĺžkou prípojky 8,4 m.
Na trase zberačov „A“ sa nachádza:
105 ks prípojok PVC DN 150 v dĺžke
1065,50 m, 10 ks prípojok PVC DN
200 v dĺžke 86,00 m
Realizácia kanalizačnej vetvy „A“ je podľa harmonogramu pripravená nasledovne: „A7-2“ vrátane príslušných domových prípojok v termíne 03/2009 –
09/2009. „A6“, A6-1“, „A7-1“,“A8“
vrátane domových prípojok v termíne
02/2010 – 06/2010. Výtlačné potrubie
„S3“, čerpacia stanica ČS3 v termíne
02/2010 – 06/2010.
Kanalizačná vetva „H“
V tomto prípade ide o odkanalizovanie
ulíc Malacká, Kalinčiakova, SNP, Poľná,
F. Kostku, Pažitná v celkovej dĺžke
2394,80m kanalizačného zberača profilu DN 300.
Kanalizačný zberač „H“ gravitačne
obsiahne dané územie a bude zaústený
do existujúcej čerpacej stanice ČS
DURA.
Domové prípojky budú realizované po
hranicu pozemku a ide o 165 ks prípo-
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jok PVC DN 150 v dĺžke 1554,50 m a
31 ks prípojok PVC DN 200 v dĺžke
228,50 m. Realizácia kanalizačnej
vetvy „H“ začne v 10/2009 s predpokladaným ukončením 05/2010. Čo sa
týka technologických postupov jednotlivých výkopov, prechodov, podchodov a spätných zásypov potrubia
so zhutňovaním, toto riešia jednotlivé
dielčie projekty a podliehajú kontrole
technického a stavebného dozoru stavby.
Pripojovanie jednotlivých nehnuteľností
na budované kanalizačné zberače
môžete nastať až po prevzatí a skolaudovaní jednotlivých kanalizačných vetiev a podmienky pripojenia spolu s výzvami na pripojenie bude zabezpečovať
príspevková organizácia mesta Vodárne a kanalizácie mesta Stupava.
Veríme, že v krátkosti sme vám predstavili pripravované práce na projekte
a oboznámili sme vás s časovým
a vecným priebehom pripravovanej
realizácie celého projektu „Dostavba
kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV
v meste Stupava“.
V prípade, že občania, priamo alebo
nepriamo dotknutí plánovanou stavebnou činnosťou, budú mať otázky, resp.
návrhy na dané riešenie, môžu sa
obrátiť priamo alebo telefonicky na určeného manažéra projektu, ktorý pripomienky prenesie do samotnej realizácie.
Manažérom projektu „Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV
v meste Stupava“ je určený vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia
p. Ľubomír Illiť, ktorý vám na vaše
otázky zodpovie pri osobnej návšteve
alebo telefonicky na čísle: 0905/718260 alebo e-mailom: ved.vystavby@
stupava.sk
Samotnou realizáciou projektu po dobu
dvoch rokov príde k určitému obmedzeniu pohybu, hlavne rozkopávkami
miestnych komunikácií.
Veríme, že kladným prístupom a trpezlivosťou zo strany obyvateľov Stupavy,
dosiahneme cieľ, ktorý si Stupava pred
rokmi stanovila zabezpečiť pre všetkých starousadlíkov Stupavy pripojenie
na kanalizáciu, zlepšiť celkové podmienky životného prostredia a v neposlednom rade naplniť ciele prístupovej
zmluvy európskeho spoločenstva.
Nesmieme zabudnúť, že sa jedná o nenávratné finančné prostriedky z európskeho spoločenstva na dosiahnutie daných cieľov.
Ako prílohu prikladáme situáciu
umiestnenia jednotlivých kanalizačných vetiev „A“, „C“, „H“, Mást.
(Ľ. Illiť, vedúci odd. výstavby a ŽP)

rôzne
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rôzne

Zapísaná do zoznamu pamiatok

Užili sme si jarné prázdniny

Mesto Stupava obdržalo rozhodnutie z Ministerstva kultúry SR,
ktorým vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku sochu sv. Anny,
ktorá sa nachádza na pútnickej ceste do Marianky.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – sekcia kultúrneho dedičstva ako správny orgán na návrh Pamiatkového úradu Slovenskej republiky vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku prícestnú sochu sv.
Anny vyučujúcej malú Máriu v extraviláne Stupavy na pozemku parc.
č. 5035, k.ú. Stupava, okr. Malacky s objektovou skladbou hranolový
podstavec a votívna sochy sv. Anny vyučujúcej malú Máriu. Vlastníkom prícestnej sochy na podstavci je Rímskokatolícka cirkev, farnosť
v Stupave.
Správny orgán po zistení skutočného stavu veci konštatuje, že prícestná votívna socha sv. Anny na hranolovom podstavci predstavuje napriek silne narušenému technickému stavu pozoruhodné barokové
kamenosochárske dielo z dvadsiatych rokov 18. storočia. Vznik diela
je datovaný v chronograme dedikačného nápisu rokom 1724, teda
spadá do obdobia vrcholného baroka. Umeleckohistorická hodnota
diela je obsiahnutá hlavne v stvárnení samotnej sochy, ktorá z hľadiska výtvarného a slohovotvorného reprezentuje kvalitnú barokovú
kamenosochársku prácu, svedčiacu o zručnom školenom autorovi.
Sochárske dielo ako celok vykazuje pamiatkové hodnoty v oblasti
výtvarnej, umelecko-remeselnej, kultúrno-spoločenskej a historickej,
plastika svojím umiestnením na bývalej pútnickej ceste v prostredí
extravilánu obce je súčasťou genia loci daného miesta indikuje istú
súvislosť s historicky významným neďalekým, pútnickým miestom
viazaným na kult Panny Márie. Výskyt obdobného námetu je na Slovensku zriedkavý.
(podľa mú)

Počas jarných prázdnin boli v priestoroch Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave pre deti pripravené rôzne kultúrne,
vzdelávacie, ale i zábavné podujatia. Prázdniny sme spoločne začali
v sobotu 14.2. Vystúpenie Stražanovho bábkového divadla, v ktorom
účinkujú manželia Stražanovci a ich „živé“ bábky, malo úspech nie
len u detí, ale aj ich rodičov.

