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V tomto èísle si preèítate: Zasadalo mestské zastupite¾stvo v Stupave l Stanovisko Slovenskej poty l
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V dòoch 27. - 29. júna sa v Zámockom parku
stupavského katie¾a konal nultý roèník
Stupavských zámockých slávností.

spravodajstvo

U teraz sa rozhodnite

Aj keï je ete leto a hlavièky kapusty sa len
pomaly zatvárajú termín jesenného sviatku
"zelá" sa nezadrate¾ne blíi. Tento rok, je
to u dvanástykrát, opä oslávime nielen
prácu ro¾níka, ale aj jedineènú tradíciu, ktorá Stupavu a Mást preslávila nielen v minulosti. Dôleité je, e oslovuje aj v tomto
storoèí, keïe slávnosti majú korene v tom
storoèí minulom. Niekto môe poveda, e
tri dni nie je vetko, e je to málo. Deò zelá,
ale nie sú iba tri dni. Deò zelá sú dobré
meno o Stupave, pod¾a nich vás poznajú
po celom Slovensku, ale i v okolitých krajinách a susedných regiónoch. Z nich vychádzajú partnerstvá pre nae mesto s Ivanèicami na Morave, s Raesfeldom
v Nemecku, s rakúskym regiónom Weinviertel Dolné Rakúsko, s maïarským oproòom. V tomto roku ete pribudlo mesto
Svoge, ktoré svojím ekonomickým rozvojom patrí medzi lídrov v Bulharsku. Zástupcovia týchto miest prídu na slávnosti,
ktoré budú v dòoch 3.-5. októbra. Neprídu
len na podujatie, pripravujeme stretnutia
s obèanmi, spolkami a zdrueniami, ktoré
v naom meste pôsobia. Chceme, aby sa
rozvíjalo partnerstvo postavené na osobných kontaktoch. Len tak sa vytvorí neformálne, ale ivotaschopné partnerstvo na
vetkých úrovniach. To bude ma potom aj
zmysel a perspektívu. Budovanie cezhraniènej spolupráce nie je niè nové pod
slnkom. Príkladom nám môu by susedné
Malacky, Pezinok, Skalica, ktoré úspene a
uitoène vyuívajú spoluprácu v európskom priestore. Ak sa nám podarí pri tejto
príleitosti skutoène zapoji aj naich ¾udí,
spolky a zdruenia, tak slávnosti získajú
ïalí rozmer. Aspoò v tom, e prinesú ïalí
úitok, ktorý sa nemusí prejavi teraz, ale
v budúcnosti.
Okrem stretnutia obèanov so zahraniènými
partnermi, pripravujeme jednodòový festival kapustnice "Varíme ze zelá". V minulom
roku sa ku kotlom postavilo es tímov zo
Stupavy, teraz u máme pris¾úbenú úèas
aj naich zahranièných partnerov a oèakávame, èi vyzývame ïalie stupavské spolky, aby sa pridali. Postavte trojèlenný tím
(a neobmedzený poèet kibicov) a uvarte
svoju kapustnicu. Týmto pridáte slávnos
tiam na atraktívnosti a o dobrú náladu nebude núdza. Minulý rok sa kapustnica zo
iestich kotlov minula behom dvoch hodín,
teraz by sme chceli, aby tá sranda trvala
troku dlhie. Hoci je ete leto, u teraz sa
skúste rozhodnú a dajte nám vedie na t.è.
02/6593 4312.
H¾adáme aj ¾udí, ktorí sú ochotní pomôc
nám pri príprave programu pre naich
zahranièných hostí, èi u ovládajú jazyk
alebo sú ochotní ich pozva do svojich
rodín, vítame kadý nápad a ochotu
pripravi stretnutie na najvyej úrovni.
Pavel Slezák
riadite¾ MKIC Stupava

Zasadalo mestské zastupite¾stvo v Stupave
V dòoch 26. a 30. júna sa konalo riadne zasadnutie MsZ Stupava. Rokovanie viedol viceprimátor mesta Ing. ¼ubomír iak. Poslanci schválili program rokovania: Otvorenie, Vo¾ba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice, Kontrola uznesení, Rozbor hospodárenia Mesta Stupava a rozpoètových organizácií za I. tvrrok 2008 a návrh zmien rozpoètu mesta k 30. 06. 2008, Úpravy rozpoètu Vodární a kanalizácií mesta Stupava k 30. 06. 2008 návrh, Veci majetkové, Kronika mesta za rok 2006, odmena kronikárke mesta - návrh Zadanie
projektu - triediaca hala Stupava - návrh, Projekt Manament územia - skládka tuhého odpadu
Stupava - abáreò, Správa o postupnom napájaní objektov - nehnute¾ností na mestskú kanalizáciu - informácia, Koncepcia Mestskej polície Stupava - návrh, Správa o èinnosti Mestskej polície Stupava za máj 2008, Správa z kontroly o vyrubovaní platobných výmerov za komunálny
odpad v oblasti pauálnych prepoètov za prenájom odpadových nádob pri bytových domoch,
Plán kontrolnej èinnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2008 - návrh, Interpelácie, Rôzne,
Návrh uznesenia, Záver. Poslanec Ján Borák navrhol, aby rokovanie mestského zastupite¾stva
ukonèili o 21.00 hodine. Ak nebudú prerokované vetky body programu, pokraèova v rokovaní
na ïalí deò alebo iný termín schválený mestským zastupite¾stvom. Poslanci preruili rokovanie
mestského zastupite¾stva 26. 06. 2008 o 22.00 hodine s tým, e rokovanie bude pokraèova 30.
06. 2008 o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu Stupava.

Hospodárenie mesta

Rozbor hospodárenia Mesta Stupava a rozpoètových organizácií za I. tvrrok 2008 a návrh zmien rozpoètu mesta k 30. 06. 2008,
úpravy rozpoètu Vodární a kanalizácií mesta
Stupava k 30. 06. 2008 uviedol predseda
finanènej komisie Ing. Jozef Ukropec. Informoval prítomných o záveroch zo zasadnutia
finanènej komisie a mestskej rady. Stanovisko finanènej komisie zo 16. 06. 2008 a mestskej rady 17. 06. 2008 sa týkalo plnenia podielových daní - 30,05%, neodporuèila zníenie kapitálových príjmov plánovaných
z odpredaja pozemku v uívaní LMM a z realizácie odpredaja lokality Zadná. Komisia
iadala, aby sa realizoval odpredaj pozemkov
na ul. Zadná o výmere cca 13 000 m2 na základe verejnej súae (uzávierka pre predkladanie ponúk je do 20.8.2008, viac na
www.stupava.sk). Pozemky pôvodne urèené
pre LMM navrhli odpreda. Ïalej sa návrhy
týkali: Environmentálny fond vyrovna príjmy
7,8 mil Sk a v rovnakej výke výdavky.
Vypusti z rozpoètu zdruené prostriedky na
stavbu kanalizácia ul. Lesná vo výke 850 tis.
Sk., výdavky beného rozpoètu 2 mil. Marcheggská - Záhradná (oprava mestskej
komunikácie), Parkovisko Hlavná 500 tis
(návrhy boli schválené).
Do rozpoètu navrhli zaradi stavbu parkoviska
na ulici Slovenskej (návrh nepreiel). V rozpoète zostali kapitálové výdavky na kamerový systém + 500 tis. Sk, retardéry 800 tis.
Sk. Komisia iadala predloi informáciu o
plánovanej výstavbe portovej haly (náklady
12 mil. Sk) a vyhodnoti zmluvu o prevádzkovaní portovej haly uzatvorenú 05. 03. 1993
medzi Mestom Stupava a TJ TATRAN Stupava. Písomné vyhodnotenie obdrali poslanci
priamo na rokovaní mestského zastupite¾stva. Komisia a rada iadala, aby sa mesto
zaoberalo prevádzkovaním skládky odpadov,
zmapovalo poèet prevádzkovaných hracích
automatov v meste a dopad na mláde.
Upozornili na zabratie verejných priestranstiev letnými terasami v centre mesta.
Po úpravách rozpoètu sa predpokladá prebytok hospodárenia vo výke cca 12 mil. Sk.
Podmienkou je odpredaj pozemkov na ul.
Zadnej. Tento prebytok zapracova do kapitálového rozpoètu mesta. Finanèná komisia
a mestská rada odporuèili MsZ materiál
schváli pod¾a predloeného návrhu.
V diskusii odzneli pripomienky: Ján Borák -2-

na ul. Hlavnej za Slovenskou sporite¾òou je
zruených 7 parkovacích miest - súkromný
pozemok. Nesúhlasil so zruením parkoviska
pred bytovým domom 999 na ul. Hlavnej. Ing.
Peter Mazúr navrhol, aby niektoré investièné
akcie realizovali, tak ako boli schválené v rozpoète. Gustáv Bele iadal nerealizova investièné akcie a vetky finanèné prostriedky
ponecha ako rezervu na spolufinancovanie
stavby kanalizácie.
Andrea Foltínová kontatovala, e rozpoèet
mesta bol schválený 13. 12. 2007 tak, ako bol
predloený mestom a úpravy pod¾a návrhu
poslancov neboli vykonané.
Ján Borák iadal vybudova parkovacie plochy na ul. Hlavnej, nesúhlasí s vypustením
tejto akcie z rozpoètu. Vybudova parkovanie
na zelených plochách osadením betónových
prefabrikátov.
Gustáv Bele kontatoval, e èas Klubu
seniorov Pohoda sa má vyuíva na komerèné úèely obèianskym zdruením Pohodka.
Finanèná èiastka 550 tis. na rekontrukciu
èasti budovy je privysoká. Branislav Ondru
navrhol prièleni materské centrum Fifidlo
k priestorom, ktoré sa rekontruujú pre Obèianske zdruenie Pohodka.
Branislav Ondru iadal vybudova úsek kanalizácie tak, aby bol funkèný. Podal pozmeòujúci návrh na vybudovanie kanalizácie
Mást v objeme 9 033 tis. Sk.
Ing. ¼ubomír iak upozornil na koncepciu
iadosti na financovanie kanalizácie z finanèných prostriedkov envirofondu a podporil
zámer realizova ucelenú èas kanalizácie,
ktorú zaústi do funkènej èasti kanalizaènej
siete.
Frantiek Lachkoviè navrhol vyui zámkovú
dlabu z parkoviska na ul. Hlavnej a mestského úradu.
Branislav Ondru iadal informáciu, akým
spôsobom sú zainteresovaní investori na
stavbe spevnenej komunikácie Kremenica Mást - mástsky obchvat.
Poslanci podali pozmeòovacie návrhy - Ján
Borák - 500 tis. Sk - parkovisko Hlavná - ponecha, Gustáv Bele - 550 tis. Sk - Klub seniorov Pohoda - vypusti, Branislav Ondru kanalizácia Mást - zvýi na 9 030 tis. Sk.
Predseda návrhovej MVDr. Róbert Kazarka
predniesol návrh zmien rozpoètu mesta k 30.
06. 2008, ktorý odporuèila finanèná komisia
a mestská rada bez vyie uvedených
pozmeòovacích návrhov. Poslanci tento
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návrh schválili. Poslanci zobrali
na vedomie rozbor hospodárenia
Mesta Stupa-va a rozpoètových
organizácií za I. tvrrok 2008
pod¾a predloe-ného návrhu.
V zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom mesta, príspevková
organizácia Vodárne a kanalizácia predloila návrh na úpravu
rozpoètu na rekontrukciu verejnej kanalizácie na ul. Budovate¾skej a èasti Ruovej ul. v celkovej
výke 1 760 tis. Sk. Poslanci materiál prerokovali a schválili pod¾a
predloeného návrhu.

