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NEPREDAJNÉ

V sbotu 10. októbra sa konal
1. ročník regionálneho podujatia
Jablkové hodovanie.

Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho
kraja sa konajú v sobotu 14.11.2009
od 7:00 do 22:00 hodiny.

spravodajstvo

Oznámenie o čase a mieste konania volieb
do orgánov samosprávnych krajov

Zoznam kandidátov pre voľby
do zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja 14. novembra 2009

Mesto Stupava, podľa § 6 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade
s rozhodnutím predsedu Národnej rady SR č, 272/2009 Z. z. o zn a m u j e, že Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú
konať dňa 14. novembra 2009 /sobota/ v čase od 7.00 hod. do
22.00 hod.
V meste Stupava bolo určených šesť volebných okrskov, v ktorých
budú zriadené nasledovné volebné miestnosti:
Miestom konania volieb v okrsku č. 1 je:
Mestský úrad Stupava, Hlavná ul.č. 1/24 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

Volebný obvod č. 11 - Stupava, Borinka, Marianka, Zohor,
Vysoká pri Morave

Kandidáti:
1. Ľubomír Galko, Mgr., 41 r., riaditeľ akciovej spoločnosti, Stupava,
Krátka 3, Sloboda a Solidarita
2. Anton Hrnko, PhDr., CSc., 54 r., historik, Stupava, Mariánska 70,
Slovenská národná strana
3. Ľudmila Jánošová, 60 r., fotografka, Stupava, Bitunková 11,
Komu-nistická strana Slovenska
4. Robert Kazarka, MVDr., 44 r., súkromný veterinárny lekár,
Stupava, Jilemnického 12, Nezávislý kandidát
5. Pavel Slezák, 45 r., riaditeľ MKIC Stupava, Stupava, Železničná
893/3, SMER – sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Strana zelených Slovenska, Hnutie za demokraciu
6. Ľubomír Žiak, Ing., 60 r., primátor, Stupava, Železničná 5,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana,
Kresťansko-demokratické hnutie, Strana maďarskej koalície –
Magyar Kolaíció Pártja, Občianska konzervatívna strana

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

V Bratislave 20.10.2009
JUDr. Gabriel Almáši
predseda Volebnej komisie BSK

OZNAM
V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa
14.11.2009 a v súlade s § 7 ods. 1 zákona 303/2001 Z.z. o voľbách do
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho
poriadku v znení neskorších predpisov Mesto Stupava oznamujeme

Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je:
Základná škola kpt. J. 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

cudzincom, ktorí majú trvalý pobyt v meste Stupava a najneskôr
v deň volieb dovŕšia 18 rokov, že boli zapísaní do zoznamu voličov
v príslušnom volebnom okrsku podľa miesta trvalého pobytu. Upozorňujeme voličov – cudzincov, že pri vstupe do volebnej miestnosti
v príslušnom volebnom okrsku sa musia preukázať povolením na
trvalý pobyt pre cudzinca.
Mesto Stupava oznamuje voličom, ktorí do 20.10.2009 z rôznych
dôvodov neobdržia oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 14.11.2009,
že do stáleho zoznamu voličov môžu nahliadnuť v úradných hodinách
v kanc. č. 3 Mestského úradu v Stupave, Hlavná 1/24.

V Stupave 21.9.2009
Ing. Ľubomír Žiak v.r.
primátor mesta

Mestský úrad Stupava

toční v kostole sv. Štefana v Stupave o 16:00 hod.
Vstup je voľný.

Program MKIC na mesiac november
11.11./streda/ – 18:00 hod.

SVÄTOMARTINSKÉ POŽEHNANIE
MLADÉHO VÍNA
Srdečne pozývame všetkých milovníkov vína na požehnanie mladého vína, ktoré
sa uskutoční 11. novembra (na sviatok Sv. Martina) v malej konferenčnej sále
MKIC Stupava o 18:00 hod.
Vstup je voľný.

MATERSKÉ CENTRUM FIFIDLO pozýva:
12.11./štvrtok/ – 16:00 hod.
III. NARODENINY MC FIFIDLO
Všetky deti a ich rodičov srdečne pozývame na oslavu III. narodenín stupavského
materského centra, ktorá sa uskutoční vo veľkej sále MKIC Stupava 12. novembra od 16:00 hod.

14.11./sobota/ – 8:00 hod.
SVÄTOMARTINSKÝ JARMOK
MKIC Stupava pozýva všetkých na tradičný Svätomartinský jarmok, ktorý sa uskutoční v areáli Sedliackeho dvora a na „Barónovom“ v sobotu14. novembra od
8:00 hod.

PRIPRAVUJEME
5.12.
Mikulášsky jarmok
10.12.
Salón stupavských výtvarníkov
(maľba, socha, grafika, umelecká fotografia)
12.12.
Dámsky večierok

29.11./nedeľa/ – 16:00 hod.
KONCERT OZ AMBRELO
Pozývame Vás na prvý tohtoročný adventný koncert, v ktorom sa predstavia nevidiaci manželia Marián a Alexandra Bangovci z OZ Ambrelo. Koncert sa usku-2-

Zmena programu vyhradená!
Info: www.msks-stupava.sk, 02/6593 4312

spravodajstvo

Zasadalo mestské zastupiteľstvo v Stupave
Vo štvrtok 8. októbra sa konalo 42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Stupave. Rokovanie otvoril primátor
mesta Ing. Ľubomír Žiak. Poslanci odsúhlasili program rokovania, tak ako ho
navrhla mestská rada – Otvorenie, Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice,
Kontrola uznesení, Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Stupava č. 5/2009
o statickej doprave (parkovaní a státí
motorových vozidiel) v centrálnej zóne
mesta Stupava – návrh, Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stupava č. 6/
2009 o príspevkoch na spoluprácu,
Príkazná zmluva a návrh na menovanie
stálej komisie TEZ, Analýza stavu počítačovej siete, Informácia o stave kamerového systému, Návrh odmien pre primátora a hlavnú kontrolórku za III.
štvrťrok 2009, Interpelácie, Rôzne, Návrh uznesenia, Záver.
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých Mestským
zastupiteľstvom v Stupave MsZ s termínom plnenia október 2009 uviedla
hlavná kontrolórka Ing. Katarína Tomkovičová.
MsZ 04. 09. 2008 uložilo prednostke
úradu vypracovať projekt na Štúrovu
ul., ktorý by mal spĺňať parametre štandardnej komunikácie určenej na premávku vozidiel do 3,5t.
Úloha sa plní. V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia pre
územné rozhodnutie. PD má všetky vyjadrenia dotknutých orgánov kladné,
okrem majetkových vzťahov týkajúcich
sa umiestnenia navrhovanej komunikácie. Na základe pokynov objednávateľa
projektu, bolo umiestnenie komunikácie riešené tak, aby len jednou stranou
presahovala pozemky mesta. Na základe tohto situovaného návrhu boli oslovení majitelia dotknutých parciel a prvé
rokovanie neprinieslo mestom očakávanú dohodu. Majitelia jednoznačne
požadovali komunikáciu umiestniť tak,
aby zasahovala do súkromných pozemkov aj po druhej strane. Doposiaľ
neprišlo k dohode zámeny resp. predaja dotknutých pozemkov. Aby bolo
možné pokročiť v stavebnom konaní, je
nevyhnutné doriešiť majetkové vzťahy
pre záber predmetnej komunikácie.
Stavebný úrad v Záhorskej Bystrici,
ktorý bol mestu Stupava pre daný projekt KSÚ určený, nebude konať, pokiaľ
nebudú vyriešené majetkovoprávne
vzťahy k pozemkom.
Ďalšie vyhodnotenie – november 2009.
MsZ 02. 07. 2009 uložilo prednostke
úradu zaradiť komplexnú rekonštrukciu
s nadstavbou pavilónu B na MŠ Ružová ul. do návrhu rozpočtu mesta Stupava na r.2010, vrátane harmonogramu realizácie.
Úloha sa plní. Podľa uznesenia mala
byť komplexná rekonštrukcia s nadstavbou pavilónu B na MŠ Ružová

zapracovaná do návrhu rozpočtu
mesta Stupava na r. 2010. Vzhľadom
na očakávaný vývoj plnenia príjmov
rozpočtu v tomto a v budúcom roku
ukazuje sa komplexná rekonštrukcia
a nadstavba pavilónu B ako nereálna.
Po posúdení krízového vývoja najmä
v príjmovej časti rozpočtu poslanci odložili realizáciu predmetnej úlohy, pričom konštatovali, že z úrovne mesta sa
vykonali dodatočné riešenia v rámci
ktorých sa vytvoria podmienky pre
riadne zabezpečenie prevádzky MŠ –
oprava a zateplenie strechy, maľovanie
priestorov MŠ a pod. Na základe uvedeného poslanci uznesenie zrušili.
MsZ 26. a 30. 06. 2008 uložilo 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.
Úloha je splnená, v zmysle uznesenia
C/5 mestského zastupiteľstva zo dňa
26. a 30. júna 2008, neboli v sledovanom období prerokované a schválené
žiadne zadania k urbanistickým štúdiám.
MsZ 04. 09. 2009 uložilo prednostke
úradu kvantifikovať záber z pozemku
parc. č.1972, parc. č. 1973 zapísaných na liste vlastníctva č. 4911, parc.
č. 2009/152 zapísaných na liste vlastníctva č. 7006 potrebnú na budovanie
navrhovanej komunikácie nad funkčnou plochou F1-B-64. Rokovať s vlastníkmi o možnosti získania týchto častí
pozemkov do vlastníctva mesta.
Úloha je splnená.
Na MsÚ sa uskutočnilo rokovanie
s vlastníkmi pozemkov. Vlastníci pozemkov s návrhom na zámenu pozemkov, ktoré mesto Stupava ponúka, nesúhlasia. Žiadali, aby MsÚ zvážil výber
vhodnejších pozemkov, ktoré by boli
adekvátne predmetným pozemkom
tak, aby po zámene mohli byť zahrnuté
do zástavby mesta Stupava. Mesto
v súčasnej dobe takéto pozemky nevlastní.
MsZ 09. 10. 2008 uložilo prednostke
úradu zabezpečiť kontrolu vykonaných
prác financovaných z prostriedkov EÚ
v meste, po dobu platných záruk
a o stave odstraňovania závad a o stave prevádzkovania diela informovať
MsZ raz za polrok. MsZ odporúča pri
výkone kontroly spolupracovať s komisiou územného plánovania a výstavby
MsZ. Úloha sa plní.
Zástupcovia mesta Stupava za účasti
členov komisie územného plánovania a
výstavby mesta Stupava majú naplánovanú kontrolu vykonaných prác
financovaných z prostriedkov EÚ, ktorú
vykonajú v priebehu októbra. Ďalšie
vyhodnotenie úlohy bude predložené
na rokovaní v novembri t.r.
MsZ 26. a 30. 06. 2008 uložilo prednostke úradu 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.
Úloha je splnená. V zmysle uznesenia
C/6 mestského zastupiteľstva zo dňa
26. a 30. júna 2008, neboli v sledovanom období vydané žiadne záväzné
stanoviská k urbanistickým štúdiám.
MsZ 26. 03. 2009 uložilo prednostke
úradu predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia o státí a parkovaní
vozidiel na území Mesta Stupava.
Úloha je splnená. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o státí a parkovaní
vozidiel na území mesta Stupava bol
spracovaný a vyvesený na pripomienkovanie 21. 9. 2009 a je predložený na
prerokovanie na tomto zasadnutí mestského zastupiteľstva.

VZN o príspevkoch na spoluprácu
Prednostka úradu JUDr. Elena Jaďuďová predniesla návrh VZN o príspevkoch
na spoluprácu spolu s JUDr. Štefanom
Hamerlíkom, právnikom mestského
úradu, ktorý sa podieľal na vyhotovení
dokumentu. Konštatovali, že vychádzali aj z podkladov z podobného a už platného VZN v Záhorskej Bystrici. JUDr.
Hamerlík poznamenal, že toto nariadenie je atypické, kde ide skôr o vzájomnú dohodu a súčinnosť mesta a investora. Po diskusii, v ktorej vystúpili: Ing.
Peter Mazúr, Miroslav Foltín, Ing. Jozef
Ukropec, MVDr. Róbert Kazarka, František Lachkovič, Branislav Ondruš, Andrea Foltínová, Karol Janata, Gustáv
Beleš, RNDr. Darina Nemcová a občianska návšteva p. Valachovič, boli do
návrhu zapracované zmeny. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava
č. 6/2009 o príspevkoch na spoluprácu poslanci schválili s pripomienkami.