Moja rodná
Dňa 29.januára sa v kultúrnom dome konala „Akadémia“ pri príležitosti 740.výročia prvej písomnej správy o Stupave v snahe oboznámiť
širokú verejnosť so slávnou minulosťou nášho mesta. Program bol
bohatý a veľmi zaujímavý hlavne vystúpením našich rodákov ako
pána Lachkoviča, alebo pani Dovičičovej, ktorí lásku k mestu Stupava
preniesli aj na papier v podaní knihy. Zaujímavý bol aj prednes prečítaný p. Pavlom Slezákom v preklade donačnej listiny uhorského kráľa
Belu IV., kde sa uvádza názov Stupava prvýkrát. Taktiež ma veľmi zaujal výklad p.Hrnku, ktorý ako historik sa vyjadril, že Stupava bola
možno známa oveľa skorej, len nie je to písomne zachytené.
O našej Stupave by sa dalo hovoriť donekonečna. Históriu má
bohatú. Zážitok to bol aj pre mňa bohatý, kde som sa dozvedela veľa
o histórii nášho mesta. Ja som sa v Stupave narodila na najznámejšej
ulici po Hlavnej, teda na Marchéggskej. V Stupave žijem už 57 rokov,
takže čo sa hovorilo, veľa vecí mi bolo známych, či už zo svojho detstva, alebo z rozprávania našich starých materí a otcov. Takže ak sa
ma niekto opýta, kde bývam, odpoviem, že v mojej rodnej, čiže v Stupave.
Na záver programu zaspieval stupavský ženský spevokol Nevädza,
kde pasáže medzi jednotlivými piesňami vypĺňala pani Mazancová
svojou básnickou tvorbou o Stupave. Všetko v básni bola pravda, len
pri slovách o našom zámockom parku, kde vyzvala pánov poslancov
k obnove, bola prerušená potleskom.
Medzi nami stupavčanmi je a vždy bolo veľa významných osobností,
ktorí svojou láskou k mestu Stupava sa zviditeľnili. Chcem sa poďakovať organizátorom, ktorí tento program pripravili a nie sú ľahostajní
k nášmu mestu. Len trošku ma zamrzelo, že aspoň ústami pána primátora neboli spomenutí už dnes nebohí naši autori pp. Vojtech
Erdélyi /stupavský učiteľ/ a Jozef Mader /bývalý predseda vtedy MNV
v Stupave/, ktorí ako prví priblížili dejiny nášho mesta v knihe „STUPAVA“, ktorá bola vydaná pri príležitosti 700. výročia od prvej písomnej správy.
Turanská

Spoločnosť TOSPET – Ing. Ján Vlček so sídlom
v Stupave, hľadá brigádnickú výpomoc na upratovacie a pomocné administratívne práce
v rozsahu 4 až 8 hodín týždenne.
Viac informácií na telefónnom čísle
02/6545 9256 alebo mobil: 0905 325 790.

Kúzelník M. Kučerák

Indiánske popoludnie
Program jarných prázdnin pokračoval v utorok, kedy mladý kúzelník
Martin Kučerák z bratislavskej Karlovej Vsi vykúzlil úsmev na tvárach
deťom i dospelým. Samozrejme, našli sa odvážlivci, ktorí si chceli
nejaké kúzlo vyskúšať. A či sa podarilo? Tí, ktorí sa boli pozrieť vám
dosvedčia, že áno. Síce kúzelnícke umenie vyžaduje veľa času, trpezlivosti a vytrvalosti pri výučbe, stupavské deti dokázali, že im nič nie
je cudzie. Dokonca ani „čáry-máry“. Spýtate sa: „A čo tí dospelí?“
Treba povedať, že aj z radov starších sa našli odvážlivci, ktorí si išli
“zakúzliť”.
Kvíz „Ak vieš, odpovieš“, ktorý sa konal v stredu 18. februára, organizovali pracovníčky Mestskej knižnice R. Morica. Kvízové otázky boli
orientované všeobecne a samozrejme niektoré sa týkali aj mesta
Stupava. Zúčastnilo sa ho celkom trinásť detí, z ktorých nielen víťazi
boli odmenení. Deti si precvičili svoje vedomosti a nepochybne sa
naučili aj niečo nové. Po kvízových otázkach na deti čakalo premietanie animovaných filmov.
Kvíz „Ak vieš, odpovieš“

Vyrobiť si indiánsku čelenku, vyfarbiť totem, určiť zvieratká, či dekorovať si pierko deti mohli vo štvrtok počas Indiánskeho popoludnia.
Na podujatí spolupracovalo MKIC s OZ Envirosvet, ktoré pripravilo
pre deti veľmi príjemné, skoro až autentické indiánske prostredie
v malej sále KD. Členovia OZ Envirosvet pripravili rôzne stanovištia,
kde boli dvere otvorené najmä detskej fantázii a kreativite.
Srdečná vďaka patrí deťom a ich rodičom, že spolu s nami strávili príjemné dni počas jarných prázdnin, všetkým, ktorí sa podieľali na
vytvorení príjemných spoločných zážitkov a osobitne p. Kopáčovi za
spoluprácu na príprave kvalitného „Indiánskeho popoludnia“.
(-hsch-)
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Volby členov Rady školy
Mesto Stupava, ako zriaďovateľ Základnej školy kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na základe § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004
Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov
školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom
zabezpečení vyzýva na uskutočnenie volieb členov Rady školy pri
Základnej škole kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava. v súlade so
Štatútom Rady školy pri ZŠ kpt. J. Nálepku prijatým 13. 12. 2004.
Počet členov rady školy Základnej školy kpt. J. Nálepku je 11 členov
v zložení:
2 zástupcovia pedagogických zamestnancov
1 zástupca nepedagogických zamestnancov
4 zástupcovia rodičov
3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
1 delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní v Základnej škole kpt. J.
Nálepku.
Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočnia 6.4.
2009 o 16,30 hodine v zborovni ZŠ. Voľby nepedagogických zástupcov zamestnancov sa uskutočnia 6.4. 2009 o 14,30 hodine v zborovni ZŠ. Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnia 6.4. 2009 o 17,00
hodine v školskej jedálni. Návrhy kandidátov na členov rady školy Základnej školy kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava, za rodičov
je potrebné podať prostredníctvom výboru Rady rodičov pri ZŠ kpt. J.
Nálepku v Stupave do 31. 3. 2009 písomne na adresu ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava alebo na sekretariáte riaditeľa
Základnej školy kpt. J. Nálepku. O delegovaní zástupcov zriaďovateľa, Mesta Stupava, do rady školy pri Základnej škole kpt. J. Nálepku
rozhodne mestské zastupiteľstvo Mesta Stupava na svojom zasadnutí
26. marca 2009.
V Stupave 25. februára 2009
Ing. Ľubomír Ž i a k, v.r.
primátor mesta

