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Obèas vyèíòa víchrica a pravide¾ne vyèíòajú ¾udia
Foto: Libua Pukárová

riport

Milí priatelia!
Iste mnohí z Vás ste sa stretli pri èítaní kníh s takým
textom, ktorý bol napísaný pár slovami
alebo vetami, ale vyjadroval ve¾kú udalos.
Podobne aj sv. Pavol krátko,
ale ve¾mi výstine vyjadruje udalos Ve¾konoènú.
"Keby nebol Kristus vstal zmàtvych,
márna by bola naa viera."
Text zaráa struènosou, strohosou a objektivitou.
Niet v òom ani slovíèko, ktoré by mohlo vyvola
slávnostnú a nadenú atmosféru vzkriesenia.
A predsa popisuje najväèiu udalos
¾udských dejín - Zmàtvychvstanie. Najväèí zázrak.
Dôkaz Kristovho bostva,
potvrdenie jeho vykupite¾skej obeti,
víazstvo nad smrou a hriechom a záruku náho
vzkriesenia. A tu zaèína najväèia udalos svetových
dejín. Tu zaèína tajomstvo ve¾konoèného rána.
eny kráèajú vedené silou lásky ku Jeiovmu hrobu
- kameòom privalený a zapeèatený
a h¾a kameò je odvalený. Nie len ten kameò pri
hrobe, ale v tej chvíli je odvalený kameò zo sàdc
verných - kameò bolesti, strachu a neistoty.
Kristus vstúpil do dejín èloveka nie jednorázovo On je s nami - i s nami ¾uïmi dvadsiateho prvého
storoèia. Svet blahobytu, konzumu a nekoneèných
moností, do ktorého sme nepripravení a tak rýchle
vplávali má vak aj svoje tienisté stránky: ohrozenie,
neistota, sklamanie, umierajúce hodnoty a tradície.
Miznú kríe z naich kriovatiek, kým súèasne pribúda màtvych na naich cestách. Vytratili sa symboly
Jeiovho utrpenia z naich obývaèiek, ale pribudlo
násilia na enách a deoch a na starých ¾uïoch.
V tejto situácii, v ktorej nám je dopriate a súdené i,
nám ostáva stále vzorom ten Jei, ktorý nás uèí i
naplno svoj ivot v chladnom svete a za tento ivot
aj ivot poloi. Ani v starom veku nemám èas
sedie pri vode a èaka na rybu. Ale keby mi aj
zázrakom, dakde na brehu Moravy vyskoèila zlatá
rybka a ponúkla splnenie troch elaní, nevedel by
som si spomenú na krajie elanie, ne to,
èo oslavujeme na ve¾kú noc.
Nech ubúda zbytoèného utrpenia, ktoré si navzájom
svojou zlobou robíme jeden druhému.
Nech to aké, èo nám je údelom súdené dokáeme
ako ten Kristus Pán, pretavi na vyiu formu svojho
bytia, na dar a na rados. A nech v nás rastie nádej.
Vetko mono unies v sile toho,
ktorý ide s nami a nás neopustí.
elám Vám vetko najlepie,
nielen k Ve¾kej noci, ale aj potom.
Felix Mikula
Správca farnosti v Stupave

Tepláreò do rúk mesta
Stupava - Zastupujúca prednostka MsÚ v Stupave ¼ubica Havranová bola poverená zvola
pracovné rokovanie so zástupcami spoloènosti Johnson Controls International, s.r.o. Táto
spoloènos na základe zmluvy z 15.9.1998 prevádzkuje stupavskú tepláreò, ktorá zásobuje
teplom podstatnú èas bytových domov v meste a tie aj budovy patriace mestu. Na základe
zmluvy podpísanej medzi spoloènosou a mestom po desiatich rokoch uívania prejdú tepláreò a rozvody tepla do správy mesta. Po celú dobu uívania bolo mesto vlastníkom sústavy,
zariadení, budov a pozemkov. Rokovania vo tvrtok 20. marca sa za mesto zúèastnia viceprimátor Ing. ¼ubomír iak a predseda finanènej komisie Ing. Jozef Ukropec. Cie¾om stretnutia je dohodnú postup a podmienky prevodu teplárne do majetku mesta.
-msú-

Obèania sú nespokojní
so stavbou
Stupava - Na rokovanie mestského zastupite¾stva 28. februára prila skupina obèanov bývajúcich na ulici Marianskej. Poslancom predniesli svoje sanosti na postup investora spoloènos Kanvod, ktorý stavia hotel Eminent. Upozornili poslancov na postup výstavby hotela a na
skutoènos, e neboli akceptované ich pripomienky, ako úèastníkov stavebného konania.
Nesúhlasili s výjazdom z areálu hotela z Hlavnej na Mariansku, s vybudovaním parkoviska pre
30 automobilov, èo zvýi dopravnú zaaenos na miestnej komunikácii. Ulica Marianska je aj
bez toho dopravne zaaená, najmä v ranných hodinách, kedy rodièia vozia deti do koly. aké vozidlá priváajú materiál na stavbu po kolskej, s návesmi sa vak idú otoèi na námestie
sv. Trojice, no a tá nová dlaba asi dostáva zabra. Zúèastnili sa aj prvého stavebného konania, na ktorom sa vak zo strany investora nezúèastnili kompetentné osoby, toto bolo preruené a ïalie sa u za ich úèasti nekonalo. Spísali aj petíciu, dostali odpoveï s tou vak nemohli by spokojní, pretoe vôbec sa situácia
neriei. iadali poslancov, aby mesto rozhodne
konalo a prijalo opatrenia voèi investorovi.
Ako sa situácia rieila, na to sme sa opýtali zastupujúcej prednostky MsÚ ¼ubici Havranovej.
Informovala nás, e Stavebný úrad v Stupave
po ústnom konaní a miestnom zisovaní na základe vznesených námietok úèastníkov konania
vydal 5.11.2007 rozhodnutie o preruení stavebného konania a vyzval na doloenie chýbajúcich dokladov. Zároveò bola zverejnená projektová dokumentácia (do 6.12.). Investor 21.12. poiadal o predåenie lehoty na doplnenie
dokladov. Dòa 18.2. zaèalo voèi investorovi priestupkové konanie. Pod¾a Stavebného úradu
Stupava sa v deò rokovania zastupite¾stva (28.2.) k stavbe vyjadril orgán hlavného tátneho
stavebného doh¾adu Slovenská stavebná inpekcia a vyzvala investora na zastavenie stavebných prác. Dòa 6. marca sa uskutoènilo konanie o priestupku, investor postupne dokladá
chýbajúce stanoviská. Po doloení dokladov bude zvolané opakované konanie s úèastníkmi
konania, výsledkom bude vydanie stavebného povolenia.
-ps-

Súdny spor pokraèuje
Stupava - Vo tvrtok 6. marca zvolal primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele mimoriadne zasadnutie mestského zastupite¾stva s jediným bodom rokovania - postup mesta v súdnom spore so spoloènosou Polygón Stupava, a.s. v likvidácii. Vedením, podpísaním záverov, zápisnice poveril zástupcu primátora Ing. ¼ubomíra iaka. Ústnu informáciu o skutkovom stave súdneho sporu a dôvodoch pre odvolanie sa proti rozsudku predniesol právny zástupca mesta
Mgr. Frantiek Fúsek. Poslanci ju zobrali na vedomie a po diskusii schválili doplatenie súdneho poplatku za odvolanie v súdnom spore navrhovate¾a Mesto Stupava proti odporcovi:
Polygón Stupava, a.s. v likvidácii.
-msú-

Odmeòte svojich
spoluobèanov za ich zásluhy
Odmeòujme spolu
Je vo Vaom okolí osoba alebo intitúcia, ktorá sa významne zaslúila o rozvoj
bratislavského kraja? Tak ju nominujte na ocenenie, ktoré BSK ude¾uje u od roku 2002.
Ocenenia BSK ude¾uje predseda BSK na základe rozhodnutia Výberovej komisie. Vladimír
Bajan tak ude¾uje Cenu Samuela Zocha, Pamätný list predsedu BSK a Èestné obèianstvo
BSK. Výroèná cena Samuela Zocha sa ude¾uje fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa výz-2-

spravodajstvo
namným spôsobom zaslúili o ekonomický aj spoloèenský rozvoj
Bratislavského samosprávneho kraja a jeho prezentáciu doma i v zahranièí.
Pamätný list predsedu BSK je ude¾ovaný fyzickým alebo právnickým
osobám, ktoré sa zaslúili o rozvoj a reprezentáciu regiónu.
Èestné obèianstvo môu získa osoby, ktoré sa zaslúili o rozvoj
a priate¾stvo medzi národmi a regiónmi a mono ho udeli iba zahranièným obèanom.
Návrhy na udelenie Ocenení adresujte na Kanceláriu predsedu BSK
do 29. augusta 2008, a to osobne, e-mailom na adresu: mpodmajerska@region-bsk.sk, zstefkova@region-bsk.sk, alebo písomne na
adresu: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16,
P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25.
Návrh musí obsahova ivotopis alebo charakteristiku nominovaného,
dôvod na udelenie Ocenenia BSK a súhlas nominovaného s udelením Ocenenia. Teíme sa na Vae návrhy. A nezabudnite! Posledný
termín pre podanie Váho návrhu je 29. august 2008. Mená ocenených v minulých rokoch ako aj tatút Ocenenia BSK si môete
preèíta na webportáli BSK www.bratislavskykraj.sk v èasti Samospráva v rubrike Ocenenia BSK.

v stavebnom konaní. Zo vetkých 27 saností bolo 25 saností
vybavených v súlade so zákonom o sanostiach a 2 sanosti neboli
vôbec rieené. Za poruenie zákona è. 152/1998 o sanostiach a
pracovnej disciplíny bol prizvaný tento referent na prerokovanie
správy.
Sanosti v II. polroku sa týkali: hluènej prevádzky retaurácie "Stupava" a stravovacieho zariadenia v Cevaservise v èase svadieb, írenia
dymu z malého zdroja zneèisovania ovzduia, na neporiadok na prístupovej ceste ku záhradkám, poruovanie noèného k¾udu v prevádzke LucyJana, neprejazdnosti Devínskej cesty, susedom zabetónovaný vybudovaný odtok daïovej vody, susedovho nebezpeèného
plotu, nedostatkov kanalizaènej prípojky a nedostatoènú funkènos
kanalizaèného zberaèa, nedodrania 30 dòovej lehoty na odpoveï na
saovate¾ovu iados,
V stavebnom konaní sa sanosti a podnety týkali: iadosti o zruenie
kolaudaèného rozhodnutia, nerealizovania stavby v súlade so stavebným povolením, nepovolenej stavby v lokalite-Dúbravy juh, nesúhlasu s povolením stavby komunikácie "Obytná skupina 14 rodinných domov Stupava-Rímska", postupu prác stavebníka na budove nachádzajúcej sa na ul. F. Kostku, na existujúcu stavbu kurníka a opy pod
oknom. Po vykonanej kontrole prijímania, evidencie preetrovania a
vybavovania saností za II. polrok 2007 Ing. Packová v správe kontatovala e jej odporúèania ako postupova pri rieení a vybavovaní
saností boli pri vybavovaní 25 saností akceptované (2 neboli
rieené). Súèasou spisov vybavených saností sú zápisnice o preetrení saností, v prípade opodstatnenosti saností sú uvedené
opatrenia na odstránenie neiadúceho stavu a ten, kto preetroval
sanos, tie vypracoval správu o plnení prijatých opatrení. Správu
HK poslanci zobrali na vedomie.
-msú-