Rekontrukcia
synagógy

Na zastupite¾stvo sa so iadosou obrátila obèianska návteva
p. Tomá Stern - zástupca spoloènosti JEWROPE. Spoloènos
vlastní budovu synagógy, ktorú
v súèasnosti rekontruuje.
Tomá Stern oboznámil prítomných o rekontrukèných prácach
bývalej synagógy, ktorá je v zozname kultúrnych pamiatok.
V septembri 2008 plánuje spoloènos uskutoèni pripomienkové stretnutie o záchrane synagógy. Poiadal poslancov o pomoc
pri rieení pozemku pod synagógou, ktorý je v súkromnom vlastníctve. Doposia¾ sa tento problém nevyrieil. Majite¾ pozemku
iada neprimeranú cenu za pozemok, na ktorom budova stojí.
Rekotrukcia stavby doposia¾
stála 10 mil. korún. Poslancov
iadal, aby aj mesto vstúpilo do
rokovania s vlastníkom a pomohlo pozemok vysporiada. Poslanci zobrali informáciu na vedomie
s tým, e sa pripraví rokovanie
s p. Karkuom za úèelom vyrieenia majetkových vzahov pozemku pod synagógou.

Situácia s parkovaním

Ïalia obèianska návteva p.
Zezulová prila so sanosou na
parkovanie a hluk na námestí sv.
Trojice. iadala, aby poslanci rieili kritickú situáciu, ktorá na námestí pretrváva a to napriek tomu, e ide o peiu zónu. K situácii predniesol správu náèelník
mestskej polície Stupava R.
Buchta. V diskusii sa k problematike vyjadrili poslanci. PaedDr.
Milan Gramblièka iadal dodriava platnú vyhláku. Pod¾a nej je
povolený iba prejazd cez námestie sv. Trojice, dopravné znaèenie uvádza, e je to iba "peia
zóna". iadal doplni znaèky
"Kruhový objazd", "Parkovanie
povolené" na ul. Slovenskej.
RNDr. Darina Nemcová navrhla
povoli parkovanie pre telesne
postihnutých.
Ing. Jozef Ukropec iadal kontrolova parkovanie vo vjazdoch na

ného projektu na triediacu halu.
Súèasná výzva konèí 22. 08.
2008. Ïalia bude vyhlásená
koncom roka 2008. Mesto dostalo z Recyklaèného fondu finanèné prostriedky vo výke 2 550
tis. Sk z týchto prostriedkov budú
zakúpené: 1 100 l kontajnery - 60
ks, vrecia na separovaný zber - 4
500 ks, dvojkomorový lis, univerzálny nakladaè, ploinovú váhu do 500 kg, dopravný pás
s násypkou, ve¾koobjemové kontajnery - 2 ks, vytlaèený propagaèný materiál. Predpokladané
personálne obsadenie triediacej
haly je cca 10 + 3 administratíva.
V diskusii odznelo: Ing. Peter Mazúr iadal zámer riei v súlade
s územným plánom, prípadne
h¾ada novú lokalitu - pri DURE.
Poslanci zobrali informáciu na
vedomie. Tejto problematike sa
bude mestské zastupite¾stvo venova v septembri 2008.

ul. Hlavnej. Poslanci schválili
uznesenie, ktorým nariadili pravidelnú kontrolu dopravných predpisov na námestí svätej Trojice
Mestskou políciou Stupava.

Projektový zámer

Návrh na prípravu projektu Manament územia - skládka tuhého odpadu Stupava abáreò
uviedol riadite¾ MKIC Pavel Slezák. Navrhol, aby mesto podalo
iados na financovanie projektu
zameraného na vypracovanie
komplexnej dokumentácie vyuitia a manament lokality skládky
tuhého komunálneho odpadu
Stupava abáreò po jej uzatvorení. Prevádzka skládky predstavuje environmentálnu záa
pre mesto. Cie¾om projektu je
koncepène vyriei územie s ekologickou záaou, vytvorenie oddychovej zóny pre mesto, skvalitnenie ivota obèanov v tejto èasti
mesta, ochrana ivotného prostredia monitoring dopadov
skládky na ivotné prostredie
a podobne.
Financovanie projektu je moné
zabezpeèi podaním iadosti
v rámci programu Teritoriálna
spolupráca Slovensko - Rakúsko. Spolufinancovanie je stanovené na 15 % zo strany iadate¾a.
Na prípravu iadosti sa predpokladá finanèná èiastka 45 tis. Sk.
Uzávierka na podávanie iadostí
je 3. septembra 2008. V diskusii
odznelo, e sa jedná najmä
o monitoring, prieskum verejnej
mienky a verejnú diskusiu o budúcom vyuití lokality. Projekt
umoní ¾ahie rozhodovanie poslancov mesta ako ïalej s územím skládky, ktorá bude uzatvorená 31. 12. 2008. Odporuèil pokraèova v tomto projekte.
Poslanci zobrali informáciu na
vedomie s tým, e na projekte sa
bude pokraèova.

Napojenie
na kanalizáciu

Správu o postupnom napájaní
objektov - nehnute¾ností na ulici
Novej na mestskú kanalizáciu
uviedol viceprimátor mesta Ing.
¼ubomír iak. Na Novej ulici sa
môe na vybudovanú kanalizáciu napoji spolu 134 objektov.
Stav k 1.6.2008 - napojených je
76 objektov, èo predstavuje 57%,
resp. uzatvorených zmlúv s Vodáròami a kanalizáciami mesta
Stupava (VaK). Je tie predpoklad, e je ve¾a objektov, ktoré sa
napojili, ale neuzatvorili zmluvu.
V súèasnosti sa im rozposiela
ïalia výzva na napojenie, kde
bude spomenutá zákonná povinnos napoji sa, uloený konkrétny termín (31.8.2008) a oznámenie o prípadnom postúpení na
obvodný úrad ivotného prostredia na uloenie pokuty. V listoch,
ktoré rozposielali VaK toti tieto
informácie a zadaný konkrétny
termín neboli spomenuté. Termín
na skontrolovanie stavu napojenia je 8.9.2008. Po tomto termíne
budú vetci vlastníci nenapojených nehnute¾ností ihneï postúpení na ObÚP, v kompetencii
ktorého je ude¾ova za tento priestupok pokutu do výky 10.000,Sk. Poslanci v diskusii okrem
iného povedali: RNDr. Darina
Nemcová - napájanie objektov
na ul. Novej je v niektorých prípadoch technicky komplikované.
Frantiek Lachkoviè sa opýtal, èi
má mesto sankèné kompetencie
za nenapojenie na mestskú kanalizáciu a aký je stav v iných
èastiach mesta, kde je vybudovaná kanalizaèná sie. Vedúci odboru výstavby a P ¼ubomír Illi
odpovedal, e mesto takýchto
majite¾ov nahlási na Obvodný

Triedenie odpadov

Zadanie projektu - triediaca hala
Stupava uviedla zastupujúca
prednostka úradu ¼ubica Havranová. Mesto rokovalo so spoloènosou
.A.S.A.
Slovensko
o skládkovaní odpadu zo Stupavy po uzatvorení skládky Stupava abáreò. Ïalie rokovanie sa
uskutoèní v auguste 2008. Do
roku 2009 bude na skládke tejto
spoloènosti vybudovaná kompostáreò. Rieením súèasného
stavu na skládke odpadov abáreò je výstavba triediacej haly,
v ktorej by bola umiestnená
triediaca linka s dopravníkovým
pásom, lisovacie zariadenie. Aby
mesto mohlo reagova na rôzne
výzvy o získanie finanèných prostriedkov z fondov EÚ, je potrebné zada vypracovanie realizaè3

úrad ivotného prostredia Malacky.
Gustáv Bele kontatoval, e
kanalizácia mala by vybudovaná
pri rodinných domoch. Zodpovedal p. Illi - pretláèanie pod komunikáciou vykonával dodávate¾,
nie je iadny problém napojenia
sa na kanalizáciu. Ing. Stanislav
Voda - obèianska návteva- sa
opýtal, èi majitelia nehnute¾ností
na ul. Novej, ak sa nenapoja na
kanalizáciu prídu o príspevok od
mesta na vývoz fekálií. Andrea
Foltínová upozornila, e po 2.
výzve sa predluje termín napojenia na mestskú kanalizáciu.
Ing. Jozef Ukropec navrhol neposkytova finanèné dotácie pre
obyvate¾ov ul. Novej, ktorí nie sú
napojení na kanalizáciu. Poslanci
správu prerokovali a zobrali na
vedomie.

Návrh koncepcie
Mestskej polície
Stupava

Vypracovaním koncepcie bola
poverená zastupujúca prednostka. Navrhla predloený materiál
stiahnu z rokovania a doplni ho
o pripomienky poslancov. Následne predloi na septembrové
zasadnutie MsZ. K problematike
mestskej polície sa vyjadrili poslanci: Frantiek Lachkoviè sa
pýtal, èi predkladá mestská polícia denný rozpis sluieb na mestský úrad a èi na nám. Sv. Trojicve
musia denne hliadkova dvaja
policajti, èo je komplet hliadka.
¼ubica Havranová potvrdila, e
denný rozpis pravidelne predkladá MsP. Viceprimátor Ing. ¼ubomír iak povedal, e musia by
dvaja, pokým si obèania navyknú
neparkova na námestí.
Ku koncepcii predloil pripomienky Ing. Jozef Ukropec. Navrhol zmeni názov materiálov, doplni materiálno - technické vybavenie, venova pozornos odchytu psov a kamerovému systému.
Odporuèil aktualizova u schválené predpisy oh¾adne mestskej
polície. Neodporuèil zriaïova
pult centrálnej ochrany. Mesto u
prevádzkovalo takýto pult. Odporuèil zabezpeèi kamerový systém. S¾ub policajta vykonáva na
rokovaní mestského zastupite¾stva. Riei organizaènú truktúru
na poèet 10 policajtov.
Gustáv Bele iadal, aby výberové konania na prísluníkov MsP
prebiehali prostredníctvom mestského zastupite¾stva. Náèelník
mestskej polície pod¾a jeho názoru nemá vybera zamestnancov mestskej polície.
Dokonèenie na strane 4.
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Zasadalo mestské zastupite¾stvo v Stupave
Pokraèovanie zo strany 3.
Hlavná kontrolórka Ing. Zdenka
Packová navrhla zmeni organizaènú truktúru mestskej polície
a novelizova doterajie schválené právne predpisy mestskej
polície.
PaedDr. Milan Gramblièka povedal, e na pult centrálnej ochrany
bol napojený. Odporuèil zabezpeèi takýto pult. Pod¾a poètu
obyvate¾ov mesta treba zvyova
i poèet prísluníkov mestskej polície. Navrhol vybudova a koncepène riei sídlo polície ako
ucelený objekt so vetkým, èo
polícia potrebuje pre výkon svojej èinnosti - priestory pre sluobòu so zázemím pre hliadku, priestor pre odchyt psov a ich umiestnenie, kamerový systém ako
chránené pracovisko.
Andrea Foltínová navrhla podpísa zmluvu s okolitými obcami,
ktoré majú vybudovanú odchytovú stanicu pre psov.
RNDr. Darina Nemcová iadala
aktualizova jestvujúce materiály
a predloi na septembrové rokovanie MsZ. Upozornila na monos vytvorenia chráneného pracoviska s príspevkom zo tátneho rozpoètu. Komisia sociálna
pripravuje projekt na zriadenie
takéhoto pracoviska.
Poslanci materiál prerokovali,
stiahli z rokovania s tým, e dopracovaná koncepcia bude predloená na septembrové rokovanie MsZ.

