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V tomto èísle si preèítate: Schválili dotácie  Stupava na výstave Slovakiatour  Zasadalo mestské zastupiteľstvo  Ako je to so skládkou v Stupave  Daň z nehnuteľností pre rok 2009  Zápis do 1. ročníka základnej školy  Nevädza spievala prezidentovi  Slávnostná akadémia k výročiu Stupavy...

V piatok 23. januára navštívil expozíciu mesta Stupava
pán prezident SR Ivan Gašparovič.

11 455 052, 70 € je výška 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. Mesto
Stupava začne realizovať najväčšiu investičnú akciu vo svojej histórii.

spravodajstvo

Príhovor primátora mesta
Stupava

Informácia o čase a mieste konania
voľby prezidenta Slovenskej republiky

Vážení spoluobčania mesta Stupava,
na počítačoch času opäť poskočila číslica. Ani
sme sa nenazdali a už niekoľko dní beží nový
rok 2009. Rok, ktorý je pre Stupavu jubilejným, lebo si pripomíname 740. výročie prvej
písomnej zmienky o Stupave.
Po roku, ktorý bol z hľadiska samosprávy neľahký, lebo v čase búrlivého rozvoja mesta,
keď sa dokončovali revitalizačné projekty
v centre, keď prebiehala intenzívna výstavba
bytov a rodinných domov, výstavba cyklotrasy,
vedenie mesta bolo oslabené úmrtím primátora a dlhodobou práceneschopnosťou prednostky úradu. Verím, že novými voľbami
v novembri minulého roka sa vytvorili predpoklady, aby situácia v riadení mesta v roku 2009 sa zlepšila. Hneď v úvode roku sa uskutočnilo výberové konanie na post prednostu úradu. Som presvedčený, že
výberová komisia z prihlásených uchádzačov vybrala toho najschopnejšieho. Od 12. januára je novou prednostkou Mestského úradu
v Stupave pani JUDr. Elena Jaďuďová.
A aký bude tento jubilejný rok 2009? Vzhľadom na zámery, ktoré
chceme dosiahnuť a ktoré sme si schválením rozpočtu na tento rok
vytýčili, nebude o nič ľahší ako ten predchádzajúci. Navyše zrejme
bude negatívne ovplyvnený prebiehajúcou finančnou a hospodárskou krízou. Netrpezlivo čakané rozhodnutie riadiacich orgánov Operačného programu Životné prostredie o našej žiadosti na financovanie najväčšej investičnej akcie mesta: Dobudovanie kanalizačnej
siete a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, prišlo. Podľa oznámenia Ministerstva životného prostredia SR riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie schválil našu žiadosť o nenávratný
finančný príspevok.
No nielen táto rozhodujúca akcia, ktorá ovplyvní život v meste, je
v našich programoch. Chceme rekonštruovať Karpatskú ulicu, pripraviť realizáciu dobudovania Štúrovej ulice, riešiť parkovacie miesta,
opraviť, či vybudovať ďalšie chodníky. V programe je rekonštrukcia
pavilónu detských jasieľ v Materskej škole na Ružovej ulici, ktorá by
mala zvýšiť kapacitu miest o viac ako 60 detí. Opravovať by sa mala
aj strecha jedného pavilónu v Materskej škole na Marcheggskej ulici
tak, aby sme vytvorili rozšírenie kapacity aj v tejto škôlke. V rozpočte
je vyčlenených z dotácie Ministerstva školstva SR takmer 133 tisíc eur
na vybudovanie tréningovej športovej haly v areáli školy. Samozrejme tieto prostriedky nepostačujú, aby sa mohol tento zámer ako aj tie
ostatné investičné akcie zrealizovať, musíme byť úspešní aj v tvorbe
príjmov, najmä z predaja našich nehnuteľností. Karty tu však môže
nepriaznivo zamiešať finančná kríza...
Na zaistenie väčšej bezpečnosti sme v centre mesta v závere roka
nainštalovali kamerový systém, ktorý je potrebné čo najskôr sfunkčniť, aby vytvoril podmienky na chránenie občanov a hodnôt, ktoré
sme vložili do revitalizácie centra.
Dôležitá úloha, ktorá nás v tomto roku čaká, je aj výber nového prevádzkovateľa mestskej kotolne. Mnohí, vzhľadom na ceny za dodávané teplo a teplú vodu, nie sú s doterajším spokojní. Preto je potrebné dobre pripraviť podmienky výberu a následne uskutočniť v závere
prvého polroku výber prevádzkovateľa.
Vážení spoluobčania, verím, že ako primátor mesta budem mať trvalú oporu v mestskom zastupiteľstve a samozrejme verím, že spoločným úsilím dokážeme vykonať viac pre naše mesto i jeho obyvateľov.
Taktiež verím, že sa zo Stupavy pomaly, ale isto stáva mesto, na ktoré
každý Stupavčan bude hrdý.
V novom roku Vám v mene svojom, v mene Mestského zastupiteľstva prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Nuž zvítajme sa
s novým rokom v dobrej vôli. S mojim prianím do nového roku
sa chcem zároveň i poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj nášho mesta: poslancom, pracovníkom Mestského úradu, organizáciám mesta, podnikateľom, živnostníkom
a všetkým ostatným organizáciám a inštitúciám. No nielen im - ale
i všetkým občanom, ktorým na našom meste záleží.

Mesto Stupava , podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní
o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že Voľba prezidenta Slovenskej
republiky sa vykoná dňa 21. marca 2009 /sobota/ v čase od 7.00
hod. do 22.00 hod.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 4. apríla 2009 v čase od
07.00 hod. do 22.00 hodiny.
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 pre voličov bývajúcich v uliciach: Družstevná, Duklianska, F. Kostku, Jilemnického, Kalinčiakova, Lesná, Malacká, Na Kopcoch, nám. SP, ul. SNP, Nová, Obora,
Pažitná, Poľná, Pri artézskej studni, Rímska, U Kozánka, Prof. Ondroucha, Pod vŕškom, Borovicová, Jedľová, Vincenta Šikulu, Dubová
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, 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, Cementárenská, Dlhá, J. Kráľa, Kukučínova, Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji,
Robotnícka, Sládkovičova, Továrenská, Vajanského, Veterná, Wolkerova, Záhradná, Žabárňa, Bočná, Fándlyho
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, Kvetná, Krátka, Lúčna,
Malý Háj, Marianska, Mlynská, M. Benku, Muštová, Na Dieloch, Na
Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Pod Kremenicou, Pri kríži, Révová, Ružová, Sadová, Stromová, Slnečná, Školská, Viničná, Vinohradská, Zdravotnícka, Pri Greftoch, Okružná
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, Krajná, Moyzesova, Rovná,
Stredná, Štúrova, Zadná, Záhumenská, Železničná, Matuškova
V Stupave 30. 01. 2009
Ing. Ľubomír Žiak v.r.
primátor mesta

Vážení občania!
Chceme Vás oboznámiť s navrhovaným
riešením našej teplárne a dohodnúť sa s vami
na postupe do budúcnosti.
Pozývame Vás na stretnutie do Kultúrneho
domu v pondelok 9. februára 2009 o 17:30.
prípravný výbor Stupavské Teplárne

Šťastný a úspešný nový rok 2009!
Ing. Ľubomír Žiak, primátor
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Zasadalo mestské
zastupiteľstvo

Voľby hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 29. januára prerokuje
materiál tykajúci sa volieb hlavného kontrolóra. Funkciu hlavného
kontrolóra mesta Stupava vykonáva od 1.4.2003 doposiaľ Ing. Zdenka Packová. Jej funkčné obdobie je v zmysle ustanovenia § 18a,
ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov šesť rokov a skončí dňom 31. 3. 2009. Z tohto dôvodu má mestské zastupiteľstvo povinnosť vyhlásiť voľby hlavného
kontrolóra tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Postavenie hlavného kontrolóra mesta, predpoklady na výkon funkcie, voľbu
a skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra sú ustanovené
v § 18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Ak materiál o voľbách mestské zastupiteľstvo
schváli voľby sa uskutočnia dňa 26.3.2009 na riadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
Voľby budú vyhlásené spôsobom v mieste obvyklým na úradných
tabuliach mesta, na webovej stránke mesta, v mestskom rozhlase, v
denníku Pravda, v regionálnom týždenníku Malacko a ak to z pohľadu uzávierky nášho mesačníka bude možné aj v Podpajštúnskych
zvestiach.

Stupava – Posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v minulom
roku sa konalo vo štvrtok 18. decembra. Rokovanie otvoril primátor
Ing. Ľubomír Žiak, ktorý poslancom predložil návrh programu. Poslanec Ján Borák navrhol zaradiť do programu rokovania bod 9a) - informáciu o situácii poskytovania služieb na Slovenskej pošte, a.s. v Stupave a činnosť Obvodného oddelenia policajného zboru SR v Stupave. Poslanci schválili program rokovania s doplnením vyššie uvedeného bodu. Program rokovania: Otvorenie, Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, Poskytnutie
dotácií z rozpočtu mesta podľa VZN č. 1/2007, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava – návrh, Dodatok
č. 3 k Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta a volených predstaviteľov Mesta Stupava – návrh, Rozpočet Mesta Stupava, rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií zriadených mestom na
roky 2009 - 2011 - návrhy, stanovisko hlavnej kontrolórky k predloženým rozpočtom, Finančný plán spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY
STUPAVA, s.r.o. – návrh, Plán zasadnutí mestskej rady a mestského
zastupiteľstva na rok 2009 – návrh, Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta na I. polrok 2009 – návrh, Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 - vyhlásenie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Stupava, zmena č. 2/2007, Poskytovanie služieb Slovenskej pošty, a.s. v Stupave, činnosť Obvodného
oddelenia policajného zboru v Stupave – informácia, Návrh uznesenia, Záver.

Vzhľadom na to, že uzávierka Podpajštúnskych zvestí predchádza rokovaniu mestského zastupiteľstva, odporúčame záujemcom sledovať webovú stránku mesta: www.stupava.sk
a ostatné periodiká uvedené vyššie.
-msú-

Schválili dotácie
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo Návrh na poskytnutie dotácií
z rozpočtu mesta podľa VZN č. 1/2007, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava. Materiál vypracovalo
ekonomické oddelenie mestského úradu a bol prerokovaný na komisii zloženej z predsedov komisií mestského zastupiteľstva. V stanovenej lehote t.j. do 31. októbra 2008 bolo podaných 19 žiadostí, s tým,
že dve – jedna nemala sídlo na území mesta a druhá neobsahovala
výšku dotácie a presný účel využitia komisia zamietla. Žiadatelia spolu žiadali o čiastku 2 952 509 korún. V návrhu rozpočtu mesta Stupava na roky 2009-2011 predstavujú rozpočtované prostriedky na dotácie sumu 16 596,85 € / 500 tis. korún. Komisia odporučila pridelenie
dotácií žiadateľom spĺňajúcim podmienky všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2007 nasledovne:
- Katolícka jednota Slovenska
331,93 €/ 10 000,– Sk
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
248,95 €/ 7 500,– Sk
- Slovenský červený kríž, skupina II:
829,84 €/25 000,– Sk
- Club ABBELLIMENTO
995,81 €/30 000,– Sk
- Stupavská Nevädza
1659,69 €/50 000,– Sk
- O.z. ELIAH
497,90 €/15 000,– Sk
- Slovenský klub turistov
331,93 €/10 000,– Sk
- Slovenský zväz záhradkárov
1078,80 €/32 500,– Sk
- ŠK Karate Dojo Stupava
663,87 €/20 000,– Sk
- O.z. Pour Art
663,87 €/20 000,– Sk
- Hádzanársky klub
1659,69 €/50 000,– Sk
- ZO SZV včelári
497,90 €/15 000,– Sk
- O.z. Pohodka
2987,45 €/90 000,– Sk
- Futbalový klub Tatran
2655,51 €/80 000,– Sk
- Skupina historického šermu URSUS
663,87 €/20 000,– Sk
- Materské centrum Fifidlo
829,84 €/ 25 000,– Sk
S p o l u:
16 596,85 €/ 500 000,– Sk