Výška poplatku sa zmeniť nedá
Mestské zastupiteľstvo pri rozhodovaní o výške miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2009 vychádzalo
zo skutočnosti, že stupavská skládka odpadov bude od 1.1. 2009
zatvorená. Z tohto dôvodu sa rozhodlo, že odpady sa budú vyvážať na
skládku ASA v Zohore. Na základe tejto skutočnosti bola vypracovaná
kalkulácia nákladov, niekoľkokrát bola analyzovaná a potom bola aj
schválená výška poplatku na občana. Skutočnosť, že prevádzka skládky bola predĺžená do polovice tohto roku vyvolala otázky, či sa výška
poplatku nezníži, aby dopad na občanov nebol až taký drastický
(v roku 2008 sa platilo 350 Sk). Správu k tomuto problému vypracovala Ing. Ľubica Konswaldová z oddelenia výstavby a ŽP MsÚ v Stupave. (v správe sú uvádzané slovenské koruny (Sk) pre lepšiu porovnateľnosť s predchádzajúcimi výpočtami)
V mesiaci november bola schválená Mestským zastupiteľstvom
v Stupave výška miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad na rok 2009 na 750,- Sk/osoba a 50% úľava z tohto
poplatku pre obyvateľov nad 75 rokov a pre občanov s preukazom
ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP).
Výška tohto poplatku bola vyrátaná z nákladov, z ktorých časť tvorili
náklady za skládkovanie odpadu na skládke .A.S.A Zohor, pretože
skládka v Stupave ku dňu 31.12.2008 mala ukončiť svoju prevádzku.
Novelizáciou zákona o odpadoch sa však prevádzka skládky v Stupave predĺžila do 15.7.2009. Táto novelizácia vstúpila do platnosti
koncom decembra 2008, teda v čase keď miestny poplatok za odpady už bol schválený a schválené bolo aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2009.
Keďže cena za skládkovanie odpadu v roku 2009 bude teda vďaka
využívaniu skládky v Stupave nižšia ako sa pôvodne predpokladalo,
bola snaha upraviť, znížiť aj ročnú výšku miestneho poplatku za odpady. Podľa § 98 Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach - pri
poplatku podľa § 2 ods. 2 možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých
možno žiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu
na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj podklady,

ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku, len k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia. Pričom §2 ods. 2 pojednáva o miestnej dani
za odpady. Podľa tohto paragrafu teda Mesto Stupava nemôže zmeniť výšku miestneho poplatku za odpady v priebehu roka. Aby sa ale
preskúmali všetky možnosti, oslovilo mesto elektronickou poštou
(kvôli urýchleniu odpovede) Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
(DR SR) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) o usmernenie a radu v tejto otázke. JUDr. Lýdia Pagáčová z DR SR v Banskej
Bystrici, ktorá roky vedie prednášky práve k problematike tvorby VZN
o miestnych poplatkoch za odpady nám telefonicky potvrdila naše
tvrdenie, že výšku poplatku za odpady už nemôžeme zmeniť. Nemôžeme schváliť ani žiadny dodatok k VZN, ktorý by mohol poskytovať
ďalšie úľavy pre obyvateľoch. 28. januára 2009 nám prišla elektronická odpoveď aj z MF SR od Kataríny Krkanovej, ktorá je tiež prednášajúcou na danú tému a jej odpoveď citujem: „ak ste si určili zdaňovacie obdobie kalendárny rok, tak už nemôžete vykonať žiadne
zmeny a to ani formou dodatkov tak, aby tieto zmeny platili na rok
2009. Zákon č. 582/2004 Z.z. iný postup nepripúšťa“. Z postoja týchto inštitúcií je jasné, že výška poplatku za odpady v Stupave na rok
2009 je nemenná a to 750,- Sk/osoba. Je dôležité spomenúť, že
výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady môže byť výlučne použitý iba na tento účel, takže aj keby
došlo k preplatku, tieto finančné prostriedky by ostali na účte na
ďalšie obdobie. Tento postup, toto riešenie nám odporučila aj
JUDr. Pagáčová z DR SR. Pre informáciu sú v tabuľke uvádzané výšky
jednotlivých nákladov:
náklady (v Sk)
predtým
teraz
MsPTS
5 960 000
5 710 000
skládkovanie
4 065 250
2 793 884
Príjem za vyseparované množstvá: Oproti výpočtu z novembra 2008,
kedy sa rátalo s príjmom 300 000,- Sk sa situácia zmenila. Koncom
roka 2008, začiatkom 2009 nám odberatelia jednotlivých komodít stanovili nový cenník, výkupnú cenu. Odvolávajúc sa na hospodársku
krízu a na to, že nastal problém s odberom a spracovaním týchto komodít, budú si jednotliví odberatelia účtovať od mesta istý poplatok za
odber vyseparovaného odpadu. Celkovo to znamená, že mesto bude
musieť ročne zaplatiť asi 100 000,- Sk. Príjem ostane iba z Recyklačného fondu, takže celkovo oproti plánovanému príjmu 500 000,- Sk,
to bude iba asi 100 000,- Sk. Aj táto zmena sa zobrala do úvahy pri
novom informatívnom prepočte výšky poplatku.
A teda miestny poplatok za odpady s novými nákladmi by predstavoval výšku 734,- Sk oproti predchádzajúcej vypočítanej výške 850,Sk. Keďže MsZ schválilo výšku poplatku nižšiu ako boli predpokladané náklady, pri súčasných nákladoch je len malý rozdiel oproti
schválenej výške poplatku.
(- podľa msú-)
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Radíme záhradkárom