Interpelácie
poslancov

Písomné interpelácie na rokovaní
MsZ predloili: Miroslav Foltín,
Andrea Foltínová, Branislav Ondru.
Frantiek Lachkoviè iadal vykona inventarizáciu zámkovej dlaby, obrubníkov, kociek - ko¾ko
ostalo a kde by sa dali poui.
iadal odpoveï na otázky, èi sa
plánuje stretnutie s obèanmi
oh¾adne územného plánu a èi je
aktuálny odpredaj katie¾a - Domova dôchodcov.

Rôzne

PaedDr. Milan Gramblièka sa
opýtal, kto z mesta vykonáva
kontrolu stavebných prác na novom cintoríne. Plot je zlikvidovaný a do areálu cintorína sú uro-

bené schodky. Upozornil, e nie
sú pokosené cintoríny. Ing. Peter
Mazúr iadal doriei havarijný
stav kanalizaèných rozvodov na
uliciach Marianska a kolská, na
ktoré je napojený bytový dom na
ul. kolskej. Upozornil na problém pravidelného zatápania pivnièných a garáových priestorov
v tomto bytovom dome daïovou a splakovou vodou pri intenzívnych daïoch. SPEKTRUM
- spoloèenstvo vlastníkov bytov
podalo na mestský úrad iados
na vyrieenie tohto problému.
Ing. Jozef Ukropec predniesol
poslanecký návrh uznesenia,
v ktorom poslanci uloili zastupujúcej prednostke úradu vypracova zoznam verejných obstarávaní realizovaných Mestom Stupava od roku 2006 do súèasnosti.
Poslanci návrh schválili.
Ing. Peter Mazúr predniesol poslanecké návrhy uznesení, v ktorých uloili zastupujúcej prednostke:
- preveri vlastnícke vzahy v lokalite Dúbravy - funkèná plocha
F1-B-64 pod navrhovanou komunikáciou ústiacou na tátnu cestu do Malaciek. Úèelom je zisti
monos zámeny pozemkov
s Mestom Stupava, èím bude potom daná monos investorovi
splni podmienku - vybudova
dopravné napojenie nad rámec
funkènej plochy.,
-predklada mestskému zastupite¾stvu na vedomie kadé vypracované zadanie na urbanistickú
túdiu (v zmysle schváleného
územného plánu mesta) po prerokovaní v komisii územného
plánovania a výstavby.,
- predklada mestskému zastupite¾stvu na vedomie kadé vypracované záväzné stanovisko
mesta (stanovisko k návrhu na
vydanie územného rozhodnutia)
spolu s urbanistickou túdiou po
prerokovaní v komisii územného
plánovania a výstavby. Poslanci
návrhy schválili.
Branislav Ondru predloil text
výzvy - zriadenie mestského múzea - zachovanie historického
dedièstva mesta. iadal od mesta priestory na uskladnenie rôznych vecí s historickou hodnotou. Poslanci o tomto návrhu nehlasovali.
Viceprimátor Ing. ¼ubomír iak

odpovedal, e mesto uvauje za
týmto úèelom uvo¾ni priestory za
poiarnou zbrojnicou, alebo rokova o monosti zabezpeèenia
priestorov v katieli.
Frantiek Lachkoviè upozornil,
e pri daïoch a výstavbe prichádza k zneèisovaniu miestnych komunikácií. Investori po
vykonaní prác neuvádzajú komunikácie do pôvodného stavu. iadal informova o výke nákladov
na výstavbu chodníka a parkové
úpravy pri realizácii projektu centrálnej mestskej zóny Stupava sever - ul. F. Kostku.
Gustáv Bele iadal predloi informáciu o postupe pri odpredaji
bytové domu na Hlavnej ul. 21,
ktorý bol asanovaný (ved¾a bývalej poty). iadal informáciu, èi za
zabraté mestské pozemky pozemok za Durou a verejné priestranstvo zabraté ZIPP firmy platia mestu nájomné.
iadal predloi zoznam povolených letných terás v roku 2008
s uvedením platby za m2.
iadal právne stanovisko, èi môe Ing. ¼ubomír iak vykonáva
poslanca a zároveò vykonáva
funkciu zástupcu primátora. Zodpovedala zastupujúca prednostka úradu.
Branislav Ondru upozornil na
problémy s reguláciou výstavby
v meste. Podal návrh na uznesenie - pripravi podklady na vyhlásenie stavebnej uzávery v meste
po dobu cca 1 roka (návrh nebol
schválený) a navrhol pozastavi
výstavbu spevnenej komunikácie
Mástskeho obchvatu.
Viceprimátor Ing. ¼ubomír iak
informoval, e prednostka Mgr.
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Kurová, vzh¾adom na zdravotný
stav, poiadala o neplatené vo¾no. Túto situáciu bude mesto riei. Naïalej predåi zmluvu s doterajou zastupujúcou prednostkou p. ¼ubicou Havranovou. Ïalej informoval, e sa zúèastnil
medzinárodnej konferencie o informatizácii verejnej správy. Je
monos získania finanèných
prostriedkov z Operaèného programu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2009.
Vo veci vybavenia petície ul.
Rímska (stavba komunikácie pri
novom cintoríne) uviedol, e postup zo strany mesta je právoplatný. Mesto nemá právne nástroje na zruenie svojho rozhodnutia. Mesto rokovalo s Dan Clubom Dráva o tejto petícii, investor
ubezpeèil, e iadne nákladné
autá po tejto komunikácii nebudú jazdi. Denne by mohlo tadia¾to prejs 30 osobných automobilov. Uviedli, e vybudujú náhradné parkovacie miesta pri novom cintoríne.
Poslanci udelili slovo aj obèianskej návteve p. Ing. Stanislavovi
Vodovi. Vo svojom vystúpení iadal, aby vetky materiály predkladané na mestské zastupite¾stvo boli uverejòované na internetovej stránke mesta. iadal
informáciu ako bude mesto
rozhodova o udelení èestného
miesta na cintoríne.

Najbliie zasadnutie

Nasledujúce rokovanie sa uskutoèní 4. septembra 2008 so za
èiatkom o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu Stupava.
Viac informácií www.stupava.sk
-pod¾a msz-

Zájazd stupavských odbojárov

Dòa 9.júla 2008 naa Základná organizácia SZPB zorganizovala
zájazd do Ledníc na Morave. Po príchode do Ledníc sme si oddýchli
a po malom obèerstvení sme absolvovali cestu do zámku, kde sa
nás ujali lektorky I. a II.okruhu. Pozorne sme poèúvali ich pouèný a
odborný výklad. Po skonèení prehliadky zámku sme si prezreli krásny zámocký park. Potom sme sa zastavili na dobrom obede priamo
v Ledniciach.
Poèas spiatoènej cesty v autobuse vládla dobrá nálada, ktorá
vyplynula z mnostva záitkov za pekného poèasia.
Za podporu tohoto podujatia ïakujú jeho úèastníci a výbor ZO SZPB
týmto sponzorom:
Potraviny Brbúch, Firma Hamé, Potraviny Hrica, Firma Hrica intala,
Firma TaPS Merc, Predajòa vína Réva a Pekáreò Seko.
Za výbor ZO SZPB
Emília Riglerová

rôzne
Stanovisko Slovenskej poty

Redakcia Podpajtúnskych zvestí sa na podnet nespokojných obèanov obrátila na Slovenskú potu: iadame vás o stanovisko k situácii
na pote v Stupave. Nae mesto má cca 10 000 obyvate¾ov, 2850
domácností a ve¾ký poèet podnikate¾ských a iných subjektov. V poslednom období vrcholí nespokojnos s prevádzkovým èasom poty,
ktorý je v pracovné dni obmedzený nasledovne: po, str, pia od 8.00 do
13.00, ut a tvr od 13.00 do 17.30. To je z náho poh¾adu prevádzkový
èas hodný malej a zánikovej obce. Èím to je? Kto môe za túto situáciu a kedy ju chcete riei? Je to jednoducho katastrofa, situácia trvá
u dlhie obdobie, teraz to len vrcholí.
Odpoveï: V júni na Pote Stupava dolo k náhlej absencii viacerých
zamestnancov z dôvodu práceneschopnosti, ako aj z dôvodu ukonèenia pracovného pomeru.
Slovenská pota nasadením náhradného zamestnanca doèasne vedela zabezpeèi èinnosti pri vyberaní zásielok, ale v júli sa situácia
skomplikovala nato¾ko, e sme, bohuia¾, museli pristúpi k zmene
hodín pre verejnos.
Naou snahou bolo operatívne zabezpeèi nových zamestnancov
a èo najrýchlejie tým vyriei danú situáciu. Od 1. 8. 2008 nastupujú
do pracovného pomeru noví zamestnanci, to znamená, e v najbliom období sa Slovenská pota vráti k pôvodným hodinám pre verejnos. Slovenská pota sa za vzniknuté problémy ospravedlòuje a veríme, e návrat k pôvodným otváracím hodinám prispeje k spokojnosti obyvate¾ov Stupavy.