Nariadenie o statickej doprave
v centrálnej zóne
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
Mesta Stupava č. 5/2009 o statickej
doprave (parkovaní a státí motorových
vozidiel) v centrálnej zóne mesta Stupava - návrh predniesol Ing. Ľubomír
Žiak. Na rokovaní vystúpil kpt. Ing. Balún, ktorý priblížil obsah nariadenia
o statickej doprave. V diskusii položili
otázky a vystúpili poslanci MVDr. Róbert Kazarka, Gustáv Beleš, František
Lachkovič, Ján Borák, Braňo Ondruš,
Ing. Jozef Ukropec, PeadDr. Milan
Gramblička. Okrem nich aj Ing. S. Voda
(občianska návšteva). Všetky pripomienky poslancov boli zapracované do
návrhu VZN a odhlasované. Mestské
zastupiteľstvo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava č. 5/2009
o statickej doprave (parkovaní a státí
motorových vozidiel) v centrálnej zóne
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mesta Stupava schválilo s pripomienkami.
Menovanie stálej komisie TES
Prednostka JUDr. Elena Jaďuďová
predniesla návrh príkaznej zmluvy ako
aj návrh na menovanie stálej komisie
pre riadenie tepelnoenergetických zariadení. Táto vznikla na základe článku
VII. Nájomnej zmluvy o prenájme tepelnoenergetických zariadení uzatvorenej
medzi Mestom Stupava a spoločnosťou Termming a.s. Cieľom komisie je
zastupovať záujmy Mesta Stupava, t.j.
zabezpečenie trvalo udržateľnej, hospodárnej, bezpečnej, ekologickej a pohodlnej dodávky tepla konečným spotrebiteľom v meste Stupava.V diskusii
vystúpil Gustáv Beleš, Braňo Ondruš
a Ing. Jozef Ukropec , ktorý poďakoval
za prejavenú dôveru a navrhol, aby bola daná možnosť pracovať v stálej komisii poslancom p. Belešovi príp. p.
Borákovi. MsZ predmetný návrh neprijalo.
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh
členov stálej komisie menovanej v súlade s Nájomnou zmluvou v nasledovnom zložení: Mgr. Ivan Ďuďák, Ing. Jozef Ukropec, Ing. Ľubomír Žiak, Ján Šimek.
Informácia o stave
kamerového systému
Ing. Stanislav Voda prezentoval svoju
správu o kamerovom systéme a odpovedal na otázky a podnety poslancov:
Andrea Foltínová, Ing. Peter Mazúr,
František Lachkovič a občianskej návštevy p. Martin Haluška. Na otázku Ing.
Petra Mazúra vo veci šiestej kamery na
ul. Vyhnálkovú Ing. S. Voda uviedol, že
je potrebný nasledovný postup - odstrániť nedostatky vyskytujúce sa v súčasnom kamerovom systéme (poruchy vyvolané búrkovou činnosťou a nepravidelné poruchy spôsobujúce otáčanie kamier a pod.) - zvážiť náhradu
rádiovej komunikácie optickým vedením (prevádzkovatelia kamerových
systémov uprednostňujú optické vedenie, nakoľko nie je ovplyvnené atmosférickými poruchami) - vyhotoviť sériu
panoramatických záberov uvedenej
oblasti, na ich podklade rozhodnúť prevádzkovateľom o umiestnení kamery
tak, aby v zornom poli pokrývala požadovanú oblasť monitorovania (potrebná vysokozdvižná plošina a z nej urobiť
sériu záberov). Mestské zastupiteľstvo
informáciu o stave kamerového systému zobralo na vedomie.

Interpelácie
Písomné interpelácie predložili poslanci: Karol Janata, RNDr. Darina Nemcová, Andrea Foltínová, Miroslav Foltín,
Branislav Ondruš a MVDr. Róbert
Kazarka.
Pokračovanie na str. 4

spravodajstvo

Zasadalo mestské zastupiteľstvo
v Stupave /pokračovanie zo str. 3/
Rôzne
Viceprimátor Karol Janata - oznámil
prítomným, že bola podpísaná zmluva
o spolupráci s mestom Svoge- Bulharská republika. Podal návrh na vytvorenie komisie pre cezhraničnú spoluprácu a za predsedu tejto komisie navrhol
Ing. Petra Mazúra a za tajomníka Pavla
Slezáka. Mestské zastupiteľstvo schválilo Komisiu pre cezhraničnú spoluprácu, predsedu komisie pre cezhraničnú
spoluprácu Ing. Petra Mazúra a tajomníka Pavla Slezáka.
PeadDr. Milan Gramblička - poznamenal, že od 4. 5. píšu obyvatelia sťažnosti na mestský úrad vo veci cyklotrasy - porozbíjané zábrany, Park, ul.
Budovateľská, komunikácia na ul. Novej, kde by bolo potrebné naplánovať
strednú údržbu.
Vedúci odboru výstavby Ľubomír Illiť
konštatoval, že každý výtlk a jama sa
hlásili na regionálnu správu ciest
Bratislava.
Poslankyňa Andrea Foltínová - poukázala na prašnosť a čistotu ulíc v Stupave, zvlášť počas slávností Dňa kapusty. Ľubomír Illiť - odpovedal, že počas slávností bola veľká premávka áut
aj peších. Je potrebné vysypať komunikáciu na ul. Agátovej makadamom.
Poslanec Gustáv Beleš - požiadal, aby
materiály na MsZ boli doručované včas
a ďalej sa spýtal na základe čoho vznikajú Podpajštúnske zvesti a mal pripomienku k výpisu znenia zápisnice MsZ
03. 09. 2009 v Podpajštúnskych zvestiach. Ďalej ho zaujímalo, ako postupuje hlavná kontrolórka vo veci Správa
HK o činnosti MKIC. Ing. Katarína Tomkovičová – odpovedala, že boli prijaté
opatrenia. Ďalej položil otázku, či je budova reštaurácie Zelený dvor majetkom
mesta. Podľa informácie Ing. Soni
Geisseovej, vedúcej oddelenia majetku, tento objekt nie je majetkom mesta
Stupava.
MVDr. Róbert Kazarka - sa spýtal, ako
je mesto pripravené na výstavbu športovej haly a či je určená komisia pre
výber dodávateľa. Ľubomír Illiť mu
oznámil, že v pondelok 12. 10. 2009
bude otváranie obálok a výber dodávateľa a tiež oznámil zloženie komisie:
predseda - Ing. Jozef Blažek, Ing. Vigh,
Miroslav Foltín, Karol Janata, Mgr. Ladislav Cszillaghi, JUDr. Elena Jaďuďová, Ing. Katarína Tomkovičová. Pán poslanec sa ďalej spýtal na koncepciu
mestskej polície /ďalej MsP/.
Ing. Ľubomír Žiak - oznámil prítomným, že náčelník MsP sa vzdal funkcie
a preto bude vypísané výberové konanie na miesto náčelníka MsP. P.
Buchtovi v súlade s jeho menovacím
dekrétom nekončí pracovný pomer.
Požiadal o zaradenie na voľné pracovné
miesto mestského policajta.

Poslanec Braňo Ondruš - vyjadril nespokojnosť s prácou MsP, označil ju za
nefunkčnú a požiadal o priebežné informovanie pri výbere nového náčelníka
MsP. Daniela Drahošová mu odpovedala, že MsP nemožno zrušiť, nakoľko
máme vytvorený kamerový systém chránenú dielňu. JUDr. Elena Jaďuďová
povedala, že pri výbere náčelníka MsP
budú stanovené prísne kritéria výberu.
Poslanci Ján Borák, František Lachkovič a Gustáv Beleš - vyjadrili nespokojnosť s prácou MsP počas slávností
Dňa kapusty a F. Lachkovič navrhol vybaviť príslušníkov MsP systémom GPS
pre ich monitorovanie.
Poslanec Miroslav Foltín - sa spýtal,
kedy bude zrealizovaná zebra /prechod
pre chodcov na ul. Mlynskej
Ľubomír Illiť – odpovedal, že maľovanie
zebry je objednané.
Poslanci Karol Janata, Ján Borák, Miroslav Foltín sa zaujímali o stav, prevádzku a budúcnosť služobného vozidla mestskej polície.
Poslanec PeadDr. Milan Gramblička skonštatoval, že auto MsP nemá STK,
nemalo by vôbec jazdiť po meste, je
nebezpečné.
Poslanec Karol Janata - poznamenal,
že na skládke má mesto podarované
tehly, čo s nimi a požiadal prednostku
úradu, aby vyvolala stretnutie s p. Besedičom vo veci nepeňažného plnenia
do 500 tisíc Sk.
Poslanec František Lachkovič - sa zaujímal, koľko je tých tehál a aká je ich
dnešná hodnota. Ľubomír Illiť - informoval, že tehly sú priečkové aj obvodové, treba spraviť inventúru a snažiť
sa ich odpredať. Blažej Fabián, riaditeľ
VaK Stupava - predložil návrh na podanie viazanej živnosti. Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na podanie viazanej živnosti podľa zákona 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní pre
príspevkovú organizáciu v znení neskorších predpisov Mesta Stupava
„Vodárne a kanalizácie mesta Stupava“
na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa zákona
č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
Ľubomír Illiť - predniesol návrh na
schválenie vypracovania územného
plánu zóny Stupava Kopce – západ.
Návrh bol stiahnutý z rokovania. Prednostka JUDr. Elena Jaďuďová - predniesla návrh na zloženie komisie na otváranie obálok pre verejnú obchodnú
súťaž na zámenu pozemkov a to nasledovne: Ing. Jozef Ukropec, Karol Janata a MVDr. Róbert Kazarka. Komisia
bola doplnená o JUDr. Elenu Jaďuďovú
a Ing. Soňu Geissovú. JUDr. Elena Jaďuďová tiež informovala, že vzhľadom
na potrebu rekonštrukcie budovy zdravotného strediska a nedostatok finančných prostriedkov mesta predniesla
zámer odpredaja strechy na zdravot-

nom stredisku s podmienkou komplexnej rekonštrukcie ZS. Poslanec Braňo
Ondruš - vyjadril názor, že treba to
dobre zvážiť pri zadávaní podmienok,
na aký účel bude budúci majiteľ tieto
priestory využívať, s týmto názorom sa
stotožnil Gustáv Beleš.
Karol Janata informoval, že na MsR súhlasil s predajom, ale s podmienkou,
že budúci majiteľ bude vykonávať služby spojené so zdravotníctvom. František Lachkovič - poznamenal, aby sa
pripravila verejná obchodná súťaž. Na
záver dostala slovo občianska návšteva p. Martin Haluška - poďakoval za
cyklotrasu a spýtal sa, kto je zodpovedný za stav komunikácie na ul. Marcheggskej po prácach na kanalizácií.
/podľa msz/

Odpovede na interpelácie poslancov
Uverejňujeme odpovede na písomné
interpelácie poslancov zo zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stupave 3.
septembra. 2009. Písomné interpelácie predložili poslanci: MVDr. Róbert
Kazarka, Braňo Ondruš,Ing. Peter Mazúr.
Odpovede poslancovi
MVDr. Róbertovi Kazarkovi
1. predmet interpelácie: Žiadam 1. Časový rozpis prác na MŠ Ružová na odstránenie havarijného stavu na budove
škôlky schváleného na mimoriadnom
MsZ, 2. termín začatia prác.
Ľubomír Illiť – Na mimoriadnom MsZ
bolo pre MŠ Ružová v Stupave, pre pavilón DJ, prijaté rozhodnutie na vykonanie prác pre rok 2009 v rozsahu
opravy strechy, odvedenie dažďových
vôd mimo objekt a vymaľovanie objektu.
V priebehu mesiaca august sme začali
riešiť rozsah požadovaných prác a vedenie MŠ nám oznámilo, že pre rok
2009 už s maľovaním nepočíta, nakoľko si objekt pripravili na nový školský
rok, tak, aby vyhovoval všetkým hygienickým predpisom. Druhú časť požadovaných opatrení, oprava strechy, zabezpečujeme v mesiaci september po
výbere dodávateľa. Tým, že vedenie
MŠ Ružová odmietlo maľovanie, predpokladá, že v rozpočte mesta Stupava
sa pre rok 2010 nájdu finančné prostriedky na rekonštrukciu objektu bývalých DJ tak, že by bola rekonštruovaná len prízemná časť a rekonštrukciou by sa získala jedna trieda s kapacitou 20 miest.
Vedenie MŠ Ružová má za to, že tento
návrh je finančne menej náročný, ako
realizácia komplexnej rekonštrukcie
spolu s nadstavbou podľa spracovanej PD.
2. predmet interpelácie: Žiadam nové
informácie v súdnom spore Polygón
a.s. v likvidácií.
JUDr. Elena Jaďuďová – I napriek snahe
zistiť o stave sporu niečo viac, nepoda-
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rilo sa nám získať žiadne nové skutočnosti oproti poslednému stavu – stanovisku v dole uvedenej odpovedi na interpeláciu:
V súdnom spore Mesto Stupava zastupoval Mgr. František Fúsek, advokát,
advokátska kancelária Páričkova 18,
821 08 Bratislava, ktorý s Mestom
Stupava ukončil zmluvu ku dňu 31. 3.
2009.
Z odovzdaného spisu je zrejmé, že krajský súd 26.8.2008 zrušil rozsudok
okresného súdu, okresný súd Malacky
po doručení rozhodnutia odvolacieho
súdu doposiaľ pojednávanie vo veci
nevytýčil. Z uvedeného vyplýva, že vo
veci nie je nič nové, nakoľko súd nekoná. Treba rozhodnúť, kto bude Mesto
Stupava v spore zastupovať ďalej
3. predmet interpelácie: Žiadam uviesť
termín začatia rekonštrukčných prác
na telese komunikácie na ul. Družstevná s vybudovaním chodníka.
Ľubomír Illiť – Po obdržaní jednoduchého návrhu riešenia úpravy komunikácie
na ul. Družstevná, jej možného rozšírenia, sa bude v mesiaci september táto
problematika riešiť s majiteľom pozemku, p. Turanským. Budem sa usilovať
o jeho súhlas s úpravou uvedenej komunikácie a s jej rozšírením.
4. predmet interpelácie: Žiadam vykonať opravu verejného osvetlenia na ul.
Jilemnického.
Justín Miština - Verejné osvetlenie na
Jilemnického ulici je už opravené.
5. predmet interpelácie: Žiadam informáciu či obstarávateľ projektu odkanalizovanie mesta Stupavy nezabudol pri
realizácií projektu na odvedenie povrchových vôd od nehnuteľností pri zachovaní uličnej čiary a pri dodržaní stavebných regulatívov projektu daných
zákonov.
Ľubomír Illiť – Poznamenávam, že obstarávateľ projektu – „Dostavba kanalizácie a intenzifikácie ČOV mesta Stupava“ je mesto a projekt bol vždy zameraný výlučne na splaškovú kanalizáciu a čistenie splaškových vôd. Vôbec
nerieši likvidáciu povrchových a dažďových vôd. To znamená, že jednotliví
stavebníci rodinných, resp. bytových
domov sú povinní povrchové a dažďové vody likvidovať výlučne na svojom pozemku. Takáto podmienka je súčasťou každého stavebného povolenia
vydaného stavebným úradom Stupava.
6. predmet interpelácie: Žiadam o informáciu, kedy sa budú vykonávať úpravy, resp údržba na komunikácií I. triedy
a realizácia svetelnej križovatky Hlavná,
Zdravotnícka, Školská ulica.
Ľubomír Illiť- Údržba na ceste I. triedy
č. I/2 prechádzajúcej mestom Stupava
sa vykonáva priebežne podľa prijatého
plánu a potreby.
V priebehu uplynulého obdobia tohto
roku boli zabezpečené plánované
akcie: 1x čistenie komunikácie (máj
2009), komplexná oprava asfaltového
povrchu v úseku od odbočky na Devínsku cestu (knižnica) po Hamé, vodorovné značenie komunikácie s precho-