Diskutujte s Vladimírom
Bajanom on-line
Chcete sa porozpráva s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja z oèí do oèí? Chcete pozna jeho názory na aktuálne
témy, radi by ste vedeli, èo plánuje Bratislavský samosprávny
kraj v najbliom období? Vyuite ancu a opýtajte sa na vetko,
èo vás zaujíma.
Kliknite na www.bratislavskykraj.sk od 14:00 do 15:00 hod. Marec je
mesiacom internetu - a my vám ponú-kame novú monos ako ho
vyui.
Do on-line diskusie môete vstúpi prostredníctvom banneru na hlavnej stránke portálu www.bratislavskykraj.sk. Po vstupe vpíte otázku
do formulára, uveïte meno (nepovinný údaj) a opíte zobrazený kód.
Ak sa nemôete zúèastni diskusie on-line, polote predsedovi svoju
otázku u dnes, odpovede sa dozviete v archíve diskusií, ktorý bude
umiestnený na stránke BSK. Táto on-line diskusia nebude posledná sledujte www.bratislavkykraj.sk. Bratislavský samosprávny kraj môete navtívi na novom webportáli u takmer tritvrte roka, jeho stránky
dennodenne aktualizujeme a neustále dopåòame o nové rubriky.
Svoju ob¾ubu medzi obèanmi si získali Poradòa pre obèanov, Infolinka i Odber noviniek, prostredníctvom ktorých BSK poskytuje aktuálne
informácie i poradenstvo. Na naom portáli nájdete aktuálne pozvánky na zastupite¾stvo i s predkladanými materiálmi i a uzneseniami,
môete sa tu informova o aktuálnych výberových konaniach, výzvach v rámci cezhranièných programov, ale máte monos získa aj
inpiráciu na vo¾ný èas èi na kultúrne podujatia. Neustále aktualizovanou rubrikou je aj "Vetko, èo potrebujete vedie o prechode z koruny
na euro". Ponúkame aj monos vyjadri svoj názor v Ankete - vdy na
horúce témy. A dozviete sa tu aj ove¾a viac....
Nová rubrika On-line diskusia s predsedom je ïalím krokom na zintenzívnenie komunikácie s obèanmi. I touto cestou sa chceme sta
krajom bez hraníc, krajom kde spolu hovoríme.
Teíme sa na vae otázky
www.bratislavskykraj.sk

Dostali odpoveï

Stupava - Na zasadnutí mestského zastupite¾stva dòa 31. januára
poslanci podali písomné interpelácie, na ktoré dostali 22.2. odpovede vypracované mestským úradom.
Poslanec Ing. Peter Mazúr iadal informáciu o tom, èi má Bratislavská
vodárenská spoloènos vo svojom investiènom pláne na tento rok vybudovanie automatickej tlakovej stanice pre II tlakové pásmo vody
pre lokality Borník, Kremenica (1)., v akom tádiu je príprava rekontrukcie Karpatskej ulice a èi technicko-stavebné rieenie uvauje so
spodnou èasou Karpatskej ulice v napojení na "Vyhnálkovu" ulièku(2). iadal informáciu, ktorý investor mal vybudova pokraèovanie
cesty a kedy na ulici Pod Kremenicou (3).
Odpoveï k bodu 1)
18. 02. 2008 sa uskutoènilo rokovanie s pracovníkom BVS, a.s. Ing.
Kolenièom. V marci 2008 budú zaèaté práce na projekte ATS pre II.
tlakové pásmo lokality Kremenica.
Odpoveï k bodu 2)
V súèasnosti sa pripravuje projekt rekontrukcie Karpatskej ulice,
ktorý okrem iného riei odvedenie povrchových vôd a rieené územie
konèí kriovatkou Karpatská - Cintorínska - Krátka.
Odpoveï k bodu 3)
Stavebné povolenie na vybudovanie komunikácie ul. Pod Kremenicou bolo vydané na iadate¾a DOMING - Ing. Zuzana Poláková v zastúpení stavebníkov obytných skupín Kremenica I. a Kremenica III.

Ako sa vybavovali
sanosti

Poslanec Branislav Ondru iadal umiestni zvislú dopravnú znaèku
Priechod pre chodcov v oboch smeroch na nový priechod, ktorý bol
vodorovne vyznaèený v Máste na styku ulíc Záhumenská a Hviezdoslavova (1). Upozornil na stav murovaného oplotenia areálu materskej koly na Hviezdoslavovej ulici (2). Primátora mesta interpeloval
so iadosou predloi informáciu o realizácii úprav a investícií do modernizácie po¾nohospodárskeho majetku v Máste, reagoval na sanosti obèanov na vyváanie moèovky na pole a neznesite¾ný zápach (3).

Stupava - Na zasadnutí mestského zastupite¾stva dòa 28.2. predloila hlavná kontrolórka (HK) Ing. Zdenka Packová Správu o výsledku z vykonanej kontroly prijímania, evidencie, preetrovania
a vybavovania saností za II. polrok 2007.
V II. polroku 2007 bolo v centrálnej evidencii zaevidovaných 27 saností . V prvom polroku bolo evidovaných spolu saností a petícií 27.
Za II. polrok bolo prijatých 13 opodstatnených saností, 5 neopodstatnených saností, 6 saností bolo postúpených na stavebný úrad
a sú rieené v stavebnom konaní, 2 sanosti neboli aj po viacerých
urgenciách rieené. Sanosti postúpené na stavebný úrad sú rieené

(Dokonèenie na strane 12)
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Pre deti a pre dôchodcov
Deti a dôchodcovia - zaujímavá kombinácia, ale urèite je medzi
týmito skupinami obyvate¾ov súvislos. Deti v opatere a starostlivosti rodièov, ktorí, sa snaia zarába a uivi rodinu, majú pred
sebou celý ivot, lány a najmä záväzky. Dôchodcovia - druhá stále viacpoèetnejia skupina obyvate¾ov, ktorí po celoivotnom pracovnom nasadení prichádzajú do veku zaslúeného odpoèinku.
Pred nimi stoja vak problémy kadodenného ivota a pridávajú
sa choroby, strata ivotného partnera, po osamostatnení detí èasto aj osamotenie a odkázanos na pomoc spoloènosti. Dve skupiny, dva protipóly produktívneho veku, ktoré sú silne závislé od
sociálnej politiky tátu, od prístupu a záujmu samosprávy vytvára podmienky pre deti ako svoju budúcnos a pohodu starostlivos pre generáciu ¾udí, ktorí si uívajú roky jesene svojho ivota. Mestské zastupite¾stvo v Stupave venuje tejto oblasti pozornos a zriadilo poradný orgán - komisiu sociálnych vecí, zdravotníctva a verejného poriadku, ktorej predsedom je poslanec MVDr.
Robert Kazarka. Komisia v rámci svojich kompetencií riei sociálne problémy obèanov v núdzi a spolupracuje so samosprávou pri
formovaní sociálnej politiky mesta.
Najprv sme boli demi
Narodenie dieaa je ve¾kou radosou pre rodièov, ale po radosti prichádzajú aj bené starosti
a v dnenej dobe nie sú výnimkou ani starosti existenèné. Matkám, ktoré sa chceli èo najskôr
zamestna pomáhali situáciu riei "jasle". Táto monos v Stupave u roky neexistuje a nikto po
nej nejako zvlá nevolá. Materské koly môu prija aj deti vo
veku okolo troch rokov a zdá sa,
e táto ponuka v Stupave postaèuje. Zmenili sa nielen spoloèenské pomery, ale aj spôsob ivota,
matky prípadne i otcovia vyuívajú podporu tátu a èerpajú rodièovskú dovolenku, aby sa èo
najlepie a najdlhie venovali
svojmu dieau. Dnes ije v Stupave 1234 detí do 14 rokov, vo
veku do pä rokov je to 457 detí.
Pobyt dieaa v materskej kole
platia rodièia v zmysle zákona
formou príspevku 300 Sk mesaène. Okrem toho platia za stravu
vo výke 28 Sk na deò (pod¾a
skutoènosti) a prispievajú na
úèet zdruenia rodièov na úèely
zakúpenia hraèiek a výtvarného
materiálu.
V Stupave fungujú tyri materské
koly, ktoré zriadilo mesto vo
svojej zriaïovate¾skej právomoci,
sú napojené na rozpoèet mesta a
roène ich prevádzka stojí 14,706
mil Sk (vrátane nákladov na jedálne). Prevádzka je financovaná
z rozpoètu mesta z príjmov z podielových daní.
V tejto sume nie sú zapoèítané
investièné výdavky spojené
s udriavaním budov a majetku.
Z iniciatívy mamièiek na rodièovskej dovolenke a s podporou
Mestského kultúrneho a informaèného centra vzniklo v roku
2006 Materské centrum Fifidlo.

Ako funguje Fifidlo
Nieèo o fungovaní náho MCèka. Zaregistrované MC Fifidlo,
ako Obèianske zdruenie bolo
v septembri 2006. MC slúi predovetkým mamièkám na MD
a ich deom pribline do 3 rokov.
Mamièky, ktoré chcú akýmko¾vek
spôsobom pomôc MC-u, je ponúknuté aj èlenstvo, kde mesaèný poplatok je 100,- Sk Èlenky
majú urèité povinnosti a na druhej strane aj výhody v z¾avách na

akciách. Momentálne máme aktívne èlenky, ktoré pomáhali skoro od vzniku náho MC a urèite
tam nie sú len preto, aby mali
vstup na karneval zdarma.
Ïalí príjem tvorí vstup do herne,
ktorý je 20,- Sk na jedno diea
v sprievode s jedným dospelým.
Druhé diea platí 10,- Sk a dvojièky platia ako za jedno diea.
Èlenky za vstup do herne neplatia. Väèie tzv. hromadné akcie
sa snaíme da také vstupné, aby
nám pokryli výdavky. Aj vaim
prièinením nemusíme vyahova
zbytoèné peniaky od mamièiek
navye, keïe za vae priestory

neplatíme. Zariadenie herne
a pomôcky ktoré u mame sme
získali vïaka peniakom z projektov a grantov. Jedna mamièka
mám vetky tieto projekty napísala a musím ju pochváli, zo
iestich nám bolo schválených
pä a ten jeden neschválený, to
bol projekt na mesto ete v predminulom roku, ale tam sme ho
neskoro podali. Na tento rok
nám mesto schválilo príspevok
30 000,-. Ïalími sponzormi sú
Kofola, tá nás u druhý rok zásobuje vodami a jupíkmi pre deti.
Firma KVANT, nám poskytli tabule, lavièku. Destav zakúpil koberec do herne. (Vetci títo sponzori sú v nejakom príbuzenskom
spojení s èlenkami, to len tak na
okraj).
Naou snahou bolo vybudova
priestor kde sa budú mamièky
rady stretáva, kde by si mohli len
tak posedie, alebo vzdeláva sa
v rámci prednáok, rozvíja svoju
zruènos napr. na tvorivých dielòach, ale ia¾ musím kontatova
ná sen sa zatia¾ nenapåòa, tak
ako by sme chceli.
Heròa je obsadzovaná skoro minimálne, cvièeniam sa darí, tam
u je skoro stála klientela, na