Potové sluby môu prevádzkova aj zmluvní partneri

Pota Partner je forma poskytovania potových sluieb verejnosti,
ktorú Slovenská pota prevádzkuje v spolupráci so zmluvnými partnermi.
To znamená, e Slovenská pota obèanom v obci, kde dôjde k transformácii klasickej poty, aj naïalej garantuje poskytovanie vetkých
potových sluieb v doterajom rozsahu. Túto povinnos jej ukladá
potová legislatíva a tie snaha poskytnú zákazníkom primeranú
územnú a èasovú dostupnos k potovým slubám. Rozdiel je len
v tom, e dohodnutý zmluvný partner (podnikate¾, ktorý má v obci napríklad obchod, v niektorých obciach je naim partnerom aj obecný
úrad) zásielky prijíma na základe zmluvy namiesto náho zamestnanca a spravidla aj na inom mieste.
Z h¾adiska doruèovania zásielok Slovenská pota tak ako doteraz
v nezmenenom rozsahu doruèuje vetky listy, dôchodky, doporuèené
zásielky, tlaè a pod.
Otváracie hodiny pre verejnos sú spravidla zhodné s otváracími hodinami partnera pri poskytovaní inej podnikate¾skej èinnosti alebo v prípade obecných úradov s úradnými hodinami.
Zriadením Poty Partner sa nezhoruje kvalita poskytovaných sluieb,
práve naopak, dochádza k skvalitneniu aj v doruèovaní, keïe v obvode zriadenej Poty Partner sa spravidla zavádza aj doruèovanie
motorizovaným doruèovate¾om.
V Banskej Bystrici, dòa 25. 7. 2008

atva bez poiarov

Obdobie atevných prác a èinností súvisiacich so skladovaním obilnín, sena a slamy predstavuje zvýené nebezpeèenstvo vzniku poiarov. Pri poiaroch v po¾nohospodárstve dochádza nielen k materiálnym kodám, ale èasto aj k ujme na zdraví osôb, v niektorých prípadoch aj so smrte¾nými následkami.
V roku 2007 v Slovenskej republike vzniklo v odvetví po¾nohospodárstva 3 018 poiarov s priamou kodou vo výke 53,3 mil. Sk. Pri
poiaroch boli dve osoby usmrtené a sedem zranených. V porovnaní
s rokom 2006 sa celkový poèet poiarov zvýil o 1466 prípadov a kody boli vyie o 6,2 mil. Sk, poèet usmrtených bol rovnaký a zranených sa zvýil o 4 osoby.
Priamo v súvislosti so atevnými prácami a pri zbere, pozberovej
úprave a skladovaní objemových krmovín v roku 2007 vzniklo 335 poiarov s priamou kodou 15,3 mil. Sk, pri týchto poiaroch bola jedna
osoba usmrtená a dve zranené.
Na území okresu Malacky bolo v minulom roku zaznamenaných sedem poiarov s celkovou kodou 21 000,- Sk, pri ktorých dvakrát horelo obilie na koreni, tyrikrát horela slama na riadkoch a v jednom
prípade vznikol poiar pri stohovaní.
Ochrana úrody pred poiarmi sa týka vetkých obèanov, ktorí by
mali by v tomto období mimoriadne ostraití a opatrní a preto
ponúkame èitate¾om nieko¾ko rád, aby predili vzniku poiarov.
Dbajte najmä:
- na zabezpeèenie miest výmlatu, stohovania slamy a sena dostatoèným mnostvom vody na uhasenie poiaru,
- na zákaz fajèenia pri kosení, atve, zváaní a skladovaní sena a obilia, nemanipulujte s otvoreným ohòom pri týchto prácach,
- na údrbu atevnej techniky a techniky na spracovanie a skladovanie úrody,
- na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania skladovaného sena,
aby nedolo k jeho samovznieteniu - ak sa zistí takýto stav, treba seno
ihneï rozhádza a dosui,
- zvýenú pozornos venujte hlavne deom, ktoré sa poèas prázdnin
pohybujú bez dozoru v blízkosti polí a stohov slamy,
- pri vzniku poiaru, sa ho snate v zárodku uhasi, ak to nie je vo Vaich silách okamite privolajte hasièskú jednotku - linka tiesòového
volania 150.
Len dôsledné dodriavanie protipoiarnych opatrení, ako aj zvýená
opatrnos môu zníi riziko vzniku poiarov súvisiacich so zberom,
spracovaním a uskladnením obilnín a krmovín a ich následkov.
mjr. Mgr. Juraj Slovinský v. r.
Riadite¾ Okresného riadite¾stva
Hasièského a záchranného zboru v Malackách

Juraj Danielis
Vedúci oddelenia externej a internej komunikácie,
Slovenská pota, a.s.

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV

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

Záruèné opravy, sezónne údrby a uvedenia do prevádzok

Richard Baleja, Mlynská 1001/5
900 31 Stupava, tel.: 0908 730 403, 02/ 6593 6646

likvidácia vozidiel NON STOP

Fkontajnerová preprava do 3,5t
Fprenájom kontajnerov

Znaèiek:
PROTHERM
JUNKERS
VAILLANT
LEBLANC
BUDERUS
GEMINOX
DESTILA
QUADRIGA
JOHN WOOD

(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

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

-5-

rôzne

Rezort dopravy odporuèil
rozpracováva len varianty 2. a 7.

Prepoèty sú správne

V stredu, 18.júna 2008, sa na Odbore posudzovania vplyvov na ivotné prostredie Ministerstva ivotného prostredia SR stretlo 28 pozvaných zástupcov dotknutých orgánov tátnej správy, samospráv a obèanov, aby prerokovali Rozsah hodnotenia výstavby a prevádzky
dia¾nice D4 Bratislava (kriovatka Ivanka pri Dunaji - Stupava - Mást),
tzv. "nultý okruh" Bratislavy.
Zástupcovia Národnej dia¾niènej spoloènosti, Ministerstva dopravy,
pôt a telekomunikácií SR, Ministerstva ivotného prostredia SR, starostov obcí Vajnory, Borinka, Marianka, bratislavskej mestskej èasti
Záhorská Bystrica, si najskôr vypoèuli doruèené pripomienky k Zámeru EIA (Environmental Impact Assessment - posudzovanie vplyvov na ivotné prostredie). A 15 subjektov, samospráv i orgánov
tátnej správy, z 28, ktoré sa k zámeru vyjadrili, v nich iadalo vylúèi
z ïalieho posudzovania variant 3, ktorý bol plánovaný cez obec Borinka dvoma krátkymi tunelmi. Poiadavku vyjadrili na základe preukázate¾ne negatívneho vplyvu na ivotné a prírodné prostredie v rekreaènej oblasti pod hradom Pajtún. Návrh pokraèova s rozpracovávaním len variantov 2 a 7., ktoré poèítajú s vyuitím dlhého tunela
z Marianky do Raèe, vyjadrilo vo svojom stanovisku aj samotný rezort
dopravy s odôvodnením, e stava jeden tunel je jednoduchie ako
dva. Obce Marianka a Vajnory iadali, aby na koncoch dlhého tunela
vychádzala komunikácia pod úrovòou terénu, pod¾a monosti prekrytá a chránená protihlukovými bariérami, aby tak bolo miestne obyvate¾stvo ochránené pred hlukom, vibráciami a exhalátmi z dopravy.
iadajú preto hlukovú a rozptylovú túdiu a strategické environmentálne hodnotenie tzv. SEA. Environmentálne zaloené organizácie,
ako Bratislavské regionálne ochranárske zdruenie, iadali celkovo
posúdi vplyv na chránené územia v regióne, vplyv barierového efektu dia¾nice na migrujúce ivoèíchy a nutnos popísa a urèi na tieto
vplyvy kompenzaèné opatrenia. Na raèianskej strane 9 km dlhého
tunela samosprávy i tátna ochrana prírody vyadujú èo najmení
záber chránených viníc a minimalizáciu zásahu do biosférickej rezervácie Jurský úr. Inak je pre nich neprijate¾ný aj variant 7 s najdlhím 9 kilometrovým tunelom odporúèaný väèinou zúèastnených.
Biosférická rezervácia Jurský úr, zapísaná do Zoznamu pamiatok
svetového kultúrneho dedièstva UNESCO, patrí do súvislej siete
európskych chránených území NATURA 2000, ktoré sa Slovenská
republika zaviazala chráni ako èlen Európskej Únie. Pod¾a zástupcov
ochranárskych zdruení sa v prípade preukázania negatívneho vplyvu na územie patriace do siete NATURA 2000 nebude môc s výstavbou dia¾nice zaèa.
Pod¾a investora, Národnej dia¾niènej spoloènosti, ktorá patrí pod
rezort MDPT SR, by proces EIA mohol by ukonèený do roku 2010
a výstavba tohto úseku dia¾nice D4 by sa mohla zaèa v rokoch 2012
- 2013. (r)

Rieia výstavbu bytov

Stupava - Mestské zastupite¾stvo uloilo zastupujúcej prednostke
úradu rokova s firmou BHA, s.r.o. so sídlom Mýtna 15, Bratislava
o výstavbe 1,5 násobku rozlohy bytov, ktoré sú v súèasnosti vo
vlastníctve mesta na Dlhej ulici. Firma má záujem o pozemok (patrí
inému subjektu), na ktorom stojí bytový dom (4 byty) vo vlastníctve
mesta. Zastupite¾stvo podmienilo súhlas s odpredajom budovy výstavbou nových bytov pre terajích nájomníkov. Rokovanie s firmou
sa uskutoènilo 6. júna 2008. Spoloènos navrhla, e postaví bytový
dom s piatimi bytmi a zabezpeèí celú stavbu s monou jej nadstavby. Bytový dom bude stá na mestskom pozemku v lokalite abáreò.
Poslanci uloili zastupujúcej prednostke úradu zabezpeèi dohodu
s terajími nájomníkmi mestských bytom na Dlhej ul. o ich presahovaní do náhradných bytov v novej lokalite. Dòa 25. júna 2008 sa
rokovalo s nájomníkmi dotknutých mestských bytov. Poadovali zaruèi nájomné v takej výke, aké platia v súèasnej dobe, a náhradné byty vo výmere 70 m2. Uvaujú o odkúpení doterajích nájomných bytov a nové nájomné zmluvy zatia¾ podpísa nechcú. Ïalie
rokovanie s nájomníkmi sa uskutoèní v mesiacoch júl - august 2008.
O výsledku rokovania budú poslanci informovaní na septembrovom
zasadnutí MsZ.
-msú-