Rozpočty schválené
Návrh rozpočtu Mesta Stupava, rozpočtových organizácií, návrhy príspevkových organizácií zriadených mestom na roky 2009 - 2011 uviedol predseda finančnej komisie Ing. Jozef Ukropec.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k predloženým návrhom uviedla hlavná kontrolórka Ing. Zdenka Packová. Odporučila predložené návrhy
rozpočtov na rok 2009 schváliť, návrhy na roky 2010 - 2011 zobrať na
vedomie.
Návrhy boli prerokované vo finančnej komisii 4. 11. 2008, 1. 12. 2008,
v mestskej rade 4. 11. 2008, v mestskom zastupiteľstve 13. 11. 2008,
4. 12. 2008. Pripomienky boli zapracované do predložených materiálov. Návrhy boli spracované v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnkoch niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Záväzný rozpočet pre mesto, rozpočtové, príspevkové organizácie je rozpočet na rok 2009, ktorý mestské
zastupiteľstvo schvaľuje. Rozpočty na roky 2010 - 2011 nie sú záväzné, mestské zastupiteľstvo návrhy berie na vedomie. Všetky rozpočty
sú prepracované do programových rozpočtov, zámerov a cieľov. Rozpočet mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mesta, web stránke,
v zmysle § 9 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2009 je zostavený ako
prebytkový s rozpočtovým prebytkom 1 306 tis. Sk. Bežný rozpočet
mesta na rok 2009 je zostavený ako prebytkový s prebytkom hospodárenia 1 757 tis. Sk. Kapitálový rozpočet mesta na rok 2009 je rozpočtovaný so schodkom 16 570 tis. Sk. Finančné operácie mesta na rok
2009 sú rozpočtované s prebytkom 16 119 tis. Sk. Súhrnný finančný
vzťah mesta vo výdavkovej časti k príspevkovým organizáciám je 18
193 tis. Sk. Príspevok pre Mestské kultúrne a informačné centrum
Stupava 3 773 tis. Sk, Vodárne a kanalizácie mesta Stupava 1 200 tis.
Sk, Mestský podnik technických služieb Stupava 13 220 tis. Sk, z toho 850 tis. na vývoz splaškov pre občanov mesta.

V stanovisku k návrhu sa konštatovalo, že všetci žiadatelia o dotáciu
predložili vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2008 v zmysle VZN
č. 1/1007 do 15. 12. kalendárneho roka a poskytnuté finančné prostriedky použili v zmysle zmluvy s mestom. Mestské zastupiteľstvo
návrh prerokovalo a schválilo dotácie z rozpočtu mesta podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2007, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava vo výške 500 tis. Sk podľa predloženého návrhu.

Dokončenie na strane 4.
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Rozpočty schválené dokončenie
Mestské zastupiteľstvo návrhy prerokovalo, schválilo: Rozpočet príspevkovej organizácie Vodárne a kanalizácie mesta Stupava na rok
2009., Rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava na rok 2009., Rozpočet príspevkovej organizácie Mestský podnik technických služieb Stupava na rok 2009., Rozpočet mesta a rozpočtových organizácií na rok 2009 podľa predloženého návrhu. Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie: Rozpočet
príspevkovej organizácie Vodárne a kanalizácie mesta Stupava na roky 2010 - 2011., Rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava na roky 2010 – 2011. Rozpočet
príspevkovej organizácie Mestský podnik technických služieb Stupava na roky 2010 – 2011. Rozpočet mesta a rozpočtových organizácií
na roky 2010 – 2011 a Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu
a programovému rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta Stupava na roky 2009 – 2011.
Mestské zastupiteľstvo zároveň prerokovalo a schválilo Finančný plán
obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o. na rok
2009 a úpravu odvodu nájomného pre mesto o 2,5 mil. Sk navyše
v roku 2008.
Mestské zastupiteľstvo odporučilo: primátorovi mesta schváliť finančný plán obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA
s.r.o. na rok 2009 na valnom zhromaždení spoločnosti.

Kedy bude zastupiteľstvo
zasadať
Návrh plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na
rok 2009 uviedol primátor mesta Ing. Ľubomír Žiak.
Poslanec MVDr. Kazarka R. - navrhol zasadnutie mestskej rady v júli
2009 vypustiť z dôvodu čerpania dovoleniek.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2009 s tým, že zasadnutie mestskej rady plánované 21. 07. 2009 sa vypúšťa.
Mestská rada
20. 1.
17. 2.
17. 3.
21. 4.
19. 5.
16. 6.
25. 8.
29. 9.
27. 10.
1. 12.

Mestské zastupiteľstvo
29. 1.
26. 2.
26. 3.
30. 4.
28. 5.
25. 6.
3. 9.
1. 10.
5. 11.
17. 12.

schválených MsZ dňa 30.3.2006 uznesením B/3.
 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva / podľa § 18 d
ods. (1) zákona 369/1990 Zb./
T: Každé riadne zasadnutie MsZ ak nerozhodne MsZ inak.
 Predloženie ročnej správy mestskému zastupiteľstvu o kontrolnej
činnosti za rok 2008 / podľa zákona 369/1990 Zb. § 18 f ods.(1) e) /.
T: ( január )
 Kontrola prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2008 / VZN č.1/2001 článok 10 ods. 4; zákon
369/1990 Zb. § 18 d ods. (1) /.
T: február
 Previerka účelovosti a efektívnosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov (dotácií) poskytnutých mestom v súlade s VZN č.
1/2007 združeniam a spoločenským organizáciám za rok 2008.
T: marec
 Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Stupava za rok 2008
pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve / zákon 369/1990
Zb. §18 f ods. (1) c) /.
T: apríl
 Preveriť systém zabezpečenia rekultivácie skládky (vrátane technickej rekultivácie) komunálneho odpadu, vrátane tvorby zdrojov
a využívania účelových zdrojov na rekultiváciu – fond rekultivácie.
T: máj
 Následná finančná kontrola dane za osobitné užívanie verejného
priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb a predajného zariadenia za rok 2008./ zákon č. 582/2004 Z.z./
T: jún
 Tematické a mimoriadne kontroly ak o to požiada mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písmeno h) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Poslanec MVDr. Kazarka R. - navrhol uznesenie, v ktorom mestské
zastupiteľstvo ukladá hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu zmluvných
vzťahov medzi Mestom Stupava a Farským úradom Stupava a kontrolu postupnosti stavebných prác na objekte Základnej umeleckej
školy Stupava v priebehu rokov 2006, 2007 v členení: a) druh stavebných prác, b) finančné čiastky v nadväznosti na časové plnenie.
Mestské zastupiteľstvo hlasovaním uložilo úlohu hlavnej kontrolórke
v zmysle vyššie uvedeného textu.

Zmena územného plánu

Zasadnutia mestskej rady sa konajú v utorok so začiatkom o 15.00
hodine. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konajú vo štvrtok so
začiatkom o 14.00 hodine. Miesto rokovania: zasadacia miestnosť
Mestského úradu Stupava, prípadne zasadacia miestnosť Mestského
kultúrneho a informačného centra Stupava.

Plán kontrolnej činnosti
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2009
uviedla hlavná kontrolórka Ing. Zdenka Packová. Návrh bol uverejnený spôsobom v meste obvyklým, t.j. na úradnej tabuli mesta a web
stránke mesta. Neboli predložené žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo materiál prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2009.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2009
V súlade s ustanovením §18 f ods. (1) písm. b) zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na
prerokovanie mestskému zastupiteľstvu v Stupave plán kontrolnej
činnosti na obdobie I. polroka 2009.
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky bude vykonávaná v zmysle
zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z.z.
a v zmysle pravidiel činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stupava

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 - vyhlásenie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Stupava, zmena č. 2/2007 uviedol vedúci oddelenia výstavby a životného
prostredia Ľubomír Illiť.
Návrh bol uverejnený spôsobom v meste obvyklým, t.j. na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta. Zo strany verejnosti neboli predložené žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schválilo v bode B/10 záverov z 08. 11. 2007
vypracovanie zmien územného plánu mesta Stupava pre žiadateľa
Green City s.r.o., Rovná 20, Stupava, na pozemku parc. č. 193/33
a časti pozemku parc. č. 193/34 v k. ú. Stupava z pôvodných funkcií:
občianska vybavenosť, administratíva, správa, obchod, služby, prechodné ubytovanie - stabilizované územie,bytová výstavba vo forme
bytových domov - stabilizované územie, zmiešaná funkcia a polyfunkcia na novonavrhnutú jednotnú funkciu: zmiešaná funkcia a polyfunkcia - rozvojová funkčná plocha v zastavanom území.
Hlavným cieľom riešenia Zmeny č. 2/2007 je zmeniť a reformovať
funkčne - priestorové využitie stabilizovaného územia v súčasnom zastavanom území mesta a vytvoriť tak nové možnosti pre rozvoj zmiešanej funkcie a polyfunkcie v centrálnej časti mesta. Jedná sa o výmeru 0,5 ha. V diskusii poslanec Ing. P. Mazúr upozornil na stanovisko Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
Bratislava, ktorý akceptuje Zmenu č. 2/2007 za predpokladu posúde-

-4-

rôzne
nia nárastu dopravy na priľahlých pozemných komunikáciách a ich
križovatkách. V prípade, že posúdenie nevyhovie na výhľadové obdobie stanovené v STN, treba do ÚPN-O zahrnúť aj úpravu týchto pozemných komunikácií v súlade s platnými STN, resp. znížiť plánovanú
zástavbu obce, alebo ju časovo obmedziť. Zároveň upozornil na skutočnosť, že sú nedostatočne pripravené uznesenia na schválenie.
Poslanec Ing. J. Ukropec konštatoval, že nie sú prizvaní spracovatelia
materiálu. Poslanec G. Beleš – navrhol vrátiť na rokovanie komisie
výstavby a územného plánovania.
Vedúci oddelenia Ľ. Illiť uviedol, že návrhy uznesení a všeobecne záväzného nariadenia vypracovali spracovatelia Zmeny č. 2/2007. Nie je
možné sa týmto zaoberať v komisiách MsZ z dôvodu, že v materiáli
nie je možné vykonávať zmeny. Materiál tak, ako bol predložený na
rokovanie mestského zastupiteľstva pripomienkovali dotknuté orgány
štátnej správy, ktoré predložili svoje stanoviská. Zadanie Zmeny č.
2/2007 bolo schválené mestským zastupiteľstvom v bode B/10 8. novembra 2007.
Mestské zastupiteľstvo materiál prerokovalo a schválilo: Územný plán
mesta Stupava – zmena č. 2/2007., Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN mesta Stupava – zmena č.
2/2007., Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 - vyhlásenie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Stupava, zmena č. 2/2007.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie: Stanovisko Krajského
stavebného úradu v Bratislave podľa § 25 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon,
v znení neskorších predpisov č. j. A/2008/2524/JMI z 3. októbra 2008
územnoplánovacej dokumentácii ÚPN mesta Stupava – zmena č.
2/2007., Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
ÚPN mesta Stupava – zmena č. 2/2007. Mestské zastupiteľstvo
poverilo: 1. Primátora mesta zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie „Územný plán mesta Stupava - zmena č. 2/2007“ v troch originálnych vyhotoveniach v rozsahu a obsahu potrebnom na uloženie dokumentácie, ktorá bude následne opatrená schvaľovacou doložkou
v zmysle § 28 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov., 2. Primátora mesta zabezpečiť uloženie dokumentácie „Územný plán mesta Stupava - zmena
č. 2/2007“ na Krajskom stavebnom úradu v Bratislave, na Mestskom
úrade v Stupave a na príslušnom stavebnom úrade a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja., 3. Primátora mesta zverejniť záväzné časti územného plánu mesta Stupava
v znení schválených zmien v zmysle § 27 ods. 3, písm. a) a b) zákona
č. 40/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platia za užívanie
verejného priestranstva?
Stupava – Na rokovaní MsZ 29. januára bude prednesená správa Následná
finančná kontrola dane za užívanie verejného priestranstva – vydaných rozhodnutí za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska / § 30-36
zákona č. 582/2004 Z.z. ; kontrola dodržiavania VZN mesta Stupava č. 3/2007
časť IV/.
Kontrolu vykonala hlavná kontrolórka (HK) Ing. Zdenka Packová v súlade s plánom
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Predmet kontroly definuje § 30 – 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v štvrtej časti zákona je ustanovená daň za užívanie verejného priestranstva. Podľa § 30 predmetom dane za užívanie verejného
priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
mesta. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytnutie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia,
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Daňovník (osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva) je povinný oznámiť
svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr
v deň vzniku daňovej povinnosti. Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených mestom.