OZ POHODKA INFORMUJE

Zima tohto roku pritvrdila. Pravidelný snehový prídeľ, dlohotrvajúce mrazy nás
aspoň zčasti nechali zabudnúť na dôsledky globálneho oteplovania. Z hľadiska poľnohospodárskeho je to dobre. Zimné mrazy ochránia našu budúcu úrodu od časti
prezimujúcich škodcov a veľké množstvo sneho sa postará o dostatok vlahy v jarných mesiacoch. Zdá sa, že všetko sa dostáva do normálnych koľají.Ale ako to už
v živote býva, jedno sa popraví a druhé... Nie, nechcem písať o neutešenej ekonomickej situácii, ale sa pokúsim o zhrnutie základných úkonov, ktoré záhradkára, ak
chce byť úspešný, s príchodom jari čakajú.
1/ Výsev rastlín: pri predpestovaní priesad je dôležitý substrát,na ktorom sa neoplatí šetriť. Klíčiace rastliny sú citlivé a jeho nevhodné zloženie môže byť príčinou
zlého vzchádzania a rastu. Odporúčame použiť špeciálnu zeminu - Zeminu pre
výsev, množenie a rezkovanie,ktorá je balená v 20l a 75l vreciach.Proti padaniu
vzchádzajúcich rastlín použijeme prípravok PREVICUR.
2/ Rez a postrek ovoc.drevín a viniča: Odstaňujeme zoschnuté moníliové múmie
ovocia a pri reze odstraňujeme prezimujúce štádiá škodcov,spravíme základný rez
na novovysadených stromčekoch. Ošetrujeme broskyne proti kučeravosti 1.
postrek robíme vtedy ak je dva dni za sebou teplota 10°C, striekame
KUPRIKOLOM alebo SULKOU,ale len tesne do otvorenia pukov. 2. postrek robíme
tesne do otvorenia pukov 7 až 10 dní po prvom postreku-vhodný je prípravok
DELAN, EFUZIN, SYLLIT + primiešame PIRIMOR,ktorý účinkuje proti voškám.
Proti prezimujúcim škodcom odporúčame spraviť postrek na ovocniny a vinič
prípravkom PREDJARNY POSTREK ktorý aplikujeme po vypučaní, ale tesne pred
kvitnutím. Môžme použiť aj postreky - KARATE ZEON, MOSPILAN 20SP, CALYSO
480 SC. Na vinič tesne do otvorenia pukov aplikujeme prípravok SULKA. Ošetrujeme marhule proti moníliovému odumieraniu kvetov a výhonkov /na začiatku a
konci kvitnutia/ Použijeme SPORGON 50 WP, BAYCOR 25 WP, HORIZON 250 EW
3/ Hnojenie: Pri príprave pôdy zapracujeme do zeme základné hnojivo,ktoré môže
byť minerálne kombinované, ako SLOVCERIT, NPK. Vhodné je do zeleninovej
záhradky.
4/ Príprava zemiakovej sadby:Nastal čas na prípravu zemiakovej sadby. V ponuke
je široký výber odrôd od renomovaných šľachtiteľských spoločností. Odporúčame
Vám: ROSARA - veľmi skorá odroda s vysokou násadou hľúz, varný typ B-BA
/nerozváravé/ výbornej chuti, dužina je žltá, vysoká odolnosť voči chorobám.
Výborne sa skladuje. COLETTE - veľmi skorá odroda,varný typ BA-uvarené sú
pevné, jemnej štruktúry, hľuza je oválna so žltou dužinou. Odolná voči plesni a vírusovým chorobám. SOLIST- patrí k najskorším odrodám vynikajúcich vlastností.Varný typ B až BA /uvarené sú pevnej konzistencie/, odolná voči vírusovým
chorobám,dobre sa skladuje. Odporúčame naklíčiľ! BACCARA - skorá odroda,vysokej kvality, podlhovasté hľuzy so žltou nerozváravou dužinou. Je vysoko
odolná voči chorobám a výborne skladovateľná.
Práce v záhrade sú pevne naviazané na ročné obdobie a práve prebiehajúci vývoj
počasia. Nerešpektujú žiaden odklad a každé zaváhanie sa podpíše na prípadnom
neúspechu. Privítajme preto jar činorodou a včasnou prácou,aby sme sa z našich
výsledkov len tešili a aby sme sa mali čím pochváliť na DNI ZELÁ.
-agroservis-

Krúžky keramiky voľné miesta
utorok:
štvrtok:

14.00 – 15.30 hod deti (nástup možný ihneď)
17.30 – 19.00 hod rodičia a deti (začína od 4/09)
13.30 – 15.00 hod deti (nástup možný ihneď)

Kurz keramiky pre dospelých
skrátený – 2 x 2,5 hodiny, 13. a 20. marca 2009 od 17,30 – 20,00 hod.
Kurz keramiky, na ktorom sa môžete pod vedením lektora naučiť rôzne techniky
pracovania s hlinou. Na prvom stretnutí sa bude modelovať a na druhom glazovať. Pri práci s hlinou sa dá dostatočne vypnúť (je to druh arte – terapie), máte
príležitosť stráviť príjemné a kreatívné chvíle, naučiť sa niečo nové, ale i spoznať
nových ľudí. Kurz sa uskutoční v keramickej dielni v Stupave, Hlavná ulica č.58,
v dňoch 13.marca a 20.marca, od 17,30 do 20,00 hod, spolu 5 hodín. Poplatok
je 20€ (600,-Sk). V cene je hlina, glazúry, výpal a lektor. Počet miest je obmedzený (6-8 ľudí). Preto sa treba záväzne prihlásiť a zaplatiť poplatok čo najskôr.
Vyplnením prihlášky a zaplatením poplatku sa považujete za prihláseného. V prípade väčšieho záujmu ponúknem i ďaľší termín. Ak ste skupina 6-8 ľudí, môžeme
si dohodnúť individuálny termín, prípadne môžem prísť ja k Vám.
Bližšie informácie Vám rada zodpoviem na t.č. 0903 956 627.