V súlade s plánom kontrolnej èinnosti hlavnej kontrolórky mesta
Stupava na I. polrok 2008, Ing. Zdenka Packová (hlavná kontrolórka mesta) vykonala kontrolu "Rozhodnutí o vyrúbení platobných výmerov za komunálny odpad" v oblasti pauálnych prepoètov za prenájom odpadových nádob pri bytových domoch. Informáciu o výsledku kontroly predloila na rokovanie MsZ dòa
26.6.2008.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sa platí pod¾a § 77 - § 83 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorích predpisov.
V podmienkach Stupavy ide o VZN mesta Stupava è. 6/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na
ktorom sa uznieslo MsZ dòa 29.11.2007 uznesením B/3 s úèinnosou
od 1.1.2008. Zmena platná od 1.1.2008 je v pauálnom poplatku za
prenajatú zbernú nádobu vo výke 83,- Sk za osobu a rok pre bytové
domy. Poplatok sa týka obyvate¾ov bytových domov spolu je to 85 ks
zberných odpadových nádob v prenájme bytových domov. Prenájom
1 ks zbernej nádoby je 2 443,- Sk/rok. Poèet obèanov bývajúcich
v bytových domoch, v ktorých je prenajatá zberná nádoba je 2 525
obèanov ku koncu roka 2007.Pod¾a VZN è. 6/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Stupava úèinné do 31.12.2007 odstavec 10 - "Zvýenie sadzby
za vyuívanie zbernej nádoby: V prípade, e správca nehnute¾nosti
nie je vlastníkom zberných nádob, zvyuje sa sadzba miestneho
poplatku o 123,- Sk za vyuívanie kadej 110, 120 alebo 240 litrovej
nádoby a o 2443,- Sk za vyuívanie kadého 1100 litrového kontajnera. Zvýenie sa rozpoèítava rovnakým dielom na vetkých uívate¾ov konkrétnych zberných nádob. Ak sa takto zberné nádoby vyuívajú len v èasti kalendárneho roka, sadzba sa zvyuje len o pomernú
èas uvedených súm za kadý aj zaèatý mesiac." Pre bytové domy sa
urèuje pauálna sadzba za uívanie zberných nádob, a to vo výke
83,- Sk za osobu a rok.
Zakúpenie novej 1 100 l nádoby stojí cca 12 000,- Sk. Od 1.1.2003
nadobudlo úèinnos VZN è. 3/2002 "Nakladanie s komunálnym
odpadom a s drobným stavebným odpadom na území mesta Stupava", v ktorom bola schválená sadzba za vyuívanie 1 100 litrového
kontajnera, ktorého nie je správca nehnute¾nosti majite¾om, vo výke
2000,- Sk. Dodatkom è. 1 k VZN 3/2002 úèinný od 17.3.2003 sa
zvýila sadzba miestneho poplatku za vyuívanie kadeho 1 100 litrového kontajnera o 2 152,- Sk.
VZN è. 8/2004 s úèinnosou od 1.7.2004 bolo stanovené zvýenie
sadzby za vyuívanie zbernej nádoby s objemom 1 100 litrov o 2 443,Sk v prípade, e správca nehnute¾nosti nie je vlastníkom zbernej nádoby.
Zvýenie sadzby za vyuívanie zbernej nádoby v prípade, e správca
nehnute¾nosti nie je vlastníkom zberných nádob, sa rozpoèítavalo rovnakým dielom na vetkých uívate¾ov konkrétnych zberných nádob.
Schválením VZN è. 6/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stupava s úèinnosou
od 1.1.2008 sa pre bytové domy urèuje pauálna sadzba za uívanie
zberných nádob, a to vo výke 83,- Sk za osobu a rok.
V prípade sadzby 2 443,- Sk za prenajatie 1 100 litrového kontajnera
je nádoba za cca 5 rokov splatená (12 215,- Sk).
V roku 2007 bolo èerpanie na opravy kontajnerov v èiastke 26 tis. Sk.
V roku 2008 je rozpoètovaných 40 tis. Sk na opravy kontajnerov.
V cene pauálnej sadzby je zahrnutá aj finanèná èiastka èerpaná na
údrbu a opravy prenajatých kontajnerov.
Záverom kontroly bolo kontatovanie, e neboli zistené poruenia
veobecne záväzných právnych a interných predpisov.
/pod¾a msú, skrátené/
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Ako sa plní zmluva

Stupava - MsZ uznesením uloilo hlavnej kontrolórke vypracova
materiál vyhodnocujúci plnenie zmluvných podmienok kúpnopredajnej zmluvy a jej dodatkov medzi Mestom Stupava a spoloènosou SWISSTRADE marketing service, spol. s r. o. materiál
bol predmetom rokovania mestského zastupite¾stva 26.6.2008.
Ide o mestom predaný pozemok bývalého kúpaliska pri mestskej
portovej hale a plnenie záväzku kupujúceho vybudova tu relaxaèné centrum.
Poiadavka poslancov vychádzala zo skutoènosti, e kupujúca strana
nedodrala zmluvné podmienky, týkajúce sa termínu zaèatia výstavby relaxaèného centra. Kupujúci sa zmluvne zaviazal, e do dvoch
rokov od podpisu zmluvy zaène so stavebnými prácami. Zaèiatkom
septembra uplynie es rokov od podpísania zmluvy.
Na pozemku dodnes niè nestojí...
Na základe poiadavky Mesta Stupava o stanovisko k monosti odstúpenia od kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnute¾nostiam, uzatvorenej s obchodnou spoloènosou Swisstrade-marketing service s.r.o., z dôvodu nezaèatia stavby " Relaxaèného centra"
vypracovala B.K.F. advokátska kancelária, v.o.s., s ktorou má mesto
Stupava uzatvorenú zmluvu o poskytovaní právnych sluieb predbené stanovisko k monosti odstúpenia od kúpnej zmluvy o prevode
vlastníckeho práva k nehnute¾nostiam a zároveò iados o doplnenie
podkladov, resp. informácií.
Advokátskej kancelárii bola predloená kúpna zmluva zo dòa
5.9.2002 a dodatok è.1 k tejto zmluve zo dòa 16.9.2003. Predloený
materiál obsahoval rad stanovísk a analýz ïalích dokumentov, ktoré
sa týkali problému odpredaja, realizácie stavebného zámeru
a stavebných èinností. Pod¾a názoru HK Ing. Z. Packovej "Vychádzajúc zo zákonných predpokladov a zo samotnej zmluvnej úpravy v èl.
V. kúpnej zmluvy, je moné kontatova, e medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok
uvedených v tomto èlánku. Dodatkom è. 1, v èl. VI. sa zmenil èlánok
V. bod 2 pôvodnej kúpnej zmluvy tak, e v prípade ak kupujúci do
dvoch rokov odo dòa podpísania tohto dodatku è. 1 nezaène s výstavbou "Relax centra" predávajúci má právo od zmluvy odstúpi. Ako
je vyie uvedené Dodatok è. 1 bol podpísaný dòa 16.9.2003. Z toho
vyplýva, e 2 roky od podpísania dodatku è. 1 uplynuli dòa 15.9.2005.
Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa premlèuje v trojroènej
premlèacej dobe , to je do 15.9.2008."
Mestské zastupite¾stvo problematike výstavby a realizácie RELAX
CENTRA venuje maximálnu pozornos. Uznesením bola prednostke
uloená úloha informova zastupite¾stvo o postupe stavebných prác a
s nimi súvisiacich èinností. K termínu zasadnutia zastupite¾stva bola
podaná informácia o uskutoènených stavebných konaniach ukonèených právoplatným rozhodnutím. Tieto boli vydané na polyfunkèný
objekt, objekt s apartmánmi, radovú zástavbu s apartmánmi, komunikácie a spevnené plochy. Zároveò boli vydané rozhodnutia na prípojky vody, plynu a NN, sadové úpravy a bazén. Na ïalie objekty
bolo vydané stavebné povolenie (5.2.2008) na ïalie bolo stavebné
konanie preruené (27.5.2008). Poslanci informáciu zobrali na vedomie a úloha monitorova stavbu zostáva naïalej ako trvalá.
-msú-

Cie¾om je centrum mládee

Stupava - Aktuálnym problémom mesta je vytvorenie podmienok pre
realizáciu záujmov mladej generácie. Pozitívne je, e zaèínajú vznika
obèianske zdruenia, ktoré tento problém nielen prezentujú, ale majú
snahu aj riei. Momentálne chýbajú priestory a dostatoèné vybavenie pre irokú paletu záujmov mladých ¾udí na sebarealizáciu. Z podnetu OZ Pour art sa mestské zastupite¾stvo zaoberalo monosami vybudova priestor pre aktívny port - skatepark a kultúrne aktivity (rekontrukcia bývalej kaviarne Delta). Základnou otázkou je financovanie týchto zámerov. Riadite¾ MKIC Stupava Pavel Slezák navrhol vyui výzvu na predkladanie iadostí o nenávratný finanèný príspevok
z Nórskeho finanèného mechanizmu a Finanèného mechanizmu EHP
na vybudovanie Centra mládee v priestoroch Kultúrneho domu
v Stupave. Vzh¾adom na celkový zámer komplexne riei priestorové
a technické podmienky pre fungovanie centra mládee, do definitívnej podoby projektovej iadosti boli zahrnuté okrem rekontrukcie kaviarne Delta na hudobný a divadelný klub aj vybudovanie skateparku
v areáli základnej koly a rekontrukcia priestorov starej budovy koly
(prízemie) na ïalie klubové priestory. Príprava dokumentácie iadosti bola skutoène aká a zloitá, pretoe bolo málo èasu a bolo
nutné doloi stavebné projekty a technickú dokumentáciu k rekontrukciám a stavbám. Pri príprave dokumentácie k rekontrukcii kaviarne sme oslovili zástupcov OZ Pour art, ktorí mali svoju víziu a zabezpeèili projektanta odborníka na divadelné priestory. Obsahové
zameranie a náleitosti iadosti vypracoval P. Slezák (MKIC Stupava)
technickú a stavebnú èas zabezpeèoval ¼. Illi (MsÚ Stupava). iados sa napokon podarilo poda v stanovený termín t.j. 7. júla. Nasleduje proces hodnotenia, ktorý trvá cca desa mesiacov.
Jedna vec je iados, ktorá môe a nemusí by úspená, druhá vec je
vytvori u teraz predpoklady pre podporu a uplatnenie záujmov detí
a mládee. MKIC Stupava sa zapojilo do projektu Iuventy - Slovenský
intitút mládee.
Projekt PARTNERSTVO - vzdelávanie pre samosprávy v oblasti mládeníckej politiky a práce s mládeou svojím zameraním jednoznaène odpovedá na nae aktuálne problémy a potreby. Na základe
konkurzu bol do projektu zaradený zamestnanec MKIC, vzdelávanie
trvá do mája budúceho roku a konèí certifikátom ministerstva kolstva. Zároveò MKIC nadviazalo partnerstvo s Centrom vo¾ného èasu
Ivanèice (CZ), s ktorým na jeseò pripravujeme trojdòový workop pre
aktivistov v oblasti práce s demi a mládeou. Pre zvýenie ancí
iadosti podanej na Nórsky finanèný mechanizmus MKIC pripravuje
nadviazanie kontaktov a partnerstva s mládeníckou organizáciou
v Nórsku.
-mkic-

DENNÝ EKOTÁBOR 18.8.-22.8.2008

.....pre vetky deti vo veku od 7 do 13 rokov, ktoré majú rady prírodu a chcú s nami zai týdeò plný dobrodrustva a ekohier.....
Cena tábora je 1500,-Sk
v cene je zahrnutá strava, pitný reim, poistenie, zdravotník, ceny
do ekoolympiády a ekokarnevalu, návteva gazdovského dvora,
opekaèky, indiánska dedinka, odborní lektori poèas celého tábora
organizuje pri MKIC Stupava

Prihlási sa môete do 10.8.2008 (kapacita tábora je 20 detí)
KONTAKTY: Bc.Kristína Kopáèová 0903 394 996,
kopacova@envirosvet.sk
Program nájdete na strane 13.