Mesto Stupava ustanovilo všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k § 30 až
§ 34a zákona 582/2004 Z.z., najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, podrobnosti, náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti, spôsoby vyberania dane, zníženia dane.
Mesto Stupava má od 1.1.2008 účinné VZN č. 3/2007 o miestnych daniach.
Sadzby za trvalé parkovanie vozidla v meste Stupava, na základe vydaného
rozhodnutia mimo stráženého parkoviska sú uvedené vo VZN mesta Stupava č.
3/2007 časť IV. čl. 3 odst. 4.:
a) pre osobné motorové vozidlá v centre mesta 5000,- Sk/rok
b) pre osobné motorové vozidlá mimo centra mesta 2500,- Sk/rok
c) pre držiteľov preukazu Osobitného označenia vozidla je sadzba dane 50% zo sumy podľa písmena a) a b) tohto bodu. Na uplatnenie takto zníženej sadzby dane
má žiadateľ povinnosť preukázať sa správcovi dane platným preukazom, ktorý
vydávajú odbory všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania
miestne príslušných krajských úradov podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
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. Daň
je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. (VZN č. 3/2007
o miestnych daniach časť IV. čl. 4)
Ku kontrole boli predložené rozhodnutia o povolení užívania verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania pre osobné motorové vozidlo. Evidencia
rozhodnutí je vedená od roka 2004 podľa žiadateľa, jednacieho čísla, rozhodnutí
zo dňa, ulice, doby užívania verejného priestranstva, EČV.
Po prekontrolovaní týchto rozhodnutí boli zistené nasledovné nedostatky pri priznávaní zľavy (porušenie VZN č.3/2007),
Podľa VZN č. 3/2007 časť IV. daň za užívanie verejného priestranstva čl.3 ods. 4
písm. za trvalé parkovanie vozidla, na základe vydaného rozhodnutia mimo stráženého parkoviska pre držiteľov preukazu Osobitného označenia vozidla je sadzba
dane 50% zo sumy podľa VZN č. 3/2007. Na uplatnenie takto zníženej sadzby dane má žiadateľ povinnosť preukázať sa správcovi dane platným preukazom, ktorý
vydávajú odbory všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania
miestne príslušných krajských úradov podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
Po fyzickej obhliadke skutkového stavu osadených tabulí na trvalé parkovanie
osobných motorových vozidiel bolo zistené, že sú osadené aj tabule s označením
ŠPZ, na ktoré nie sú mestom vydané rozhodnutia a teda ani platobné výmery (zoznam je súčasťou materiálu) Z tohto dôvodu HK odporúča vykonávať fyzickú kontrolu výkonnými zamestnancami, ktorí sú zodpovední za vydávanie rozhodnutí
a platobných výmerov na trvalé parkovanie osobných motorových vozidiel. Odporúča viesť presnú a prehľadnú evidenciu všetkých rozhodnutí a platobných výmerov, z ktorých musí byť jasný stav zabratia verejného priestranstva parkovacími
miestami motorových vozidiel. Odporúča pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať
evidenciu rozhodnutí za trvalé parkovanie osobných motorových vozidiel, nakoľko
sú vydané na dobu určitú a mnohé aj na dobu neurčitú.
Platobné výmery sa vydávajú do konca príslušného roka. Ku dňu 24.10.2008 bola
zaplatená daň za užívanie verejného priestranstva v sume 360 049,- Sk. Celkový
predpis dane za užívanie verejného priestranstva ku dňu 24.10.2008 je v sume
394 831,- Sk. Za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je predpis dane v sume 230 311,- Sk a 164 520,- Sk je za zabratie verejného priestranstva iným spôsobom. Konkrétni dlžníci nezaplatených súm sú vyzývaní na zaplatenie dlžnej sumy.
V záveroch zápisnice o prerokovaní správy o výsledku kontroly je stanovený termín 30.11.2008 na prijatie konkrétnych opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a na predloženie písomnej
správy o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou.
Zodpovední sú vedúci oddelenia ekonomiky a odd. výstavby a ŽP. Za určenie
zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatnenie opatrení podľa zákonníka práce je zodpovedný prednosta úradu.
- podľa msú, skrátené-

Dotácia zostáva v rozpočte
Primátor mesta Ing. Ľubomír Žiak navrhol zrušiť bod C/4 záverov MsZ z 13. 11.
2008, ktorým mestské zastupiteľstvo uložilo zastupujúcej prednostke úradu vrátiť
finančnú dotáciu vo výške 4 mil. Sk na vybudovanie školskej športovej haly z projektov Ministerstva školstva SR z dôvodu, že výstavba tréningovej športovej haly
je zaradená do rozpočtu mesta na rok 2009. Vedúca ekonomického oddelenia pani Daniela Drahošová uviedla, že mestu nehrozia žiadne sankcie pri vrátení finančných prostriedkov. Mesto dostalo písomné stanovisko z Ministerstva školstva
SR, ktoré finančné prostriedky poskytlo. Mestské zastupiteľstvo návrh prerokovalo a zrušilo bod C/4 záverov MsZ 13. 11. 2008.
/podľa msz – p. slezák -/
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Nevädza spievala
prezidentovi
Stupavský ženský spevácky zbor Nevädza bol poctený pozvaním do
prezidentského paláca pri príležitosti vianočných sviatkov. V pondelok 22. decembra popoludní sa stretli s pánom prezidentom I. Gašparovičom a jeho manželkou. Zaspievali vianočné koledy a potom
v priateľskej atmosfére diskutovali so vzácnymi hostiteľmi, ktorí ich
pozvali aj na prehliadku priestorov prezidentského paláca. Pán prezident poprial členkám súboru veľa úspechov a ocenil aj úspešnú nahrávku vianočných kolied. V neformálnom rozhovore spomínal na
svoju poslednú návštevu v Stupave pri príležitosti Dňa zelá 2008.
Srdečná atmosféra stretnutia bola určite príjemným zážitkom pre obidve strany. Videozáznam zo stretnutia nájdete na www.prezident.sk
/?video-archiv-18stranka=2 .
–ps, foto –ľm-

Stupava na výstave
Slovakiatour
Mesto Stupava už niekoľko rokov je pravidelným účastníkom medzinárodnej výstavy cestovného ruchu ITF Slovakiatour v bratislavskej
Inchebe. Jubilejný XV. ročník sa niesol v duchu zodpovedajúcemu významu veľtrhu, ktorý v strednej Európe dosiahol. Svedčila o tom z roka na rok rastúci počet vystavovateľov (900) i zastúpenie krajín. Partnerom bolo Chorvátsko a Trnavský samosprávny kraj. Naša expozícia
bola súčasťou plochy, kde vystavovali všetky mestá Združenia obcí

záhorskej oblasti. Stánok o rozlohe 80 m2 sme zdieľali s mestom Malacky a reprezentovali sme región Dolné Záhorie. Expozícia Stupavy
sa niesla v znamení výročia prvej písomnej správy, financovaná bola
z rozpočtu mesta, program a propagáciu zabezpečovalo Mestské
kultúrne a informačné centrum. Spoluvystavovateľom bol partnerský
mikroregión Ivančicko a mesto Ivančice z Českej republiky.

V piatok sa uskutočnili aj pracovné stretnutia primátora Ing. Žiaka
s jeho kolegami – primátorom mesta Malacky RNDr. Jozefom Ondrejkom, starostami obcí okresu Malacky, s primátorom mesta Senica
PaedDr. Ľ. Parízkom a primátorom mesta Holíč, podpredsedom
Trnavského samosprávneho kraja Zdenkom Čambalom. V popoludňajších hodinách sa primátor zúčastnil stretnutia s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Vladimírom Bajanom. Našu expozíciu

navštívil aj Jeho Excelencia pán Ognian Garkov - mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bulharskej republiky v Slovenskej republike
a s primátorom Ing. Žiakom hovorili o možnostiach ďalšej spolupráce mesta Stupava a mesta Svoge (zástupcovia boli hosťami Dňa zelá
2008).
V piatok na výstavu zavítal prezident SR Ivan Gašparovič, po návšteve
expozície BSK sme ho pozvali aj k nám. Pretože už dvakrát sa zúčastnil na Slávnostiach kapusty, prijatie prijal, stretnutie sa nieslo vo veľmi
srdečnom duchu a poprial Stupave veľa úspechov pri jej rozvoji.
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-pavel slezák-

740 rokov Stupavy
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Slávnostná akadémia
Stupava si v roku 2009 pripomína 740. výročie prvej písomnej
zmienky. 29. januára sa vo veľkej sále Kultúrneho domu v Stupave
konala slávnostná akadémia pri príležitosti otvorenia tohto jubilejného
roka. Podujatie, ktoré začalo o 19,00 hod. bolo prístupné verejnosti,

pave, resp. porovnala život v dnešnom a niekdajšom rodnom meste.
Na záver podujatia vystúpil ženský spevácky zbor Nevädza zo
Stupavy, ktorý okrem spevu prekvapil aj hovoreným slovom.
Podujatie ukončil pán primátor poďakovaním všetkým zúčastneným,
rodákom za ich oduševnené príhovory, účinkujúcim.
Srdečné ĎAKUJEM patrí aj žiakom ZUŠ Stupava, ktorí spríjemnili
večer hrou na saxofón a priečnu flautu a pánovi učiteľovi Dušanovi
Vrúbelovi, ktorý nadchol hrou na gitaru. A samozrejme všetkým, ktorí
sa podieľali na prípravách a priebehu tohto slávnostného podujatia.
(-hsch-)

Prvá písomná zmienka
o Stupave

bolo určené pre nás, pre Stupavčanov. V úvode bol prečítaný prepis
z darovacej listiny uhorského kráľa Belu IV., kde sa historický názov
Stupavy objavuje prvýkrát. Na slávnostné otvorenie večera sa podujal pán primátor, Ing. Ľubomír Žiak, ktorý predniesol slávnostný
príhovor. Vo večernom programe vystúpili pamätníci, stupavskí rodáci, ktorí si zaspomínali na dávne časy minulé, ktoré v Stupave prežili
a neopomenuli vyjadriť svoj názor aj na dnešné zmeny nášho mesta.
Historik Dr. Anton Hrnko nás previedol exkurzom dejinami Stupavy,
v ktorom sa zameral na najstaršie písomné pramene, kde sa uvádza
názov Stupavy. Vo svojom prejave sa opieral najmä o historické
a jazykovedné pramene.
Čestné miesto medzi významnými rodákmi patrí dnes už zosnulému
profesorovi PhDr. Jánovi Horeckému. Na prosbu OZ Club
Abbellimento pán profesor napísal pre ročenku Stupava /GREGUŠ,
M.: Za profesorom Jánom Horeckým (1920-2006). In. STUPAVA.
História, pamiatky, osobnosti, príroda. Club Abbellimento. Stupava.
Roč.II./2006 č. 1., str. 22/ svoje životné spomienky Očitý svedok 20.
storočia. Úryvok z jeho spomienok predniesol riaditeľ MKIC Stupava
Pavel Slezák.