rôzne
dom pre chodcov v celej dĺžke. Mimoriadne práce opravy výtlkov podľa
potreby a aj podľa urgencie mesta Stupava.
Čo sa týka svetelnej križovatky Hlavná,
Školská, Zdravotnícka táto je v štádiu
stagnácie. Správca komunikácie SSC
s realizáciou na vlastné náklady nepočíta aj keď sme túto otázku otvorili aj na
poslednom rokovaní v septembri 2009.
Pre požadované parametre križovatky
Krajským úradom pre dopravu a cestné komunikácie v Bratislave sme
u spracovateľa zatiaľ neobjednali prepracovanie dokumentácie (predpokladaná cena 300 tisíc Sk - 10 000 €)
z dôvodu, že v súčasnosti nie je známy
investor, a mesto na investíciu v hodnote cca 12 mil Sk – 400 tisíc € nemá
prostriedky, takže sa nám javí, že vynaložené prostriedky na prepracovanie
projektu sú v súčasnej situácií neopodstatnené. V prípade iného názoru poslancov, nie je problém v prípravných
prácach pokračovať, až do zadania stavebného povolenia.
7. predmet interpelácie: Upozorniť
správcu vodného toku Stupavského
potoka na prísľub vykonať navážku
a spevnenie brehov koryta po celej dĺžke vodného toku v parkovej a obývaných častiach mesta.
Ing. Malvína Tóthová – Interpeláciou
bolo žiadané prečistenie a prehĺbenie
zaneseného koryta Stupavského potoka v parkovej a obývaných častiach
mesta. Prekážky a naplaveniny boli čiastočne odstránené z koryta v zámockom parku na jeseň v minulom roku.
Do konca leta sme mali prísľub na prehĺbenie tejto časti, kde hrozilo, že dôjde
k vybrehženiu počas jarných dažďov.
Malo dôjsť k spolupráci medzi majiteľom parku, správcom vodného toku
a čiastočne aj mestom - technickými
službami. Z dôvodu pracovnej vyťaženosti všetkých zúčastnených strán nebolo toto možné realizovať v plnom
rozsahu a preto i naďalej budeme rokovať a hľadať možnosti samotnej realizácie danej úlohy.
Nakoľko všetko závisí od finančných
prostriedkov, nielen prehĺbenie Stupavského potoka sa presúva, ale aj plánované prehĺbenie Mláky pri trhovisku a
pri dostupných úsekoch sa bude robiť
až v ďalšom roku.
8. predmet interpelácie: Vykonať potrebné úpravy na telese komunikácie
cyklotrasy znovuosadením zábran znemožňujúcich vjazd motorových vozidiel na teleso cyklotrasy.
Ľubomír Illiť – V súčasnosti pripravujeme výber dodávateľa, ktorý by požadované práce realizoval. Nakoľko ide
o vandalizmus, práce nemôžu byť odstránené v rámci reklamácie. Celú škodu zdokumentujeme a uplatníme na
poisťovni v rámci platnej poistnej zmluvy. Evidujeme aj názory používateľov
cyklotrasy, ktorí doporučujú cyklotrasu
zbaviť všetkých zábran. I napriek takýmto názorom sa domnievame, že
tieto zábrany sú opodstatnené a cyklo-

trasu chránia (vo väčšine prípadov) od
motoristov.
Odpovede poslancovi
Branislavovi Ondrušovi
1. predmet interpelácie: Na 27. rokovaní MsZ v októbri 2008 som predkladal
interpeláciu s požiadavkou, aby na oba
konce ul. Železničnej, ako aj na križovatku ulíc Železničná – Mierová bola
umiestnená dopravná značka zakazujúca prejazd nákladných automobilov
v čase od 22,00 do 6,00. Doteraz táto
požiadavka nebola realizovaná. Preto
opakovane, aj na základe sťažností
obyvateľov požadujem, aby dopravnou
značkou bol v čase od 22,00 do 6,00
zakázaný prejazd nákladných áut cez
Železničnú ul.
Ľubomír Illiť – Požiadavku obmedziť
prejazd nákladným automobilom po ul.
Železničná považujeme za opodstatnenú a na jej realizáciu mesto Stupava
v septembri uplatnilo objednávku dopravného značenia na MSPTS. Po dodaní potrebných dopravných značiek
a ich osadení bude po celom úseku Železničnej ul. platiť zákaz prejazdu nákladných vozidiel v čase od 22,00 do
6,00 hod.
2. predmet interpelácie: Žiadam o predloženie informácie, či ešte možno očakávať výstavbu svetelnej križovatky
Hlavnej, Zdravotníckej a Školskej ul., či
to bude zo zdrojov investora obytného
súboru Zippava a ak nie, či tento investor nahradí túto nerealizovanú investíciu mestu nejakým iným spôsobom.
Ľubomír Illiť – odpoveď v bode 6/ Kazarka
Pri poslednom rokovaní s investorom
bytového komplexu ZIPPAVA sme boli
oboznámení, že investor v súčasnosti
nemá voľné finančné zdroje na splnenie svojich záväzkov voči mestu Stupava, ale po vyriešení hospodárskej krízy
je ZIPP Bratislava ochotná plniť svoj záväzok.
Či investor ZIPP uhradí pre mesto Stupava nerealizovanú svetelnú križovatku
sa v tejto ekonomickej situácií dá veľmi
ťažko predpokladať. Pri stavebných objektoch B a C po prijatí VZN o finančnej
spolupráci riešenie dopravnej a sociálnej oblasti je možná určitá kompenzácia, nakoľko pre ostatné objekty bytových domov už boli stavebné povolenia
vydané.
3. predmet interpelácie: Žiadam prostredníctvom náčelníka MsP zabezpečiť mimoriadne posilnené nočné
služby hliadok MsP počas podujatia
Dni zelá 2009 a taktiež požiadať o vyslanie hliadok štátnej polície do ulíc
mesta v okolí lokality, kde sa konajú
akcie v rámci podujatia. O to isté žiadam v súvislosti s konaním podujatia
Stupava Cup 2009.
Radoslav Buchta: MsP má posilnené
hliadky počas celého trvania slávností,
počas denných aj nočných služieb
a tiež bude spolupracovať s OOPZ Stupava.

Odpovede poslancovi
Ing. Petrovi Mazúrovi
Predmet interpelácie: Kto a kedy vybuduje komunikáciu na ulici Pod Kremenicou.
Ľubomír Illiť - Viac krát sme na interpeláciu odpovedali a zaoberali sa dôvodmi vzniku tohto problému. V súčasnosti môžeme povedať, že neexistuje investor, ktorý komunikácie na ul. Pod
Kremenicou vybuduje. Nebudeme sa
vracať k dôvodom, prečo to vzniklo, ale
musíme hľadať riešenie, ako dobudovať
uvedenú komunikáciu a samozrejme aj
iné, ktoré majú obdobnú minulosť. Je
potrebné prijať také riešenie, aby sa na
mestských komunikáciách obdobné
prípady neopakovali. Dosiahnuť sa to
dá len tak, keď budovanie prístupových
komunikácií a rekonštrukcie jestvujúcich bude zabezpečovať mesto Stupava, ktorému to aj zo zákona prináleží.
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Vyvstáva tu ale otázka, z čoho
dopravnú infraštruktúru financovať.
Mesto sa v súčasnosti snaží tento problém riešiť tým, že do spolupráce chce
zapojiť aj jednotlivých stavebníkov rodinných a bytových domov, ktorí rozširujú používateľov jestvujúcej dopravnej infraštruktúry. Veríme, že v súčasnosti to je jediný možný spôsob, ako
udržať dopravnú infraštruktúru na prijateľnej technickej úrovni. Na podporu
týchto zámerov mesto Stupava pripravilo návrh VZN, ktoré je na pripomienkovaní a očakávame, že na októbrovom mestskom zastupiteľstve bude
prijaté. Týmto postojom sa podporí zámer mesta Stupava získať potrebné finančné prostriedky na komplexné riešenie dopravnej infraštruktúry medzi
iným aj komunikácie na ulici Pod
Kremenicou.
- podľa MsÚ-

MESTO S T U P A V A, Hlavná č. 1/24, 900 31 Stupava vyhlasuje v zmysle §
5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície Stupava
Požiadavky:
1. vek viac ako 21 rokov, 2. bezúhonnosť, 3. vzdelanie: stredoškolské s maturitou, VŠ I. stupňa, VŠ II. stupňa, 4. prax v riadiacej pozícii, 5. zdravotná a psychická spôsobilosť, 6. ovládanie práce s PC (WINDOWS, MS OFFICE) - pokročilý, 7. vodičský preukaz skupiny „B“
Iné:
1. odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície alebo vzdelanie v študijnom
odbore bezpečnostná služba - vítané
2. prax v pozícii obecného policajta, resp. príslušníka PZ - vítaná
Prihlášky doložené profesijným životopisom, overenými kópiami dokladov o nadobudnutom vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším 3 mesiace a potvrdením lekára zasielajte najneskôr do 9.11.2009 - 15.30 hod. na adresu:
Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.
V Stupave dňa 16.10.2009
Ing. Ľubomír ŽIAK, primátor mesta
Mesto Stupava vypisuje podľa ust. §281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na zámenu pôvodných pozemkov
p. č. 3650, 3651 a 3652 v k. ú. Stupava
Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a informácie o predmete je možné získať na odd. Správy majetku mesta, č. dv. 12, tel. č. 02/60 200 928, 0905 219 944. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 4.11.2009 o 12,00 hod.,
primátor mesta

Prihláste sa na box
Krúžok boxu pre deti vo veku od 10 do 15 rokov. Nebojte sa – tréningy sú vedené bez priameho kontaktu medzi cvičencami. Kurz vedie vrcholový tréner, Majster ČSSR. Výsledkom tréningu je zlepšenie
celkového výkonu, pohyblivosti, estetiky pohybu ako výborný základ
pre aktívne športovanie.
Krúžok sa koná v pondelok a stredu od 16.00 do 18.00 hodiny v malej telocvični ZŠ v Stupave.
Kontakt: 0904 609 880 p. Bartoš.

MKIC Stupava pozýva na tradičný
Svätomartinský jarmok v sobotu
14. novembra od 8:00 hod.
pred Kultúrnym domom.

rôzne

Výsledky prieskumu mesta Stupava
o kamerovom systéme

OZNÁMENIE
o otvorení Notárskeho úradu v Stupave

Na WEB stránke mesta Stupava (www.stupava.sk), bol urobený
prieskum názorov občanov (dotazník) o realizovanom kamerovom systéme. Súčasne s prieskumom bol zverejnený aj článok
s názvom „Mestský kamerový systém v prevádzke“ (uvedený článok bol zverejnený aj v Podpajštúnskych zvestiach č. 5). Prieskum bol realizovaný od 26.06.2009 do 23.09.2009. WEB stránka
s článkom a dotazníkom bola navštívená 1245 krát, svoj názor
vyjadrilo 141 občanov, t.j. 11,32 %. Na nižšie uvedené otázky
charakteru „áno/nie“ odpovedali občania nasledovne:
1. Pred prečítaním článku v Podpajštúnskych zvestiach, alebo na
niektorej WEB stránke mesta (www.stupava.sk, www.mojastupava.sk,
www. pourart.sk), vedeli ste o pripravovanej realizácii kamerového
systému v Stupave?
Počet kladných odpovedí 57, t.j. 40,42 % pozitívnych odpovedí
2. Domnievate sa, že kamerový systém môže byť prínosom pre mesto
a jeho občanov?
Počet kladných odpovedí 128, t.j. 98,27 % pozitívnych odpovedí
3. Pociťujete nejakú pozitívnu zmenu od spustenia kamerového systému do prevádzky (oficiálne uvedenie do prevádzky dňa 01.04. 09)?
Počet kladných odpovedí 40, t.j. 28,37 % pozitívnych odpovedí
4. Ste toho názoru, že mesto by malo investovať prostriedky do rozširovania kamerového systému?
Počet kladných odpovedí 115, t.j. 81,56 % pozitívnych odpovedí
5. Je vhodné inštalovať kamery:
a. v Zámockom parku?
Počet kladných odpovedí 112, t.j. 79,43 % pozitívnych odpovedí
b. v oblasti Mestského kultúrneho a informačného centra?
Počet kladných odpovedí 88, t.j. 62,42 % pozitívnych odpovedí
c. v oblasti Autobusovej stanice pri Stupavskej krčme?
Počet kladných odpovedí 74, t.j. 52,48 % pozitívnych odpovedí
d. v oblasti Základnej školy?
Počet kladných odpovedí 114, t.j. 80,85 % pozitívnych odpovedí
e. vybratá oblasť časti Mást ?
Počet kladných odpovedí 48, t.j. 34,04 % pozitívnych odpovedí
6. Pomohla by mobilná (premiestniteľná) kamera zvýšiť disciplínu
občanov pri likvidácii extrementov po venčení psov?
Počet kladných odpovedí 86, t.j. 60,99 % pozitívnych odpovedí
7. Malo by sa mesto zaoberať problematikou zriadenia pultu centrálnej ochrany?
Počet kladných odpovedí 87, t.j. 61,60 % pozitívnych odpovedí
V dotazníku boli aj otázky:
5. f Je vhodné inštalovať kamery v iných oblastiach?
8. Máte nejaký iný námet, ktorý by mohol súvisieť s kamerovým systémom?
S ohľadom na rozsah písomných príspevkov občanov, je možné sa
s nimi oboznámiť na WEB stránke mesta Stupava - www.stupava.sk.
Výsledok prieskumu bude mestom použitý ako podklad, pre ďalší
rozvoj kamerového systému, za predpokladu dostatku finančných
zdrojov. Z dotazníka spracoval: Ing. Stanislav Voda