prednáky chodilo minimum mamièiek. V povedomí ¾udí u urèite
sme, pretoe keï sú ve¾ké akcie,
tak nám skoro ve¾ká sála v KD
nestaèí, ale keï máme bený
deò a vonku je karedo, tak
v herni je do pä mamièiek (a to
je u plná heròa). Mono nieèo
robíme zle a mono by sme "len"
potrebovali väèí priestor, kde by
sa deti mohli pochyta za ruky
a zaspieva si kolo-kolo mlynské,
bez toho aby niekoho nepriliapli.
Do koly a po kole
Zápisom do prvého roèníka sa
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z dieaa stáva diea kolopovinné. Do prvého roèníka kolského
roka 2008/2009 sa na tunajiu
základnú kolu zapísalo 83 detí.
Pod¾a slov riadite¾a koly Mgr. Ladislava Csillaghyho nové smernice stanovujú maximálny poèet
22 iakov v triede, èo znamená,
e budú otvorené tyri triedy prváèikov.
Mesto zriadilo kolský klub detí
(KD) pri Z kpt. J. Nálepku
v Stupave. V rozpoète mesto toto
kolské zariadenie financuje
èiastkou 2,079 mil Sk (na prevádzku vrátanie miezd). Prevádzka
je financovaná z rozpoètu mesta
z príjmov z podielových daní.
V súèasnosti KD navtevuje 190
detí - iakov prvého stupòa. Deti
sú rozdelené do siedmich oddelení, o deti sa stará sedem kvalifikovaných vychovávateliek. Rodièia prispievajú na KD èiastkou
250 Sk za diea mesaène.
Pod¾a slov vedúcej KD Evy Slezákovej KD je urèený pre iakov
prvého stupòa a je v prevádzke
ráno pred zaèiatkom vyuèovania
v èase od 6.30 do 8.00 hodiny
a po skonèení vyuèovania v èase
od 11.45 do 17.00 hod. Najmä
v poobedòajích hodinách sa deti venujú rôznym aktivitám a záujmovým èinnostiam. V budúcom
kolskom roku sa oèakáva nárast poètu detí a s tým bude súvisie aj zvýený poèet oddelení.
kolský zákon upravuje aj maximálny poèet detí v jednom oddelení KD.
Po práci nastal èas odpoèinku
Nielen po tej kadodennej, ale aj
po tej celoivotnej. Dnes ije
v Stupave 1937 obèanov v dôchodkovom (poproduktívnom
veku). Pod¾a tatistiky vypracovanej Máriou Mihalovièovou z oddelenia evidencie obyvate¾stva
MsÚ Stupava vo veku nad 80 rokov je to 150 obèanov a nad 85
rokov 91 obèanov. Najsilnejia je
skupina vo veku od 60 do 69 rokov a 872 obèanov. Je zaujímavý aj (ne)pomer muov a ien
v poproduktívnom veku muov je
664, ien a 1273. Rastúca ivotná úroveò sa pozitívne podpísala
na predåení veku a tendencia
smeruje k zvyovaniu poètu seniorov a zvyovaniu ich podielu
na celkovom poète obyvate¾ov.
Je preto dôleité venova pozornos poiadavkám a najmä potrebám tejto skupiny obyvate¾stva. Mesto podporuje klub seniorov Pohoda, ktorý vedú pani
Vierka tefeková a Jolana Kodríková, zmluvne má zabezpeèené
opatrovate¾ské sluby a prispieva
dôchodcom na stravu. Otázkou
je èi to staèí. V mnohých voleb-

téma
ných programoch sa tradiène
objavuje cie¾ - vybudova penzión pre seniorov, rozíri sociálne
sluby, prípadne vybudova dom
sluieb pre seniorov. V súvislosti
s projektom rekontrukcie a nadstavby budovy zdravotného strediska sa uvaovalo s vybudovaním denného stacionára pre seniorov. Projektový zámer nebol
podporený, v najbliej dobe sa
nebude realizova. Èo tu teda
máme? Klub seniorov Pohoda je
tak úasný, ivotaschopný spolok, e si zaslúi samostatnú reportá, ktorú uverejníme v budúcom èísle. Pozrime sa na sluby,
ktoré majú u¾ahèi ivot seniorov
v naom meste.

Opatrovate¾ská
sluba

Mesto zmluvne zabezpeèuje
opatrovate¾skú slubu prostredníctvom Venia, n.o. Pracovníèka
organizácie sídli v domove dôchodcov. iadosti sa podávajú
na mestský úrad, kde sa vedie
evidencia, ostatnú agendu vybavuje spomínaná pracovníèka neziskovej organizácie. Rozhodnutie o poskytnutí opatrovate¾skej
sluby vydáva mesto v súlade so
Veobecne záväzným nariadením. V rámci prenesených kompetencií o poskytovaní sociálnych sluieb bude poskytova opatrovate¾skú slubu a dovoz
obeda. VZN o opatrovate¾skej
slube a výke úhrady za opatrovate¾skú slubu, nebolo aktualizované od roku 2004. Doteraz sa
platilo za opatrovate¾skú slubu
15,- Sk/ hod a za dovoz obedov
8,- Sk na deò. Sluby sú urèené
pre obèanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc druhej osoby a majú trvalý pobyt na území mesta.
Okrem rozsahu opatrovate¾ských

úkonov je v nariadení stanovená
aj sadzba a to 25 korún za jednu
hodinu opatrovate¾skej sluby.
Úhrada za dovoz obedov je stanovená vo výke 10 korún za
kadý deò. Úhradu za sluby platí obèan, ak jeho príjem a príjem
osôb, ktorých príjmy sa spoloène
posudzujú sú vyie ako 1,2 násobok ivotného minima. Obèan
je povinný plati úhradu za poskytnuté sluby pod¾a príjmu
a majetku. Ak si túto povinnos
nesplní, obec rozhodne o povinnosti plati za poskytnutú opatrovate¾skú slubu v plnom rozsahu. V súèasnosti sa opatrovate¾ská sluba poskytuje 29 osobám. Rozvoz stravy sa poskytuje
40 dôchodcom.

Sluba je platená z rozpoètu mesta a z príspevku opatrovaného.

V¾údnos - Venia,
nezisková organizácia

Nezisková organizácia Venia
/slovensky V¾údnos/ vznikla
v novembri 2002 ako súkromná
iniciatíva s cie¾om poskytova
komplexné opatrovate¾ské a oetrovate¾ské sluby.
Zakladate¾mi neziskovej organizácie Venia /ïalej Venia/ a èlenmi
jej správnej rady sú lekári. Svojou odbornosou sa mienia zaruèi za kvalitu poskytovaných opatrovate¾ských sluieb. Garantom
kvality poskytovaných sluieb je
aj tatutárny zástupca s dlhoroènými skúsenosami v oblasti opatrovate¾ských sluieb.
Výkonnými pracovníkmi sú opatrovate¾ky a zdravotné sestry
s praxou v odbore, pod¾a potreby
s ukonèeným vyím odborným
vzdelaním /diplomovaná sestra
a pod./.
Naim cie¾om je zabezpeèi komplexnú opatrovate¾skú starostlivos pre starích, chorých a imo-

bilných obyvate¾ov Bratislavy
a okolia /Bratislavský samosprávny kraj/ a Nitrianskeho kraja, ale aj pre deti. Venia n.o. ponúka kvalitné, adresné a efektívne sluby, ako aj pripravenos
diskutova a riei problémy
klienta. Starí obèania, najmä
imobilní alebo neschopní sa postara o seba z iných dôvodov
Okrem starích obèanov nezabúdame ani na mladiu generáciu,
zamestnaných ¾udí. Ponúkame
pre nich efektívne zorganizovanie /èasovú optimalizáciu/ lieèebného reimu v prípade zloitých
vyetrení, operácií a rehabilitaèného programu.
Opatrovate¾ská sluba sa zameria najmä na osobnú hygienu
klienta, úpravu jeho lôka a okolia, pomoc pri obliekaní, ohriatie
jedla a kàmenie. Pod¾a potreby
zabezpeèíme aj donáku stravy.
Môeme poskytnú aj pomoc pri
prácach spojených s udriavaním domácnosti, s bytovou hygienou, bený nákup potravín.
Zabezpeèíme kontakt klienta so
spoloèenským prostredím. Pod
tým rozumieme sprevádzanie na
lekárske vyetrenie, prípadne na
úrady, predèítavanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných
záleitostí. U pacientov so pecifickým ochorením zabezpeèíme
dodriavanie reimu, ktorý ochorenie vyaduje.
Deti
Ponúkame opatrovanie cez deò,
v poobedòajích i veèerných hodinách. Poskytneme opatrovate¾skú slubu rodinám, kde potrebujú zabezpeèi starostlivos
a doh¾ad k svojim deom v prípade neprítomnosti rodièov. Okrem
zabezpeèenia doh¾adu nad zdravým dieaom poèas neprítomnosti rodièov, èi u cez deò alebo
vo veèerných hodinách, ponúkame aj starostlivos o choré deti.
Keïe zamestnávame detské
sestry s praxou, garantujeme dodriavanie lieèebného reimu poèas akútneho ochorenia, ale aj
odbornú starostlivos o postihnuté diea, vyadujúce peciálny reim.
Viac informácií: www.venia.sk,
02/55 56 47 09, 0908 765 634

Domov dôchodcov

Napriek vetkým predsudkom
a zauívaným jednostranným
hodnotením tejto intitúcie treba
po pravde poveda, e v súèasnosti je Domov dôchodcov a domov sociálnych sluieb pre dospelých Katie¾ zariadením, ktoré
poskytuje kvalitné sluby a starostlivos. Najmä v kritických situáciách, kedy rodina u nie je
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schopná zabezpeèi opateru
a starostlivos v poadovanom
rozsahu. Pri umiestnení dôchodcu alebo invalidného dôchodcu
sa podáva iados. Umiestnenie
v domove má riei sociálnu núdzu, èo neznamená len finanènú
tieseò, ale najmä okolnosti, v ktorých sa iadate¾ ocitol - odkázanos na pomoc iných. Domov dôchodcov poskytuje sluby opatrovania, ubytovania, rehabilitáciu, kultúrne a rekreaèné sluby,
zabezpeèuje zdravotnú starostlivos a ïalie nevyhnutné sluby
spojené s opaterou a ubytovaním. Dôchodcovia si z dôchodku
platia èas nákladov. Výka úhrady je stanovená Veobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
Výka príspevku, ktorý platí dôchodca závisí aj od kapacity izby,
v ktorej je ubytovaný, v domove
sú izby jedno, dvoj a trojlôkové,
imobilní klienti sú ubytovaní aj na
tvorlôkových izbách. Priemerná výka úhrady za sluby je cca
6000 Sk, èo predstavuje viac ako
tretinu celkových nákladov.
Pod¾a slov riadite¾ky Dr. Viery Nagyovej okrem príspevku z rozpoètu BSK chce podporova
chod domova aj OZ Dôstojnos
ivota, ktoré zaèalo pôsobi pri
domove. Usiluje sa získa dary
a finanèné prostriedky pre skvalitnenie sluieb, ktoré domov poskytuje. V minulých rokoch získali na úèet darov DDaDSS viac
ako milión korún, ktoré investovali nielen do vybavenia, ale aj
do obnovy priestorov. Klienti sa
riadia domovým poriadkom, ktorý urèuje základné pravidlá, vo¾ný èas môu trávi mimo domova. V zariadení je k dispozícii ve¾ká kninica, spoloèenská miestnos, vïaka prostriedkom z grantov je tu aj dielòa s tkáèskym
stavom s monosou sebarealizácie pri ruèných prácach. Tieto
aktivity vyuívajú najmä mobilní
klienti.
Hlavná 13, 900 31 Stupava 1
Tel.: 02/65934711-2
Fax: 02/65934711-2
E-mail: dd.kastiel@stonline.sk

Na záver

Sociálna politika mesta je dôleitou oblasou a dotýka sa ve¾kej
èasti jeho obyvate¾ov. Od tejto
politiky sa odvíja nielen spokojnos obèanov, ale aj spoloèenská
atmosféra v meste, èi sme
schopní urobi vetko pre deti
nau budúcnos a èi sme schopní empatie a solidárnosti s generáciou, ktorá preíva roky zaslúeného odpoèinku.
- spracoval P. Slezák -

spravodajstvo

Podiel triedeného
odpadu rastie

smetných koov na exkrementy. Boli by rozmiestnené po celom
meste v poète cca 10 - 15 ks, s priloenými vrecúkami. Predseda komisie Ing. iak kontatoval, e ak v rozpoète nie je poloka na nákup
koov, treba pripravi návrh na zmenu rozpoètu, pretoe ide o závaný problém, s ktorým sa treba èo najskôr vysporiada.
-mt-