Projekt 40up v Stupave

Uívajme poèítaè po tyridsiatke!
Miesto: Z Stupava
· Vek nad 40 rokov
· Vzdelanie nerozhoduje
· Chu pracova na sebe
Záujemcom sa umoní absolvova len jeden z troch ponúknutých
kurzov.
1. Základy pouívania poèítaèov a internetu
termín: 26.8.-23.9.2008 od 16.00-18.00
lektor: PaedDr. Silvia Dugovièová
2. Vyuite¾nos poèítaèových programov
termín: 28.8.-25.9.2008 od 16.00-18.00
lektor: Mgr. Jana Fierová
3. ivot s digitálnymi technológiami
termín: 2.10.-30.10.2008 od 16.00-18.00
lektor: Mgr. Jana Fierová
Kadý kurz trvá 10 hodín(5 stretnutí po dve hodiny). V kurze bude
15 úèastníkov pri samostatnom poèítaèi. Úèastníci kurzu dostanú
tudijnú literatúru zabezpeèenú spoloènosou P-MAT n.o. Úèas na
kurzoch je pre úèastníkov zdarma.
Bliie informácie na www.40up.sk alebo priamo v kole.
V prípade záujmu o kolenia môete spolu s pomocou rodinných
prísluníkov, priate¾ov vyplni prihláku na www.40up.sk, kde je potrebné vybra si kurz, uvies adresu, telefón a dátum narodenia. Môete kontaktova osobne aj lektorky, prípadne údaje nahlási telefonicky na tel. 02/6593 5768 Fierovej, 02/6593 4437 v kole.
Jana Fierová, email: janafise@atlas.cz, Skype: janafise, ZS Stupava
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Stupavské hody 2008
16. august - sviatok sv. tefana
Uhorského, patróna farského kostola
v Stupave

15.8.2008 /piatok/ - Výstava gladiol - otvorenie výstavy
o 19,30 hod. v Pastoraènom centre. Výstava potrvá do 17.8.2008.
Otvorená: so 9.-12.00 hod, 15.00-19.00, ne 15.00- 19.00 hod.
16.8. 2008 /sobota/ koncert skupiny "DESMOD" o 20,00 hod.
v Amfiteátri Borník. Vstupné 150,- Sk v predpredaji
(Ticketportal, kancelária KD, kninica - Mást)
na mieste 16.8. 200,-Sk.
17.8. 2008 /nede¾a/ NA STUPAVSKÉ HODY
- Sedliacky dvor pri KD
16,00 hod. - detské predstavenie "ujo Viktor" deom
17,00 hod. - hudobná skupina "Paronymia"
18,00 hod. - dychová hudba "ÈASTOVANKA"
18.8. 2008 /pondelok/ H O D K Y tadión TJ Tatran Stupava
17.00 hod. - futbalový zápas starí páni Vysoká pri Morave
kontra Internacionáli Stupava - DJ Janko Borák
- dychová hudba "Záhorienka"

Posledné budovy, ktoré postavili ete Pálfiovci sa strácajú pred
oèami.Ostávajú len prázdne miesta. Na snímke hore je v ruinách bývalý grófsky majer (estéeska), dole na svoj koniec èaká bývalý grófsky pivovar. Na
jeho troskách mono vyrastie hotel. Zatia¾ tam rastie baza a mono hríby...
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Záhorská Bystrica

Uznesenia zo zasadnutia Miestneho zastupite¾stva mestskej èasti
Bratislava- Záhorská Bystrica zo dòa 1.7.2008
U z n e s e n i e è. 218/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
Cenník sluieb poskytovaných na pohrebisku - cintorín Bratislava - Záhorská Bystrica s úèinnosou od 1.7.2008
do 31.12.2008
U z n e s e n i e è. 219/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a
v e d o m i e informatívnu správu
o výstavbe v lokalite KRÈE v k.ú.
Záhorská Bystrica.
U z n e s e n i e è. 220/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
odkúpenie pozemkov vo vlastníctve
spoloènosti EWD SL GROUP a.s., pitálska 27, 811 08 Bratislava: p.è.
2309/1, ostatné plochy vo výmere 29
m2 k.ú. ZB, p.è. 2309/16, ostatné
plochy vo výmere 33 m2 k.ú. ZB, p.è.
2309/30, ostatné plochy vo výmere
624 m2 k.ú. ZB, p.è. 2309/31, ostatné
plochy vo výmere 421 m2 k.ú. ZB, p.è.
2309/32, ostatné plochy vo výmere
1200 m2 k.ú. ZB, p.è. 2309/35, ostatné
plochy vo výmere 4983 m2 k.ú. ZB do
vlastníctva MÈ B - ZB v celkovej
výmere 7290 m2 za cenu 500 Sk/m2
v celkovej sume 3 645 000 Sk.
U z n e s e n i e è. 221/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a
v e d o m i e správu o investiènej èinnosti v MÈ B - ZB.
U z n e s e n i e è. 222/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a
v e d o m i e úpravu urbanistickej
túdie lokality Kulháò, 2. etapa - variant
B, spracovanú túdiom K.F.A. architekture and design s.r.o., Karpatská 11
821 05 Bratislava v júni 2008 ako podklad pre usmeròovanie investiènej èinnosti a územné rozhodnutie v území.
U z n e s e n i e è. 223/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
odpredaj obecného pozemku p. Petrovi
Prvonièovi s manelkou, p. è. 2165/
21, výmera 540 m2 za cenu 4000
Sk/m2.
U z n e s e n i e è. 224/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
predåenie prenájmu èasti obecného
pozemku p.è. 2708/3, orná pôda vo
výmere 520 m2 k. ú. Záhorská Bystrica
spoloènosti VIASPOL s.r.o. na dobu 5
rokov, s výpovednou lehotou 3 mesiace a nájomným vo výke 60 Sk/m2/rok
s medziroènou valorizáciou o index
rastu cien.

U z n e s e n i e è. 225/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
prenájom nebytového priestoru - kancelárie v zadnom vchode do Spoloèenského domu o výmere 15,60 m2 spoloènosti Eurobilanc, spol. s r.o., Marianka, túrova 45 na dobu neurèitú,
s výpovednou lehotou 3 mesiace a nájomným vo výke 3000 Sk/m2/rok
s medziroènou valorizáciou o index
rastu cien.

predaj Bystrickej rozvojovej spoloènosti s.r.o.
Termín: 30.9.2008

so zníením príspevku na ininierske
siete pre stavebníka Ing. Chabala.

U z n e s e n i e è. 231/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a
v e d o m i e kontrolu aplikácie zásad
pre podávanie a archivovanie iadostí o
informácie pod¾a zákona è. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Miestnom úrade MÈ B - ZB.

U z n e s e n i e è. 238/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo n e s ú h l a s í
s odpustením príspevku na ininierske
siete pre a.s. Opera v lokalite Vlkovka
5.

U z n e s e n i e è. 232/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a
v e d o m i e správu miestneho kontrolóra o príspevkoch poskytnutých na
rozvoj MÈ B - ZB od individuálnych
stavebníkov v roku 2007.

U z n e s e n i e è. 226/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
prenájom nebytového priestoru - miestnos v objekte Zdravotného strediska
o výmere 16 m2 vybavenú sprchou,
umývadlom, WC a výlevkou p. Zuzane
Mikolciovej, Pankúchova 3, 851 04
Bratislava na dobu neurèitú s výpovednou lehotou 3 mesiace a nájomným vo
výke 3000 Sk/m2/rok s medziroènou
valorizáciou o index rastu cien.

U z n e s e n i e è. 233/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e správu
o èinnosti miestneho kontrolóra v období od 1.1.2008 do 30.6.2008
2. k o n  t a t u j e, e uznesenie è.
148/2007 (plán èinnosti MK na 1. polrok 2008) zo dòa 18.12.2007
je splnené.

U z n e s e n i e è. 227/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
prenájom nebytového priestoru - miestnos v objekte Zdravotného strediska
o výmere 14,60 m2 (vchod zo zadnej
èasti budovy) Mgr. Martine Mikulovej,
Cabanova 13/G, 841 06 Bratislava na
dobu neurèitú s výpovednou lehotou 3
mesiace a nájomným vo výke 3000
Sk/m2/rok s medziroènou valorizáciou
o index rastu cien.

U z n e s e n i e è. 234/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e iados
DHZ o pridelenie mimoriadnej finanènej
dotácie
2.  i a d a predsedu DHZ o doplnenie
iadosti o podrobný rozpis jednotlivých
poloiek generálnej opravy hasièského
vozidla vo vecnom a finanènom vyjadrení
3. u k l a d á
a) komisii finanènej, pre investície
a rozvoj podnikania prerokova iados
a vypracova stanovisko
b) prednostovi MÚ zaradi iados po
doplnení a prerokovaní v komisii do
návrhu na úpravu rozpoètu MÈ na rok
2008.

U z n e s e n i e è. 228/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
prenájom priestorov Ve¾kej sály v SD
v Záhorskej Bystrici pre Folklórny súbor CHASA za symbolickú odplatu 1
Sk roène na dobu neurèitú s výpovednou lehotou 1 mesiac bez udania dôvodu zo strany MÈ B - ZB.
U z n e s e n i e è. 229/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a
v e d o m i e správu o èinnosti právnika MÈ B - ZB za rok 2007a 1. polrok
2008.

U z n e s e n i e è. 235/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
poplatok za prenájom obecných pozemkov fyzickým osobám vo výke
10 Sk/m2 roène.

U z n e s e n i e è. 230/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
a) správu právnika MÈ B - ZB o èinnosti Bystrickej rozvojovej spoloènosti
s.r.o.
b) informáciu miestneho kontrolóra o
èinnosti a hospodárení Bystrickej
rozvojovej spoloènosti s.r.o.
2. u k l a d á
právnikovi a konate¾ovi spoloènosti
JUDr. Miíkovi pripravi návrh na od-

U z n e s e n i e è. 236/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
Internú smernicu starostu MÈ B - ZB
na stanovenie výky odplaty za krátkodobý prenájom priestorov v Spoloèenskom dome v Záhorskej Bystrici s pripomienkou.
U z n e s e n i e è. 237/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo n e s ú h l a s í
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U z n e s e n i e è. 239/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o pripravovaných
akciách v rámci Kultúrneho leta 2008
v MÈ B - ZB
2. s ch v a ¾ u j e vytvorenie jedného
trvalého pracovného miesta na referát
kultúry a zapracovanie do organizaènej
truktúry miestneho úradu
3.  i a d a starostu, aby náklady spojené s vytvorením nového pracovného
miesta boli zoh¾adnené pri úprave rozpoètu MÈ B - ZB na rok 2008.
U z n e s e n i e è. 240/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
Plán kontrolnej èinnosti na 2. polrok
2008 predloený miestnym kontrolórom.
U z n e s e n i e è. 241/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
Rámcový plán èinnosti Miestneho zastupite¾stva MÈ B - ZB na 2. polrok
2008.
U z n e s e n i e è. 242/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
odmenu miestnemu kontrolórovi za 1.
polrok 2008 vo výke 30 % zo základného platu za splnenie vetkých stanovených i mimoriadnych úloh.
U z n e s e n i e è. 243/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e správu
o spôsobe financovania rekontrukcie
kotolne v objekte Z s M
2. s ch v a ¾ u j e uvo¾nenie finanèných
prostriedkov za zaèatie rekontrukèných prác z rezervného fondu rozpoètu MÈ B - ZB
3. p o v e r u j e starostu výberom
dodávate¾a na rekontrukèné práce
a podpísaním zmluvy o dielo.
U z n e s e n i e è. 244/2008
zo dòa 1.7.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a
v e d o m i e informatívnu správu
o rokovaní komisie výstavby a dopravy.