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 1. 10. 2009 bol otvorený nový
Notársky úrad JUDr. Danice Molnárovej na Hlavnej ulici č. 30 v Stupave

Imatrikulácia prváčikov

Možno sa to bude zdať trošku nadnesené, pretože imatrikulácia sa
nosí na stredných školách, ale ten osudový krok, ktorý urobí šesťročné dieťa a vstúpi do sveta školy je určite dôležitý. Preto panie učiteľky
prvého ročníka pripravili pre prváčikov slávnostné popoludnie, aby
ich posmelili a otvorili im dvere do veľkého sveta základnej školy. Imatrikulácia v podobe zábavného popoludnia sa na stupavskej škole
konala 23. októbra. Prijatie každého žiačika sa konalo vo veľkom
štýle. Kráľ – pán riaditeľ veľkou ceruzkou, teda svojim žezlom prijal
každého prváčika za člena veľkého kráľovstva, ktoré sa volá škola.
Každému sa prihovoril s osobným želaním – rovno do úška.
S veľkým očakávaním si vystáli rad, pretože každý bol zvedavý na prianie, ktoré sa mu dostane. Prváčikovia to nečakali, mali trému, ale
určite to bol veľký zážitok, o ktorom sa každému aj snívalo. Stupavská škola sa svojou kvalitou vyrovná bratislavským a pritom si váži
dôveru miestnych obyvateľov, ktorí svoje deti zapisujú práve na ňu.Na
podujatie boli zvedaví aj rodičia a starí rodičia, ktorí boli iste hrdí na
svojich potomkov. Aj to je dobré znamenie, že škola má nielen žiakov,
ale aj rodičov a priateľov...
-eva slezáková-

Notárska kancelária je pre Vás otvorená nasledovne:
Pondelok:
08.00 hod. - 16.00 hod.
Utorok:
08.00 hod. - 16.00 hod.
Streda:
08.00 hod. - 16.00 hod.
Štvrtok:
08.00 hod. - 16.00 hod.
Piatok:
08.00 hod. - 16.00 hod.
mimo otváracích hodín kedykoľvek po dohode
Kontakt:
JUDr. Danica Molnárová
Telefón
02/6436 2363
Mobil:
0905 412 870
E-mail:
danica.molnarova@notar.sk
Naše služby:
notárske zápisnice o právnych úkonoch, a to hlavne:
- o zmluvách (napríklad kúpne, darovacie, zámenné, záložné zmluvy na hnuteľné veci a nehnuteľnosti, zmluvy o pôžičke a iné),
- o závetoch,
- o iných právnych úkonoch (napríklad uznania dlhu,
exekučné tituly a pod.)
- zakladanie a zmeny obchodných spoločnosti, osvedčovanie
právne významných skutočností, napríklad
- osvedčenie správnosti odpisu alebo fotokópie,
- osvedčenie pravosti podpisu,
- osvedčenie priebehu valných zhromaždení obchodných
spoločností a družstva (najmä pri akciových spoločnostiach
a družstvách, ale aj pri ostatných typoch obchodných
spoločností - s.r.o. a pod.),
- osvedčenie o tom, že je niekto nažive,
- osvedčenie o vyhlásení o vydržaní,
- osvedčenie o iných skutočnostiach (napríklad priebehy losovania,
predloženie vecí a pod.)
notárske úschovy, najmä
- úschova listín (najmä vlastnoručne napísaných závetov)
- úschova peňazí za účelom vydania po splnení podmienky,
notárske centrálne registre, napríklad
- registrácia záložného práva k hnuteľnej veci (záložné právo
nevznikne, ak nebude registrované u notára),
- registrácia dobrovoľných dražieb
- registrácia listiny do notárskeho centrálneho registra listín (túto
listinu si potom oprávnená osoba môže vyžiadať z registra na
ktoromkoľvek notárskom úrade na celom Slovensku)
súdny komisariát
- notár na základe poverenia súdu prejednáva dedičské veci
a vydáva osvedčenia o dedičstve
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rôzne

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava č. 5/2009
o doprave v Centrálnej mestskej zóne mesta Stupava
Mestské zastupiteľstvo v Stupave v zmysle § 6 a § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 8/2009
Z.z. o cestnej premávke a ďalšej platnej legislatívnej úprave
vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)
§ 1 Rozsah platnosti
1. Toto VZN upravuje režim fungovania dopravy na území Centrálnej mestskej zóny mesta Stupava (ďalej len CMZ).
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na
všetky fyzické a právnické osoby,
ktoré sa nachádzajú na území
Centrálnej mestskej zóny mesta
Stupava, a tiež na všetkých prevádzkovateľov, vlastníkov a vodičov motorových vozidiel, ktorých
vozidlá sa nachádzajú trvalo
alebo dočasne na území CMZ
mesta Stupava.
§ 2 Účel
Toto nariadenie upravuje podmienky:
a. státia a parkovania motorových vozidiel všetkých druhov,
ako aj ich prívesov a návesov
a motocyklov (ďalej len "vozidiel")
na miestnych komunikáciách,
verejných priestranstvách v CMZ
mesta Stupava – v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 O cestnej
premávke,
b.
zásobovanie
prevádzok
a iných objektov v CMZ,
c. prevádzkovanie verejných parkovísk a úprava a schvaľovanie
ich prevádzkového poriadku
v CMZ mesta Stupava,
d. pohyb ostatných účastníkov
cestnej premávky,
e. výkon povinností správcu komunikácií na území CMZ mesta
Stupava.
§ 3 Centrálna mestská zóna
mesta Stupava
CMZ mesta Stupava je vymedzená podľa grafického plánu, ktorý
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
VZN.
Centrálna mestská zóna je tvorená ulicami:
- Hlavná – od križovatky so
Zdravotníckou a Školskou po
križovatku s Novou,
- Zdravotnícka – od križovatky
s Hlavnou po križovatku s Ružovou,
- Ružová – v celej dĺžke,

J. Kráľa – od križovatky so Zdravotníckou po križovatku s Ružovou
- Mlynská – v celej dĺžke,
- Agátová – v celej dĺžke,
- Budovateľská – od križovatky
s Agátovou po križovatku s Mlynskou,
- Marcheggská – od križovatky
s Hlavnou po križovatku Marcheggská,
- Námestie Sv. Trojice – od križovatky s Hlavnou po križovatku
s Mariánskou, Cintorínskou, Kalvárskou, Slovenskou ul.,
- Zemanská – v celej dĺžke.
§ 4 Státie vozidiel
1. Vodič môže zastaviť a stáť
s vozidlom na komunikáciách za
podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 8/2009 O cestnej
premávke1) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.2)
2. V čase od 18.00 hod. do 6.00
hod. je zakázané státie a parkovanie na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách všetkým nákladným
motorovým vozidlám nad 3,5t,
zvláštnym motorovým vozidlám,
autobusom, prívesom, návesom
a dopravným strojom v zmysle
platnej legislatívnej úpravy.
Vodiči týchto motorových vozidiel sú povinní zabezpečiť ich
státie a parkovanie vo vlastných
objektoch a priestoroch na to určených.
3. V CMZ je státie vozidiel zakázané, mimo miest na to určených.
§ 5 Vyhradené parkoviská
a státie na vyhradených
parkoviskách
1. Mesto Stupava povoľuje vyhradené parkoviská na komunikáciách a verejných priestranstvách, na ktorých je podľa osobitného predpisu cestný správny
orgán. Povolenie mesto vydá po
prerokovaní s príslušným Okresným dopravným inšpektorátom
vo forme rozhodnutia.
2. Vyhradené parkoviská sa
označujú v zmysle platnej legislatívnej úpravy, t.j. v zmysle Zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. O cestnej premávke a Vyhlášky MV SR
č. 9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke:
a. dopravnou značkou: IP 16
b. dodatkovou tabuľou E13
s údajmi: evidenčné číslo vozidla
čas platnosti počet miest – v prípade viacerých vyhradených
miest vedľa seba

c. vodorovným dopravným značením V 10d
3. Vyhradené parkoviská pre občanov so zníženou mobilitou sa
označujú v zmysle platnej legislatívnej úpravy, t.j. v zmysle Zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. O cestnej premávke a Vyhlášky MV SR
č. 9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke:
a. dopravnou značkou: IP 16 +
E 15
b. dodatkovou tabuľou E13
s údajmi: evidenčné číslo vozidla
čas platnosti, počet miest – v prípade viacerých vyhradených
miest vedľa seba
c. vodorovným dopravným značením V 10d + symbol vozičkára
4. Vyhradené parkovacie miesta
je možné zriadiť len pre obyvateľov, ktorí sú prihlásení na trvalý
pobyt v meste Stupava.
5. Vyhradené parkovacie miesta
je možné fyzickej osobe povoliť
len pre súkromné motorové vozidlo prihlásené v okrese Malacky.
6. Vyhradené parkovacie miesta
na konkrétnej ulici nesmú presiahnuť kapacitu 30% státí ulice –
správny orgán rozhodne o ich
vhodnom rozmiestnení. Maximálny počet vyhradených státí v súvislom rade sú 4.
7. Na bytovú jednotku je možné
vyhradiť maximálne 2 vyhradené
miesta – prvé s nižšou – základnou sadzbou a druhé so zvýšenou sadzbou spoplatnenia.
8. Spoplatnenie vyhradeného
parkovania:
a. základná sadzba – je vo výške
250 € (7531,5 Sk) na rok.
b. zvýšená sadzba – vyhradenie
druhého parkovacieho miesta na
tú istú bytovú jednotku je 2,5 násobok základnej sadzby, t.j. 625
€ (18.828,75 Sk) na rok.
c. ZŤP sadzba – vyhradené parkovacie miesto pre potreby osoby ťažko zdravotne postihnutej
(potrebuje asistenta) a osoby
prepravujúcej osobu ťažko pohybovo postihnutú, ktorej motorové
vozidlo je označené osobitným
označením je 0,4 násobok základnej sadzby, t.j. 100 €
(3.012,60 Sk) na rok.
9. Náklady na označenie vyhradeného miesta dopravnými
značkami znáša žiadateľ o vyhradené parkovacie státie. Podmienky označenia určí správca
komunikácie po dohode s príslušným Okresným dopravným
inšpektorátom PZ SR.
10. V prípade veľmi ťažkej život-
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nej situácie žiadateľa tento môže
požiadať mesto o bezplatné zriadenie vyhradeného parkovacieho státia; po posúdení – rozhodnutím primátora môžu byť takémuto žiadateľovi zriaďujúce poplatky odpustené.
11. V prípade zriadenia parkovacích miest s parkovaním za úhradu v CMZ sa použije hodinová
sadzba. Časovo je parkovanie za
úhradu obmedzené od 08:00 do
19:00 hodiny; mimo tejto doby
sú parkovacie miesta bezplatné.
§ 6 Kontrolná činnosť
1. Osoby poverené kontrolnou
činnosťou sa preukazujú poverením s pečiatkou mesta a podpisom primátora mesta Stupava.
Za osoby poverené kontrolnou
činnosťou sa považujú pracovníci Mestskej polície mesta Stupavy, hlavný kontrolór mesta Stupava a primátor mesta Stupava.
2. Osoby, ktoré sú poverené kontrolnou činnosťou podľa bodu 1,
majú právo kontrolovať dodržiavanie čistoty a vzhľadu na komunikáciách, parkoviskách a verejných priestranstvách v správe
mesta Stupava.
3. Osoby, ktoré sú poverené kontrolnou činnosťou podľa bodu 1,
majú právo kontrolovať dodržiavanie pravidiel riadne schváleného prevádzkového poriadku na
parkoviskách v správe mesta
Stupava.
4. Osoby, ktoré sú poverené kontrolnou činnosťou podľa bodu 1,
sú oprávnené zhotovovať fotografickú a písomnú dokumentáciu dlhodobo odstavených vozidiel v zmysle § 8 ods. 1 písm. d)
tohto nariadenia.
§ 7 Spoločné ustanovenia
1. Vodiči vozidiel s označením
„vozidlo prepravujúce osobu
ťažko zdravotne postihnutú“
a „vozidlo vedené osobou sluchovo postihnutou“ majú právo
parkovať v CMZ na všetkých parkovacích miestach za úhradu mimo trvale vyhradených miest
bezplatne.
2. Za prevádzkovanie, údržbu,
č-stotu a vzhľad parkoviska zodpovedá osoba, ktorá má parkovisko v prenájme alebo užívaní.
Za nedodržanie tohto ustanovenia bude zodpovedná osoba
sankcionovaná podľa osobitného predpisu.