Svoj vzťah k rodnému mestu vyjadril vo svojej literárnej tvorbe aj stupavský rodák, spisovateľ Adolf Lachkovič, ktorý prijal pozvanie aj na
akadémiu a vyznal sa zo svojich spomienok.
Obdivuhodným spôsobom do pokladnice kultúrnych hodnôt nášho
mesta prispela aj pani Magdaléna Dovičičová, ktorej záľuba bola
zavŕšená vydaním krátkeho slovníka. Zaspomínala si na život v Stu-

V písomných prameňoch sa po prvýkrát stretávame s názvom
Stupava v poslednej tretine 13.
storočia. Stupavu spomínajú dve
listiny, ktoré sa hlásia do rokov
1269 a 1271. Obe sa zachovali
v odpise z obdobia panovania
uhorského kráľa Karola Roberta,
ktorý potvrdil ich obsah roku 1326.
Prvá listina sa hlási do obdobia
panovania kráľa Bela IV., ktorý ju
mal vydať v prospech grófa
Alexandra, syna Marcela roku
1269. Potvrdzovala mu držbu jeho
dedičnej zeme Mortun, ktorá ležala
v Bratislavskej stolici blízko rieky
Morava v susedstve Stupavy.
Preklad donačnej listiny je nasledovný:

Béla z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče, Vladimírska a Kumánie, všetkým, ktorí nahliadnu do týchto listín, spásu
v Spasiteľovi všetkých.
Týmto chceme dať na verejnú známosť, že náš verný
Alexander, syn Marcela, z dediny Mortun, predstúpil
pred nás a ponížene prosiac nám vysvetlil, že keď sme
kedysi bezprostredne po vpáde Tatárov odňali jeho
dedičnú zem, zvanú Mortun, ležiacu v Bratislavskej
župe, blízo Moravy vedľa Stupavy, ako povedal a na
určitý čas bol zbavený jej užívania a keď ju na základe
spravodlivosti a obzvláštnej hojnosti našej milosti znovu
nadobudol a po dobu uplynulých dvadsiatich rokov
pokojne vlastnil, žiadal znova, aby sme mu láskavo
o tom vydali privilégium.
Keďže je našou snahou vrátiť každému, čo je jeho,
prihliadnuc na žiadosť Alexandra, syna Marcela,
vydali sme mu na spomínanú zem Mortun, aby ju
mohol vlastniť plným právom a spokojne v tých istých
hraniciach a rozlohe ako predtým, prítomnú listinu,
potvrdenú našou dvojitou pečaťou.
Dané naším milým a verným magistrom Demetrom,
stoličnobelehradským prepoštom, kráľovským vicekancelárom, roku Pána 1269, nášho panovania roku tridsiateho štvrtého.

-7-

740 rokov Stupavy
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Na počítačoch času opäť poskočila číslica. Ani sme sa nenazdali a už niekoľko dní beží nový
rok 2009. Rok, ktorý je pre Stupavu jubilejným, lebo si pripomíname 740. výročie prvej písom-

Pre našu súčasnosť má výročie
prvej písomnej správy význam aj
preto, že v tejto modernej dobe,
kedy sa stretávame s novým
fenoménom – virtuálnou realitou,
častokrát tak vernou a zameniteľnou so skutočnosťou – máme
reálny a pevný bod potvrdzujúci
našu skutočnú, nie vymyslenú,

nej zmienky o Stupave. Sú totiž
momenty a udalosti, ktoré nie je
možné obísť bez povšimnutia,
pretože sa svojím významom zapisujú do letopisov, do histórie
a sú odkazom pre budúce generácie.
V histórii mesta Stupava je takýmto dôležitým okamihom prvý
písomný záznam o jej existencii,
ktorý bol zaznamenaný v listine
vydanej uhorským kráľom Belom
IV. v roku 1269. Takpovediac je to
rodný list Stupavy, pretože tu sa
spomína meno Ztumpa geografické miesto, lokalita, na ktorej
Stupava bola, je a veríme, že
navždy aj bude.
Prečo je dôležité pripomínať si
tento záznam? Veď ako sme už
počuli ďaleko pred týmto letopočtom tu žili rôzne kmene, národy, bol tu čulý ruch – obchodný i vojenský, obyvateľstvo migrovalo, prichádzalo a odchádzalo, no nikdy toto miesto nezostalo opustené a vyľudnené,
vždy bolo osídlené.
Hmotné dôkazy, ktoré odkrýva
archeológia nás o tom uisťujú
a pestrosť kultúr, ktoré tu zanechali stopy sú dôkazom, že toto
miesto bolo vždy zaujímavé pre
život za akýchkoľvek okolností
a priaznivých či menej priaznivých podmienok. Predsa len napísané slovo, zaznamenané pomenovanie v listine, ktorú vydáva
panovník, má mimoriadnu váhu
a dôležitosť pre našu miestnu
históriu. Literami zapisuje a potvrdzuje existenciu Stupavy.

iluzórnu existenciu. V tom letopočte, v tom napísanom slove
máme istotu koreňov našich
predkov, generácií, ktoré tu žili,
pracovali, budovali, rodili potomkov a zo všetkých síl sa snažili
zanechať im dedičstvo, ktoré ich
zaväzovalo zostať verní svojej
rodnej zemi.
Vypočuli sme si prierez históriou
Stupavy, započúvali sme sa do
osobných vyznaní a spomienok
našich občanov, dovoľte mi, aby
som aj ja povedal pár slov o nedávnej minulosti, dnešku a vízii
nášho mesta.
Za posledných dvadsať rokov
prešla celá naša spoločnosť,
naše mesto a každý z nás veľkými premenami. Vo všetkých
oblastiach spoločenského života, vo všetkých rovinách spoločenského vedomia, v myslení,
v konaní i v chápaní človeka spoločnosti. Vrátili sme sa k hodnotám, ktoré sprevádzali a boli
vlastné nášmu národu od nepamäti, vrátili sme sa k spravovaniu
vecí verejných na princípoch
demokracie, vrátili sme sa hodnotám ľudských práv, slobody
a zodpovednosti človeka za svoj
život.
Stupava a jej občania za posledných dvadsať rokov prežívali
dynamické zmeny. Stupava so
štatútom mesta, ktorý jej bol priznaný v roku 1989, sa z vidieckeho sídla veľmi rýchlo zmenila na
mesto so všetkými atribútmi
a najmä s veľkou perspektívou
ďalšieho rozvoja. Pochopiteľne,

Príhovor primátora mesta
Stupava Ing. Ľubomíra Žiaka

že prudký rast prináša so sebou
aj rad problémov a zmien, na
ktoré si postupne zvykáme.
V každom prípade však môžeme
povedať, že tieto roky sú obdobím najväčšieho rozmachu
a rozkvetu Stupavy v celej jej
histórii. Nielen tým, že sa mesto
rozrastá na všetky svetové strany, nielen tým, že rastie počet
obyvateľov a pribúdajú investori.
Mesto rozkvitá a prosperuje predovšetkým tým, že sa investovali
obrovské finančné prostriedky
do rozvoja infraštruktúry a verejné investície financované z rozpočtu mesta a zdrojov štátu
a Európskej únie nemajú v histórii mesta obdobu a porovnanie.
Tieto skutočnosti, ktoré v súčasnosti prežívame nás však aj
zaväzujú k rozumnému a zodpovednému konaniu a najmä
rozhodovaniu. Zastupiteľstvo –
poslanci i primátor nesú veľkú
zodpovednosť, pretože dnes
riešime nielen každodenné problémy, ale zakladáme východiská
a predpoklady pre budúcnosť
mesta, pre spokojnosť dnešných
i budúcich generácií občanov
Stupavy.
Tak ako mnohokrát v histórii mesta obyvateľstvo pribúdalo aj prílevom nových obyvateľov, dokonca to bolo vždy tak, že prichádzali aj migranti rôznych národností i vierovyznaní. Sme
svedkami prílevu nových obyvateľov, ktorí v našej rodnej Stupave našli svoje bydlisko, zakladajú si rodiny a Stupava sa
stáva rodným mestom ich detí.
Novousadlíci so sebou prinášajú
kultúrnu rozmanitosť, pestrosť
záujmov, čo prispieva k ďalšiemu
rozvoju a pestrosti spoločen-

rujúci k spokojnosti občanov mesta. Naše mesto venuje pozornosť všetkým oblastiam života –
od ochrany prírody a životného
prostredia, cez školstvo, kultúru,
šport a sociálnu oblasť – snažíme
sa vytvárať podmienky pre spokojný a plnohodnotný život Stupavčanov. Ak by sme listovali
v kronike mesta, najmä v minulom storočí generácie pred nami
postupne kládli základy pre
naplnenie zámerov, ktoré dnes
realizujeme a snažíme sa naplniť.
Podobne aj my dnes vytvárame
predpoklady, pre generácie, ktoré prídu po nás. Máme pred
sebou veľmi ambiciózne plány a
projekty, ktoré sme pripravovali
so všetkou zodpovednosťou a
vynaložili sme veľké úsilie, aby
boli úspešné. Nie všetko však
závisí od nás. Karty tu však môže
zamiešať finančná kríza. V každej
dobe však boli aj menej priaznivé
okolnosti, s ktorými sa stretávali
naši predkovia a napriek všetkému dokázali rozhodovať a myslieť zodpovedne, nielen v danej
dobe, ale aj pred budúcimi generáciami. Napriek všetkému
verím, že Stupava má pred
sebou veľkú budúcnosť mesta a
my sme povinní pracovať a myslieť nielen pre nás, ale predovšetkým pre nasledujúce generácie.

ského života v meste.
Stále viacej rastú nároky na kvalitu života, pretože tá nespočíva
len v dobrom bývaní a revitalizovanom centre mesta. Nové
nároky sú veľkou výzvou pre
samosprávu a jej program sme-

úspešných pokračovaním a naplnením veľkých predsavzatí, ktoré
mesto prijalo a je odhodlané
uskutočniť. To je naše pokračovanie, náš vklad pre prítomnosť
a budúcnosť Stupavy.
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Vážení hostia, dovoľte mi, aby
som pri tejto slávnostnej príležitosti na začiatku jubilejného
roku, kedy si pripomíname
a slávime 740-te výročie prvej
písomnej správy o Stupave vyjadril presvedčenie, že tento rok
bude významný nielen z pohľadu
výročia, ale že tento rok bude

740 rokov Stupavy
Príhovor pani Magdalény
Dovičičovej, autorky Krátkeho
slovníka nárečia slovenského,
záhoráckeho - stupavského
Vážení rodáci a milí priatelia
nášho mesta, dovoľte mi prosím,
aspoň niekoľkými slovami podeliť
sa s Vami s mojimi prechovávanými citmi a vzťahom k mojej
rodnej Stupave. Poznám ju už

veľmi dlho, už od čias môjho
útleho detstva, kedy bola len
neveľkým mestečkom. Keď ešte
Mariánska ulica, vtedajšia Marjetálská cesta, končila Chrupkovým domom, keď Drahošoví za
cholerským cintorínom bývali až
priveľmi ďaleko od stredu obce,
nehovoriac o obyvateľoch troch
domov pri Borníku. Kolónia za
cementárňou sa nám javila, že
stojí kdesi na samom konci sveta. Spomínam si na skvelú sánkovačku zo Šibeničného vŕška.
Tiež celý Mást vtedy tvorili len
dve ulice.
Teší ma, že sa Stupava odvtedy
rozrástla do šírky aj krásy, no
zároveň aj veľmi mrzí, že tu
medzi nami žije zopár indivíduí,
ktorých jedinou snahou je zmariť snaženie tých, ktorým na peknom vzhľade a dobrom mene
nášho mesta naozaj záleží. Trápi
ma pohľad na diela skazy vandalov a sprejerov a nedokážem
pochopiť nehorázne počiny
zlodejov, ktorým nie je nič sväté
ani nedobytné. Dôkazom toho
boli aj ukradnuté medené ríny
z nášho kostola a kaštieľskej kaplnky, či lavička z Námestia
Svätej Trojice ešte pred jeho
odovzdaním verejnosti. Tiež
žalostný je pohľad na špinavé

1269 - 2009

ulice, hoci smetných nádob je tu
nadostač. O rôznych biologických výlučkoch, podotýkam, že
nielen zvieracích, už radšej pomlčím.... Koľkokrát si kladiem otázku: Dokedy budeme ešte schopní, či vari ochotní toto všetko
trpieť a tolerovať?
Veď mali by sme byť, ale bez
rozdielu všetci, hrdí na to, že Stupava leží na tak nádhernom a zaujímavom kúsku Zeme, hoci
v minulosti na ňom nebolo pokojné hádam ani jedno storočie.
Nesmierne krutosti a násilia,
ktoré priniesli kurucké a cisárske
vojny, tatárske a turecké vpády,
lúpenie husitských bratríkov,
povstania, ničivé požiare, hrdlačenie na panskom, biedu, hlad,
dokonca mor a choleru – všetky
tieto zlá pozažívali naši predkovia. Tie však, vďaka Bohu,
pohltil tok času, a kraj zostal....
Zostal ako pamätník, aj keď neprajných, ale slávnych dejín.
Tento kraj s úrodnými nížinami,
s rozsiahlymi zazverenými lesmi,
kraj, kde sú mokrade so zvláštnym a zaujímavým ekosystémom, kde sú jazierka a potoky
s plávajúcimi rybkami a kde sa
nachádza taký skvost prírody,
akým je Vrchná hora. Takým krajom je okolie našej Stupavy. Tu
žijú priateľskí a veselí, na spev
ochotní a špásy vždy pohotoví
ľudia.
Áno, a taká je aj moja rodná
Stupava. Ochraňujme a zveľaďujme si ju, veď ona si naozaj zaslúži našu veľkú pozornosť
a úctu!
Nuž, čo mám k tomu ešte dodať?
Naostatok predsa len jednu myšlienku, na vyjadrenie ktorej si
požičiam a málo sparafrázujem
slová básnika Andreja Sládkoviča: Nemožno mi ťa, Stupava moja, neľúbiť.
Takto to cítim a toto je moje vyznanie.