Stupava - Predseda komisie ivotného prostredia Ing. ¼ubomír iak
20. februára zvolal rokovanie, na ktorom okrem iného boli prejednané problémy - postup pri jarnej deratizácii, roèné hodnotenie výsledkov separovaného odpadového hospodárstva, projektový zámer odkanalizovania mesta, súèasný stav plnenia ustanovení VZN o draní
zvierat na území mesta. Tajomníèka komisie Ing. Malvína Tóthová
informovala o príprave na jarnú deratizáciu. Termín uskutoènenia deratizácie je stanovený od 14.4.2008 do 9.5.2008 a obèanom sa oznámi obvyklým spôsobom a to prostredníctvom mestského rozhlasu
a na úradných tabuliach. Podmienky na vykonávanie deratizácie sú
za-kotvené vo VZN Mesta Stupava è. 3/1999 o vykonávaní ochrannej
deratizácie a dezinsekcie.
Roèné vyhodnotenie výsledkov separovaného odpadového hospodárstva predloila Ing. Konswaldová s kontatovaním, e v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi bol opä zaznamenaný nárast v mnostve
triedeného komunálneho odpadu.
Za rok 2007 sa odovzdalo spolu 220 030 kg vyseparovaného tuhého
komunálneho odpadu (TKO). Pri prihlásenom poète obyvate¾ov k trvalému pobytu 8682 to èiní 25,3 kg TKO na jedného obyvate¾a. Bilancia celoroèných príjmov (vrátane príspevku z recyklaèného fondu)
a výdavkov za II. polrok 2007 predstavuje stratu cca 688 tis. Sk. Pod¾a
tatistiky (pozri tabu¾ku) mnostvo vyseparovaného odpadu síce
rastie, ale zvyujú sa aj náklady spojené so zberom. Na skládke tak
bolo uloených len 195 ton zmesového (netriedeného) TKO, keby sa
odpad netriedil bolo by to 415 ton odpadu.
Druh odovzdanej komodity, mnostvá v kg 2004 2005
Papier a lepenka (200101)
32270 66320
Sklo (200102)
21150 27320
Plasty (200139)
0
6570
Tetrapaky (150105)
0
4980
iarivky (200121)
120
0
Vyradené elektr. zar. s nebezpeè. èasami(200135)
1720 1940
Vyradené el.zar. (200136)
0
0
Vyrad. Zar. obsahujúce chlórfluór - chlad., mraz. (200123)
1160 1030
Odpadové oleje(130208), oleje a tuky(200126)
350
440
Odpadové farby a laky(080111)
930
1120
Obaly obsahujúce zvyky neb. Látok (160103)
170
80
Olovené batérie (200133)
4980 2400
Opotrebované pneu (160103)
0
0
Kyseliny (200114)
0
0
Spolu
62850 112200

2006
96740
41400
14048
18940
150

2007
118880
60790
19300
8050
40

2150
0

2620
2030

100

160

340
0

200
0

1650
2415
5540
0
183473

830
1900
4430
800
220030

O projektovom zámere intenzifikácie èistiarne odpadových vôd informoval riadite¾ Vodární a kanalizácií Stupava Blaej Fabián. Vzh¾adom
na rastúci poèet obyvate¾ov a rozsiahlu výstavbu je nutné rozírenie
súèasnej kapacity èistiarne z 12000 EO na 18000 EO. Rozírenie ráta
aj s vyou intenzifikáciou èistiarne, aby boli splnené poiadavky na
zloenie vypúaných odpadových vôd. Toho èasu pod¾a noriem EU
prekraèujeme povolené mnostvo v dvoch ukazovate¾och - zvýené
mnostvo fosforu (povolené 2 mg/l, skut. 4,04 mg/l) a dusíka (povolené 15 mg/l, skutoènos v roku 2007 bola 25,5 mg/l). Doterajie
normy tieto limity nesledovali, a po vstupe do EU sa tieto predpisy
sprísnili. Za nedodranie týchto limitov platíme správcovi vodného
toku pokutu vo výke 400 tis. Sk roène. Ïalie ukazovatele kvality èistiarne sú chemická spotreba kyslíka, biochemická spotreba kyslíka za
pä dní, a mnostvo nerozpustných látok vo vode. Tieto tri ukazovatele sú dodrané.
Riadite¾ mestského podniku technických sluieb Justín Mitina informoval o problémoch, ktoré spôsobujú nedisciplinovaní dritelia psov.
Po celom meste boli vylepené tabu¾ky zo zákazom venèenia psov na
trávnatých plochách verejného priestranstva. Pod¾a jeho slov tieto
tabule mali ivotnos 4 hodiny, vade ich naiel strhnuté, pohádzané
a znièené. Ïalej informoval, e zaèal výber dodávate¾a peciálnych

Rokovala komisia
Stupava - Komisia územného plánovania a výstavby zasadala dòa
19. februára s nasledovným programom:
1. Prerokovanie iadosti o zmenu stavby pred jej dokonèením "Penzión Kamo - prestavba", v k. ú. Stupava, ul. F. Kostku pre stavebníka
Trenkwalder, a.s., so sídlom Bratislava.
2. iados o vydanie záväzného stanoviska mesta k stavbe "Stupava
- obytný súbor ZIPAVA" - objekt "B", pre stavebníka ZIPP Bratislava
spol. s r.o., so sídlom Bratislava.
3. iados o zmenu územného plánu mesta Stupava na pozemkoch
parc. è. 3900, 3901, 3899/4, 3899 k. ú Stupava, pre iadate¾ov: Ing.
Jaroslava Barusová a Ivan Vanek, obaja bytom Stupava.
4. iados o zmenu územného plánu mesta Stupava na pozemkoch
parc. è. 2027/2 a 2027/4 k. ú. Stupava, pre iadate¾a Ing. Duana Paulíka, bytom Stupava.
5. Rôzne.
Predseda komisie Miroslav Foltín k prvému bodu privítal zástupcov
spoloènosti Trenwalder, a.s., spolu s projektantom stavby. Pripomenul skutoènos, e komisia sa vyjadrovala k danému stavebnému
návrhu na zasadnutí komisie dòa 07.08.2008 s nedoporuèujúcim stanoviskom z dôvodu nadmerného prekroèenia kapacity lôok v ubytovacom zariadení, nedostatku parkovacích miest a prekroèenia podlanosti objektu v danej funkènej ploche.
Predseda predstavenstva spoloènosti Trenkwalder, a.s., Ing. ¼ubo
Sirota v krátkosti predstavil spoloènos. Zhrnul doterají priebeh a následne zdôvodnil ich zámer.
Po prezentovaní návrhu a diskusie komisia doporuèila, aby investor
repektoval urbanistické intervencie stabilizovaného územia záväznej
èasti "D" územnoplánovacej dokumentácie mesta Stupava, (neprekroèi výkovú hladinu v danej ploche o viac ako jedno podlaie od
najvyej stavby v danej ploche, repektovanie typu striech v danej
ploche, a iné). V prípade záujmu zrealizova predloený návrh, to jest,
nadstavi plnohodnotné podlaie, resp. podlaie prestreené manzardovou strechou, je potrebné poiada o zmenu územného plánu mesta (zmenu regulatívov v danej ploche).
Tajomník komisie Ing. Roman Vigh oboznámil èlenov komisie s projektom stavby "Stupava - obytný súbor ZIPPAVA" - objekt "B", ktorý
bude realizova spol. ZIPP Bratislava s. r.o., so sídlom Bratislava. Navrhnutý bytový dom "B" dopåòa a uzatvára obytný súbor ZIPPAVA
v jeho severnej èasti, pozdå hranice pozemkov investora. Pozostáva
zo tyroch sekcií s kapacitou 56 bytových jednotiek. Vetky sekcie
majú jedno spoloèné podzemné podlaie pre garáovanie, parter
s prenajímate¾nými priestormi a tyrmi nadzemnými podlaiami s bytmi. Parkovanie je rieené ako na teréne na pozemku investora, tak aj
v garái. Na teréne je kapacita doplnená o 20 parkovacích miest, jednoúrovòová gará je rieená v suterénnom priestore objektu s kapacitou 36 vo¾ných státí a 7 samostatných garáí, prístupná je samostatnou exteriérovou rampou.
Komisia iados o záväzné stanovisko k umiestneniu stavby "Stupava
- obytný súbor ZIPAVA" - objekt "B" nedoporuèuje, nako¾ko neboli splnené odporúèané podmienky zo zasadania komisie územného plánovania mesta zo dòa 05.11.2003. iada spracova túdiu zaaenosti na dané územie.
Komisia prerokovala iados o zmenu územného plánu mesta Stupava na pozemkoch parc. è. 3900, 3901, 3899/4, a 3899 k. ú. Stupava,
týkajúcu sa zmeny regulatívov max. indexu zastavanosti pre iadate¾a
Ing. Jaroslavu Barusovú a Ivana Vaneka.
Navrhované zvýenia indexu zastavanosti komisia nedoporuèuje, nako¾ko zvýenie indexu predstavuje prehustenie obytnej zóny objektmi
predovetkým na úkor zelene, èo by v koneènom dôsledku narúalo
objemové stvárnenie celkového charakteru sídla.
Tajomník komisie oboznámil èlenov so iadosou o zmenu územného
plánu mesta Stupava na pozemkoch parc. è. 2027/2 a 2027/4 k. ú.
Stupava z funkènej plochy "Výroba, sklady, distribúcia a technická
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rôzne
vybavenos" na novonavrhovanú funkènú plochu "Malopodlaná bytová zástavba", urèenú na výstavbu rodinných domov, pre iadate¾a
Ing. Duana Paulíka, bytom Stupava.
Èlenovia komisie vyie uvedenú zmenu územného plánu na pozemkoch parc. è. 2027/2, 2027/4 k. ú. Stupava nedoporuèujú. Dôvodom
je umiestnenie pozemkov v severnej èasti mesta Stupava, konkrétne
v okrajovej èasti, v dotyku so spoloènosou DURA, s.r.o., kde sú sústredené výrobné aktivity, ktoré by negatívne vplývali na obytnú výstavbu.
V bode Rôzne Komisia územného plánovania a výstavby mesta Stupava doporuèuje, aby sa investori obytných areálov finanène spolupodie¾ali na budovaní predkolských zariadení, nako¾ko kapacity
materských kôlok sú u v súèasnosti vyèerpané.
-vigh-

iadajú kolaudáciu
Stupava - Na Mestský úrad Stupava bola dòa 18. februára doruèená
petícia obèanov, ktorí iadajú skolaudovanie parkoviska na Hlavnej
ulici a umonenie vyuívania priestorov prenajatých na podnikanie
(práce na fasádach). Vedúci odboru výstavby a ivotného prostredia
¼ubomír Illi v odpovedi zo dòa 5. marca okrem iného uviedol, e stavba parkoviska je súèasou projektu Regenerácia centrálneho verejného priestoru mesta Stupava a preto nie je moné ju vyèleni z celku
- skolaudova a odovzda do uívania samostatne. Zmluva je uzatvorená tak, e preberanie postupne, bez toho, aby boli ukonèené technicky samostatné celky nie je moné. Moná je vak dohoda dodávate¾a s mestom o postupnom preberaní diela, ak dodávate¾ po ukonèení prác na stavebných objektoch poiada mesto o zaèatie preberacích prác. Vzh¾adom na to, e práce nie sú ukonèené nepredpokladá
sa, e sa tak stane v predstihu, teda skôr, ako je to zmluvne dohodnuté. V danej situácii a v zmysle podmienok zakotvených v zmluve,
nie je moné vyhovie poiadavkám uvedeným v petícii.
-msú-

prehliadka v spolupráci so salónom STRAS s Janette Vlèekovou.
(jarné trendy líèenia...)
p. Floreková /odborné poradenstvo v oblasti lieèebnej výivy/
Edita ipeky /odborníèka na chudnutie/ - porozpráva a predvedie ako
správne cvièi a udra si telo v dobrej kondícii.
Na poèúvanie bude hra Borek Suchánek /uèite¾ s Umeleckej koly
v Stupave/
Vstupné: 200,- Sk (vrátane obèerstvenia), predpredaj v kancelárii KD,
02/65934312 p. Mózová
Cestománia s besedou
Stupava - Mestské kultúrne a informaèné centrum pripravilo v spolupráci s pánom Mgr. Jánom Manèukom besedu spojenú s premietaním DVD o krajinách ktoré navtívil v rámci CESTOMÁNIE. Beseda
sa uskutoèní v stredu 9. apríla 2008 od 18,00 hod. na I. poschodí
v KD /vchod od Kúpe¾nej ulice/. Program bude trva cca 3 hodiny aj
s besedou. Vstup je vo¾ný.
Pripravujeme Deò Zeme
Stupava - Mestské kultúrne a informaèné centrum v spolupráci s obèianskym zdruením Envirosvet, ktoré pôsobí pri kultúrnom dome,
pripravujú Deò Zeme, ktorý sa uskutoèní 20. apríla (nede¾a) v areáli
Sedliackeho dvora. Podujatie bude zamerané na ochranu ivotného
prostredia v podmienkach náho mesta. Sú pripravené interaktívne
hry pre deti, priestor pre diskusiu s predstavite¾mi mesta, ktorí majú
v kompetencii ochranu ivotného prostredia, likvidáciu odpadov, ich
triedenie a podobne. Nede¾òajie popoludnie spestrí aj koncert country skupiny, draba sponzorských darov, výaok z nej je urèený na
podporu environmentálnych aktivít pre deti. Pre prvých dvesto návtevníkov podujatia je pripravený darèek - plátená nákupná taka,
ako alternatívne rieenie pouívania jednorázových plastových taiek.
Súèasou podujatia bude i výstavka prác detí na tému, èo sa im páèi
resp. nepáèi vo vzahu k stupavskému ivotnému prostrediu. V Kultúrnom dome sa budú premieta prírodopisné dokumentárne filmy.
Viac informácií o programe prinesieme v aprílovom vydaní Podpajtúnskych zvestí.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC
Hovorené slovo - "Konc jak ivé"
V sobotu 26.apríla 2008 o 15,00 hod. sa uskutoèní v Gajaroch Regionálna prehliadka v prednese hovoreného slova "Konc jak ivé". Od
KD v Stupave pôjde autobus o 14,00 hod. Záujemci sa môu prihlási
osobne v Kultúrnom dome, alebo telefonicky na t.è.65 934 312. Dopravné (autobus) 60,- Sk.