(pokračovanie na strane 10)

rôzne

Vyhodnotenie dyňových strašidiel
Na 13. ročníku Slávností kapusty – Dňa zelá, sa do súťaže o Najkrajšie dyňové strašidlo zapojilo 7 kolektívov zo Stupavy a to: 4 materské
školy, Školský klub detí pri Základnej škole, Špeciálna základná škola
a Materské centrum Fifidlo. Spolu priniesli na výstavu 155 prekrásnych strašidiel a rôznych rozprávkových postavičiek z dýň, za čo im
pekne ďakujeme.

Do súťaže sa zapojili ako každý rok aj jednotlivci. Svoje strašidlá
a strašidielka prinieslo 47 detí. Komisia v zložení: akad. mal. pani Katarína Smetanová, poslankyňa MsZ pani Jarmila Hornová a pani Renata Hornová, vybrali 20 dyňových strašidiel, z ktorých 3 boli odmenené priamo na javisku a ostatných 17 si vyzdvihli odmenu v kancelárii Kultúrneho domu na prvom poschodí. A teraz vyhlásim už konkrétne výsledky:
Tretie miesto získali chlapci – šiestaci – Dominik Zivčák a Vladimír Dosedla za dyňu Stará pani Korka. Druhé miesto získali dievčatá – siedmačky – Michaela Krpaľová, Patrícia Huková, Kristína Kuštorová a Nikola Padušňáková za dyňu Koč pána Tekvicu. Prvé miesto získala sedemročná Eva Sajanová za dyňu Superstar. Deti, ktoré sa umiestnili
bez poradia na štvrtom až dvadsiatom mieste: Martin Sečkár a Lukas
Maňák urobili strašidlo Pán Fajka, Katarína Hejlová – Ježko Jožko,
Kristína Kamrlová – Zamilovaná dyňa, Lukáš Daráš – Šťastný vodič,
Jakub Tomkovič – Korytnačka Elza, Martin Banovič – Morča Elestínka, Adam a Diana Kubíčkovi – Dziňozol, Michla Nosek – Štrbáň,
Hanka Machatová – Barón von Stampfen, Agneša Vavrinová – Totem,
Jozef Kahánek – Rebriňák plný zelá, Radovan Predajňa – Offspringáč,
Matúš Machata – Kontesa Serafína, Martin Mackovič – Sloník Džambo, Monika Jamrišková a Nikola Gašparová – Smejko, Kristína Nemcová – Kvetinka, Miroslava Banovičová so synom Martinom – Zúrivý
tyranosarus
Všetkým zúčastneným blahoželáme a do ďalšieho ročníka zelových
slávností prajeme veľa tvorivých síl a nových nápadov.
/MKIC Stupava/

Výstava Úroda 2009
Vyhodnotenie výstavy ovocia a zeleniny konanej v dňoch 3.10. – 4.10.
2009. Výstavy sa zúčastnilo 89 vystavovateľov zo 372 vzorkami. Hodnotenie vystavovaných vzoriek bolo uskutočnené komisiou v tomto
zložení: p. Marošová Viktória, p. Ondrovič Milan, p. Lachkovič Vladimír. Komisia konštatovala, že vystavované vzorky splnili požiadavky
miestnej výstavy.
Komisia konštatovala, že vystavené vzorky dokazujú, že pestovateľské podmienky sú vhodné pre dopestovanie zdravého a ekologického ovocia. V kategórii najkrajšia kolekcia ovocia a zeleniny boli ocenení: 1. miesto získala vzorka č. 48 – kolekcia jabĺk p. MIHALSKÝ
Karol z Borinky, 2. miesto získala vzorka č. 27– kolekcia ovocia p.
ZÁREC-KÁ Štefánia, 3. miesto získala vzorka č. 43 – kolekcia hrozna
p. RÁ-COVÁ Anna. Špeciálna cena bola udelená vzorke č. 21 – jablko
„RE-GALLI“ p. Antonovi Woletzovi.
V súťaži o najťažšiu hlavičku kapusty 1. miesto vzorka č. 75– kapusta „MEGATON“ p. KOVACS František, váha –17 kg, 2. miesto vzorka
č. 6 – kapusta KRAJOVÁ, p. LACHKOVIČ Vladimír, váha – 10 kg, 3.

miesto vzorka č. 76 – kapusta KRAJOVÁ, p. POLLÁK Ján, váha – 10
kg. V súťaži o najťažšiu tekvicu / buču / získala 1. miesto vzorka č. 89
- GOLIÁŠ od p. ORECHOVSKEj Emílie z Lozorna.
Komisia vyslovila poďakovanie všetkým vystavovateľom a organizátorom výstavy a dúfa, že výstava pomôže propagovať a rozširovať
záhradkárske hnutie do budúcnosti.
Výbor ZO SZZ Stupava

Aj vďaka vám
Hoci už pomaly zabúdame na XIII. Ročník Slávností kapusty – Deň
zelá 2009 rád by som poďakoval všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa
svojim dielom zapojili do organizácie i jednotlivých podujatí. Ďakujem
p. Hanke Belešovej, za pomoc pri organizovaní výstavy Chryzantéma
a tiež výtvarníčkam Ivetke Vachálkovej, Agneši Vavrinovej, Margite
Hollenovej, Silvii Hlavovej a p. učiteľke ZUŠ Martine Kolembusovej za
partnerstvo na výstave. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám a pedagogickým pracovníkom škôl a školských zariadení, ktoré sa zapojili
do súťaže o najkrajšie dyňové strašidlo.
Ďakujem speváckemu zboru Nevädza za asistenciu pri slávnostnej
sv. omši, Mons.F. Mikulovi za veľkú podporu a spoluprácu pri programe podujatia. Za spoluprácu pri organizovaní sprievodných podujatí ďakujem stupavským záhradkárom, pestovateľom a producentom kvasenej kapusty, spolku kaktusárov, všetkým umeleckým remeselníkom, ktorí vystavovali na výstave remesiel. Za vzornú zdravotnícku službu patrí poďakovanie miestnym organizáciám Slovenského
Červeného kríža pod vedením pp. Vígerovej a Filípkovej. Osobitné
poďakovanie patrí členom výboru ZO SZZ za zorganizovanie výstavy
Úroda 2009 a degustácie kapusty, sponzoorm Darčeková predajňa –
pasáž Avana, Agroservis Stupava, spoločnosť Billa. Ďakujeme
všetkým stupavským podnikateľom, ktorí prispeli do tomboly, sponzorom podujatia – spoločnosti Tondach Slovensko, firme Nectel s.r.o.,
mediálnym partnerom Rádio Viva a Malacko.Návštevníci Stupavy si
našli čas aj na prehliadku kostola so sprievodcom, expozície oratória
i výstavu fotografií v synagóge. Všetky tieto podujatia obohatili
ponuku nášho mesta, ďakujem organizátorom za spoluúčasť na
tvorbe ponuky a programu pre našich hostí. Ak som na niekoho zabudol, ospravedlňujem sa, pretože každý, kto chcel podporiť Deň zelá,
urobil to rád a pre Stupavu, vďaka za podporu.
P. Slezák, riaditeľ MKIC Stupava
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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
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Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Stupava č. 5/2009

Renta: novinka v stavebnom sporení

o doprave v Centrálnej mestskej zóne mesta Stupava
(dokončenie zo strany 7.
§ 8 Prekážka cestnej premávky, zvláštne užívanie
1. Prekážkou cestnej premávky 4)
sa pre potreby tohto nariadenia
okrem iného rozumie nasledovné:
a. vozidlo stojace v CMZ mesta
Stupava na mieste inom ako na
tento účel vyhradenom,
b. vozidlo stojace v CMZ mesta
Stupava na mieste s parkovaním
za úhradu bez uhradenia príslušného poplatku,
c. vozidlo stojace v CMZ mesta
Stupava bez evidenčných tabuliek,
d. vozidlo stojace v CMZ mesta
Stupava, ktoré je tam odstavené
dlhšie ako 30 kalendárnych dní
(táto lehota musí byť vždy zdokumentovaná osobou podľa § 6
písm. 1 alebo policajtom príslušného OR PZ).
2. Státie vozidiel dočasne vyradených z evidencie, dlhodobo
nepojazdných alebo s osadenými reklamnými plochami v CMZ
mesta Stupava sa na účely tohto
nariadenia nepovažuje za parkovanie ale za zvláštne užívanie
verejného priestranstva podľa
osobitého predpisu s náležitým
spoplatnením podľa osobitného
predpisu.
3. Správca komunikácie je
oprávnený odstrániť vozidlo
v zmysle § 43 ods. 4 zákona č.
8/2009. Na tento účel je možné
výkon povinností správcu komunikácie delegovať na právnickú
osobu na základe riadnej zmluvy
s Mestom Stupava.
4. Vyhotovenie fotografickej a písomnej dokumentácie počas
osadenia technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla alebo odstránenia vozidla –
odťah – je výlučnou povinnosťou
Mestskej polície, alebo Policajného zboru SR v zmysle platnej
legislatívnej úpravy (zákon O Policajnom zbore SR a zákon
O cestnej premávke).
5. Vozidlá, ktoré budú odstránené – odtiahnuté budú uložené
v zabezpečenom areáli s 24 hodinovou službou, ktorú zabezpečí právnická osoba vykonávajúca
odťahovanie vozidla. Areál sa bude riadiť prevádzkovým poriadkom schváleným Primátorom
mesta Stupava.

6. Vydanie vozidla bude možné
až po úhrade nákladov spojených s odstránením vozidla, ktoré vznikli správcovi komunikácie;
výšku nákladov určí samostatný
cenový výmer, ktorý sa bude
aktualizovať raz ročne.
§ 9 Sankcie
1. Fyzická osoba, ktorá poruší
toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku podľa zákona SNR č.
372/1990 Zb. O priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
2. Primátor mesta Stupava môže
právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu do výšky 6
638,- € (200 000,- Sk) v zmysle
zákona č. 369/1990 § 13, ods. 9
o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 10 Zrušujúce a záverečné
ustanovenia
1. Všetky povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta, ktoré
boli vydané pred schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia strácajú platnosť dňa
31.12.2009.
2. Nájomcovia vyhradených parkovacích miest v prípade záujmu
môžu požiadať o vydanie nového
rozhodnutia pre vyhradenie parkovacieho miesta za podmienok
uvedených v tomto nariadení.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom v Stupave dňa
8. októbra 2009 a nadobúda
účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 4.
novembra 2009.
Ing. Ľubomír Žiak
primátor mesta

1) § 23 zákon NR SR č. 8/2009
Z.z. O cestnej premávke
2) § 9 ods. 1 zák. č. 171/1993
Z.z. o Policajnom zbore
3) § 49 a nasl. zákona č.
223/2001 o odpadoch
4) § 43 zákona NR SR č. 8/2009
Z.z. O cestnej premávke

Ak patríte medzi viac ako 3 milióny občanov Slovenska, ktorí už úspešne využili stavebné sporenie na financovanie svojho bývania, možno vás prekvapí,
že vďaka stavebnému sporeniu si už môžete formou renty zvýšiť aj svoj príjem
alebo dôchodok. O tom za akých podmienok si môžete vylepšiť svoju finančnú
situáciu, sme hovorili s Mgr. Boženou Ševčíkovou, koordinátorkou predaja
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Prečo ste financovanie bývania doplnili aj možnosťou, ktorú skôr spájame
s osobnými financiami?
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je dlhodobo úspešná najmä preto, že klientom
ponúka to, čo naozaj potrebujú. Veľkej časti našich klientov sme už pomohli úplne
alebo čiastočne vyriešiť problém kde a ako bývať a dnes už mnohí ľudia bývajú
tak, ako im to vyhovuje. Stavebné sporenie však aj naďalej považujú za produkt,
ktorý im zabezpečí možnosť financovania obnovy alebo rekonštrukcie bývania
v budúcnosti a zároveň výhodne zhodnotí aj ich úspory. Preto sme pre klientov,
ktorí majú 55 rokov a viac, pripravili sporenie SENIOR EXTRA, ktoré spája obe
tieto možnosti a pridali sme tretiu a to je možnosť vybrať si vyplácanie zhodnotených úspor formou renty.
Čím môže byť pre našich čitateľov príťažlivé toto sporenie?
Táto novinka spája v sebe výborné zhodnotenie vkladov na účtoch stavebného
sporenia a umožňuje ich viacúčelové využitie v budúcnosti - a čo je veľmi dôležité
o spôsobe využitia úspor sa klient rozhoduje až vo chvíli, keď ich potrebuje.
Jedným z účelov využitia je už spomínaná renta. Nové sporenie SENIOR EXTRA je
určené pre ľudí vo veku 55 a viac rokov, ktorí už dnes rozmýšľajú o tom, ako si –
povedzme v dôchodku - zabezpečia doterajší životný štandard, z čoho budú financovať svoje záľuby, ale aj nevyhnuté výdavky, ktoré sú súčasťou života každého z nás - a to sú nielen dovolenky, ale napríklad aj lieky a liečenia, ktoré vôbec
nie sú lacnou záležitosťou. Zároveň myslia aj na to, že dnes zrekonštruované
bývanie bude o 10 či 15 rokov potrebovať opäť obnovu a nasporené prostriedky
sa im pri financovaní údržby alebo rekonštrukcie existujúceho bývania veľmi zídu.
Čo treba urobiť, ak klient chce využiť túto novinku?
Stačí uzatvoriť zmluvu v tarife SENIOR EXTRA a pravidelne minimálne 6 rokov
sporiť. Po šiestich rokoch sporenia sa klient rozhodne, na čo nasporené prostriedky využije. Môže si nechať vyplácať rentu, alebo využije stavebný úver na
svoje bývanie, alebo si nasporené peniaze jednorazovo vyberie a využije na ľubovoľný účel. Ak si zvolí rentu, zvolí si zároveň dĺžku jej vyplácania od 2 do 6 rokov
a interval jej vyplácania jeden, dva alebo štyrikrát ročne.
Ako to bude so sporením a vyplácaním renty vyzerať v praxi?
Povedzme, že klient uzatvorí zmluvu v spomínanej tarife a bude šesť rokov pravidelne mesačne sporiť 50 €. Každý rok mu pripíšeme k vkladom štátnu prémiu
12,5 % - v tomto prípade maximálnu 66,39 € a úroky 2 %. Po šiestich rokoch bude stav účtu klienta 4 027,41 €, z toho sporiace vklady sú 3 422 €. Ak sa stavebný sporiteľ rozhodne pre vyplácanie renty počas 6 rokov v štvrťročných intervaloch, budeme mu vyplácať štyrikrát ročne sumu 177,47 €. Zostatok jeho prostriedkov na účte budeme úročiť zvýhodnenou úrokovou sadzbou až 2,25 % ročne.
Objem vyplatenej renty dosiahne celkom sumu až 4 259,17 €. Takže získa až takmer 25%-né zhodnotenie vkladov a zároveň zvýšenie dôchodku o 10 % až 15 %.
Aké ďalšie výhody sú spojené s novou tarifou?
Veľkou výhodou je to, že klient počas vyplácania renty neplatí žiadne poplatky za
vedenie účtu. Ak bude pokračovať v sporení po uplynutí šesťročnej lehoty, získa
za každý rok sporenia navyše aj vyššie úročenie úspor počas poberania renty a to
o 0,25 % ročne. Takže pri sporení 9 a viac rokov získa sporiteľ po požiadaní o rentu
úrokovú sadzbu na svoje úspory vo výške až 3 % ročne. Na doterajších výhodách
stavebného sporenia sa nič nemení – či už ide o štátnu prémiu, o nemennú výšku
úrokov na vklady a stavebné úvery, alebo ochranu vkladov v plnej výške.