mu mestu. Nebývam v ňom už
dobrú štyridsiatku rokov, ale
nikdy som s ním nepretrhol živý
styk. Stupava nie je mojim druhým domovom – je prvým, stále
prvým. Je to ako s prvou veľkou
láskou. Len čo sa jej dotknete,
zakaždým sa vo vás čosi pohne.
Ovanie vás niečo veľmi blízke,
niečo ťažko vyjadriteľné, čo je
človeku hlboko skryté a nedotknuteľné.
Nemusím ani privierať oči a nech
sa nachádzam kdekoľvek, vidím
Stupavu ako pred sebou. Najmä
jej živo bublajúcu atmosféru tridsiatych a štyridsiatych rokov minulého storočia. Výstavnú Hlavnú ulicu s množstvo obchodíkov
a živností. V duchu prechádzam
okolo otvoreného Jelínkovho
mäsiarstva a zasiahne ma vôňa
čerstvých safalátok. Idem popri
starej cukrárni, tej naproti Rajmanovej lekárne, plnej vanilkovo
voňajúcich žltučkých krémešov a
bielych šamrólov. Pri Kleinovom
povrazníctve ma ovanie príjemný
konopno-ľanový pach. Obídem
Knotkovej reštauráciu, prejdem
okolo Hýblovej pekárne a keď
vstúpim do Šternovho veľkoobchodu, cítim zmiešaninu vôní
rozličného tovaru, z ktorého prerážajú dôverne známe pachy

Príhovor Adolfa Lachkoviča,
stupavského rodáka, autora
novely Sladké časy, Príbehy
spod gaštanov
Vážený pán primátor, vážení hostia, milí mešťania!
S otvoreným potešením a úprimnou vďakou som prijal pozvanie
na túto jubilejnú slávnosť našej
Stupavy. Považujem si za veľkú
česť môcť tu povedať niekoľko
slov. Využívam teda túto nevšednú príležitosť vyznať sa a otvoriť
vám svoje pocity k môjmu rodné-

petroleja, kávy a haringov. V diaľke hučí cementárňa, klopkajú jej
ponvágle plné kamenia, dunia
nárazy vagónov na železničnej
stanici. A nad hlavou mi vyhráva
hustá, spievajúca telefónna sieť,
ťahajúca sa až k prvej prastarej
pošte, pred ktorou stála vysoká
Štefánikova socha. Počujem prkotajúcu červenú Szökeho autodopravu. Pozdravím každoden-
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ného zametača s károu a hrdou
tabuľkou.: Martin Sagala obec
Stupava.
Všetko žije, kolotá svojím bohatým životom čulého mestečka.
Jeho pôvab večerami ešte stúpa.
Na Hlavnú ulicu padá mäkké
svetlo z elektrických lámp visiacich nad cestou a v dlhej gaštanovej aleji vytvára pohyblivé
tajomné tiene. V lete korzovali po
nej a posedávali na lavičkách
návštevníci kina alebo divadelného predstavenia. V zime ňou
premávali grófske ľahké sane so
zvoncami alebo ťažké, sedliacke,
vezúce obrovité buky z hrubých
hôr. Tmavo sa leskol asfalt po
daždi a chodník zo žulových kociek, ako reprezentant mestskosti Stupavy sa vinul pozdĺž celej
Hlavnej ulici a magicky ma priťahoval. Často som si nadišiel, len
aby som mohol po ňom chvíľu
kráčať. Najradšej by som zachránil ten jeho zvyšný kúsok, ktorý
ešte dožíva pri bývalom hlavnom
vchode kaštieľa. Pri ňom sa zabíjali motorkári; na nej mi tetku
Marku zadlávil ruský tank. Okolo
nej hrmela kavalkáda nákladných, vojenských i civilných áut
utekajúcich pred frontom. Tade
cesta obchádzala zámocký park
a vrátnicu, ktorá nedotknutá vo
svojej podobe ešte stojí a treba
poďakovať tým, ktorí ju zachránili. Je to skvost.
Naše sotva trojtisícové mestečko
malo vymoženosti doby, ktoré
všade neboli. Bolo tu všetko, čo
tu malo byť. Lekári, zubári, zverolekár, autodielne, veľkoobchody, remeslá a bohatá skupina
podnikateľov. Hrávalo tu kino,
ochotnícke divadlo, konali sa
zábavy, bály a plesy a nechýbal
ani tenisový kurt. Už vtedy sa
Stupava po dlhých rokoch znovu
formovala v mesto. Bola centrom
najmenej šiestich okolitých dedín. Hrdo tu stál a stojí nádherný
kostol so stredovekou kamennou vežou, z ktorej sme s bratom
po jej vyhorení, trikrát denne
zvonili.
Rozmýšľal som v čom to väzilo,
že život v tomto meste bol plný
ruchu, aktivity a pohybu. Najmä
jeho ústredná časť – mestečko
žilo jednostaj čulým životom, ako
rozkvitnutý agát obletovaný bzučiacim hmyzom. V čom to spočívalo? Je to iba nostalgia starého
človeka zbavená negatív doby či
vzdialený, romantizujúci detský
pohľad? Nie!
dokončenie na str. 10.

740 rokov Stupavy
Život tých čias do-slova vrel na
uliciach. Obchody predajne,
krčmy a dielne mali po-väčšine
dvere
do
ulíc
otvorené.
V tesných vlhkých bytoch sa
hemžilo plno detí, a tak sa žilo
a hralo najmä vonku.
Ťažko je dnes vystihnúť, vyjadriť
tú pravú súdobú atmosféru mestečka, ako som ju denne zažíval.
Stupava nikdy nebola akousi tuctovou obcou. Vždy to bolo mestečko aj keď neveľké, no svojím
zložením obyvateľstva sociálne
nezvyčajne bohato štruktúrované. To sa pochopiteľne odrážalo
na pestrosti jej života. Nie náhodou stála aj pri zrode mojej prozaickej tvorby. Vždy mi bolo inšpiráciou. A zásluhou vážených
funkcionárov a podnikateľov tohto mesta aj štedrým sponzorom.
Tá miestna kultúra, či istý stupeň
kultúry, sa zo Stupavy nikdy nestratili. Keď som na poslednom
Dni zelá videl ten predavačský
ruch, okamžite sa mi pred očami
zjavili dávne Stupavské jarmoky.
Takú parádu už nikdy neuvidíte.
Áno, v krčmách sa vystrájali kadejaké kúsky aj zápasník i maliar
Arnošt Suchý si líhal na sklené
črepiny a na ňom robila stojky
jeho žena, ale na Stupavskom
jarmoku sa nijaké naivné atrakcie
nerobili, nebolo kde. Celé vnútorné mestečko, ten zadúšajúci
pupok jarmoku, bol po oboch
stranách ulice zaprataný šiatrami
a búdami s najrozličnejším tovarom. Ani okraje za ním nezaostávali. Od starej cukrárne až po
Banovičovu krčmu sa predávali
len čižmy. A rozľahlý priestor
pred kostolom bol husto zaplnený iba predajom hrncov, korýt,
sít, sudov, riečic a hospodárskeho náradia. Bol to búrlivý sviatok
predaja, naozajstný jarmok, kam
sa naň hrabú obchodné domy.
A ako bývalý filmár, musím priznať, že sa nám v žiadnom slovenskom filme taký jarmok nepodarilo vzkriesiť.
Moje mladé roky prehrmeli, a tie
ktoré nasledovali neboli Stupave
veľmi naklonené. Nastal známy
spoločenský útlm s nenapraviteľnými stratami, ktoré človeka bolia. Utešujem a aspoň to rýdzo
slovenské, že iné mestá a mestečká, napríklad Myjava a ďalšie, dopadli ešte horšie. Ako tak
si Stupava zachovala svoj ráz
a svojský pôvab napriek zlikvidovanému frontu budov na Hlavnej ulici nahradený „karkulkami“,
„srdiečkami“, či necitlivo posta-

venými predajňami. Navždy zmizli: stredoveký pivovar, stará
cukrárňa, bednáreň, škrobáreň,
agrasol, panský mlyn, dve vzácne ľadovne, časť krásneho anglického parku s vodopádom
a klasicistickou letnou besiedkou. Ani charakterotvornú budovu starej pošty, jedinú štýlovnú
pamiatku mesta z obdobia secesie už nikto znova nepostaví.
Podobný osud hrozil aj synagóge.
Ale hádam dosť už bolo spomienok. Naše mesto Stupava sa
opäť zdvihlo do krásy a boduje
na všetky strany. Nielen nebývalou výstavbou, ale aj kultúrnymi
a spoločenskými aktivitami, ktoré
jej môžu aj väčšie mestá závidieť.
Teda to, čo sa postavilo a urobilo
za posledné roky, pred tým
klobúk dole. Som hrdý na to, čo
sa dosiahlo, som hrdý na každý
meter novej dlažby; na Štefánikovu bustu, na Deň zelá, Záhorácky širák, Ženský spevokol, na
Klub Abbellimento, na všetky aktivity šíriace do sveta meno staroslávnej Stupavy. Za toto vyjadrujem svoju hlbokú vďačnosť obetavým občanom Stupavy, najmä
bývalým primátorom Ing. Darášovi, Ing. Belešovi, riaditeľovi
MKIC Pavlovi Slezákovi, Milanovi
Gregušovi, Dr. Hrnkovi a mnohým ďalším.
Vážení a milí priatelia, ešte raz
ďakujem za možnosť vystúpenia,
za vašu trpezlivosť a na záver iba
toľko: zo srdca žičím svojím
rodákom i všetkým novým obyvateľom Stupavy pokojný, činorodosťou naplnený život a svojmu rodnému mestu do budúcna
želám ďalší stavebný, kultúrny
a spoločenský rozkvet, aby slúžil
nielen súčasnej generácii, ale aj
ďalším generáciám hrdých Stupavčanov.
Zo spomienok
profesora Horeckého
Čestné miesto medzi významnými rodákmi navždy bude patriť
dnes už zosnulému profesorovi
PhDr. Jánovi Horeckému, doktorovi vied, doktorovi honoris
causa. Na prosbu združenia
Club Abbelimento, pán profesor
napísal pre ročenku Stupava
svoje životné spomienky, ktorým
dal priliehavý názov Očitý svedok
20. storočia. Nikto vtedy ešte
netušil, že jeho výpoveď bude
súčasťou pietnej spomienky na
pána profesora.