Nahláste zmeny
Mestský úrad v Stupave, oddelenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Vás iada, aby ste v lehote do
10.4.2008 oznámili zmeny v poète osôb v domácnosti, ktoré vznikli
v priebehu roku 2007 (narodenie detí, úmrtie - aj v r. 2008, prisahovanie sa alebo odsahovanie). V prípade, e máte vo svojom dome
alebo byte nájomníkov je tie nutné túto skutoènos oznámi.
Zmeny môete nahlási osobne na Mestskom úrade v kanc. è. 5, telefonicky na tel. è. 60 200 911 alebo e-mailom na adrese: popl.odpady
@stupava.sk.

MKIC Stupava pripravuje
Dámsky veèierok alias babinec
Stupava - Na prvý dámsky veèierok v tomto roku pozývame vetky
dámy, ktoré majú chu stretnú sa v priate¾skom duchu a pri dobrej
nálade. Dámsky veèierok sa koná v sobotu 5. apríla od 17.00 hodiny
v sále Kultúrneho domu. V programe vystúpia:
Gabriela Vilemová /vyrába predmety z drôtu/
Miriam Piaèková /majite¾ka módneho salónu MEPOS/ - módna

Zájazd na výstavu Flora Olomouc 2008
Mestské kultúrne a informaèné centrum pripravuje autobusový zájazd
na Jarní Floru v Olomouci, ktorý sa koná v nede¾u 27. apríla. Okrem
výstaviska máte monos navtívi prekrásne skleníky (palmový, kaktusový, tropický, subtropický a botanickú záhradu) Odchod od KD
o 7.00 hod, predpokladaný návrat cca 21.00 hod. Dopravné: 400,- Sk,
vstupenku si na mieste platí kadý sám (dospelí 80 Kè, dôchodcovia
60 Kè, deti 20 Kè, rodinné vstupné 150Kè (2 dospelí + 1-4 deti do 15
rokov). Rezervácia: 02/6593 4312 p. Mózová
(Ne)tradièný Prvý máj
Stupava - Starí, si iste pamätajú masové prvomájové sprievody, po
ktorých nasledovali fronty pri stánkoch s peèienkami za pä a desa
káèées, lacným èapovaným pivom a kofolou. Mono nebudú ma
problém zaspomína si a s odstupom èasu s humorom a zmyslom
pre recesiu podpori mylienku zabavi sa v prvomájom týle starých
èias. Vo tvrtok 1. mája od 14.00 hodiny v Sedliackom dvore privítame
akúko¾vek recesiu, kohoko¾vek v "týlovom" obleèení, a práve týchto
nadencov a odválivcov poteíme peèienkou a pivom v starých
cenách, len si prineste drobné, aby sme vám nemuseli vyda! Nu
a oèakávame aj masu divákov, aby prili pozdravi vzácnych hostí na
tribúne.
Okrem recesie je pripravený program pre deti, koncert skupiny Arion
a dychovej hudby Májovanka.
V prípade, e máte záujem zapoji sa do prípravy manifestácie robotníkov, ro¾níkov a pracujúcej inteligencie volajte 02/6593 4312.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC
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inzercia

TICKETPORTAL V TINI CLUBE

A máte po problémoch...

e s p r e s s o

Plánujete najkrají Deò svojho ivota?
Plánujete svadbu, oslavu ivotného jubilea?
Ponúkame vám priestory ve¾kej sály Kultúrneho domu
(od 50 do 150 hostí)
- k dispozícii priestor pre catering
- parkovisko
- k dispozícii piatok - nede¾a (pod¾a dohody)
- miesto pre fajèiarov
- atòa so slubou
- zabezpeèíme program - privítanie, odèepèenie
BONUS - alkoholické a nealkoholické nápoje za vae ceny
a pod¾a vaej chuti!

TINI CLUB
NOVÁ KOLEKCIA
HORÚCEJ ÈOKOLÁDY
V 32 CHUTIACH

Vás pozýva
nede¾a - tvrtok: 18:00 - 24:00
piatok - sobota: 18:00 - 02:00
Stupava 900 31
Agátová 16
Kultúrny dom
tel: 02/6593 5833

NOVÉ PREDAJNÉ MIESTO OD 18-24 HOD.

Rezervácia na rok 2008:
info@msks-stupava.sk, 02/65934312,
kancelária Kultúrneho domu vchod od ulice Kúpe¾nej.

Rybári pozývajú
Stupava - Obvodná organizácia SRZ Stupava pri MsO Záhorie oznamuje svojím èlenom termíny brigád na rok 2008: 26.4., 27.4., 27.9.,
28.9., 11.10. a 12.10. Zraz úèastníkov je na Vachálkovom rybníku
vdy o 8.00 hodine. So sebou si prineste pracovné náradie a èlenský
preukaz k potvrdeniu úèasti na brigáde.

Oznamujeme, e Detské preteky na Vachálkovom rybníku sa
konajú 10. mája od 8.00 do 12.00 hod. Info: 02/6593 3372
alebo osobne v predajni Rybárske potreby Mást (Hviezdoslavova ulica). tartovné rybárske lístky budú v predaji na
mieste pretekov pred ich zaèatím.
Rybárske lístky pre èlenov SRZ sú v predaji V Rybárskom dome na
Staniènej ulici v Zohore a to vo tvrtok a v nede¾u od 16.00 do 19.00
hod. V Stupave na Mestskom úrade si môete zakúpi roèné a trojroèné rybárske lístky v kancelárii p. Vainovej.
-jánoík-

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV

NA PRENÁJOM
V STUPAVE

Záruèné opravy, sezónne údrby a uvedenia do prevádzok

Richard Baleja, Mlynská 1001/5
900 31 Stupava, tel.: 0908 730 403, 02/ 6593 6646
Znaèiek:
PROTHERM
JUNKERS
VAILLANT
LEBLANC
BUDERUS
GEMINOX
DESTILA
QUADRIGA
JOHN WOOD

n obchodné priestory v centre
n kancelárske priestory

Fvýkup a predaj
Fmotorových vozidiel
Fpredaj náhradných dielov,
Folejov, mazív, autokozmetiky
FOdahová sluba NON STOP (0903 462 782)

n skladové priestory od 50 m2

likvidácia vozidiel NON STOP

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

Viac informácií na tel èísle

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

0902 16 00 19
-8-

Fpredaj pneumatík a PNEUSERVIS
Fpoièovòa prívesných vozíkov
Fpieskovanie okien CAR CODE
Fpredaj LPG na ÈS
Fvýmena PB f¾ia

Uzatváranie povinného zmluvného poistenia
a havarijného poistenia, ako i majetku
v poisovni OTP GARANCIA

inzercia

Najväèie kody napáchala na Záhorí, pozdå hranièného toku rieky Morava

Víchrica Emma zasiahla aj Stupavu
Klimatické zmeny sa stále viacej
podpisujú na prekvapeniach,
ktoré nám prináa poèasie. Náhle oteplenie a rýchly odchod zimy sprevádzala víchrica, ktorú
poeticky nazvali Emma. Cez víkend a najmä v sobotu 1. marca
sa prehnala Európou a zasiahla
aj nae územie. Vybúrila sa na
Záhorí, co sme teda neèekali a
boli sme z toho dos mimo.V Malackách víchor zasiahol Zámocký
park v okolí historického Pálfiho
katie¾a. Povyvracal stároèné
stromy a miestami pokodil aj rekontruované murované oplotenie. Za obe padlo okolo sto stromov. Pod¾a primátora mesta Jozefa Ondrejku ich historickú
a spoloèenskú cenu mono odhadnú aj na 10 miliónov korún.
Vietor postàhal kridly aj zo strechy paláca a mesto bude musie
h¾ada prostriedky na rýchlu
opravu, aby jarné dade nenaruili vnútorné steny. Ïalie kody vznikli aj mnohým Malaèanom, ktorým popadané stromy
pokodili strechy a postàhali
elektrické vedenie. Ete aj dnes
boli niektoré domácnosti bez
elektrického prúdu. Borovicovým
lesom v okolí Malých Levár spôsobila veterná smr doslova
kalamitu. Vyvrátené a polámané
stromy sa dajú ráta po stovkách.
Vari najhorie dopadla známa
rekreaèná oblas Rudava, kde
víchor váne pokodil pribline
70 chát. Na odstraòovaní následkov pracovali prísluníci Hasièského a záchranného zboru
s akou technikou a motorovými
pílami. Mnohé stromy leali skríené na strechách chát a ich
uvo¾nenie si vyadovalo od hasièov nemalú dávku fyzickej kondície a profesionálnej zdatnosti.
Pod¾a rozsahu kôd mono predpoklada, e práce budú pokraèova ete nieko¾ko dní, ak nie
týdòov. Navye pokodené chaty bude zrejme potrebné v noci
strái, lebo sa stali terèom rôznych vykrádaèov z okolitých
obcí.
Do Stupavy dorazila akoby uspokojená so svojím dielom skazy
a naastie sa jej vyèíòanie obilo
len vyvrátením nieko¾kých stromov v Obore, odtrhnutou strechou na bytovom dome na Vajanského ulici a odtrhnutím nie-

ko¾kých satelitov. Opä si to odniesla strecha kostola, strhla nieko¾ko desiatok kridlíc zo strany
od parku. Horie to bolo s výpadkom prúdu, ten potrápil domácnosti, ale aj firmy. V Zohore
dokonca spadla nafukovacia hala tenisového klubu. Èarovanie
so zapínaním prúdu mono "odpálil" elektrotechniku a poèítaèe,

vali za raritu, o akej sme zvyèajne
poèuli len z rozprávania, no dnes
je u vetko inak. Pomaly sme si
zaèali zvyka na opakujúce sa
povodne a zaili sme u i zimu,
keï pod archou snehu padali
strechy. Takéto, ale i mnohé iné
ivelné udalosti, ktoré sú zrejme
dôsledkom klimatických zmien,
nás nabádajú k tomu, aby sme

ale hlavne, e sme to preili.
Mono ste si preèítali knihu, keï
u nebol prúd. Opä sme sa
mohli presvedèi, e s tým naim
víazstvom nad prírodou to nie je
a také isté a stopercentné.
-ps-

dôsledne prehodnotili nae
poistky, ktoré sme uzavreli mono u pred celými rokmi.
V èase, keï èlovek riei poistenie
domu alebo bytu sa ako najväèie riziko javí kráde, vlámanie,
vandalizmus, prípadne vytopenie
domu vodou z vodovodu alebo
z prasknutého radiátora. Málokomu zíde na um poriadne si pretudova poistné riziká a výluky
z poistenia v kategórii ivelných
udalostí. Dôsledkom toho môe