Kurz keramiky pre rodičov s deťmi
skrátený – 2 x 2hodiny, 14. a 21. marca 2009 od 14. – 16. hod
Kurz keramiky, na ktorom sa môžu rodičia spolu s deťmi pod vedením lektora
naučiť rôzne techniky pracovania s hlinou. Na prvom stretnutí sa bude modeľovať a na druhom glazovať. Pri práci s hlinou sa dá dostatočne vypnúť (je to druh
arte - terapie), máte príležitosť stráviť príjemné a kreatívne chvíle spolu s Vašími
deťmi, naučiť sa niečo nové ale i spoznať nových ľudí. Kurz sa uskutoční v dňoch
14. a 21.marca (sobota), od 14,00 do 16,00 hod, spolu 4 hodiny. Poplatok je
20€ (600,-Sk) za rodiča a dieťa. V cene je hlina, glazúry, výpal a lektor. Počet
miest je obmedzený (6-8 ľudí), preto sa treba záväzne prihlásiť a zaplatiť poplatok čo najsôr. Vyplnením prihlášky a zaplatením poplatku sa považujete za prihláseného. V prípade väčšieho záujmu ponúknem i ďaľší termín.
Ak ste skupina 6-8 ľudí, môžeme si dohodnúť individuálny termín, prípadne
môžem prísť ja k Vám. Bližšie informácie Vám zodpoviem na t.č. 0903 956 627.

Tvorivé dielne v Pohodke
otvorený vstup, každý piatok od 17.30 - 19.00 hod
13.3.2009 africká batika
20.3.2009 servítková. technika na textil - výroba vrecúšok
27.3.2009 zdobenie veľkonočných vajíčok
poplatok za vstup: dieťa 5€, dospelý 6€, rodič a dieťa 10€ v cene je materiál.

Prvý jarný deň v Pohodke
Pozývame Vás na jarmok tradičných remesiel v sobotu 21.3.2009 od 10.00 –
13.00 hod v priestoroch OZ Pohodka - vchod od zdravotného strediska (medzi
garážami). Môžete si kúpiť výrobky, ktoré boli vytvorené tradičnými remeslami
(drôtikované, keramiku, aranžované kvety, ....). Predávať sa budú i detské výrobky z keramiky a ich kúpou podporíte chod nášho Občianskeho združenia.
kontakt: Iveta Vachálková, ozpohodka@gmail.com, tel.: 0903 956 627,
www.pohodka.eu
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Budujeme a opravujeme studničky
Členovia odboru turistiky KST Tatran Stupava sa už dlhé roky okrem
klasickej turistike venujú aj ochrane prírody a medzi iným aj budovaním prístreškov a studničiek v najbližšom okolí. Pred viac ako 15-tími
rokmi vybudovali členovia odboru Dr. Ľ. Dlháň, P. Hason, L. Navrátil
(†) a Ing. M. Růžička prístrešky a studničky pod Červeným domčekom (Mangánová) a vo Vápennom jarku (Záhoráčka).
Roky predtým sa celý odbor podieľal na podchytení a zastrešení prameňa, ako aj na vybudovaní prístupovej cesty k studničke, ktorá sa
nachádza v blízkosti žltej turistickej značky pod Svätým vrchom.
Čas a neprajnícka ruka vandalov zanechala na vybudovaných objektoch hlboké rany. Je neuveriteľné, že niektorým z nich sa nelenilo
vykopať trubky privádzajúce vodu pod prístrešok u studničky „Mangánová“. O tom, že masívne stoly a lavice vandali využili na kúrenie
ani nehovoriac.
Väčšina z nás sa už nemohla na takýto stav pozerať. Vďaka sponzorským darom, materiálnym a aj finančným, sme v rokoch 2007-8
zrenovovali studničku pod Červeným domčekom. A pomohli nám aj
ľudia, ktorí nie sú členmi nášho odboru!
Minulý rok sme za hojnej účasti členov aj nečlenov zrenovovali aj
studničku pod Svätým vrchom. A to opäť vďaka ľuďom a inštitúciám,
ktorí majú blízky vzťah k prírode a náš počin materiálne podporili.
V tomto roku sme sa chystali zrenovovať studničku vo Vápennom
jarku. Ešte z jari roku 2008, keď som išiel okolo, prístrešok stál a bol
relatívne v dobrom stave. Bolo potrebné vymeniť starý šindeľ za nový

PROGRAM MKIC na mesiac
MAREC 2009
MAREC - MESIAC KNIHY
10.3. /ut./ – 18:00 hod. VEČER SO STUPAVSKÝM LITERÁTOM
s Adolfom Lachkovičom.
Výstavná sieň KD (vchod od Kúpeľnej ul.). Vstup voľný.
17.3. /ut./ – 18:00 hod. VEČER SO STUPAVSKÝM LITERÁTOM
s RNDr. Františkom Jurigom.
Výstavná sieň KD (vchod od Kúpeľnej ul.). Vstup voľný.
21.3. /sobota/ – 10,00 hod. FS Studienka
Pozývame Vás na vystúpenie detského folklórneho súboru
Studienka z Bratislavy, ktoré sa uskutoční v Sedliackom dvore,
v sobotu 21. marca o 10,00 hod. počas sobotňajšieho trhu.
24.3. /ut./ – 18:00 hod. VEČER SO STUPAVSKÝM LITERÁTOM
so Štefanom Horským.
Výstavná sieň KD (vchod od Kúpeľnej ul.). Vstup voľný.
31.3. /ut./ – 18:00 hod. VEČER SO STUPAVSKÝM LITERÁTOM
s Magdalénou Dovičičovou.
Výstavná sieň KD (vchod od Kúpeľnej ul.). Vstup voľný.