Podrobné informácie získate v kancelárii obchodných zástupcov
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. na Hlavnej ulici 46 v Stupave
telefonický kontakt: 02/6593 5990
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Podpísali zmluvu o spolupráci
Po minuloročnej návšteve občanov mesta Svoge na slávnostiach kapusty, po návšteve delegácie mesta Stupava pri príležitosti 45-teho
výročia vyhlásenia obščiny Svoge v Bulharsku, obidve strany pristúpili k naplneniu zámeru – podpísaniu zmluvy o spolupráci. Stalo sa
tak 3. októbra počas Slávností kapusty, kedy starosta obščiny Svoge
Emil Atanasov Cvetanov a primátor mesta Stupava Ing. Ľubomír Žiak
podpísali zmluvu o spolupráci. Na slávnosti bol prítomný veľvyslanec

Bulharskej republiky na Slovensku J.E. Ognian Garkov, zástupcovia
Bulharského inštitútu v Bratislave, poslanci mestského zastupiteľstva
v Stupave a ďalší hostia. Z preambuly zmluvy vyberáme: „My, Ing.
Ľubomír Žiak primátor mesta Stupava, Slovenská republika a Emil
Cvetanov Atanasov starosta Obštiny Svoge, Bulharská republika poverení rozhodnutím našich spoluobčanov, sme presvedčení, že konáme v mene želaní a reálnych potrieb našich občanov.

Regionálne jablkové hodovanie
Za posledných trinásť rokov sme si už v Stupave zvykli, že prvý
októbrový víkend patrí Slávnostiam kapusty – Dňu Zelá. Tento rok
sme sa však zapojili aj do osláv jabĺk – Jablkového hodovania, ktoré
sme v našom meste zorganizovali pod záštitou predsedu BSK Ing.
Vladimíra Bajana. Okrem Modry, kde sa v roku 2009 prvýkrát
Jablkové hodovanie uskutočnilo, sa toto podujatie odohrávalo aj
v Seneci, Pezinku, Dunajskej Lužnej a Jabloňovom.

Konáme s vedomím, že kultúrne tradície našich národov pochádzajú
z antických civilizácií, stoja na kresťanských základoch a je v nich
hlboko zakorenený duch slobody. Prejavuje sa aj v miestnej samospráve, ktorú dnes na demokratických princípoch tvoríme a budujeme. Vieme, že svojím konaním tvoríme súčasnosť a zároveň ním
pokračuje história. Budujeme a chceme žiť vo svete, ktorý bude skutočne humánnym, len vtedy, ak muži a ženy žijú slobodne v slobodných obciach a mestách. Za najväčšie bohatstvo a záväzok zároveň
považujeme dodržiavanie ľudských práv, ktoré sú pre nás neporušiteľné a neoceniteľné. Vieme, že narastajúca vzájomná závislosť medzi
rôznymi národnými spoločenstvami potrebuje medzinárodný globálny demokratický poriadok, ako základ reálneho mieru. Veríme, že
väzby, ktoré spájajú mestá na našom kontinente, sú základným elementom cesty k vzniku európskeho občianstva a len týmto spôsobom sa tvorí ľudská a občianska tvár Európy. My, uzatvárame v tento deň zmluvu postavenú na základoch vzájomných vzťahov, založených medzi našimi dvomi krajinami a podporenú priateľstvom medzi
občanmi našich miest. Podstatou a zmyslom zmluvy je udržiavanie
neustáleho spojenia medzi predstaviteľmi samosprávy oboch miest
s cieľom vytvárania podmienok pre vzájomný dialóg, výmenu skúseností a uskutočňovanie spoločných podujatí, ktoré povedú k zlepšeniu spoločenského života vo všetkých oblastiach.
Zmluva predstavuje ponuku a podporu vzájomnej výmeny občanov
oboch partnerských miest pre rozvoj vzájomného porozumenia, efektívnu spoluprácu v duchu skutočného európskeho bratstva a občianstva. Zmluva zároveň zabezpečuje všetkým občanom možnosť zúčastniť sa výmeny medzi dvomi partnerskými mestami, bez diskriminácie v akejkoľvek podobe.“ Zmluva otvára široké možnosti pre ďalšiu spoluprácu nielen na úrovni samosprávy, ale predovšetkým medzi
spolkami, občanmi a podnikateľmi. V januári 2010 sa v Stupave uskutoční spoločné fórum, kde by sa mali stretnúť predstavitelia miest,
občania i podnikatelia. Mesto Stupava pozvalo svojho bulharského
partnera do svojej expozície na výstave Slovakiatour 2010. Pripravuje
sa rubrika na web stránke mesta Stupava a Svoge s informáciami
o živote v partnerských mestách.
Pavel Slezák
svojou jablkovou špecialitou mohla pochváliť nejedna Stupavčanka.
Špecialitám z jabĺk bol vyhradený aj priestor v pasáži Avana, v
cukrárni Kvartet a v reštaurácii D´Artagnan. Pred kaviarňou Moment
café sa varil jablkovým kompótom a čerstvú jablkovú šťavu získali na
prezentácii odšťavovača pred Moza Elektro. Nechýbal ani stánok
firmy Boni Fructi s dobrými jablkami, či jablkovým džúsom. Celé
podujatie dopĺňal bohatý program. Na slávnostnom otvorení vystúpili
žiaci zo ZUŠ Stupava pod vedením p. Suchánka. Pred butikom
Contura fashion sa uskutočnila módna prehliadka, ktorá ponúkla
jesenné a zimné modely. Pre deti bolo pripravené divadelné predstavenie v podaní manželov Strinkovcov a tvorivá dielňa, kde si deti
pod vedením Sašky a Stefani z OZ Envirosvet mohli vytvoriť záložku
s motívom jabĺk a ochutnať jablkovú nutelu. Hudobná skupina
Serpico Acoustic hrala pred reštauráciou D´Artagnan a rozhýbala
v chladnom počasí nejedného návštevníka.
-sch-

Predseda Bajan ďakuje

I keď v Stupave druhej októbrovej sobote (10.10.09) počasie veľmi
neprialo, záujemcov o jablká, jablkové špeciality a ďalšie výrobky z
jabĺk nebolo málo. Na Hlavnej ulici boli postavené stánky, kde sa

Vážený pán primátor, dovoľte mi aj touto cestou poďakovať sa vám
za spoluprácu pri organizovaní regionálneho podujatia Jablkové hodovanie, ktoré sme spoločne v jeden deň realizovali v šiestich obciach nášho kraja.
Som presvedčený, že táto slávnosť tradičného a v našom regióne
najrozšírenejšieho ovocia, bola príjemným spestrením bohatej ponuky jesenných podujatí i vo vašom meste. Účasť hojného množstva
návštevníkov ochutnávky jablkových produktov a špecialít i sprievodného kultúrneho programu na utvrdilo v názore, že sa nám podarilo
vytvoriť novú tradíciu originálneho podujatia a Jablkové hodovanie
bude trvalou súčasťou regionálneho kultúrneho kalendára. Zároveň
úprimne ďakujem za srdečné prijatie, ktoré sa mi dostalo vo vašom
meste.
S úctou
Vladimír Bajan
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STUPAVA FLORBAL CUP 2009
Dvojnásobný úspech Stupavy na medzinárodnom florbalovom turnaji.
Medzinárodný florbalový turnaj
STUPAVA FLORBAL CUP patrí už
tradične k prvým turnajom florbalovej sezóny. 23.septembra 2009
o 11:30 bolo odpískané prvé
bully 6. ročníka tohto najväčšieho florbalového podujatia na Slovensku, zaradeného medzinárodnou florbalovou federáciou
IFF do kalendára svetových turnajov. Po roku sa v Stupave zišli
florbalisti zo všetkých kútov Slovenska, poctili nás kvalitné tímy
z Česka, zaznamenali sme príval
maďarských družstiev ako i družstiev z Poľska. O turnaj bol záujem i v Gruzínsku a najmä v exotickej africkej Gambii. Až zložité
administratívne vybavovania s vízami na poslednú chviľu zastavili
cestu už prihlásených družstiev
štartovať na STUPAVA FLORBAL
CUP 2009. Počet prihlásených
sa ustálil na čísle 54 v piatich vekových kategóriach chlapcov
a dievčat, čo opäť zaznamenalo
nový rekord turnaja! Takmer
1300 účastníkov turnaja, hráčov,
vedúcich, trénerov, rozhodcov,
hostí, organizátorov zaplnilo mesto, športovú halu ako i ubytovacie zariadenia a základnú školu,
kde väčšina družstiev bolo ubytovaných. I školská jedáleň musela otočiť na vyššie obrátky
a poskytnúť stravu vyše 500
účastníkom. ZŠ kpt. J. Nálepku
v Stupave mala zastúpenie vo
všetkých chlapčenských kategóriach, staršie dievčatá Fireball
Stupava sa prihlásili do kategórie
chlapcov CH94.
Organizačný tím turnaja (Mgr.
Jaroslav Fišer - riaditeľ Stupava
cup, Milan Maxián, Milan Suchý,
Vlastimil Balog ) pracoval takmer
pol roka pred prvým bully na
prípravách a organizačnom zabezpečení a opäť sa potvrdila
skvelá tímová práca, ktorá vyvrcholila pohodovým a bezproblémovým priebehom florbalového
turnaja v Stupave. Neodmysliteľná bola pomoc, všetkých organizátorov a turnajovej služby. Turnaj sa konal pod záštitou primátora mesta Stupava Ing. Ľubomíra Žiaka, ktorý slávnostne otvoril
STUPAVA CUP 2009. A tak v stredu 23.9.2009 o 11:30 sa spustil
florbalový maratón, na ktorom sa
odohralo 184 zápasov v športovej hale i na vonkajšom ihrisku,
ktoré bolo nevyhnutné vytvoriť
pre časové zvládnutie turnaja.
Našťastie vyšlo krásne počasie
počas všetkých štyroch turnajových dní, len sa opäť naskytla
otázka: prečo ešte v Stupave
nestojí školská športová hala už

tak dlho riešená a schvaľovaná...
Turnaj spestrili individuálne súťaže chlapcov a dievčat vo všetkých vekových kategóriach. Súťažilo sa v behu s loptičkou, rýchlosti streľby a presnosti. Víťazi
dostali pekné ocenenia od hlavného partnera turnaja Florbal4u.
V najmladšej dievčenskej vekovej kategórii D96 sa stretlo sedem družstiev systémom každý
s každým a záverečným play off.
Medzi najlepšie štyri tímy postúpili právom dievčatá z Nemšovej,
ktoré v boji o 3.miesto prehrali
s družstvom Hunyadi Eger (Maďarsko) 0:3. Česko – poľské finále vyznelo po dramatickom boji
v prospech českého 1. AC Uherský Brod, zo strieborných medailí
sa tešila Kadra U14 Poľska.
V kategórii dievčat D93 sa i tento
rok potvrdila kvalita a vyspelosť
prihlásených družstiev. Už zápasy v základných skupinách naznačili veľkú vyrovnanosť a sľubovali dramatické chvíle v zápasoch o cenné kovy. Najtesnejším
výsledkom 1:0 pre slovenské
družstvo skončilo stretnutie o 3.
miesto medzi ŠK 98 Pruské
a Dračice Liberec (ČR). Finále už
bolo jednoznačnou záležitosťou
Gorce Nowy Targ (Poľsko) s výsledkom 8:2 proti ďalšiemu poľskému tímu Kadra U15. Česť Záhoria hájili družstvá Sokol Gajary
a IBK Malacky, ktoré skončili
v zápasoch play off.
Najmladší stupavskí bociani sa
predstavili v kategórii CH96 (10
účastníkov v dvoch skupinách).
Suverénne výkony Bogdau po víťazstvách 5:0 nad PSKC Okříšky,
9:0 s DFA Nitra, senzačných 6:4
proti obhajcovi titulu FBK Nižná,
zastavilo až družstvo FBC Nové
Město nad Metují 0:2. Postup do
play off zápasov z druhého miesta v skupine bol i tak veľmi výhodný, pretože nasadzovalo
chlapcov Stupavy priamo do
štvrťfinále turnaja. To už bolo tradičné derby medzi dobre sa poznajúcimi súpermi Stupavy a Komároma (Maďarsko). Hostia
z Maďarska nám oplatili prehru
z ich domáceho turnaja (máj
2009) v tú najnevhodnejšiu chvíľu. Vyhrali po samostatných nájazdoch 1:2 a postúpili do semifinále. Pre Stupavčanov CH96
skončil turnaj vo štvrťfinále. 3.
miesto napokon získalo družstvo
z Nového Města nad Metují po
víťazstve nad SZPK Nokia Komárom 3:2. Družstvo Nižnej – minuloročný víťaz sa predsa len prebojoval do finále a mal tak možnosť obhajoby zlatých medailí.