Záhorská Bystrica

Súsedé súsedom

Starostovia Záhorskej Bystrice a Marianky, páni Vladimír Kuboviè a
Viliam Bolgáè aj v tomto roku pozývajú svojich spoluobèanov na
tradièné stretnutie Súsedé súsedom. Podujatie sa uskutoèní v sobotu 16. augusta so zaèiatkom o 18.00 hodine. Bliie informácie budú
poskytnuté prostredníctvom plagátov a miestneho rozhlasu.

Oslava jubilantov Klubu dôchodcov
za I. polrok

Spoloènou oslavou v Spoloèenskom dome si poèetná èlenská základòa Klubu dôchodcov pripomenula ivotné a manelské jubileá za
I. polrok v nede¾u 15. júna. V tradiène milej atmosfére dôchodcovských stretnutí odzneli gratulácie z úst i starostu mestskej èasti pána
Vladimíra Kubovièa. Po hudobnom darèeku v podaní Janka Boráka,
folklórnej vloke pod vedením pani Jarky Muitzovej a upomienke od
starostu sa vye tyridsiatka oslávencov podpísala do pamätnej
knihy.
V prvom polroku 2008 sa doila 94 rokov pani Paulína Jánoíková, 93
rokov oslávila pani Anna Bilaèièová, pani Mária Vachálková sa doila
91 rokov pani Angela Lenèeová si vo februári pripomenula 90 rokov
ivota. Medzi osemdesiatnikov sa zaradili tefan Hesterenyi, Pavel
Horník, Hermína Mihalovièová, Ján Kaiser, Jozefína Antalová a Mária
Hrdinová. 75 rokov ivota si pripomínajú Vilma Janatová, Rozália
Breitschaftová, Frantika Papíková, Matilda Ragasová, Elena
Drahoová a Mária Besedièová. Sedemdesiatku oslavujú Anna
Liïáková, Mária Mihalovièová, Ján Draho, Viliam Osuský s
manelkou Emíliou Osuskou, Anna Mikletièová, Anna Pospiová,
Terézia èepková a Otto Batrla. K estdesiatpäroèným jubilantom
patria Milan Mader, Emília Ivánèiková, Eva Juraèièová, Antónia
Vlèková, O¾ga Romanová a tefánia Dobrovodská. Okrúhle jubileum
60 rokov ivota si pripomínajú Mária Kubovièová, Pavla Rusòáková,
Vìra Víghová a Dominik Jánoík.
Krásne jubileum 55 rokov spoloèného manelského ivota si v apríli
pripomenuli manelia tefan a Ruena Kahánkovci. Zlaté manelské
jubileum v tomto polroku oslavujú Alojz a Helena Haraslínovci, Ján a
Angela Starí, Jozef a Anna Maderovci, manelia Jozef a Genovéva
Liïákoví a JUDr. Ján Pospi so svojou manelkou Annou. Vetkým
jubilantom prajeme ete ve¾a krásnych rokov v astí, zdraví a rodinnej pohode.

Oznamy Miestneho úradu

Miestny úrad Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica príjme do
trvalého pracovného pomeru pracovníka ekologickej èaty s nástupom moným od 1.8.2008. Hrubý ponúkaný plat je 14.000,-Sk Záujemcovia sa môu prihlási u prednostu miestneho úradu Ing.
Eduarda Pokorného alebo na tel.èísle 02/ 65 956 110, 65 956 210,
0903 206 777.
Miestny úrad Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica prenájme
od 1.9.2008 priestory ordinácie detského lekára v Zdravotnom stredisku v Záhorskej Bystrici. Záujemcovia sa môu prihlási u prednostu miestneho úradu Ing. Eduarda Pokorného alebo na tel.èísle 02/ 65
956 110, 65 956 210, 0903 206 777.

Len jednoducho - Ï A K U J EM!

Dôvodov na napísanie týchto pár riadkov mám hneï nieko¾ko, ale ten najdôleitejí je, e mám potrebu sa poïakova. Odkedy sa drím slov klasika, e vade
kvitnú kvety pre toho, kto ich chce vidie, sa vlastne mojej snahe vyjadri vïaku
ani nedá èudova.
Prisahovali sme sa do Záhorskej Bystrice len minulý rok, ale toto miesto aj s jeho nádherným okolím, Stupava, Marianka a Borinka nám okamite prirástlo k srdcu. Prispievajú k tomu mnohé okolnosti. Jednou z nich je, e nám astnou hrou
osudu vzali syna do Materskej koly na Hargaovej ulici.
Ïakujem pani uèite¾kám a celému kolektívu, e môj syn chodí do kôlky rád, e
sa z nej astný vracia, plný dojmov a záitkov. Vïaka ich tvorivej práci a bohatému programu, ktorý deti môu absolvova. Takmer nie je týdòa, aby sa nieèo zaujímavé nedialo. A hoci sú teraz prázdniny, syn èasto spomína na skôlku a kamarátov z nej.
Ïalej ïakujem pánovi starostovi za príhovor ku Dòu matiek. Aj keï to u bolo
dávnejie, aj tak mi dojem z jeho slov aj z celého krásne pripraveného programu
ostal zapísaný hlboko v dui a slzièkám dojatia som sa veru neubránila.
Pri tejto príleitosti ïakujem aj Miestnemu úradu v Záhorskej Bystrici, ktorý
oslovil pani Jaycaiovú a umonil tak zorganizovanie kurzu servítkovania. Kurz bol
vynikajúci, aj keï nás bolo málo, príli málo na to, aká krása sa tam prezentovala.
Vïaka tomuto kurzu som si vlastnoruène dekorovala domácnos a nielen svoju.
Týmto zároveò aj prosím úrad o ïalie aktivity tohto typu v ¼udovom dome, ktorý
je ako stvorený na udriavanie tradícií, aby nám nevymreli. Navrhujem napríklad,
pletenie koíkov, práca s hlinou, aranovanie kytíc alebo výroba svieèok. Na budúce nás bude urèite viac.
V poslednom období prichádzam aj do èastého kontaktu s rozliènými intitúciami a úradmi. Mohlo by sa zda, e môj svet by na èas mohol zmeni farby, ale opak
je pravdou. Moja skúsenos z posledného obdobia je výsostne pozitívna. eby to
bolo v tej zmene môjho myslenia?
Ïakujem aj manelovi, ktorý mi dal èas a priestor na to, aby som mohla pochopi, èo je pre spokojný ivot najdôleitejie. Vypoèu alebo preèíta si to toti môeme kedyko¾vek, ale pochopi to, to je tvrdá vnútorná práca v kadom z nás. Tie
najlepie veci sú toti naozaj zadarmo.
Take na záver nám vetkým elám: buïme ostraití a nájdime odvahu a majme
silu poukáza aj na veci, ktoré sa dajú vylepi, ale v prvom rade majme silu vyzdvihova a pochváli èo je dobré, dobré v nás samých a v druhých. A mono tak
prispejeme k tomu, aby sa nám vetkým spolu lepie ilo.Mgr. Martina Mikulová
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Vtáèie pierko

Mladí ornitológovia spolupracujúci s organizáciou Orbisinstitute spolu s pani uèite¾kami a pani riadite¾kou z materskej koly na Ruovej
ulici dòa 10. 06. 2008 umonili vetkým deom, ktoré navtevujú túto
M záitkovo-vzdelávací výlet na eleznú Studienku. Deti sa tu oboznámili s vtáctvom, ktoré ije v tejto lokalite, pozorovali ho cez profesionálne ïalekoh¾ady a zahrali sa mnostvo didaktických hier zameraných na upevnenie a overenie si poznatkov získaných poèas dòa
(napr.: "Nájdi svoj vtáèí druh", "Vtáèia olympiáda"...). Cestou po ornitologickom chodníku deti h¾adali vtáèikov, pozorovali hniezda - ich
stavbu, potravu, ktorou kàmili vtáci svoje mláïatá a spoznávali
prostredie, v ktorom jednotlivé vtáctvo hniezdi. Získali nové podnetné
informácie o chránení a staraní sa o vtáctvo poèas celého roka. Postupne si upevnili základy správania sa v prírode. Kadé diea za
svoju húevnatos, pozornos, ikovnos bolo odmenené medailou
a diplomom "Malého ornitológa èi ornitologièky".

ponúka predaj
letných pobytových zájazdov
Last minute zájazdov
CHORVÁTSKO: júl - august
8.590,-- Sk
ubytovanie s polpenziou a dopravou
vlastnou dopravou
6.990,-- Sk
ostatné destinácie /júl,august/ a 30 % z¾ava
vstupenky zo siete TICKETPORTAL
Otváracia doba:
Po - Pi: 9,30 - 13,00 14,00 - 17,30
So: 9,00 - 12,00
Adresa:
Hlavná 573/15, 900 31 Stupava
Kontakty:
tel./fax: 02/65 934 316, mobil 0918 429 454
e-mail: via.stupava@zoznam.sk

Po stopách vtáèikov sme sa vybrali aj do Stupavského parku, kde
mladí ornitológovia oboznamovali deti s rozlíením jednotlivého druhu vtáctva nielen pod¾a vzh¾adu, ale aj pod¾a ich vyludzovania zvukov
- ich tebotu. Pri pozorovaní vtáctva na naom kolskom dvore sme
zistili, e sa aj u nás usídlili dve pekné sovy. Nadobudnuté záitky
z výletu a získané poznatky o vtáèikoch preniesli deti na papier, do výtvorov z piesku a z modelovacej hmoty. Na záver sme sa v materskej
kole zahrali nieko¾ko dramatických hier s vtáèou tematikou, kde si
mali deti monos vyskúa ne¾ahké úlohy, s ktorými sa stretávajú
malé vtáèiky ("Ako som sa vyliahol", "Ako som sa nauèil lieta", "Moje
prvé hniezdo"..).
Za vetky záitky a nadobudnuté vedomosti z tejto oblasti sa chceme
poïakova predovetkým Komunitnej nadácii z Bratislavy Young4BA,
mladým ornitológom, ktorí spolupracujú s organizáciou Orbisinstitute, p. riadite¾ke Anne Velèickej a p. uèite¾kám, bez ktorých by sa tento záitkovo-vzdelávací výlet na eleznú Studienku nemohol uskutoèni.
Ïakujeme
Materská kola, Ruová è. 7, 900 31 Stupava

Kultúrne leto v Ivanèiciach

Dòa 12.7.2008 pri príleitosti Kultúrneho leta vycestovala Veselá muzika na pozvanie od predstavite¾ov mesta do Ivanèíc. Okrem Veselej
muziky zo Stupavy vystúpila dychová hudba Polanka z Ivanèíc
a Dychová hudba Stronsdorf z Dolného Rakúska.
Po príchode do Ivanèíc nás vrelo privítal pán Jaroslav Pospíchal v zasadacej miestnosti na radnici mesta Ivanèíc a po botahom obèerstvení sme absolvovali malý výlet po okolí, kde nás sprevádzal Petr Polák
- predseda Mikroregiónu a Ing. Smutný - tajomník Mikroregiónu
Ivanèicko.
Navtívili sme rozh¾adòu Vladimíra Meníka na Hlíne a ¾udového
umelca p. Josefa Zahraníka, ktorý vytvára extravagantné sochy zo
eleza.
Vystúpenie naej Veselej muziky na nádvorí invanèickej radnice malo
ve¾ký úspech. Hovoreným slovom celý program sprevádzala Mgr.
Silvia Gabrielová, speváèka dychovej hudby a dcéra kapelníka p. tefana Veselého. Obecenstvo poznalo väèinu naich piesní a tak
poèas ich vystúpenia spoloène spievali. Po vystúpení a ve¾kom
aplauze nás opä èakalo bohaté obèerstvenie a odchod do Stupavy.
Po ceste domov nás síce spevádzala silná búrka, hrmenie a blýskanie, ale mali sme dobrý pocit, e sa nám ná výlet vydaril a poteili
sme naich susedov peknými slovenskými pesnièkami.
¼.M.