PRIPRAVUJEME
3.4. /piatok/
3.-4. /pi-so/
4.4. /sobota/
18.4. /sobota/

a vyčistiť okolie. Samozrejme, že i tu stôl a lavice našli už dávnejšie
iné uplatnenie ako to, k čomu boli určené. Keď som o pár mesiacov
sa k studničke vypravil znova, aby som zmeral a posúdil čo na rekonštrukciu bude potrebné zostal som s hrôzou stáť. Ťažobná spoločnosť, ktorá v blízkom okolí robila výrub, svojim necitlivým a možno
povedať aj neodborným počinom, studničku zničila. Podťatý mohutný buk spadol priamo na prístrešok a zdemoloval ho, spolu s časťou
kamennej podmurovky. Pravdepodobne si vinníci uvedomili svoj čin
alebo ich niekto prinútil (?) a prístrešok pozliepali a ako otrhanú opachu postavili. Ako to teraz vyzerá ukazuje obrázok.
Bude potrebné vymeniť veľa polámaných krokiev, stojok, trámikov
a opraviť kamenný múrik. S týmito nákladmi a rozsahom prác sme
sprvoti nerátali. V stave, v ktorom sa nachádza, budeme potrebovať
veľa sponzorov, aby sme naše predsavzatie renovácie studničky „Záhoráčka“ mohli zrealizovať. Oprava bude potrená už tohto roku, pokiaľ je ešte čo opravovať. Pomôže nám aj neznáma ťažobná spoločnosť? Verím, že táto spoločnosť patrí medzi tie, ktoré sa riadia aj zásadou „dobrých mravov“. Verím, že sa prihlási sama a pomôže nám
akokoľvek pri renovácii. Renovovaný prístrešok bude slúžiť nielen turistom, okoloidúcim, ale aj lesným pracovníkom, ak ich nepriazeň počasia zastihne v jeho okolí.
Ing. Milan Růžička, člen OT KST Tatran Stupava

- 13 -

Celomestská spomienka
64. výročie oslobodenia Stupavy
Súťaž PUTOVANIE PO STUPAVE
VEĽKONOČNÝ JARMOK
DÁMSKY VEČIEROK

výkup a predaj
motorových vozidiel
predaj náhradných dielov,
olejov, mazív, autokozmetiky
Odahová služba NON STOP (0903 462 782)
likvidácia vozidiel NON STOP

kontajnerová preprava do 3,5t
prenájom kontajnerov
(0903 462 782, lubos@grauto.sk)

Hlavná ulica 9/21
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/ 6593 5555
mobil: 0903/ 462 782
e-mail: grauto@grauto.sk

predaj pneumatík a PNEUSERVIS
požièovòa prívesných vozíkov
pieskovanie okien “CAR CODE”
predaj LPG na ÈS
výmena PB f¾iaš
Uzatváranie povinného zmluvného poistenia
a havarijného poistenia, ako i majetku
v poisovni GROUPAMA

ANGLICKÉ aj NEMECKÉ BILINGUÁLNE:
- JASLE od 18 mesiacov
- MATERSKÁ ŠKOLA
- ZÁKLADNÁ ŠKOLA
- otvárame od septembra

www.wonderland.sk

rôzne

Fašiangová zábava
MS-SČK skup. 2 usporiadal Fašiangovú zábavu dňa 31.1.2009 v reštaurácii u Maroša. Týmto by sme chceli poďakovať hlavne všetkým
sponzorom, ktorí prispeli k dobrej zábave finančnou čiastkou a darmi
do tomboly. Taktiež ďakujeme za účasť a vecný dar primátorovi Ing.
Žiakovi a viceprimátorovi Janatovi, ktorí prišli medzi nás.

Poďakovanie patrí aj personálu za dobrú obsluhu v reštaurácii
„Maroš“ a muzikantom skupiny Veterán TRIO z Borinky, ktorí sa
postarali o dobrú zábavu. Na záver patrí poďakovanie celému výboru,
ktorí sa zúčastnil na príprave tejto zábavy.

staralo. V decembri boli v detskom domove tvorivé dielne. Hendikepované deti si vyrábali ručne papier zo starých novín a z tohto zhotovovali vianočné pohľadnice. Ostatné deti vyrábali okrem papiera aj
medové sviečky. V rámci tohto programu bola prednáška o odpadoch a o tom, že jednou z možností jeho likvidácie je recyklácia. Deti
si potom sami vyskúšali, ako sa robí recyklácia papiera. V januári
2009 bol program o vtákoch, hlavne o tých, ktoré sa sťahujú do teplých krajín a ktoré ostávajú doma. Vyhotovovali si vtáčie kŕmidlá
a učili sa, čím sa v zime môžu vtáky kŕmiť.
Projekt bude prebiehať až do konca školského roku. Doterajšie skúsenosti v tomto domove potvrdili, že aj v takom kolektíve, kde sú
hendikepované deti, je priestor a záujem o takúto výchovu a samotní
vychovávatelia túto iniciatívu veľmi podporili a ďalej budú v takejto výchove pokračovať.
Vďaka podpore spoločnosti HOLCIM sme mohli realizovať ďalší projekt s názvom „PÔDA“. Tento projekt prebieha od augusta minulého
roku až do marca tohto roku. Projekt je určený pre žiakov 8. alebo 9.
ročníka základných škôl a ich učiteľov prírodopisu a chémie. Ide konkrétne o cca 400 žiakov a 12 učiteľov základných škôl z obcí Kuchyňa,
Sološnica, Rohožník, mesta Malacky (2 ZŠ) a mesta Stupavy.
Očakávania, s ktorými sme vstupovali do projektu sa plnohodnotne
naplnili. Zvýšili sme environmentálne povedomie nielen u učiteľov
a žiakov, ale aj u ich rodín, kamarátov a známych, ktorí boli v podstate
nepriamymi účastníkmi. Motivovali sme učiteľov k atraktívnejšej forme
výuky a poukázali na jednoduchosť výroby metodickej pomôcky.
Touto jednoduchou pomôckou bol prierez pôdou vyrobený zo starých papierových krabíc, ktorú dostala každá trieda zapojená do projektu.