Chlapci z Oravy však museli
skloniť hlavy pred suverénnym
družstvom FBC BIX Ostrava (bývalé Pepino) po výsledku 3:7.
FBC BiX Ostrava ešte netušiac,
odštartoval tak cestu k zlatému
hattriku v kategóriach chlapcov.
Výborne si viedli chlapci Stupavy
v kategórii CH94. V základnej
skupine nenašli premožiteľa
a postupovali tak z 1. miesta priamo do semifinále turnaja po výsledkoch 8:1 proti Gajarom, 4:1
so Shadows Bratislava, 2:1 s ZŠ
Vedlejší Brno i zhodných 2:1
v zápase, ktorý zdobil turnaj proti
FBK Nižnej. V semifinále nás čakal opäť už tradičný a dobre známy súper Diamonds Sport Klub
Budapest, s ktorým naše družstvo odohralo už niekoľko zápasov. Dobre si pamätáme i zápas
o 3. miesto na Stupava Cup
2008, kde Bogdau zviťazil 5:0.
Podobne ako v kategórii mladších žiakov nám nebolo súdené
zahrať si o méty najvyššie, s postupu sa tešilo družstvo z Maďarska po víťazstve 3:1. V boji
o bronzové medaily nás čakal
súper zo základnej skupiny FBK
Nižná. Vraví sa, že dvakrát za sebou to isté družstvo na tom istom
turnaji neporazíš, ale odhodlaní
stupavskí hráči to teraz zmenili.
Opäť v krásnom zápase i keď síl
už ubúdalo obidvom družstvám
zvíťazili 4:1 a pri slávnostnom vyhodnotení mohli zdvihnúť nad
hlavu pohár za tretie miesto
a tešiť sa zo zisku bronzových
medailí, čo v tak silnej konkurencii kategórie CH94 je veľkým
úspechom. Striebro patrí Diamonds Budapest a zlaté medaily sa lesknú na hrudi FBC BiX
Ostrava (finálový zápas družstvo
z Ostravy vyhralo 2:1). Do tejto
vekovej kategórie chlapcov sa
prihlásili i staršie stupavské dievčatá (D92), ktoré hrali mimo súťaž. Po štyroch prehrách v základnej skupine, museli i vo štvrťfinále zablahoželať chlapcom
s Nižnej k ich postupu po prehre
0:5. Dievčatá však zanechali na
turnaji dobrý dojem a potrápili
viac svojich súperov.
Bezkonkurenčne najsilnejšou kategóriou bola chlapčenská
CH92. Účasť hviezdnych českých družstiev z Ostravy, Zlína,
výberu Prahy, silných tímov Budapešti, Nižnej, majstra SR 2008/
2009 ATU Košice, kvalitného výberu Dream team (prevažne reprezentanti Slovenska) ako i ostatných družstiev držali turnaj
v napätí od samého začiatku.
Veď hralo sa nielen o pekné po-
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háre a medaily, ale v hre bol i finančný bonus 200 € venovaný
pre viťaza najpočetnejšej vekovej
kategórie. Najlepšie družstvo po
základnej časti ATU Košice bolo
priamo nasadené do záverečných play off zápasov a vyhlo sa
tak dlhému vyraďovaciemu systému predkôl. Osemfinálové zápasy (hralo sa na dva zápasy)
priniesli súboje, ktoré boli typické bránením sa slabšie postaveného družstva proti papierovým
favoritom. I družstvo Bogdau
Stupavy v prvom osemfinále sa
dosť potrápilo s pevnou hradbou
tímu z Čadce (2:0), no druhý zápas bol už jednoznačnou záležitosťou stupavských bocianov
s výsledkom 8:0 a jasným postupom do štvrťfinále STUPAVA
CUP 2009. Hráči domáceho
Bogdau Stupava vstupovali do
turnaja s patričným sebavedomím, dobrou pohodou v tíme
i s cieľom dostať sa čo najďalej
v tak silnej konkurencii kategórie
CH92. Fakt na tom nezmenilo
i oslabenie o Michala Schronka,
ktorý po prvom hracom dni ostal
ležať doma s teplotou i neskorší
odchod Martina Poláka, ktorý
odcestoval do Paríža. Psychická
pohoda v družstve umocnená
taktickou vyspelosťou slávili úspech už v základnej skupine.
Víťazstvá domácich 6:2 Modra,
5:2 Diamonds Budapest patrili
do kategórie povinných, hoci
maďarský celok z Budapešti
i chlapci z Modry nepredali svoju
kožu len tak lacno a myslím, že
tím z kraja vína podal proti domácim najkvalitnejší výkon. Na zápasoch panovala i v hľadisku výborná atmosféra a takmer peklo
urobili diváci v zápasoch s Grasshoppers Žilina 3:1 a najmä v stretnutí s FBC BiX Ostrava I.
0:1. Po úspešne zvládnutom
dvojzápase už v spomínanom
osemfinále s Čadcou nás čakal,
znie to až zázračne, po tretí rok
za sebou súper do štvrťfinále
FBC Dragons Bratislava, tento
rok hrajúci pod hlavičkou Dream
team BA-TN (teda doplnený
o hráčov z Trenčína). Tak ako po
minulé roky i tento rok to bol súboj so všetkým... Bogdau Stupava to asi ,,na nich vie,, a tak po víťazstve 2:1 vypukla obrovská radosť v celej hale: ,,Sme v semifinále turnaja, vážení, už štvrtý rok
po sebe!“ Druhé semifinále vyšlo
na dva ostravské tímy FBC BiX
Ostrava I. a FBC BiX Ostrava II.
V ňom prekvapivo na samostatné nájazdy zvíťazil tým II. a už ne-

šport
trpezlivo čakal na finálového súpera, ktorý musel vzísť zo zápasu
majstrov SR 2009 ATU Košice
a domácich Bogdau Stupava. Po
senzačnom výkone Stupavčania
uštedrili ATU najvyššiu prehru na
turnaji 6:1 a po dvoch rokoch sa
chystalo k zopakovaniu si veľkého finále FBK Bogdau Stupava –
FBC BiX Ostrava II. (v roku 2007:
3:2 pre Ostravu). Zaplnené tribúny v neskorších večerných hodinách sledovali vyvrcholenie 6.
ročníka STUPAVA FLORBAL
CUP 2009. Družstvo z Ostravy
dovŕšilo víťazstvom 4:1 zlatú spanilú finálovú jazdu florbalového
klubu FBC BIX Ostrava, ktorý si
odnáša titul vo všetkých chlapčenských vekových kategóriach
CH96, CH94, CH92. Strieborné
medaily, krásny pohár, finančný
bonus 100 € za druhé miesto patria skvelej partii domáceho Bogdau Stupava! Chlapci blahoželáme a veríme, že Vám to vydrži
ešte dlho počas náročnej sezóny
a hlavne na jej vrchole na Majstrovstvách SR 2009/2010, medzinárodných turnajoch v Liberci
a v Prahe na Majstrovstvách
Európy klubov i na florbalovom
turnaji vo Falune (Švédsko).
O ďalší historický úspech florbalu
v Stupave sa pričinili hráči okolo
kapitána Martina Lohazera, Martin Vilem – vyhodnotený za najlepšieho brankára turnaja, Martin
Veselý – získal i bronz v CH94,
Michal Šteinhubel – víťaz individuálnej súťaže v rýchlosti strely,
Ondrej Sedlár, Martin Polák, Marek Valachovič, Tomáš Slušný,
Marek Rác, Tomáš Belzár, Roman Smeja – obaja získali i bronz
v CH94, Jakub Horecký, Michal
Schronk, Peter Dobrovodský,
tréner Mgr. Jaroslav Fišer, vedúci
družstva Milan Suchý a Milan
Maxian. FBK Bogdau Stupava
pôsobiaci na ZŠ kpt. J. Nálepku
v Stupave sa pravidelne dostáva
medzi medailové tímy na Stupava cup a zaraďuje sa tak
medzi najlepšie slovenské družstvá na turnaji. Putovný pohár
pre kategóriu CH94 si odnáša
domov družstvo FBC BiX Ostrava.
Obrovské poďakovanie patrí
všetkým hráčom, organizátorom,
vedúcim, trénerom, rodičom, ľuďom ochotným pomôcť, sponzo-

rom, partnerom turnaja, organizáciam v Stupave, ktoré zabezpečovali plynulý priebeh turnaja,
turnajovej službe, službe v hale,
v škole, v školskej jedálni.
STUPAVA FLORBAL CUP bolo
opäť skvelé športové predstavenie, vyše tisíctristo účastníkov
a ľudí okolo turnaja sa dostali do
dejiska športových výkonov, tlakovej vlny emócií ako i veľkého
množstva zážitkov a kamarátstva... Už všetci sa tešíme na 7.
ročník najväčšieho medzinárodného mládežníckeho turnaja na
Slovensku, ktorý sa bude konať
v septembri 2010.
Podrobnosti o turnaji, výsledky,
play off, fotografie, videá nájdete
na www.stupavacup.sk
STUPAVA FLORBAL CUP
Organizačný výbor turnaja:
Mgr. Jaroslav Fišer - riaditeľ turnaja
Milan Suchý, Milan Maxián,
Vlastimil Balog - Organizátori,
turnajová služba:
Mgr.Vojtech Kubicsko, Ing. Ján
Cibula , Mgr. Jana Fišerová,
Mgr.Soňa Štoffová, Mgr. Mária
Demetrová, Mgr. Helena Illiťová,
Mgr. Otília Erdélyiová, Mgr.
Katarína Kachničová
SPONZORI A PARTNERI:
FBK Bogdau Stupava (Jaroslav
Fišer, Milan Maxián, Milan Suchý,
Vlastimil Balog, Ľubomír Lohazer), ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave (Mgr. Ladislav Csillaghyi),
Florbal 4U (Ing. Lubomír Klosík),
Mesto Stupava (Ing. Ľubomír
Žiak), Slovak Lines (Ing. Peter
Sádovský), Dura Automotive a.s.
(Ing. Miroslav Jaššo), BOBO reklamná agentúra (Bohuslav Blecha), IDOL (Mgr. Vojtech Kubicsko), FootWork (Michal Šteinhubel), FA-LA-DRO (Jozef Pír),
Mark Mart (Ján Polák), reštaurácia Milica, Mgr. Jana Fišerová,
Mgr. Soňa Štoffová, Mgr. Mária
Demetrová, Mgr. Helena Illiťová,
Mgr. Otília Erdélyiová, Mgr. Katarína Kachničová, Marián Kubiš,
Ing. Jozef Ostřanský, Červený
kríž, Mestská polícia a oddelenie
PZ v Stupave, školská jedáleň
(vedúca ŠJ Pavlína Lachkovičová),Ivan Handl - školník ZŠ +
SBS, Jozef Hatala, Ing. Ľuboš
Ivica

Lyžovačka v Semeringu - mikrobusom
Odchod: Stupava a okolie (odvoz priamo z Vášho domu).
Cena:
22,- €. / osoba.
Kontakt: Mgr. Koloman Katona mobil: 0904 148 177
web:
www.autovivaro.sk

Vykonávame transfery na letiská.
Preprava tovaru do 1,8 t.