1269 - 2009
Narodil som sa 8. januára 1920
v Stupave na Hlavnej ulici č. 5
ako syn Štefana Horeckého a Terézie, rod. Pírovej. Musím hneď
povedať, že môj otec nebol ten
sedliak, ktorý bol dlhé roky
podrichárom, ale ten, pôvodom
bíreš, ktorý bol istý čas veliteľom
hasičov. Mojím svetom sa tak stal
na prvých šesť rokov života priestranný dvor, ohraničený do ulice
novším domom a v zadnej časti
Stupavským potokom, ktorý sa
vinul hlbokým údolím. Cez náš
dvor sa voľne prechádzalo do
Marcheggskej ulice.
Vo dvore smerom k Hlavnej ulici
bol veľký orech a statná malina. V
zadnej časti dvora až po potok
bolo humno – tak sa nazýval kus
zeme siahajúci až po potok, tu
sme sadili zemiaky na prvú spotrebu. Ale v zime tu bola vynikajúca sánkovačka.
V tomto svete som pobehoval
a hrával sa so susednými deťmi. V
lete v sukničke, v zime v štrikovancoch. Akokoľvek jednoducho
vyzerá život opísaný na našom
dvore – nemali sme vlastný vodný
zdroj. Pre celý dom a celé
hospodárstvo sme vodu nosievali z verejnej studne, ktorá bola
postavená na Hlavnej ulici oproti
nášmu domu. Náš otec bol poverený starostlivosťou o jej údržbu.
Zo všetkej takejto činnosti som
veľmi skoro pochopil, že je
vyvolaná na udržanie istej životnej
úrovne, ktorej cieľom bolo zhromaždiť cez leto na jeseň toľko
zásob (pre ľudí i dobytok), aby
sme vydržali cez zimné mesiace.
Nová etapa v mojom živote bola
poznamenaná vstupom do školy.
Chodieval som do nej veľmi
pravidelne. Bola to klasická školská budova, v ktorej na poschodí
zadného traktu býval riaditeľ.
Cestou do školy sa mierne rozšíril
môj životný obzor. Nielen o
kamarátov, ale aj o celkový
pohľad na vonkajší život.
Zapadala doň už ako-tak upravená cesta a chodníky. Predtým
bola Hlavná ulica, ale najmä do
nej vyúsťujúca Nová ulica, značne zablatená až rozbahnená. Pri
prechode cez Novú ulicu pri
rožnej krčme som sa zaboril do
blata a stratil som tam topánku.
Do životného priestoru zapadal
prirodzene aj kostol. Už v druhej
triede som začal miništrovať.
Pevne v mysli mi ostáva aj verejný priestor, charakterizovaný
najmä stromoradím cez Námestie a Hlavnú ulicu a malým po-
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tôčikom, ktorý viedol od malého
vodopádu v zámockom parku
popri múre a potom prostriedkom
Hlavnej ulice až za Mást.
Pri funkcii miništranta a kostolníka sa zaujímavo rozširoval môj
životný obzor, respektíve poznanie mestečka. Veľa času som
strávil na fare. Znamenalo to isté
odlúčenie od kamarátov, ale
kladne sa ukázalo po prijatí do
gymnázia. Bol som prijatý na
vtedajšie Masarykovo reálne
gymnázium na Grösslingovej
ulici. V biednych pomeroch som
si musel aj čosi zarobiť. Už na
gymnáziu
som síce dostal
Pálffyho štipendium – sedemsto
korún ročne. Bola to na vtedajšie
pomery pekná suma, ale často
padla celá na rodičovské úroky
alebo na opravu strechy, ktorú
nám raz búrka úplne zničila.
Doučoval som niekoľkých slabších spolužiakov na gymnáziu,
i niektoré stupavské deti. Istý čas
som vykonával funkciu obecného
knihovníka. Najvýnosnejšia však
bola funkcia ústredného pokladníka v miestnom kine. Koncom
roku 1942 som ešte ako študent
nastúpil ako pomocný učiteľ na
stupavskú meštianku. Dlho som
tu však nevydržal, vcelku len päť
mesiacov. Učil som všetky predmety okrem spevu, teda všetko,
čo iní učitelia nechceli alebo
nevedeli. Služob-né povinnosti,
ale aj naznačená uzavretá povaha, a napokon aj potreba
privyrábať si k platu, ma odvádzali od spoločenského ži-vota v
obci. V roku 1945 som sa oženil a
presťahoval na Kalin-čiakovu
ulicu, zvanú predtým Pätidomky,
lebo tu, skutočne na samom
okraji obce, stálo päť domov.
Moja žena Žofia praco-vala istý
čas v Komunálnom podniku ako
referentka a potom niekoľko
rokov v Mestskej knižnici. V roku
1960 sme sa nasťahovali do
novostavby na Mariánskej 15. tu
sme s manželkou Žofiou, rod.
Menclovou, vychovali tri deti.
Profesor Ján Horecký ešte
pred ukončením vysokej školy
dostal 1. júna 1943 miesto v Jazykovednom ústave Ľudovíta
Štúra Slovenskej akadémie
vied, kde pôsobil až do odchodu na dôchodok v roku 1990.
Vo svojich 84 rokoch sa stal
zakladajúcim členom občianskeho združenia Club Abbellimento v Stupave.
Zomrel 11.8.2006.

rôzne

Program Mestského kultúrneho
a informačného centra
Jarné prázdniny – program pre deti
14.2. /sobota/ - 10,00 hod. - Divadelné
predstavenie Gašparko a drak v podaní
Stražanovho bábkového divadla. Hra Gašparko a drak bola ocenená 2. miestom na II.
KARPATY – MEDECEI v Budapešti. Predstavenie sa uskutoční vo veľkej sále KD Stupava.
Vstupné: 1,- €

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.

17.2. /utorok/ - 15,00 hod.
Stretnutie s Kúzelníkom
Mladý kúzelník Martin Kučerák predvedie interaktívnu kúzelnícku show.
Zaujímavé magické kúsky si prídite
pozrieť do malej sály KD. Vstup je
voľný.

Už sa Fašiang kráti...
21.2. /sobota/ Posledná fašiangová sobota
Šiškománia – tradičné fašiangové šišky čerstvé a horúce od 8.00 do
12.00 hod vo vestibule Kultúrneho domu
15,00 hod. – Fašiangové posedenie pre seniorov, na počúvanie a
do tanca hrá Janko Borák
Vstup voľný!

24.2. /utorok/ Papučák – babský chmat

18.2. /streda/ - 10,00-11,30 hod. - zábavný kvíz „Ak vieš odpovieš“. Súčasťou kvízu budú aj otázky týkajúce sa 740. výročia prvej
písomnej zmienky o Stupave v KD - vchod z Kúpeľnej ulice.
Podujatie je určené pre deti do 10 rokov. Vstupné: ZDARMA.
19.2. /štvrtok/ - 14,00-17,00 hod.
Indiánske popoludnie
Trojhodinová akcia MKIC Stupava a OZ
Envirosvet, ktorá je zameraná na spoznávanie indiánskych kmeňov a ich spôsobov
života, možnosť vyskúšať si vyrábať indiánske dekorácie, naučiť sa hádzať oštepom, zapojiť sa do rôznych indiánskych
hier. Akcia sa uskutoční v malej sále KD.
Vstup voľný.
20.2. /piatok/ - 16,30 hod. – Fašiangový karneval
MC Fifidlo pozýva na zábavné podujatie pre najmenších, ktoré sa
uskutoční v malej sále KD, vchod od ulice Kúpeľnej.

Autoservis
AUTO - AZ s.r.o.
prevádzka
Bratislava – Záhorská Bystrica
Bratislavská 54, 841 06 Bratislava

Mestské kultúrne a informačné centrum srdečne pozýva na tradičnú
fašiangovú zábavu.
Od 11,00 hod. sa môžete zapojiť do sprievodu masiek (zraz masiek
v Kultúrnom dome o 10.30 hod).
O 18,00 hod.- pochovávanie basy, fašiangová zábava, do tanca
hrajú a basu pochovajú Záhoráci, „babský chmat“ v podaní členiek
speváckeho zboru Nevädza, ktoré pozývajú aj na šišky od 16.00 vo
vestibule Kultúrneho domu. Vstupné na zábavu: 3,-- € . Rezervácia:
na t.č. 02/ 65934312 do 23.2.
Bližšie info.: info@msks-stupava.sk, 02/6593 4312

Pripravujeme
4.4. Veľkonočný jarmok pri Kultúrnom
dome od 8.00 hod

Ponúkame kompletnú starostlivosť pre vaše vozidlá:
Autoservis
- rýchloservis
- geometria – nastavenie náprav
- zimná a letná údržba vozidiel
- príprava na STK, alebo odstránenie závad zistených na STK
- diagnostika vozidiel
- klampiarske práce (vrátane vyrovnania karosérie
na rovnacej stolici SPANESI)
- lakovnícke práce
Pneuservis (prezúvanie, vyvažovanie, diagnostika pneumatík)
- mimosezónne uskladnenie pneumatík
- predaj pneumatík
Ručné umývanie vozidiel
Odťahová služba
V prípade Vášho záujmu o naše služby, patrí Vám prednostná
pozornosť a možnosť využitia zmluvných zliav!
Kontaktujte nás na nižšie uvedených telefónnych číslach
02/65 95 71 34, 0911/ 353 015, 0911/ 520 081.
Kedy? Pondelok – piatok od 8.00 do 17.00 hod.
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rôzne

Ako je to so skládkou
v Stupave

O zápise dieťaťa do školy

V poslednom čísle Podpajštúnskych zvestí č. 11/2008 sme informovali, že dňom 31.12.2008 skládka odpadov v Stupave – Žabáreň
ukončuje svoju prevádzku. V čase písania tohto článku to bola pravda a netušili sme, že kým sa táto správa dostane k občanom, situácia sa zmení. Niekoľko dní pred ukončením roka 2008 vstúpila do
platnosti novelizácia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a práve tá
predlžuje prevádzkovanie skládok z 31.12.2008 na 15.7.2009. Takže
skládka odpadov v Stupave bude prevádzkovaná ešte do 15.7.2009.
V súvislosti s touto skutočnosťou odporúčame občanom Stupavy,
aby využili predlženie trvania skládky na vyvezenie odpadu zo svojich
domov, bytov, nehnuteľností... Obyvateľom s trvalým pobytom v Stupave (po preukázaní sa občianskym preukazom) bude účtovaná zvýhodnená cena. Množstvo odpadu cca 1 prívesný vozík za mesiac je
možné uskladniť zadarmo.
MsÚ, referát odpadového hospodárstva

VaK mesta Stupava - oznámenie
Mestský podnik „Vodárne a kanalizácie mesta Stupava“ oznamuje
odberateľom pitnej vody z čiastkového verejného vodovodu a producentom odpadových vôd v meste Stupava, že Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví rozhodnutím č.0065/2009/V, zo dňa 17.12.2008
ustanovil pre rok 2009 tieto ceny:
1. cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
0,6669 €/m3 /20,09 Sk/m3 (vodné)
2. cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,7001 €/m3 /21,09 Sk/m3 (stočné)
Uvedené ceny sú bez DPH. Konverzný kurz je 1 €= 30,1260 Sk
23.12.2008, Blažej Fabián, riaditeľ podniku

Prehľad zadaní
a záväzných stanovísk
Na rokovanie mestského zastupiteľstva 29.1. v rámci kontroly plnenia
uznesení bola vyhodnotená úloha uložená zastupujúcej 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. Za sledované obdobie boli v komisii územného plánovania a výstavby prerokované nasledovné zadania na vypracovanie urbanistických štúdií:
a) Zadanie pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia Senior Centrum Dlhá ul.“ pre žiadateľa INKO – Karol
Šmelík so sídlom v Stupave.
b) Zadanie pre vypracovanie územnoplánovacieho dokladu „Urbanistická štúdia – bytová výstavba Píla II. Stupava“ pre žiadateľa Retep Invest, s.r.o., so sídlom Bratislava.
Vyhodnotená bola aj úloha predkladať mestskému zastupiteľstvu na
vedomie každé vypracované záväzné stanovisko mesta (stanovisko
k návrhu na vydanie územného rozhodnutia) spolu s urbanistickou
štúdiou po prerokovaní v komisii územného plánovania a výstavby.
Za sledované obdobie boli v komisii územného plánovania a výstavby prerokované nasledovné záväzné stanoviská mesta:
a) Záväzné stanovisko mesta k umiestneniu stavby „Obytná skupina
4 rodinných domov Stupava, Lesná – Noviny“ v k.ú. Stupava. Pre investora MUDr. Drahoslava Klasová, bytom Stupava.
b) Záväzné stanovisko mesta k umiestneniu stavby „Obytná zóna
Stupava – Bitúnková ul.„ pre objednávateľa Viktora Uhrína, bytom
Košice.
c) Záväzné stanovisko mesta k umiestneniu stavby „Stupava - Lochy“
pre žiadateľa IS Kremenica s.r.o. so sídlom Bratislava.
-podľa msú-

Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 29. januára bol aj návrh
Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Mesta Stupava č. 1/2009 o
určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Stupava.
Podľa ods. 3 § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
mesto všeobecne záväzným nariadením určí miesto a čas zápisu detí
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Mesto Stupava je v súčasnosti zriaďovateľom jednej základnej školy – Základnej
školy kpt. J. Nálepku na Školskej ul. č. 2.
Školský zákon umožňuje uskutočniť zápis detí od 15. januára do 15.
februára. Na základe doterajších skúseností a praxe sa navrhuje zápis
detí v dvoch dňoch a to v piatok v poobedňajších hodinách (od 14,00
do 18,00 hod.) a v sobotu v doobedňajších hodinách (od 9,00 do
12,00 hod.). Návrh VZN ukladá riaditeľovi základnej školy informáciu
o zápise školy zverejniť na budove základnej školy ako aj na internetovej stránke školy. Za nesplnenie zákonnej povinnosti je možné
na základe ods. 2 a 3 § 37 a ods. 1 § 37a 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 udeliť
zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu až do výšky 331,94 €
(10 000 Sk).
-podľa msú-

Zápis do 1. ročníka základnej školy
Riaditeľstvo Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave oznamuje všetkým dotknutým, že v dňoch 6. a 7. februára 2009 sa v priestoroch starej budovy školy uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka nasledovne:
• 6. februára 2009 od 14,00 do 18,00 hodiny
• 7. februára 2009 od 09,00 do 12,00 hodiny
Na zápis si treba priniesť:
• vyplnený dotazník, ktorý rodičia obdržia v MŠ alebo na ZŠ
• rodný list dieťaťa
• občiansky preukaz jedného z rodičov
• finančný príspevok na prvú knihu a učebné pomôcky, ktoré dieťa dostane prvý
deň v škole (10,- €)
Pre odklad školskej dochádzky alebo zaradenie do nultého ročníka je potrebné:
• žiadosť rodiča o odklade školskej dochádzky, resp. zaradenie do nultého ročníka
• odporúčanie psychológa, alebo lekára
• vyplnený dotazník
Na zápis do 1. ročníka v zmysle zákona musia prísť všetky deti, ktoré dovŕšia 6
rokov do konca augusta 2009, a to sa týka i tých, ktorí žiadajú o odklad povinnej
školskej dochádzky.
Ak sa pre chorobu, alebo z iných vážnych príčin nemôže dieťa zúčastniť zápisu,
žiadame rodičov o včasné oznámenie tejto situácie na riaditeľstve ZŠ v Stupave.
Dodatočný zápis môžu rodičia vykonať potom u zástupkyni riaditeľa ZŠ pre 1. stupeň. Ďalej odporúčame všetkým rodičom, ktorí budú mať prvákov v školskom
roku 2009/2010, aby svoje deti dali zaškoliť do materských škôl, pokiaľ ich
nenavštevujú. Zaškolené deti ľahšie znášajú adaptáciu na školu, prácu v kolektívoch a lepšie zvládajú učivo predpísané osnovami ministerstva školstva.
Upozorňujeme rodičov, že na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti,
ktoré v minulom roku mali odklad povinnej školskej dochádzky.
Mgr. Ladislav Csillaghy, riaditeľ školy
Ponuka pracovného miesta
Mesto S t u p a v a príjme do pracovného pomeru zamestnanca na
pracovnú pozíciu: operátor kamerového systému Mestskej polície
Stupava. Požiadavky: bezúhonnosť, základné vzdelanie, ovládanie
práce s PC, invalidita s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť
o viac ako 40 %, schopnosť pracovať v nepretržitej prevádzke.
Prihlášky doložené profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní
a výpisom z registra trestov nie starším 3 mesiace zasielajte do
8.2.2009 na adresu: Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31
Stupava.
Kontaktná osoba: Monika Ivánková, tel.č. 6020 0919, 6593 4110
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Občan píše mestu
Vážení kompetentní úradníci Stupavy. Som obyvateľom Stupavy 14
rokov, ženatý, 3 dcéry. Bývam na Jilemnického ulici, platím si riadne
všetky dane. Keďže mi záleží na životnom prostredí v akom žijem /e/,
mám na kompetentných viacero otázok, resp. sťažností. Približne
pred dvoma rokmi som už komunikoval s pani Kurovou – vtedajšou
prednostkou úradu – avšak k zlepšeniu neprišlo – naopak – životné
podmienky sa zhoršili. Tak teda tu sú moje otázky – sťažnosti:
1. Na Jilemnického ulici prebieha výstavba nových bytoviek. Počas
tejto výstavby sa zničili trávnané plochy okolo „starých“ bytoviek.
Som zvedavý, či investor, pod kontrolou kompetentých úradníkov dá
trávnaté plochy do pôvodného stavu??? A ešte jedna poznámka: ako
je možné, že investor „otravoval“ svojimi prácami a s tým spojeným
hlukom ľudí počas výstavby aj cez nedele a dokonca aj v noci???
2. Parkovanie na Jilemnického. Je tu nedostatok parkovacích miest
ale predsa nemôže byť „riešením parkovanie na trávnatých plochách“
...čo s tým??? Navyše, stalo sa „normálnym“ že ľudia si svojvoľne
osadzujú garáže kde ich napadne a „nikomu“ to nevadí – kto to kontroluje??? A iní si musia za „svoje“ parkovacie miesta platiť ...
3. Chodníky a cesty: chodníky sú popraskané, nedokončené, starším
ľuďom hrozí úraz. Čo s tým? Na ceste je sústavne špina /to sa týka
celej Stupavy/, nikto nezametá a keď, tak je to nedostatočné. Pokiaľ
viem, technické služby zakúpili zametacie auto – kde je???
4. Kosenie: kosí sa 2x za rok, čo je nedostačujúce. Čo vy na to?
5. Jednosmerka: v súvislosti s už zmienenou výstavbou nových bytoviek sa „upravila! cesta k nim na jednosmerku, čo bude mať za následok výrazné skomplikovanie dopravy pri „starých“ bytovkách. Toto
riešenie dopravy nie je rozhodne dobré a prinesie po „zaplnení“ nových bytoviek nemalé problémy... Treba sa prísť na to pozrieť a vymyslieť lepšie riešenie.
6. Stromy: stromy, ktoré sú vysadené na Jilemnického sú vysadené
individuálne „verejnosťou“ a podľa toho to aj vyzerá – žiadny systém
/napr.stromy 1 m od bytoviek.../. Bolo by potrebné nasadiť zeleň
podľa nejakého plánu. Čo s tým???
Očakávam skorú odpoveď v zmysle zlepšenia.
František Šrank

Stanovisko mesta
na otázky a podnety uplatnené p. Františkom Šrankom
1) Mesto Stupava počas výstavby nových bytových domov v tejto lokalite, ktorá
svojou činnosťou znepríjemňovala aj bývajúcich na tomto sídlisku, viackrát rokovalo s investorom tejto výstavby, najčastejšie o tlmení a zmierňovaní dôsledkov
stavby na jestvujúci verejný priestor (zákazy používania komunikácie Družstevná
– Jilemnického na účely stavby, práce v dňoch voľna, prašnosť, hluk a pod). Po
každom rokovaní, resp. návšteve staveniska pracovníkom mesta, prišlo k náprave
a dodržiavaniu dohody, ale vždy len na určitý čas. Čo sa týka zelene a sadových
úprav pri nových objektoch, ako aj úpravu poškodených zelených plôch, jestvujúci investor sa zaviazal tieto ukončiť do 31. 05. 2009.
2) Parkovanie na Jilemnického ulici je už v poslednej dobe veľmi komplikované
(parkovanie na zelených plochách a v priestore medzi bytovkami). Mesto v spolupráci s obyvateľmi Jilemnickej ulice bude hľadať možnosti rozšírenia parkovacích kapacit a zvýšenou kontrolou príslušníkmi mestskej polície zamedziť parkovaniu na zelených plochách. Čo sa týka svojvoľného osadzovania garáží, v súčasnosti sa jedná o jeden prípad, proti ktorému mesto vedie správne konanie
a bude nasledovať rozhodnutie na odstránenie garáže.
3) Komunikácia na Jilemnického ulici nie je až v takom zlom stave a prípadné
výtlky po zime, ktoré sa objavia, mesto následne opravuje. Od tohto roku bude na
miestnych komunikáciách realizovať opravy výtlkov príspevková organizácia mesta Mestský podnik technických služieb, ktorý si na tento účel zabezpečil potrebnú

techniku. Chodníky na tejto ulici sú betónové a na niektorých úsekoch sú vydrobené. Opravu chodníkov v rámci údržby pre tento rok má mesto v pláne
a opravy jednotlivých chodníkov bude realizovať postupne. Je potrebné priznať, že
v čase výstavby susediacich bytových domov bola dotknutá komunikácia Jilemnického ulice znečisťovaná vo vyššej miere, ako obvykle. Túto situáciu mesto
riešilo s investorom stavby, kde bolo zdôrazňované používať na investičnú činnosť
dočasne na ten účel vybudovanú prístupovú komunikáciu od ulici F.Kostku. Problém pri čistení komunikácií mesta zametacím strojom, podľa informácie pracovníkov Mestského podniku technických služieb Stupava, vytvárajú hlavne zaparkované vozidlá na ceste a parkoviskách, ktoré bránia lepšej a dôkladnejšej údržbe
komunikácií.
4) Na základe informácií z Mestského podniku technických služieb Stupava, zelené plochy v meste sa kosia podľa potreby, technických možností a pracovných
síl. Zelené plochy na ulici Jilemnického sa v roku 2008 kosili trikrát. Nakoľko
Mestský podnik technických služieb Stupava zabezpečil novú techniku na kosenie
a taktiež zvýšil počet pracovných síl, v roku 2009 očakávame výrazné zlepšenie
v tejto oblasti.
5) V rámci povolenej výstavby nových bytových domov sa situácia na komunikácii Jilemnického ulici viac zahustila z dôvodu, že do lokality novej výstavby
v čase jej prípravy nebol iný prístup, len z Družstevnej ulice. Vzhľadom na nedostatočné parametre komunikácie, už v územnom rozhodnutí pre výstavbu bytových domov, bola stanovená jednosmerná prevádzka. Mesto Vám dáva za pravdu, že toto riešenie dopravy je len dočasné. Po začatí výstavby bytových domov
ďalším investorom, je predpoklad uzatvorenia príjazdu z Družstevná ulice a výjazdu na Ji-lemnického ulicu, čím by sa dopravná situácia dostala opäť na úroveň
roku 2008. Realizácia tohto prepojenia je predpokladaná v horizonte rokov 2011
– 2012. S uvedeným pripravovaným dopravným riešením pre túto časť Stupavy
Vás v prípade Vášho záujmu radi oboznámime na odd. VŽP na MsÚ Stupava.
6) Verejná zeleň, a to každý jeden ker a strom, aj keď vysadené obyvateľmi, slúži
na vytváranie lepších podmienok života občanov. V prípade, že niektorá zo spomenutých drevín ohrozuje zdravie človeka, má nepriaznivý vplyv na statiku objektov
a budov, ohrozuje prevádzkyschopnosť inžinierskych sietí, zatieňuje nad hodnoty
povolené normami alebo spôsobuje nadmernú vlhkosť obytných a iných objektov,
mesto povoľuje v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. a vykonávacou vyhláš-kou
MŽP SR č. 24/2003 Z. z. na základe žiadosti a správneho konania individuálne
výruby.
Pre rok 2009 mesto nemá v rozpočte finančné prostriedky na novú výsadbu
zelene.
Zelené plochy okolo nových bytových domov sú komplexne architektonický
riešené jednotlivými investormi pôsobiacimi v meste Stupava.
Vypracovali:
body 1) až 5) - Ľubomír Illiť
bod 6) - Ing. Malvína Tóthová