Na okraj

Ete pred pár rokmi sme na
Slovensku víchrice alebo poiare
v dôsledku úderu blesku povao-
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by ve¾ké sklamanie, keï poisovòa v prípade poistnej udalosti nepreplatí majite¾ovi nehnute¾nosti
takú èiastku, akú by potreboval
na úplné odstránenie kody.
Víchrica, krupobitie, archa
snehu
Poistenie pre prípad pokodenia
alebo znièenia vecí ivelnou udalosou je zvyèajne súèasou
vetkých poistiek nehnute¾ností a
domácností. Okrem rizík ako sú
povodne, záplavy, víchrice, krupobitie a úder blesku tu zvyèajne
nájdete aj náhly zosuv pôdy,
skál, pád lavín alebo zemetrasenie. Výpoèet mnostva nepravdepodobných rizík ako je
napr. pád meteoritu alebo výbuch sopky, ktoré poistka kryje,
môe by iba taktikou poisovne
ako na klienta zapôsobi. Ove¾a
dôleitejie je vimnú si výluky
z poistky pri pravdepodobnejích
udalostiach, ako je úder blesku
alebo víchrica.
V uplynulých rokoch sa slovenskom u párkrát prehnal poriadny vietor a zanechal za sebou kopec kody. Z h¾adiska poisovníctva sa za víchricu povauje prúdenie vzduchu dosahujúce
v mieste poistenia rýchlos minimálne 75 km/h. Okrem priamych
kôd ako je napr. pokodená
strená krytina, môe by ïalím
dôsledkom víchrice zateèenie
atmosférických zráok do pokodeného domu. Silný vietor môe
tie spôsobi pád stromu, stoiaru a iných vecí na budovu a tým
zapríèini kody na majetku.
Pokia¾ dôjde k takejto udalosti,
likvidátor z poisovne zaène preverova, èi vetky stavebné prvky,
materiály a kontrukcie zodpovedali normatívnym poiadavkám. Neèakajte, e vám nahradia
kodu v plnom rozsahu, pokia¾
usúdia, e strená krytina nebola
dostatoène pripevnená alebo
keï zistia, e poèas víchrice neboli dostatoène uzavreté vetky
okná a dvere. Rovnako je to aj pri
ïalích rizikách zahrnutých v poistke ako je koda spôsobená
krupobitím, atmosférickými zrákami alebo archou snehu.
Pod¾a:www.tvojdom.sk
Foto: L. Pukárová, L. Mózová

Záhorská Bystrica

Z rokovania miestneho
zastupite¾stva

Uznesenia z rokovania Miestneho zastupite¾stva
Bratislava- Záhorská Bystrica zo dòa 26.2. 2008
U z n e s e n i e è. 164/2008
zo dòa 26.2.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a ve
- d o m i e správu miestneho kontrolóra o dodatoènej kontrole zmlúv s RS
TEAM s.r.o a REBLOK s.r.o. v zmysle
uzn. è. 146/2007 zo dòa 18.12.2007.

V utorok 26. februára sa poslanci miestneho zastupite¾stva zili na
svojom druhom tohtoroènom zasadaní. V úvode rokovania sa poslanci v kontrole plnenia predchádzajúcich uznesení znovu zaoberali priebehom verejnej súae o logo Záhorskej Bystrice. Poslanec Mgr. Martin Besediè informoval prítomných o podmienkach súae a o ich publikovaní v druhom tohtoroènom èísle Podpajtúnskych zvestí. Zdôraznil, e termín podávania návrhov je do 30. apríla 2008. Znaènú pozornos poslancov u dlhiu dobu pútala nelichotivá situácia oh¾adne
internetovej stránky mestskej èasti. Zodpovednos za jej aktualizáciu
a spravovanie prevzal starosta Vladimír Kuboviè prostredníctvom poverenej osoby. V ïalom bode poslanci odsúhlasili správu z inventarizácie majetku mestskej èasti a menovali komisiu na likvidáciu vyradeného majetku. Zvýený poèet vyraïovaných hnute¾ností v tomto roku
súvisí s presahovaním miestneho úradu do nových priestorov, ktoré
boli vybavené novým nábytkom. Jednohlasne poslanci schválili návrh
veobecno-záväzného nariadenia o podmienkach chovu psov, ktoré
vypracoval prednosta miestneho úradu Ing. Eduard Pokorný. Rozsiahlu diskusiu medzi prítomnými poslancami podnietil starostom predkladaný návrh komunikaèných aktivít pre Miestny úrad, ktorý má za
cie¾ vzbudi u obyvate¾ov povedomie príslunosti k mestskej èasti
a zapájanie sa do verejných aktivít. Prvou takouto aktivitou by mala
by kampaò spojená s organizovaním jarnej brigády. Poslanci uloili
prednostovi vypracova návrh rozpoètu na spomenutú akciu v maximálnej výke 120 tisíc korún. V bode rôzne informovala poslankyòa
p. Liïáková o rokovaní komisie výstavby a dopravy vo februári 2008
oh¾adom rieenia dopravnej situácie pri zaèatí budovania Lamaèskej
brány, ïalej k túdiu obchodného centra firmy Baumax v blízkosti súèasnej obchodnej prevádzky Peugeot, a k intalácii dreveného kría,
ktorý by mal by umiestnený nad kameòolomom vo ve¾kosti 8 metrov.
Komisia sa tie zaoberala petíciou obèanov z ulice Zákutie na vybudovanie povrchu komunikácie, ktorú zobrala na vedomie.

U z n e s e n i e è. 165/2008
zo dòa 26.2.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e správu
o vykonaní inventarizácie majetku
v správe MÈ Bratislava - Záhorská
Bystrica k 31.12.2007
2. s ch v a ¾ u j e
a) návrh na vyradenie predmetov, navrhnutých ÚIK
b) likvidaènú komisiu na likvidáciu vyradeného majetku v zloení: Mgr. Besediè, Ing. Pokorný, p. Abíková, p. Veselá.
U z n e s e n i e è. 166/2008
zo dòa 26.2.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
VZN è. 2/2008, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky drania psov na
území MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica s úèinnosou od 15.3.2008.
U z n e s e n i e è. 167/2008
zo dòa 26.2.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
zmluvu o nájme nebytových priestorov
v objekte na ul. Èsl. tankistov 134 v Záhorskej Bystrici pre Kovohuty SK s.r.o.
Bratislava na dobu neurèitú od 1.4.
2008.

Jarné upratovanie
Miestny úrad Bratislava - Záhorská Bystrica a Komisia poriadková
a na ochranu ivotného prostredia pri Miestnom zastupite¾stve Bratislava - Záhorská Bystrica si dovo¾ujú oslovi vetkých obyvate¾ov mestskej èasti pri príleitosti organizovania Ve¾kého jarného upratovania
v intraviláne ako i v extraviláne Záhorskej Bystrice. Jarná brigáda sa
bude kona v sobotu 19. apríla 2008.Veríme, e nám vetkým záleí
na èistote a ochrane ivotného prostredia v ktorom ijeme a v ktorom
vyrastajú nae deti a spoloèným úsilím skrálime nau mestskú èas.
Mestská èas na tento deò zabezpeèila rozmiestnenie ve¾kokapacitných kontajnerov. I malým uprataním ulice pred svojim domom môete dopomôc ku krajej Záhorskej Bystrici.
Do jarného upratovania sa u tradiène zapájajú èlenovia miestnych
organizácií a zdruení: Dobrovo¾ný hasièský zbor, Drustvo podielnikov, Základná kola, Diagnostické centrum mládee i Po¾ovnícka spoloènos. Práve prièinením naich po¾ovníkov je kadoroène vyèistený
chotár Bystrice od mnohých divokých skládok.

U z n e s e n i e è. 168/2008
zo dòa 26.2.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
predloený návrh komunikaèných aktivít pre Miestny úrad Bratislava - Záhorská Bystrica, vypracovaný reklamnou
agentúrou i STEP
2. u k l a d á prednostovi MÚ
a) zabezpeèi úpravu rozpoètu v predloenom návrhu max. do výky 120
tis. Sk
b) vyui návrh komunikaèných aktivít
pri propagácii jarného upratovania verejných priestranstiev v MÈ Bratislava
- Záhorská Bystrica
3. s ch v a ¾ u j e termín jarnej smeny
na 19.4.2008.
U z n e s e n i e è. 169/2008
zo dòa 26.2.2008

OZNAM

Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a ve
d o m i e správu o stave konaní, delimitovaných Spoloènou stavebnou úradovòou v Devínskej Novej Vsi.
U z n e s e n i e è. 170/2008
zo dòa 26.2.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
odpredaj pozemkov vo vlastníctve hl.
m. SR Bratislavy v správe MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica p.è. 526, záhrada o výmere 324 m2 a p.è. 527/1,
záhrada o výmere 371 m2 v k.ú.
Záhorská Bystrica do vlastníctva Ing.
Jána Viléma za cenu 4500 Sk/m2.
U z n e s e n i e è. 171/2008
zo dòa 26.2.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
prenájom nebytového priestoru v poiarnej zbrojnici pre MVDr. Riglera od
3.3.2008 na dobu 5 rokov za cenu
2000 Sk/m2 roène.
U z n e s e n i e è. 172/2008
zo dòa 26.2.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
zmenu nájomcu nebytového priestoru
v objekte na ul. Èsl. tankistov è. 134
z pôvodného názvu M.K. Bratislava na
I.K. Bratislava.
U z n e s e n i e è. 173/2008
zo dòa 26.2.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu predsedníèky komisie
výstavby a dopravy p. Liïákovej
2.  i a d a starostu, aby inicioval komplexnú prípravu výstavby tvorprúdovej komunikácie medzi Lamaèom a Záhorskou Bystricou a o výsledkoch priebene informoval MZ.
U z n e s e n i e è. 174/2008
zo dòa 26.2.2008
Miestne zastupite¾stvo r u  í bod 2)
uzn. è. 157/2008 zo dòa 29.1.2008
o predloení návrhu VZN o urèení výky nájomného za pozemky a nebytové
priestory v správe alebo vo vlastníctve
MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica.
U z n e s e n i e è. 175/2008
zo dòa 26.2.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
finanèné prostriedky do reprezentaèného fondu starostu MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica na rok 2008 vo výke
50 tis. Sk.

Riadite¾stvo Základnej koly s materskou kolou Hargaova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica prijme ihneï uèite¾a matematiky na èiastoèný úväzok - 15 hodín, môe by aj dôchodca. Bliie informácie
na tel.è. 02/6595 6115, 0910 902 555, e-mail zshargasova@
centrum.sk
PaedDr. Alena Janèeková,riadite¾ka

Aj s takýmto neporiadkom museli bojova
nai po¾ovníci poèas jarného upratovania
v minulom roku.
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Záhorská Bystrica

Schválené
Veobecno-záväzné nariadenie
o podmienkach chovu psov na území mestskej èasti
Bratislava - Záhorská Bystrica

Veobecno-záväzné nariadenie mestskej èasti prináa niektoré nové úpravy v oblasti chovu psov na území Záhorskej Bystrice. Riei
otázku evidencie zvierat, zásady pohybu zvierat, stanovuje miesta,
kde je pohyb psov zakázaný. V neposlednom rade vymedzuje povinnosti majite¾ov psov v oblasti dodriavania èistoty na verejných
priestranstvách, ktoré v naej mestskej èasti bývajú v poslednom èase neúmerne zneèisované psími exkrementami. Pre zlepenie informovanosti obèanov Záhorskej Bystrice a drite¾ov zvierat prináame
výber aiskových paragrafov nariadenia mestskej èasti nadobúdajúceho úèinnos 15.marca 2008.