Pozývame na zájazdy

 MS-SČK 2 – Stupava organizuje 5 – dňový poznávací zájazd do
PARÍŽA v dňoch od 6.5. – 10.5.2009. Cena zájazdu je 215,-- €.
 MS-SČK 2 – Stupava ponúka 10 –dňový dovolenkový pobyt do
Chorvátska OSTROV KRK OMIŠALJ.
Termín: 17.7. – 26.7.2009 – cena je 296,20 €/osoba
7.8. – 16.8.2009 – cena je 296,20 €/osoba
 MS-SČK 2 – Stupava poriada zájazd do Poľska – JABLONKA na
predveľkonočné nákupy, dňa 31.3.2009. Cena je 16,50 €/osoba.
Záujemci sa môžu prihlásiť v predajni ELEKTRO na Hlavnej ulici u p.
Vizműllerovej, alebo u p.Vigerovej na t.č.0907 161 531, alebo 02/65
936 649.
výbor MS SČK 2 Stupava

K ochrane životného prostredia treba
motivovať deti už od útleho veku
/o projektoch Občianskeho združenia ENVIROSVET/
Občianske združenie ENVIROSVET so sídlom v DK Stupava, má
v náplni svojej činnosti, okrem iného, aj výchovu detí o životnom prostredí a o význame jeho ochrany každým človekom, žijúcim na tejto
zemi. Deti sa stretávajú s touto problematikou vo svojom okolí, učia
sa o tom v škole, je však potrebné aj prakticky ich k tomu viesť, čo samé môžu pre to urobiť.
Naše združenie ENVIROSVET robí takéto aktivity na základných
školách, a to formou ekovýchovných programov. Tieto výukové programy sú prispôsobené záujmom detí.
V rámci prieskumu záujmu o takéto programy, bol navštívený aj Detský domov „MACEJKO“ v Malackách, kde s porozumením tento návrh prijali a nakoniec bol pre nich vypracovaný osobitný projekt pod
názvom „Deti a príroda“. Vďaka podpore z Fondu Hodina deťom sa
tento projekt aj realizuje. Jeho realizácia začala v mesiaci september
2008, kedy bolo najskôr uskutočnené stretnutie s vychovávateľmi
tohto domova, pretože išlo o špecifickú skupinu detí vyžadujúcu osobitný prístup. Prvý program pre deti na tému pôda sa uskutočnil už
v októbri. V rámci tohto sa hendikepované deti napríklad učili, ktoré
zvieratká žijú v pôde, vyfarbovali si o tomto omaľovanky a pod. Ostatné deti mali prednášku so študentkou pedológie (náuka o pôde), ktorej obsahom bola aj ukážka určovania rôznych druhov pôd v praxi.
Súčasťou programu boli aj didaktické hry na tému pôda. Na túto tému
nadväzoval v novembri program „Ako rastie strom“. Deti sa dozvedeli, čo potrebujú rastliny k svojmu životu a ako sa treba o ne starať.
Každé dieťa si zasadilo do črepníka svoju rastlinku a ďalej sa o ňu

Žiaci boli veľmi úspešní, či už pri plnení vedomostných úloh
prostredníctvom pracovného listu, alebo praktických cvičení. Počas
teoretickej časti si mohli overiť zrnitostné zloženie našich pôd
prostredníctvom vzoriek pôd, ktoré si každá trieda ponechala na
ukážku aj pre ďalšie ročníky. Žiaci nechceli uveriť, keď sme im ukázali malé flaštičky, v ktorých boli naukladané vrstvy pôdy tak, ako to je
reálne v prírode. Prekvapilo ich, že pôda má toľko vrstiev. Takisto sa
veľmi zabávali samozrejme aj my (členovia Envirosvetu) pri laboratórnych pokusoch s našim prenosným laboratórnym kufríkom.
Nikto si nenechal ujsť kvapkanie rôznych chemických činidiel,
miešanie pôdneho roztoku alebo meranie ph pôd. Keď prišlo k okamihu, kedy sa mali objaviť výsledky, z davu hlučných pubertiakov sa
stala tichá skupinka čakajúca na verdikt, či bude ich pôda obsahovať
dusičnany, alebo fosforečnany a podobne. Výsledky vo všetkých
pôdach boli relatívne dobré, ak sa aj vyskytla určitá odchýlka,
vysvetlili sme si, čím to mohlo byť spôsobené a ako sa tomu dá predchádzať.
Ďalšou úlohou každej triedy bol a teda ešte stále je pokus s odpadmi. Ide o pokus, ktorý sa robí v troch črepníkoch na kvety. Žiaci si do
črepníkov „zasadili“ tri rôzne odpady. Každé dva mesiace ich musia
vybrať a skontrolovať ako vyzerajú. Týmto pokusom sme chceli
poukázať na to, že nie všetko, čo sa vyhodí mimo odpadkový kôš sa
aj v pôde rozloží.
V rámci tohto projektu bola vyhlásená súťaž o najlepšiu esej, úvahu
alebo báseň na tému pôda. Tri najlepšie práce budú aj ocenené zaujímavými cenami. Na všetky tieto, verím, že umelecké diela sa tešíme.
Bc. Kristína Kopáčová , Mgr. Martina Rakovanová
OZ ENVIROSVET
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Spoloèenská kronika

POĎAKOVANIE
Touto cestou by som sa chcela poďakovať slečne Editke Gombošovej a jej priateľovi, ktorí dňa 2. marca 2009 našli moju peňaženku
s dokladmi a hotovosťou a nález mi poctivo vrátili. Veľmi ma to potešilo a patrí im moja srdečná vďaka.
Vaseková

Zosobášili sa:
František Jánoš
a Malvína Bírová
Marek Mader
a Lucia Tlčiková

SPOMÍNAME
Dňa 8. februára uplynul rok, čo nás nečakane a navždy opustila vo veku 59 rokov, naša milovaná manželka, mama, babka, sestra a švagriná p. Janka
Švecová.
S láskou spomínajú manžel Peter,
deti s rodinami a vnučka Dominika.