Projekt – ulica Štúrova
Zastupujúcej prednostke úradu bolo uložené vypracovať projekt na
ul. Štúrovu, ktorý by mal spĺňať parametre štandardnej komunikácie
určenej na premávku vozidiel do 3,5 t. Termín splnenia úlohy bol stanovený na december 2008. V súčasnosti je pre dané územie geodetom vypracovaný výškopis a polohopis sieti so zameraním hraníc
pozemku mesta, čo bude ako podklad pre vypracovanie PD na miestnu komunikáciu ul. Štúrovu. Na web stránke mesta Stupava bola uvedená výzva na predloženie cenových ponúk na výber spracovateľa,
s ktorým bude podpísaná zmluva na spracovanie požadovanej dokumentácie. Termín odovzdania cenovej ponuky bol 16.1.2009 do 14,00
do podateľne MsÚ. K danému termínu prišli cenové ponuky od dvoch
záujemcov, ale v čase písania plnenia uznesení neboli ešte vyhodnotené. Projekt ešte nie je vypracovaný o ďalšom postupe budeme
priebežne informovať.
-msú-
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Nový kurz orientálneho tanca v Stupave
Brušný tanec je vhodný pre všetky ženy a dievčatá, na veku a hmotnosti nezáleží, formuje postavu, má pozitívne účinky na svalstvo
brucha, chrbtice, panvového dna...
kde: Materské centrum FIFIDLO Stupava
prihlasovanie: od januára 2009 v MC FIFIDLO, mcfifidlo@zoznam.sk,
alebo na t.č.0905 152 722
Po prvej lekcii, ktorá trvá 90 min. sa môžte rozhodnúť či si predplatíte
ostatných 7 lekcií.
Info: www.orientalnytanec.sk, inga@orientalnytanec.sk
MC Fifidlo pripravuje pre deti od 1 roka hudobnú, kde sa deti hravou
formou oboznámia s hudobnými nástrojmi, naučia sa piesne prevažne od Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho a iné zaujímavé
veci. Kurz je v trvaní 8 hodín 1x do týždňa. Predpokladaný začiatok je
v mesiaci február. Záujemci sa môžu prihlásiť na t.č. 0903 677 372,
0905 152 722, alebo na mcfifidlo@zoznam.sk.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ENVIROSVET OTVÁRA
NOVÝ KRÚŽOK INDIÁNI
pre všetky deti školského veku
NAUČÍTE SA:
- poznať indiánske kmene a ich zvyky
- vyrábať indiánske náhrdelníky, náušnice, prívesky, opasky,
čelenky, indiánske masky, lapače snov...
- strielať z luku a vyrábať šípy
- hádzať oštepom
- poznávať prírodu
- poznávať liečivé bylinky
- indiánske hry
- indiánske maľovanie tváre ... a mnoho iných zaujímavostí...

Parkovanie na námestí
Na základe podnetu občanov, ktorí žiadali mestský úrad, aby povolil
a vyriešil parkovanie na Námestí sv. Trojice, mestské zastupiteľstvo
dňa 9. októbra 2008 uložilo zastupujúcej prednostke úradu pripraviť
návrh parkovania na Nám. sv. Trojice v nadväznosti na závery komisie
dopravnej a komisie podnikateľskej. Podľa vyjadrenia vedúceho odboru výstavby a životného prostredia Ľ. Illiťa Mesto Stupava pripravilo návrh parkovania v oblasti Nám. Sv. Trojice a blízkom dotyku zmenou dopravného značenia, a to v zadnej časti za kostolom s tým, že
parkovanie bude pokračovať v smere do Slovenskej ul. situované medzi múrom kaštieľa a komunikáciou po bývalý objekt štátnych lesov.
Taktiež je doplnené dopravné značenie o doplnkovú dopravnú značku, ktorá povoľuje na Nám. Sv. Trojice parkovať v čase bohoslužieb,
a to v nedeľu a sviatok v čase od 6,00 hod. do 13,00 hod. Takto spracovaný návrh bol predložený do dopravnej komisie dopravného inšpektorátu okresu Malacky, so stanoviskom, že okresný dopravný inšpektor Kpt. Ing. Balún sa zúčastní na rokovaní najbližšej dopravnej
komisie mesta Stupava na doriešenie tohto parkovania a iných dopravných činností mesta Stupava. Pri hodnotení plnenia uznesení
k 29. januáru hlavná kontrolórka Ing. Zdenka Packová konštatovala,
že úloha, tak ako bola uložená nie je splnená.
-msú-

Tvoríme s Krištofom
tvorivé dielničky pre najmenších
Ja som Krištof - veľký chlap,
detičky mám veľmi rád,
pre šikovné ručičky,
pripravil som dielničky,
vymaľujem taštičku,
vyfarbím i vázičku,
velikánske tajomstvo mám,
príďte, prezradím ho aj vám!

KDE: EKOCENTRUM pri DK Stupava (vchod zboku)
KEDY: začíname vo februári 2009 od 16.00 do 17.30 hod. každú
stredu alebo štvrtok podľa dohody
CENA: 14 EUR mesačne alebo 3,50 EUR za 1 krúžok
KONTAKT: OZ ENVIROSVET, www.envirosvet.sk
JÁNOŠOVÁ Lýdia, 0903 158 865

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 OTP GARANCIA

Milé detičky, mamičky a oteckovia,
príďte si spoločne vytvoriť najmilší darček pre mamičku a babičku,
najkrajšiu karnevalovú masku, ozdobu do detskej izbičky alebo
odhaliť Krištofovo tajomstvo.

5.februára a 12. februára:
26.februára:

Vázička - škrobová
technika, maľovanie
Krištofovo tajomstvo

Dielničky prebiehajú vždy vo štvrtok v pastoračnom centre pri fare
v Stupave, začínajú sa o 16.00 hod.
Tvorivé dielničky s Krištofom organizuje OZ Rodičia deťom Stupavy
a sú určené pre deti vo veku 2 – 6 rokov v sprievode rodiča. Projekt
sa uskutočňuje vďaka podpore z Nadačného fondu ČSOB, a.s.,
v Nadácii Pontis. Bližšie informácie na č. 0903 605 433 alebo 0903
867 067.
OZ Rodičia deťom Stupavy

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

www.wonderland.sk
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rôzne
SPOMÍNAME
Dňa 19.februára 2009 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedo p. Štefan
Hóz.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. Ďakujeme. Manželka Helena, syn Roman s rodinou, dcéry Helena, Monika a Diana s rodinami.
Smútiaca rodina

Spoloèenská kronika
Zosobášili sa:
Ivan Karas – Eva Dudeková
Boris Uherčík – Jana Urbancová
Andrej Daňek – Lucia Kahánková
Narodili sa:
Oliver Riedl
Matúš Lukáč
Tereza Popíková
Kristián Binek
Jaroslav Ukropec
Laura Laca
Nikita Pitelková
Simona Slaninková
Tereza Gondárová
Max Kopal
Ella Jelenská
Juraj Jakša
Ema Suchá
Lusia Lackovičová

Viktória Kovalčíková
Ema Tribulová
Sara Haulíková
Dragan Alex Vlček
Matej Nemec
Sara Klačmanová

BLAHOŽELÁME
S potešením sa pridávame k zástupu gratulantov, ktorí srdečnými slovami popriali veľa zdravia a úspechov bývalému primátorovi mesta
Stupava (1990-2002) Ing. Antonovi
Darášovi. V zdraví a spokojnosti sa
15. januára dožil krásneho životného
jubilea – sedemdesiatky. Pri príležitosti jeho jubilea sa konalo aj stretnutie s primátorom a bývalými spolupracovníkmi na mestskom úrade. Blahoželáme a prajeme pevné zdravie a veľa optimizmu do ďalších rokov spokojného života.
redakcia

Opustili nás:
Mária Turanská /1921/
Paulína Hrdinová /1923/
Bohumír Kastler /1933/
Jozef Švec /1951/
Emil Lachkovič /1926/
Rudolf Hrdina /1959/
Rudolf Horváth /1940/
Alžbeta Nerádová /1923/
Matilda Kalivodová /1933/
Viera Šlauková /1950/
Mária Darášová /1929/

Dňa 16. novembra 2008
sa stratilo šteňa
Bradáča malého,
farby korenie a soľ v Stupave.
Prosím poctivého nálezcu,
aby psíka tomuto chlapčekovi
vrátil. Ďakujem.
Tel.: 0908 105 224.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím manželom
p. Bohumírom Kastlerom a svojími kvetinovými darmi a slovami sústrasti vyjadrili hlbokú a úprimnú ľútosť nad jeho odchodom.
Smútiaca manželka s rodinou.
Veľmi pekne ďakujem. Mária Kastlerová

Riadková inzercia

SPOMÍNAME
Dňa 6.decembra 2008 uplynulo 5 rokov od smrti p.
Ľudovíta Koreňa, ktorý nás opustil vo veku 53 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

 Hľadám brigádu (upratovanie)
na 4 hod. v Stupave. Tel.: 0904
361 244
 Hľadám prenájom - 2-izbový
byt (nezariadený) v Stupave do
400€. Tel.: 0904 361 244
 Predám Fiat Punto 1.2. červený, 4-ročný, 17.000 km, zachovalý, v dobrom stave, garážovaný.
Cena cca 6.638,78 €/200.000,-Sk. Tel.: 0908 564 303.
 Lacno predám vonkajšie plastové žalúzie 3.ročné, používané,
funkčné. Predám lyže s viazaním
„SALOMON“ /26 €/780,-- Sk/
Darujem funkčný čierno-biely televízor. Tel. 02/65 934 322, mobil:
0907 517 550.
 Predám obývaciu stenu „JASNÁ“ v Stupave. Cena dohodou.
Tel.: 02/65 933 867.
 Predám strešný nosič univerzálny – Family, Italy na strešné
lyžiny na najpoužívanejšie auto
Audi 80, nový. Cena 35,-- €. Tel.:
02/65 934 510, 0908 564 303.
 Dám do prenájmu priestor pre
kaderníčku a masérku v Stupave
na Hlavnej ulici. Tel.: 0904
572 278.
 Predám antidekubitnú plnoau-

Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Dňa 14.januára 2009 uplynul 1 rok, čo nás navždy
opustila naša drahá mama, babička a svokra p.
Magdaléna Lachkovičová.
Ďakujeme všetkým, čo si na ňu s láskou spomínajú.
Deti, vnúčatá a pravnúčatá

SPOMÍNAME
Dňa 17. januára 2009 sme si so žialom v srdci
pripomenuli 1. smutné výročie úmrtia milovanej
manželky, matky a babky p. Emílie Ivicovej.
Všetci, kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOMÍNAME
Dňa 9. februára uplynie rok čo nás navždy opustila
naša milovaná mama, stará a prastará mama pani
Anna Šemberová - cukrárka.
S láskou spomína celá rodina

tomatickú polohovateľnú posteľ
pre imobilného pacienta. Cena
dohodou. Tel.: 0907 191 648,
02/65 934 905.
 Predám strešný nosič na
Renault Megane II. Cena 1200,Tel.: 0905 298 844, 0905 640
063
 Robíte oslavu-párty? Urobím
Vám domáce lokše – 1 ks á 0,27
€/8,-- Sk. Tel.: 02/65 935 818,
alebo 0910 257 902.
 Vezmem do prenájmu, prípadne odkúpim garáž v okolí Vajanského, alebo Budovateľskej ulice
v Stupave. Tel.: 0908 798 523.
 Prijmeme dôchodkyňu do
upratovacej firmy ako dozor na
verejné WC. Práca v centre Bratislavy. Tel.: 0903 428 036, 0948
428 036.
 Predám AVIU A-60 valník.
Cena dohodou. Tel.: 0905 429
380
 Vykonávam opravy, údržbu
a zasklievanie plastových okien
a dverí. Tel.: 0904 159 848
 Kúpim 2-izbový byt s balkónom v novostavbe v Stupave. Tel.: 0904 370 213 (volať po
16:00)

Vydáva: Mestské kultúrne a informaèné centrum,
Agátová 16, 900 31 Stupava, Tel./fax: 02/ 6593 4312,

SPOMÍNAME
Dňa 11. februára 2009 uplynie desať rokov, čo nás
navždy opustila vo veku dvadsaťosem rokov milovaná
dcéra Miladka Kubovičová rod. Konečná.
S láskou spomínajú rodičia, dcéra Katka s manželom,
syn Martin a sestra Libuša so synom Jankom.

e-mail: zvesti@msks-stupava.sk
Za obsah príspevkov obcí redakcia nezodpovedá.
Povolené: Okresným úradom v Malackách pod èíslom: Ma - 1/ 99
Redakcia: šéfredaktor: Pavel Slezák, grafik: Peter Rác.
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STAVMIX plus. spol. s r.o.
Železnièná 53
900 31 Stupava
Tel.: 02/6593 4733, 6593 5880
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