Evidencia psov

(1) Psa, ktorý podlieha evidencii
prihlási jeho drite¾ na Miestnom
úrade mestskej èasti BratislavaZáhorská Bystrica (ïalej len
"úrad") na tlaèive, ktoré mu na
poiadanie vydá referát daní a
poplatkov, inak sa dopustí priestupku pod¾a osobitného predpisu.
(2) V prihláke na evidenèné úèely psa je jeho drite¾ povinný
uvies:
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov,
v ktorom sa pes zdriava, ak sa
umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu drite¾a psa,
c) tetovacie èíslo alebo údaj o èipovaní psa, ak ho pes má,
d) skutoènos, e pes pohrýzol
èloveka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepouil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
(3) Po predloení vyplnenej prihláky úrad overí úplnos jej údajov, potvrdí drite¾ovi splnenie
prihlasovacej povinnosti a vydá
mu evidenènú známku psa (ïalej
len "známka").
(4) Prvú známku vydáva úrad odplatne za sumu 50,- Sk
(5) Drite¾ sa môe rozhodnú na
oznaèenie psa vyui aj metódu
èipovania na vlastné náklady.
Èipovanie nezbavuje drite¾a
povinnosti oznaèi psa aj známkou.
(6) Kadú zmenu údajov uvedených v odseku 2 je drite¾ povinný do 30 dní od zmeny nahlási
na úrad. Úradu tie oznamuje
stratu alebo úhyn psa. K oznámeniu o úhyne psa priloí potvrdenie osoby oprávnenej na na-

kladanie s biologickým odpadom o prevzatí uhynutého psa
alebo potvrdenie veterinára v prípade utratenia psa.
(7) Neúplné alebo nepravdivé
údaje v prihláke sa postihujú
ako priestupok pod¾a osobitného
predpisu.
(8) Známkou drite¾ psa preukazuje totonos psa. Známka musí
by vidite¾ne umiestnená na obojku psa a je neprenosná na iného
psa.
(9) Poruenie povinností uvedených v odseku 8 sa postihuje ako
priestupok pod¾a osobitného
predpisu.
(10) Odcudzenie, znièenie alebo
stratu známky je drite¾ psa povinný do 14 dní odvtedy èo odcudzenie, znièenie alebo stratu
známky zistil oznámi úradu, inak
sa dopustí priestupku.
(11) Úrad vydá drite¾ovi psa,
ktorý si splnil oznamovaciu povinnos pod¾a odseku 10 náhradnú známku za odplatu vo výke
100,- Sk.
(12) Poplatok za psa sa platí
pod¾a osobitného predpisu.
(13) Ak pes pohryzie alebo poraní èloveka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, je drite¾, prípadne ten,
kto psa viedol, povinný bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní oznámi túto skutoènos úradu písomne alebo ústne
do zápisnice, ak tak neurobil drite¾ psa v oznámení o zmene
evidencie psa. Nesplnenie tejto
povinnosti sa postihuje ako priestupok pod¾a osobitného predpisu.
(14) Oznámenie pod¾a odseku
13 mono urobi aj faxom alebo
elektronickou potou. V takom
prípade sa musí dodatoène do 7

dní zasla písomné oznámenie.
(15) Drite¾ nebezpeèného psa a
ten, kto nebezpeèného psa vedie, je povinný oznámi svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto nebezpeèného psa
vedie, je povinný oznámi osobe,
ktorú pes pohrýzol, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu drite¾a psa. Súèasne je povinný skutoènos, e pes pohrýzol èloveka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepouil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi,
oznámi finanènému oddeleniu referátu daní a poplatkov úradu.

¾udí a na miestach, oznaèených
znaèkou "Zákaz vo¾ného pohybu
psov".

Vo¾ný pohyb
psov
(1) Vo¾ný pohyb psa v intraviláne
obce je veobecne zakázaný.
Priestranstvo, na ktorom je vo¾ný
pohyb psa povolený, je vidite¾ne
oznaèené znaèkou "Vo¾ný pohyb
psov". Ten, kto psa vedie, musí
urobi vhodné opatrenia, aby vo¾ne sa pohybujúci pes neopustil
vyhradený priestor.
(2) Kadý, kto sa pohybuje v blíz-

Obmedzenia
vstupu a vo¾ného pohybu psov

(1) Vstup psa na verejné priestranstvo je povolený iba v sprievode osoby, ktorá ho vedie.
(2) Vstup so psom je zakázaný:
a) do detských ihrísk a pieskovísk a k nim priliehajúcich plôch
verejnej zelene,
b) do areálov kolských a predkolských zariadení,
c) do portovísk a tadiónov prístupných verejnosti,
d) do zdravotníckych zariadení,
e) na Námestie Rodiny
f) na trhovisko, tovarové burzy,
h) do vetkých verejnosti prístupných budov a plotom ohradených priestorov,
i) na vetky plochy verejnej zelene a na ostatné miesta, oznaèené zákazom vstupu so psom
okrem prípadov, kedy to prevádzkový alebo iný poriadok
vlastníka, nájomcu, iného uívate¾a alebo správcu takejto nehnute¾nosti dovo¾uje.
Zákaz vstupu so psom musí by
vidite¾ne oznaèený znaèkou "Zákaz vstupu so psom". Text na
znaèke môe by nahradený piktogramom. Oznaèenie zabezpeèí
osoba, ktorá má k nehnute¾nosti
právny vzah, na vlastné náklady.
Zákaz sa nevzahuje na vodiacich psov nevidiacich.
(3) Vo¾ný pohyb psa je zakázaný
na verejných priestranstvách
a na miestach, kde sa pohybuje
alebo zhlukuje väèie mnostvo

- 11 -

kosti priestranstva vymedzeného
pre vo¾ný pohyb psov, je povinný
dba na primeranú opatrnos.
Vstup do takto vyhradeného
priestoru je na vlastnú zodpovednos.
(3) Za vo¾ný pohyb psa sa nepovauje pohyb vodiaceho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je
na základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie.

Èistenie
verejných
priestranstiev
(1) Kadý, kto psa vedie po verejnom priestranstve, je povinný
ma pri sebe vhodný obal na odstraòovanie psích výkalov. Pevne
uzavretý obal s výkalmi vhodí do
kontajnera vyhradeného na zhromaïovanie psích výkalov oznaèeného nápisom "Kontajner na
psie výkaly". Text na kontajneri
môe by nahradený piktogramom.
(2) V prípade, e psie výkaly odstráni mestská èas, drite¾ nahradí mestskej èasti náklady potrebné na odstránenie výkalov.
Náhrada nákladov nebráni uplatneniu postihu za priestupok pod¾a osobitného predpisu.

rôzne

Mestská polícia
informuje

Dostali odpoveï
(dokonèenie zo strany 3)

Stupava - Hliadka MsPo v januári rieila priestupky: poruenie VZN
mesta Stupava, zaberanie verejného priestranstva jeden v blokovom
konaní, tyri upozornením., zneèisovanie ovzduia - pálenie jeden
upozornením o podmienkach drania psov na území mesta - dva
v blokovom konaní, tyri upozornením. Poruenie zákona è.315/1996
Z.z. a vyhláky è.327/1997 Z.z. - tridsajeden v blokovom konaní, jedenás upozornením. Zabezpeèovala odstraòovanie starých vozidiel
a vrakov jedno vozidlo je v rieení, jedno bolo odstránené. Priestupky
pod¾a zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch: voèi majetku - tyri upozornením, voèi obèianskemu spolunaívaniu - pä upozornením.
V uvedenom období bolo udelených tridsatyri pokút v blokovom
konaní vo výke 9.200,- Sk, 3 priestupky boli rieené odstúpením na
prísluný orgán. Mestská polícia Stupava riei priestupky priamo na
mieste, alebo v priestupkovom konaní, aby odstupovala len tie priestupky, ktoré u nemôe pre povahu priestupku doriei a je nutné ich
odstúpi na dorieenie príslunému orgánu. V uvedenom období hliadka MsP Stupava nevykonávala kontrolu dodriavania obmedze-nej
rýchlosti na komunikáciách v meste Stupava. Mestská polícia prijala
do svojich radov nového zamestnanca. Pracovný pomer zaèal dòa
1.2.2008. Zamestnanec momentálne absolvuje kurz na získanie
odbornej spôsobilosti v trvaní troch mesiacov. Po úspenom absolvovaní kurzu nastúpi do aktívnej sluby od 1.5.2008.
-msú-

Aj Stupave
by sa zila brigáda...

Odpoveï k bodu 1)
Mesto vyzve správcu komunikácie I/2 SSC na chýbajúce zvislé dopravné znaèenie nového prechodu pre chodcov umiestneného na
styku ulíc Záhumenská Hviezdoslavova.
Odpoveï k bodu 2
Poruchu tohto plotového múru v zadnej èasti M Hviezdoslavova,
ktorý sa nachádza na ul. Záhumenská, mesto riei tým, e ihneï po
zistení nebezpeèného stavu a jeho pôsobenia na jestvujúci plynomer
ako i ohrozujúci chodcov na chodníku, vykonalo sanáciu èasti múru.
V súèasnosti pripravujeme samotnú opravu celého pokodeného
múra.
Odpoveï k bodu 3
Na základe poskytnutých informácií zo Zdruenia stupavských vlastníkov pôdy, a.s. oh¾adne rieenia úloh na odstránenie neiaduceho
stavu na hospodárskom dvore Mást sa v súèasnosti zabezpeèujú
nasledovné èinnosti.
l Spracováva sa projekt odvodu daïových vôd z celého areálu, aby
sa tieto nesústreïovali v nádriach moèoviny.
l Zabezpeèili nové betónové hnojisko, ktoré spåòa vetky predpisy.
Staré hnojisko bolo zlikvidované.
l Vykonávajú sa práce na oprave kravína K3 v rozsahu: oprava spevnených odkanalizovaných plôch hnojnej koncovky, oprava pokodených èastí strechy, intalácia tepelnej izolácie na pôvodný rot,
oprava obvodových múrov, vetracích otvorov, výmena vrát, elektrických rozvodov, vodovodu a zdravotechniky.
l Firma SIRECO v súèasnosti zabezpeèuje projekt na obnovu
hospodárskeho dvora. V tomto období sa vykonáva zisovanie EIA.
Po spracovaní celého projektu bude obsahova aj rieenie samotnej
kontroly moèoviny formou novovzniknutých lagún. Po ukonèení prác
na projekte poiadajú stavebný úrad o stavebné povolenie kompletnej rekontrukcie hospodárskeho dvora.
Poslanec Miroslav Foltín iadal mesto, aby vyzvalo investora spoloènos Kanvood s.r.o, ktorý realizuje stavbu hotela Stará pota, k plneniu dohodnutej spolupráce s komisiou pri projektovaní stavby hotela
(1). iadal prija opatrenia pre zamedzenie parkovania na chodníkoch
od zastávky SAD na Hlavnej ulici po budovu drogérie (2). Navrhol,
aby do verejných priestranstiev a ulíc, ktoré sú èistené a udriavané
technickými slubami bola zahrnutá aj ulica Zemanská (3).
Odpoveï k bodu 1)
Následne po ukonèení komisie, kedy sme sa dozvedeli, e dohodnutá spolupráca bola preruená, sme vykonali pohovor s majite¾om
a.s. Kanvod a poiadali o naplnenie dohodoru medzi investorom Kanvod, Mestom Stupava a èlenmi komisie. Pod¾a spätnej informácie,
ihneï t.j. 20. 02. 2008 bolo dohodnuté stretnutie medzi poverenými
èlenmi komisie a zástupcami investora a.s. Kanvod.
Odpoveï k bodu 2)
Po ukonèení prác na celom projekte budú aj na tejto èasti rekontruovaných peích zón osadené tabule, e sa jedná o peiu zónu a vyznaèené vstupy do jednotlivých objektov neslúia na parkovanie vozidiel (ani majite¾ov objektov), ale výluène len na prejazd do prísluného objektu. Z tohto opä vyplýva, e len dôsledným dodriavaním
predpisov a neustálou kontrolou zo strany èlenov mestskej polície
môe by docielený poadovaný stav v celej plánovanej peej zóne.
Odpoveï k bodu 3)
Pod¾a informácií riadite¾a MsPTS Stupava p. Mitinu, aj Zemanská ul.
je zahrnutá v plánoch èistenia mesta. V deò spracovávania tejto interpelácie, t.j. 22. 02. 2008, ul. Zemanskú príspevková organizácia èistila.
Pod¾a materiálu: Interpelácie zo zasadnutia mestského
zastupite¾stva 31. januára 2008 - odpoveï
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rôzne

Program na mesiac apríl 2008

"Hráme milionára"

Poèas jarných prázdnin dòa 27. februára 2008 pracovníèky Mestskej
kninice pripravili pre deti súa "Hráme milionára", ktorá sa konala