Narodili sa:
Simon Oselský
Šimon Vláčilík
Hana Hájková
Milica Gregorová
Marek Tomáš Šereš
Sofia Lea Šerešová
Jakub Beleš
Daniel Macko
Teodor Špano
Samuel Jánoš

SPOMÍNAME
Dňa 15. februára uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamička, babka a prababka p. Mária Janásová. Kto ste ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Anna Valentínová
Oskar Maňo
Opustili nás:
Mária Hopjaková /1930/
Anton Šeliga /1946/
Jozef Volnár /1950/
Tibor Polášek /1936/
Eugen Hason /1932/
Emil Malík /1929/
Alojz Kiripolský /1931/
Ladislav Navrátil /1950/
Ferdinad Švec /1925/
Jozef Ivan /1931/
Mária Maderová /1921/
Richard Homolka /1930/
Terézia Horecká /1945/

Riadková inzercia

SPOMÍNAME
Dňa 28.2.2009 uplynul rok, čo nás navždy opustil
náš milovaný a starostlivý manžel, otec a dedko
p. Oto Vacho. S úctou a láskou si spomíname.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí si spomenú s nami.
smútiaca rodina

 Odkúpim pozemok/orná pôda/
v Stupave alebo na Záhorí.
Tel. 0918 407 145
 vykonávam opravy, údržbu
a zasklievanie plastových okien
a dverí. Tel.: 0904 159 848
 prenajmem 2 miestnosti na
podnikanie na Hlavnej ulici č. 65
v Stupave. Tel.: 0904 218 505
 Potraviny v Záhorskej Bystrici
príjmu predavačku.
Tel.: 0907 139 660.
 predám strešný nosič na auto univerzálny Family na Audy,
Citroën, Fiat, Opel, Mercedes
200 a iné. Nový. Cena 45,-- €.
Tel.: 0908 564 303
 predám nerezovú pákovú batériu do sprchy, spolu so sprchovou ružicou na 3 polohy. Nepoužívané. Cena 25,-- €. Tel.: 02/65
934 510
 predám Fiat Punto 1,2, 4-ročný, 5-dverový. Farba červená,
17.000 km, garážovaný, mimoriadne zachovalý v Stupave.
Tel.: 0908 564 303
 lacno predám hnedo morenú
drevenú garážovú bránu upevnenú na oceľovej výstuži. Rozmer vyšší /š.243 cm, v.229 cm/.
Tiež klasické drevené hnedé
dvere s ocelovou výstužou. Rozmer č.80 cm x v.200 cm. Vhodné
do garáže, hospodárskej budovy
a i. Použiť ako súpravu. Minimálna cena. Tel.: 02/65 934 510

SPOMÍNAME
Dňa 2. marca uplynul rok čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec a dedko p. Ján Bubnič.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
smútiaca rodina

SPOMÍNAME
So spomienkou v srdciach si pripomíname tretie
výročie, ktoré uplynulo 7. marca, od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila milovaná manželka,
mamička a stará mama pani Janka Mazúrová.
Milosrdný čas hojí rany, ale v našich srdciach zostáva navždy.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú spolu s nami.
Manžel a dcéry s rodinami
SPOMÍNAME
Dňa 17.3.2009 uplynie 20 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, syn, brat a starý otec
p. Jozef Novák. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku.
smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Zavrela si oči, láskavé srdce prestalo biť,
hoci si tak veľmi chcela žiť. Stíchol dvor,
záhrada i dom už nepočuť kroky v ňom.
Dňa 28. marca 2009 si pripomenieme prvé výročie
od chvíle, kedy odišla od nás do večnosti naša
drahá mamička, babička a prababička Valéria
Weinštuková zo Stupavy. Kto ste ju poznali, venujte
jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva
s manželom a ostatná rodina

 Robíte oslavu-párty? Urobím
Vám domáce lokše – 1 ks á 0,27
€/8,-- Sk. Tel.: 02/65 935 818,
alebo 0910 257 902
 Predám AVIU A-60 valník.
Cena dohodou. Tel.: 0905 429
380
 Vykonávam opravy, údržbu
a zasklievanie plastových okien
a dverí. Tel.: 0904 159 548
 predám Fiat Ducato Maxi 2,8
JTD vo veľmi dobrom stave
v Stupave. Druhý majiteľ kúpené
nové na Slovensku. Cena:
9.400,-- €. Tel.: 0904 636 141
 predám 3 samostatné nebytové priestory 85 m2, 85 m2, 266
m2 v polyfunkčnom dome na
Hlavnej ul.č.26 v Stupave. Každý
je vybavený samostatným vodomerom, plynomerom, elektromerom, kanalizačnou prípojkou
a sociálnymi zariadeniami. Cena
764,-- €/m2 + DPH, alebo dohodou. Tel.: 02/65 933 060
 predám ornú pôdu 3888 m2
v intraviláne obce Borinka, územnoplánovacia informácia na výstavbu RD. V susedstve sa už stavia. Cena dohodou.
Tel.: 02/65 933 060
 predám stavebný pozemok
v Stupave na Lesnej ulici. Informácie na tel.č. 02/65 933 060
 predám, alebo dám do prenájmu 1- izbový byt v Stupave.
Tel.: 0905 215 111
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