CASSOVIA GAMES 2009
Z nedobytných Košíc predsa vezieme striebro...
Florbalový klub ATU Košice bol v dňoch 18.-20.septembra 2009 organizátorom medzinárodného žiackeho turnaja vo florbale CASSOVIA
GAMES. Na Jedlíkovej ulici v Košiciach sa zišlo 5 družstiev v kategórii
staršia prípravka, aby systémom každý s každým sa určil spravodlivo
víťaz tohto medzinárodného podujatia. Zmerať si sily a porovnať florbalové umenie najmladších ratolestí išli i stupavskí chlapci zo ZŠ kpt.
J.Nálepku v Stupave. Cieľ bol jednoznačný. Uspieť čo najlepšie na
,,ťažkej košickej pôde,, a porovnať svoju kvalitu s družstvami Východu, ktoré v tejto vekovej kategórii hrajú prvé husle. Turnaj obohatil
i tradičný súper z Maďarska Diamonds Sport Klub Budapest. Hneď
v prvom stretnutí sme uštedrili Diamondsu desiatku a odštartovali
veľmi vydarený turnajový víkend. Malí stupavskí bociani nabudení prvým víťazstvom odohrali veľmi dobre takticky i proti súperovi zvučného mena Gama Košice s výsledkom 1:0. Vysoké víťazstvo nad B tímom ATU Košice len potvrdilo výbornú pohodu staršej prípravky
Bogdau Stupava. Do finále sa tak dostali dve družstvá, ktoré neokúsili
trpkosť prehry domáce ATU Košice – majster SR 2009 a Bogdau Stupava. V zaplnenej Košickej hale na Jedlíkovej ulici sa odohralo veľmi
kvalitné finálové stretnutie, hoci sa jednalo o najmladších florbalistov.
Konečný výsledok 7:5 pre domáce ATU určil konečné poradie na turnaji. Zlaté a bronzové medaily zostávajú pre domáce ATU a Gama,
strieborná trofej putuje na Záhorie do Stupavy. Turnaj bol výborne zorganizovaný, až netradične panovala priateľská atmosféra, čo na mnohých turnajoch v metropole východu nebývalo také samozrejmé..
Stupava sa dokázala začleniť medzi dva košické veľkokluby, ktorým
rok čo rok patria všetky medailové pozície na Majstrovstvách SR.
Chlapci staršej prípravky Bogdau Stupava po vynikajúcom úspechu
v závere minulej sezóny (3. miesto na Nisaopen v Liberci) odštartovali
i novú sezónu výrazným úspechom. Nepríjemné prekvapenie nás čakalo na železničnej stanici v Košiciach, kde bola ohlásená bomba a
tak sme museli i my ,,vyčistiť“ staničný priestor a umožniť polícii preskúmať prostredie. Našťastie sa jednalo len o planý poplach. Po meškaní všetkých vlakov sme pricestovali do Bratislavy takmer o polnoci
– síce unavení, ale šťastní...

VIENNA FLOORBALL OPEN
Viedňou sa prehnal stupavský uragán...
18. októbra 2009 sa konal vo Wiener Sporthalle v centre rakúskeho
hlavného mesta medzinárodný florbalový turnaj pre kategóriu mladších žiakov VIENNA FLOORBAL OPEN za účasti družstiev z Maďarska, Slovenska a domáceho Rakúska. Účasť stupavských Bogdau
bola na turnaji v Rakúsku premierová. V podmienkach, ktoré môžeme
doma len závidieť sa ráno spustil kolotoč zápasov v skupinách
a potom play off. Chlapci zo Stupavy sa postarali o rekordné výsledky s pomerne málo vyspelými rakúskymi družstvami a výborne prezentovali stupavský florbal na medzinárodnej scéne. Hneď prvý zápas
v skupine Bogdau vyhrali 25:0 nad UHC Linz a potom zaznamenali
klubový rekord víťazstvom 26:0 proti SC Skorpions Wien. I ďalšie zápasy v skupine mali podobný priebeh s vysokými víťazstvami Stupavy
(19:1, 16:0). Semifinálový duel proti Starbulls Salzburg 20:1 poslal
stupavských bocianov do finále s maďarským SZPK Nokia Komárom.
V tomto zápase Bogdau nič neponechali na náhodu, zápas mali jasne
pod kontrolou a po výhre. 6:2 sa stali víťazmi turnaja a odplatili tak
družstvu z Komároma prehru zo Stupava Cup 2009. Dúfame, že tento
ďalší medzinárodný úspech prispeje k zlepšeniu podmienok florbalistov v Stupave a hlavne urýchli proces výstavby školskej športovej haly, ktorá je pre florbalistov a nielen ich veľmi potrebná! Vedenie florbalového klubu Bogdau Stupava ďakuje rodičom, ktorí pomohli s dopravou na spomínaný turnaj p. Nerušilovej, p. Balogovi, p. Šiškovi, p.
Maxianovi.
-fišer-

MKIC Stupava a ZO Slovenského zväzu záhradkárov
srdečne pozývajú na tradičné Svätomartinské požehnanie mladého vína, ktoré sa uskutoční v stredu
11. novembra o 18.00 hodine v Kultúrnom dome,
vchod z Kúpeľnej ulice. Víno na požehnanie prineste
do 17.30 hod. Vstup voľný. Info: 02 6593 4312
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rôzne

Spoloèenská kronika

SPOMÍNAME
Dňa 7.11.2009 uplynie 30 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný otec a starý otec p. Ján Šembera.
S láskou spomínajú dcéry,
vnúčatá a celá rodina.

Narodili sa:
Nino Trebatický
Adam Wang
Eliška Mlynáriková
Nina Královičová
Michal Mackovič
Vanesa Bubničová
Vivien Jungová
Viliam Bogner
Richard Brenner
Adela Ondrušová
Viktória Suchánková

SPOMÍNAME
Dňa 8.11.2009 si so zármutkom v srdci pripomíname
prvé výročie úmrtia našej drahej mamy a babky
p. Márie Kovačovskej.
Smútiaca rodina
SPOMÍNAME
Dňa 10.11.2009 uplynie 21 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná p. Alžbeta Kováčová, rod.
Šuhajová. Kto ste ju poznali, venujte jej krátku modlidbu.
Smútiaca rodina

Opustili nás:
Anna Neradovičová /1921/
Edita Belajová /1942/
Oľga Palkovičová /1916/
Štefánia Sabová /1919/
Rudolf Vašina /1936/
Helena Ševčíková /1925/
Otília Erdélyiová /1920/
Žofia Horecká /1923/

SPOMÍNAME
Dňa 10.11.2009 uplynie 17 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná Bohuslava Kováčová, rod.
Jedličková. Venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina
SPOMÍNAME
Dňa 26.11.2009 uplynie rok, čo nás náhle opustil
náš milovaný otec, syn, manžel, brat a dedko Ing.
Štefan Kováč. Venujte mu tichú spomienku.

Zosobášili sa:
Jozef Mikulík - Ing.Denisa
Bajčíková
Robert Hayden – Martina
Bielovičová
Michal Oravec – Miriama
Mládková
Roman Mader - Eva Uzsáková
Ján Borlok – Katarína Rafayová
Tomáš Foltín – Stanislava
Martincová
Martin Štrbík - Michaela
Zajíčková
Peter Klenovič – Erika
Pozsgayová
Jaroslav Paulický – Renáta
Manduchová
Richard Scherer – Erika
Gamová
Peter Jurina – Vladimíra
Schlőglová
Vladimír Ažbot – Katarína
Baránková

OZNAM Mestský úrad Stupava dôrazne upozorňuje občanov,
že je zakázané vylepovať oznámenia, reklamy, inzeráty i smútočné
oznámenia na oficiálne „Úradné tabule mesta“, nachádzajúce sa pri
pošte a pri Mestskom úrade. Vylepovanie oznámení na tieto tabule
sa bude považovať za znečisťovanie verejného priestranstva a bude
postihované v zmysle VZN o vytváraní životného prostredia na
území Mesta Stupava.

Smútiaca rodina
SPOMÍNAME
Dňa 15.11.2009 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý syn, brat, vnuk a strýko Miroslav Víger. Stíchol dvor, záhrada i dom, už nepočuť jeho
kroky v ňom. Tíško odišiel spať, zaplakal každý kto
ho mal rád. Tá rana stále v srdci bolí a na ten deň
zabudnúť nedovolí.
Za tichú spomienku ďakuje celá rodina

LISTÁREŇ
Dovoľte mi reagovať na článok „Mesto sa postaralo“ v minulom čísle
„Podpajštúnskych zvestí“.
Áno, mesto sa postaralo i napriek finančným ťažkostiam, ktoré priniesla kríza, zrealizovalo nadstavbu podkrovia na našej MŠ.
Zvýšila sa kapacita MŠ, vynovil sa jej vzhľad. Všetkým zainteresovaným týmto vyslovujem veľkú vďaku. Ako bolo v článku spomenuté,
práce pebiehali už počas prázdnin a tiež vrátane víkendov. Tu by som
sa chcela pozastaviť. Zamestnankyne MŠ venovali veľa hodín z osobného voľna /víkendy, sviatok.../ príprave zariadenia na sprevádzkovanie. Preto mi dovoľte poďakovať všetkým mojim zamestnankyniam
za ich úsilie vynaložené pri upratovaní a úprave vzhľadu MŠ, vďaka
ktorému sa prevádzka v novom pavilóne začala načas.
Ďakujem i rodičom detí, ktorí pomohli pri štarte nového pavilónu.
Anna Gorbárová, riaditeľka MŠ Marcheggská

SPOMÍNAME
Dòa 31. novembra uplynie rok, èo nás náhle opustila naša milovaná manželka a mamièka pani
O¾ga Rácová. S bolesou v srdci nesieme ažkú
a nenávratnú stratu vzácneho a láskavého èloveka,
ktorý nám stále viac chýba. Ïakujeme všetkým, ktorí
spomínajú a zdie¾ajú našu boles i smútok.
manžel Ján, synovia Peter, Roman a Martin s rodinami
POĎAKOVANIE
Dňa 29.9.2009 sme sa navždy rozlúčili s našou mamou, starou mamou, svokrou a tetou p. Otíliou
Erdélyiovou, rod. Besedovou. Ďakujeme všetkým
priateľom a známym, ktorí sa prišli s ňou rozlúčiť.
Smútiaca rodina

Riadková inzercia
 Hľadám zodpovedného človeka na pomoc pri úprave záhrady v Stupave na Lesnej ulici. Tel.: 0905 886 701
 Kúpim mince NSR od r. 1948 do r. 1996 a Rakúsko od r.1923 do r.

Stretnutie s jubilantmi

1998. Len v dobrom stave. Tel.: 0908 128 148

Na pozvanie Mesta Stupava a Mestského úradu Stupava sa 28. októbra v Kultúrnom dome stretli tohtoroční jubilanti. Podujatie sa koná
každý rok a pozvaní sú jubilujúci seniori, ktorí v tomto roku oslávili
okrúhle výročie sedemdesiat päťky (po piatich rokoch) a od deväťdesiatky vyššie. Najstarším jubilantom bol pán Gejza Schrieber, ktorý sa
dožil krásnych 94 rokov. Seniori boli vďační za podujatie, na ktorom
sa stretli so svojimi rovesníkmi a odchádzali s pocitom spokojnosti
a radosti. Jubilantov pozdravil primátor mesta Ing. Ľubomír Žiak
a všetci prítomní sa podpísali do pamätnej knihy mesta Stupava.
/ps/

 Robíte oslavu-párty? Urobím Vám domáce lokše – 1 ks á 0,27 €/ks.
Tel.: 02/65 935 818, alebo 0910 257 902

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

e-mail: zvesti@msks-stupava.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.
Povolené: MK SR pod èíslom: EV 2854/09
Redakcia: šéfredaktor: Pavel Slezák, grafik: Peter Rác.
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BRAVURA
Najpredávanejšia a najlacnejšia
keramická škridla na Slovensku

Bravura je posuvná škridla s moderným hladkým dizajnom. Vďaka rovnakým rozmerom ako
Steinbrück (v minulosti najpoužívanejšia škridla na Slovensku), je vhodná aj na rekonštrukcie
starších striech i bez zmeny latovania. Jednoduchá montáž šetrí materiál, rezivo i náklady na
prácu pokrývača.
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Železničná 53,
900 31 Stupava

tel.: 0911 20 22 77
tel.: 02/6593 4733
fax: 02/6593 5948
e-mail: stavmix@stavmix-plus.sk

inzercia

Využite bezplatnú individuálnu konzultáciu, ktorá vám pomôže
zorientovať sa v ponúkaných terapiách a službách, aby ste si mohli
vybrať pre seba to najlepšie... Kontaktujte nás!
MASÁŽE

CVIČENIA

• Klasická • Reflexná • Shiatsu • Bankovanie

• Pilates • Joga • Flexi bar • Tanec ako liek

TERAPIE

PORADENSTVO

• Homeopatia • Aura-Soma • Astrológia • Fyzioterapie

• Zdravej výživy • Vzťahové a rodinné
• Life koučing (sprevádzanie pri riešení problémov)

Kurzy komunikácie a asertivity, rodinné konštelácie, Čchi-kung, workshopy
Kosatcová 24, Devínska Nová Ves, Bratislava
Telefón: 0917 435 103, e-mail: info@caroin.sk, www.caroin.sk

inzercia

Máte problémy s učením,
s čítaním či písaním?
PORADŇA ŠTUDIJNÉHO CENTRA BASIC
Môj syn je druhák, číta celkom dobre, nemá diagnostikovanú žiadnu
poruchu, ale pri čítaní zíva, vrtí sa, zaujíma sa stále o niečo iné okolo
seba, vôbec ho to nebaví. Aké knihy mám zvoliť, aby ho to zaujalo?
Ja aj manžel čítame často a radi a práve preto nás to veľmi trápi.
Deti, ktoré práve zvládli čítanie, od samostatného čítania odrádza veľa
textu na stránke. Zvoľte zo začiatku knihy, ktoré sú bohato ilustrované
a s čo najjednoduchším textom. Obrázky pri texte pomáhajú budovať
predstavivosť a chápať text, ktorý čítajú. Knihy vyberajte spoločne, on
nech si vyberie tému a vy vyberte vhodne upravenú knihu. V kníhkupectvách a v knižniciach je teraz veľký výber krásnych kníh. Jednou
z takých kníh, ktorú deti u nás veľmi radi čítajú a majú naozaj dobrý
pocit, keď sú schopné ju dočítať a porozumieť jej, je kniha „Žabiak
a cudzinec“. Nezabúdajte s ním hovoriť o tom, čo prečítal. Pýtajte sa
ho, o čom práve čítal a tým zistíte, či naozaj všetkému rozumie a pozná význam všetkých slov. Ak číta kratšie články bez obrázkov, nech
Vám nakreslí to, o čom čítal.
Zlatica Schmidtová
Študijné centrum Basic
Viac informácii či radu získate na
www.centrumbasic.sk alebo na čísle 0905 462 885