Materské centrum

v MKIC Stupava. Zúèastnilo sa 9 detí. Po úspenom ukonèení
súae boli deom premietnuté rozprávky a odniesli si pekné ceny.

n Kadý pondelok o 11,00 hod. - Buï fit s fifidlom
- cvièenie na fit loptách s demi, je potrebné sa nahlási
n Kadý pondelok o 18,30 hod. - Joga
n Kadý utorok o 18,30 hod.
- Cvièenie pre maminky, vhodné aj pre tehu¾ky
n Kadý tvrtok o 16,00 hod. - ¼udové tance pre kôlkárov
7. 4 o 16,00 hod. - Práca s hlinou v ker. dielni Pohodka
- tvorivé dielne urèené pre rodièov s demi, je potrebné sa vopred
nahlási, poèty sú ve¾mi obmedzené
14. 4. o 16,00 hod. - Podporná skupina dojèiacich matiek,
stretnutie dojèiacich matiek aj èakateliek
15.4 o 10,00 hod. - Rozprávka pre najmeních
- Bibiana Ondrejková preèíta zo svojej knihy pár pouèných príbehov
o dievèinke Julke
19. 4. o 16,00 hod. - Sobotné popoludnie
- èo chutí deom, alergény
21. 4 o 16,00 hod. - Výroba rámèekov
- rôzne techniky - tvorivé dielne pre rodièov s demi
26. 4. o 10,00 hod. - Divadelné predstavenie

Aktívne oslávime
Deò Zeme

Mestské kultúrne a informaèné centrum Stupava v spolupráci s obèianskym zdruením ENVIROSVET pre Vás pripravuje oslavu Dòa
Zeme.
Èo je to Deò Zeme a preèo ho oslavujeme?
22. apríla je celosvetový deò, kedy si obyvatelia naej planéty pripomínajú Deò Zeme. Prvýkrát sa oslavy Dòa Zeme uskutoènili 22. 4.
1970 v USA. Iniciátormi boli predovetkým tudenti, ktorí zaèali ¾udí
upozoròova na vznikajúce environmentálne problémy. Do roku 1990
venovali pozornos Dòu Zeme predovetkým na americkom kontinente. Skutoène svetovým sa tento deò stal od roku 1990, kedy zaèalo iniciatívne a koordinaène pôsobi Medzinárodné ústredie Dòa Zeme so sídlom v Stanforde (Kalifornia USA). V tom istom roku (1990)
sa pri príleitosti Dòa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ¾udí
v 140 tátoch sveta, vrátane vtedajej ÈSFR. Postupne vznikali aj
regionálne a národné ústredia na celej zemeguli.
A práve z týchto dôvodov sme sa rozhodli aj my oslávi tento deò
v meste Stupava. Oslavy sa budú kona 20.4. 2008 v Sedliackom dvore pri DK Stupava.
Pri tejto príleitosti vyhlasuje ENVIROSVET výtvarnú súa pre deti:
"Ako sa budí príroda"
Úlohou detí bude nakresli ako vyzerá príroda na jar. Napríklad to ako
sa topí sneh, o tom ako sa zvieratká prebúdzajú, ktoré rastlinky kvitnú a aké mláïatká sa narodia.
Deti budú hodnotené v kategóriách:
1. kategória: od 0 - 5 rokov
2. kategória: od 6 - 10 rokov
3. kategória: od 11 - 15 rokov
Práce detí treba doruèi najneskôr do 4.4.2008 a to potou na adresu:
ENVIROSVET, pieszova 3, 841 01 Bratislava, elektronicky emailom:
envirosvet@gmail.com alebo osobne do kancelárie MKIC Stupava.
Vetky obrázky, ktoré nám deti polú, budú vystavené v Sedliackom
dvore poèas osláv Dòa Zeme.
Najlepie práce detí budú ocenené peknými cenami.
Teíme sa na Vae práce.
Mgr. Martina Rakovanová za ENVIROSVET

! Súa o najkrajiu ve¾konoènú fotografiu !
Fotografiu vaich ratolesti na tému Ve¾ká noc posielajte do 8.4.
na adresu mcfifidlo@zoznam.sk. Najkrajie budú uverejnené
v Podpajtúnskych zvestiach.
Mamièky, ktoré majú záujem o cvièenie na fit loptách
spolu so svojimi demi,
sa môu prihlási aj v priebehu mesiaca.
Podporte nás svojimi 2% z daní, potrebné tlaèivá a informácie
nájdete na www.rozhodni.sk
Kontakt: MC Fifidlo MKIC Stupava - boèný vchod, 0905 152 722,
0903 677 372, www.fifidlo.sk, mcfifidlo@zoznam.sk

Dievèinka Julka
navtívila Fifidlo
"Výplata, to sú peniaze, ktoré v robote zarobím a za ktoré si potom
môeme kúpi sladkosti a hraèky a vitamíny a zaplati plávanie...."
èítala pani Bibiana deom.
"Povedz, èo si Vy kupujete za peniaze?"
"Sladkosti." "Hraèky." "Benzín." "Banány."...a ete mnoho iných vecí
vymenovali deti, ktoré prili v utorok, 4.3.2008 o 10:00 hodine do
Kultúrneho domu, na stretnutie s Bibianou Ondrejkovou a jej knihou
Rozprávky o dievèinke Julke.
K neposedným fifidielkam sa pridali aj ve¾mi posluní velkáci zo kôlky Janka Krá¾a.
Vetky deti si vypoèuli dve krásne rozprávoèky a usilovne sa zapájali
do rozprávania o nákupoch, poslúchaní, sedení v autosedaèke
a o vetkom monom. Za odmenu kôlkari zatancovali a zaspievali.
A keïe sa tete Bibiane s nami zapáèilo, tak sme sa dohodli, e nás
príde ete raz navtívi a to 15. 4. o 10,00 hod.
Vetci ste srdeène vítaní.
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rôzne

Samo Fúsek sa nevzdáva :)

Záujem o hru bol ve¾ký, kadá chce hra

Suchánková, Brennerová, Piaèková
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rôzne

Spoloèenská kronika

SPOMÍNAME

Dòa 25.3.2008 si pripomíname 13.výroèie úmrtia
náho drahého manela, otca, dedka a svokra pána
Jána Hricu. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Manelka, syn Ján, syn Jozef,
nevesta Zuzka a vnuèky Darinka a Zuzka.

Narodila sa:
Natália Pírová

Opustili nás:
Terézia Svetláková /1921/

Pozvánka na výstavu

SPOMÍNAME

Dòa 14.4.2008 uplynie 1. výroèie, èo nás navdy
opustila naa drahá mamièka, babièka a prababièka
pani Klementína Budinská, rod. Pavlíková.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Mestské kultúrne a informaèné
centrum v Stupave Vás srdeène
pozýva na vernisá výstavy maliara a rezbára Miroslava Kindera
a maliarky Zuzany Menczerovej Benkovej pod názvom "Iný Poh¾ad", ktorá sa uskutoèní 28.
marca 2008 o 18:00 hod. vo Výstavnej sieni Kultúrneho domu
(vchod zo Sedliackeho dvora).

Smútiaca rodina

SPOMÍNAME

Dòa 18.apríla 2008 si pripomenieme 20.výroèie úmrtia náho drahého syna, manela a otca pána
tefana Tomkovièa.
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME

Matilda Mikulièová /1926/
Oto Vacho /1931/
Ján Bubniè /1938/

Zuzana Menczerová - Benková,
slovenská maliarka narodená 27.
júna 1965 v Poprade. tudovala na
Vysokej kole ekonomickej v Bratislave. Absolvovala kurz arteterapie
a bola poslucháèkou v ateliéri akad.
mal. Kataríny Kuzmovej. V jej maliarskej tvorbe dominujú techniky
ako je olejoma¾ba, odkrývacia technika, kombinovaná technika, benzínová technika a kresba. Venuje sa i textilnému návrhárstvu. Svo-je
diela vystavuje od roku 2003 na Slovensku (Bratislava) i v zahranièí
(Viedeò, Olomouc).

Dòa 7.marca 2008 uplynuli 2 roky, èo nás navdy
opustila milovaná manelka, mamièka a stará
mama pani Janka Mazúrová. Èas hojí rany, ale
boles a smútok zostávajú v naich srdciach.
Ïakujeme vetkým, ktorí s nami spomínajú.
Manel a dcéry s rodinami

SPOMÍNAME

Miroslav Kinder slovenský umelec pochádzajúci z Modry. Vo svojej
maliarskej tvorbe sa venuje figurálnej tylizácii a krajinárstvu. Svoju
maliarsku tvorbu prezentuje na samostatných výstavách od roku
1987. Zúèastnil sa mnohých kolektívnych výstav doma i v zahranièí.
V posledných rokoch sa Miroslav Kinder aktívne venuje rezbárstvu,
retaurovaniu mobiliárov a interiérových doplnkov. Svoje rezbárske
umenie prezentuje na rezbárskych sympóziách od roku 2004
dodnes. Od roku 2002 je èlenom Klubu výtvarníkov v Skalici

Dòa 22.marca 2008 uplynie 21 rokov èo nás navdy
opustil otec a dedko pán Jozef Dará
a 14.marca uplynuli 4 roky od smrti naej milovanej
mamièky a babky pani Márie Daráovej.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Dcéra Kornélia, dcéra Dana
s manelom, vnuèka Katka
a vnuk Mirko s rodinou.

Riadková inzercia

POÏAKOVANIE

Odila neèakane a tak náhle, e nevieme uveri, e
sme ju navdy stratili. A tak vetkým ïakujeme, ktorí
sa prili 12.februára poslednýkrát rozlúèi s naou
milovanou manelkou, mamou, babkou, sestrou
a vagrinou pani Jankou vecovou, ktorá od nás
odila vo veku 59 rokov.
Chceme poïakova aj za slová útechy a kvetinové
dary, ktoré prikryli miesto jej posledného odpoèinku.
Smútiaca rodina

l Lacno predám 45 metrov
káblu s koncovkami na 380, nerezový drez, vodovodné batérie
k drezu, do umývadla a sprchy,
zvyok Bramac krytiny. Volajte
02/6593 3050 po 19.00 hodine.
l Predám plynové gamatky, trhovú váhu, rotovník, ijacie
stroje - skrinkový a Singer, kancelárske stoly skladacie rovné,
pologu¾até, gu¾até. Cena dohodou. Tel.: 0908 477 399
l Predám demióny od 5 l do 50
l. Tel.: 0915 434 162
l Robíte oslavu-párty? Urobím
Vám domáce loke - 1 ks á 7,-Sk. Tel.: 02/6593 5818, alebo
0910 257 902.
l Predám ovocné stromèeky a

POÏAKOVANIE

Srdeèné poïakovanie vetkým priate¾om a známym,
ktorí dòa 1.3.2008 prili sa naposledy rozlúèi s naim
milovaným a starostlivým manelom, otcom a dedkom pánom Otom Vachom, ktorý nás opustil vo veku
76 rokov. Ïakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

POÏAKOVANIE

So smútkom v srdci úprimne ïakujeme vetkým priate¾om a známym, ktorí sa prili dòa 5.marca poslednýkrát rozlúèi s naim milovaným manelom, otcom
a dedkom pánom Jánom Bubnièom, ktorý nás opustil vo veku 69 rokov. Ïakujeme za prejavenú sústras a
kvetinové dary.
Smútiaca rodina

kríky: marhule, broskyne, jablone, èerene, slivky, èervený ríbizel, beztrnné èernice, stolové
hrozno. Cena cca od 40,- 80,100,--/ks. Vlastný odber Stupava.
Tel.: 02/6593 4510.
l Predám letné pneumatiky 4 ks,
DUNLOP ZR 16/205/55, dezén 5
mm. Cena 800,-- Sk/ks v Stupave. Tel.: 0908 564 303.
l Predám plynový kotol Gazex20 a elektrický kotol na vodu 160
l. Spolu s pripájacím materiálom.
Vhodný do RD, chalupy a i.
V dobrom stave. Cena 1.500,-Sk v Stupave. Tel.: 0908 564 303.
l Predám strený nosiè na Ford
Mondeo v Stupave. Cena cca
2.000,-- Sk. Tel.: 0908 564 303.
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