Mestská kninica Ruda Morica v Stupave oznamuje,
e z dôvodu dovolenky bude od 4. - 8. augusta zatvorená.
Mestská kninica Ruda Morica v Stupave
oznamuje zmenu otváracích hodín poèas augusta 2008.
Otvorené bude:
po - pia 9,00 - 16,00 hod.
v stredu pre verejnos zatvorené
- 12 -
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PROGRAM NA DENNÝ EKOTÁBOR

Mestské kultúrne a informaèné centrum pozýva

August

Pondelok bude venovaný Lesu. Ráno prídu deti o 8:00 do Eko-centra v DK Stupava, kde budú oboznámené s programom na celý týdeò. Po krátkom úvode sa deti zahrajú zoznamovacie ekohry, ktoré
budú urèené na prelomenie ¾adov vo vzahoch a ¾ahej komunikácie
medzi demi navzájom a vedúcimi táboru. Obed budú ma deti
zabezpeèený v retaurácii Milica v Stupave. Po obede bude pripravený program v Stupavskom parku, kde sa deti nauèia o lese. Prostredníctvom lesnej pedagogiky a ekohier sa zoznámia so stromami,
ktoré rastú v naich lesoch a ich dôleitosou pre ná ivot. Pred-pokladaný návrat so Stupavského parku bude o 16:00 do Ekocentra v DK
Stupava.
V utorok sa deti na výlete na Vrchnú horu dozvedia o chránených
ivoèíchoch a rastlinách v danej lokalite. Tento výlet bude spojený
s prednákou o Vrchnej hore. Deti sa dozvedia akým spôsobom je
toto územie ohrozené a ako ho mono ochraòova. Zaèiatok výletu je
naplánovaný na 9:00. Na obed si deti opeèú pekáèiky. Predpokladaný návrat 16:00 do ekocentra v DK Stupava.
Domáce zvieratká budú témou celého dòa v stredu. Stretneme sa u
o 8:30 v Ekocentre a odtia¾ sa vyberieme na farmu do Lozorna. Pre
deti bude pripravená exkurzia po farme, kde sa nauèia ako sa správne stara o domáce zvieratká a ktoré zvieratá patria na gazdovský
dvor. Súèasou programu bude aj povozenie sa na koòoch. Na obed
si spolu uvaríme gulá v kotlíku na ohni. Predpokladaný návrat 16:00
do ekocentra v DK Stupava.
tvrtok budú deti preíva ako praví indiáni. Ráno sa stretneme
o 9:00 v Ekocentre, kde sa poma¾ujeme ekofarbami ako praví indiáni.
Potom sa spolu vydáme za indiánom, ktorý si postaví svoje typické
"típí" hneï ved¾a DK Stupava. Deti sa tento deò nauèia vetko o ivote
indiánov a o tom, preèo je ich ivot tak úzko spätý s prírodou. Obed
budú ma deti zabezpeèený v retaurácii Milica v Stupave. Poobede
sa spolu zahráme typické indiánske hry, nauèíme sa indiánske pesnièky a tance.
V piatok doobeda bude pre deti pripravená ekoolympiáda. Disciplínami v tejto olympiáde bude napríklad stavanie hradu zo iiek, hod
ve¾kým kameòom do dia¾ky, beh slimáka a pod. Za kadú disciplínu
deti získajú urèitý poèet bodov. Najlepí získajú ekomedaily a kadý
úèastník diplom. Obed budú ma deti zabezpeèený v retaurácii Milica v Stupave. Poobede si deti svojpomocne vyrobia karnevalové
masky z rôznych druhov prírodnín a odpadov ako napr. plastových
flia, starých igelitových vreciek, roliek WC papiera a pod. Na záver
budú vyhodnotené najoriginálnejie masky.
Na konci dòa zhodnotíme spolu s demi celý týdeò.
V prípade nepriaznivého poèasia bude pripravený alternatívny program v priestoroch Ekocentra v DK Stupava
Pre deti bude pripravené CD s fotkami z celého týdòa v tábore.
Deti si budete môc vyzdvihnú kadý deò od 16:00 do 17:00

Urobte nieèo pre svoje telo,
urobíte nieèo aj pre svoju duu.
-

Detoxikaèná kúra
Lieèivý kúpe¾ nôh
Masá chrbta, ije a celého tela
Reflexná masá chodidiel
Lymfodrená
Kedy: od SEPTEMBRA
Kde: budova Zdravotného strediska (Záhorská
Bystrica, Gbelská ulica, pri Námestí rodiny)
alebo u vás doma

Kontakt: 0918 95 77 38

Stupavské hody 2008
15.8.2008 /piatok/ - Výstava gladiol - otvorenie výstavy
o 19,30 hod. v Pastoraènom centre. Výstava potrvá do 17.8.2008.
Otvorená: so 9.-12.00 hod, 15.00-19.00, ne 15.00- 19.00 hod.
16.8. 2008 /sobota/ koncert skupiny "DESMOD" o 20,00 hod.
v Amfiteátri Borník. Vstupné 150,- Sk v predpredaji (Ticketportal,
kancelária KD, kninica - Mást) na mieste 16.8. 200,-Sk.
17.8. 2008 /nede¾a/ NA STUPAVSKÉ HODY
- Sedliacky dvor pri KD
16,00 hod. - detské predstavenie "ujo Viktor" deom
17,00 hod. - hudobná skupina "Paronymia"
18,00 hod. - dychová hudba "ÈASTOVANKA"
18.8. 2008 /pondelok/ H O D K Y tadión TJ Tatran Stupava
17.00 hod. - futbalový zápas starí páni Vysoká pri Morave
kontra Internacionáli Stupava
- DJ Janko Borák
- dychová hudba "Záhorienka"
29.8.2008 /piatok/
Celomestská pietna spomienka pri príleitosti 64-tého výroèia
SNP- kladenie vencov pri soche kpt .J. Nálepku (Základná kola)
o 17,00 hod.
31.8.2008 /nede¾a/ MEGAKONCERT - LUCIE BÍLÁ o 20,00 hod.
v Amfiteátri Borník. Vstupné je 350,- Sk v predpredaji a na mieste
400,- Sk. Predpredaj vstupeniek je v KD, kninici v Máste a v sieti
Ticket portal.
PRIPRAVUJEME
September
6.9. X. roèník Majstrovstiev Èeskoslovenska ECCE TERRA 2008
Preteky malotraktorov do vrchu, Amfík zaèiatok podujatia o 14.00.
hod.
27.9. Otvorenie Týdòa regionálnej kuchyne pri príleitosti Dòa
zelá 2008

Letné kino Amfík uvádza:

1.8. RAMBO 4
2.8. HONBA ZA POKLADOM
3.8. ZLATÝ KOMPAS - s dabingom
6.8. U MNE DOBRÝ - PREDPREMIÉRA V SR !!!
7.8. RUNÁ HODINA 3
8.8. LET´S DANCE 2
9.- 10 . 8 . NARNIA - PRINC KASPIAN
12.8. MAÈACIE ZLATO
13.8. O IVOT !
14.8. SVATBA NA BITEVNÍM POLI
21.8. SEX V MESTE
22.8. SEX V MESTE
23.8. HANCOOK
24.8. HANCOOK
25.8. KÝM SI PO NÁS PRÍDE
26.8. AMOROV ÚLET
27.8. FRANTIEK JE DÌVKAØ
28. a 29. WALL - E
ZAÈIATKY o 20,30 h. resp. po zotmení.
Vstupné: 60,- Sk
www.amfik.sk
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PLAYMINIHANDBALL
úspený turnaj, dobrá reklama

Nový medzinárodný turnaj na Záhorí odtartoval úspene prvý roèník pod názvom
PLAYMINIHANDBALL, hraj minihádzanú s heslom bav sa hrou. Hádzanársky klub
HC TATRAN STUPAVA v spolupráci so Základnou kolou Stupava usporiadali medzinárodný turnaj v dvoch kategóriách pre roèníky narodenia 1997-1998 a 19992000.
Skupina A: HK Kúpele Bojnice, SK Velká Bystøice, Z Tatranèek Lozorno, TJ Sokol
Nové Veselí "A", Z Tatranèek Stupava, HK Piccard Senec, TJ Slovan Modra,
Tatran Litovel, TJ Sokol Nové Veselí "B", HC Dukla Praha.
Skupina B: Z Tatranèek Stupava "A", SK Velká Bystøice, Z Tatranèek Stupava
"B", TJ Slovan Modra, Z Tatranèek Stupava "C", HK Kúpele Bojnice, Tatran
Litovel.
Hralo sa v dvoch skupinách kadý s kadým. Obsadenie na turnaji bolo ve¾mi silné, vïaka naím úzkym kontaktom s klubom Házena Nové Veselí , s ktorým máme
drubu a naimi manaérskymi schopnosami sme dotiahli silné mládeníèke
drustvá. Medzi zaujímavé drustvo sa urèite zaradil legendárny klub HC Dukla
Praha, ïalej Házená Nové Veselí, ktorí sa stali aktuálnymi majstrami Èeskej republiky v kategórii mladí iaci, ïalie kluby boli na vysokej hernej úrovni, èo dodalo turnaju dobrú kvalitu. Hracie plochy sme umiestnili v Základnej kole Stupava,
kde sme mali vytvorené výborné podmienky pre 3 dòový turnaj, od stravy a po

vyuitie celého areálu. Táto skutoènos dodala turnaju rodinnú atmosféru a vytvorila nové záitky pre deti.
Na turnaji tartovali drustvá v skupinách v piatok do obeda a poobede hrali prihlásené deti Beach minihadnball v preklade minihádzanú na piesku. Táto hra ich
uchvátila nato¾ko, e deti bolo problém dosta na veèeru. V sobotu sme doobeda
pokraèovali v zápasoch v skupinách a na veèer sme pripravili exhibíciu ALL STAR
GAME, kde hrali najlepie deti v dvoch kategóriách proti sebe. Do telocviène v Základnej kole Stupava sa natlaèilo pribline 100 ¾udí, èo bol pre deti neuverite¾ný
záitok. Hlasná hudba a dobrá atmosféra im pripravila hádzanárske prostredie,
aby najlepie deti ukázali svoj talent na plno proti najlepím. V nede¾u sa odohrávali súboje Play off. Do finále v starej kategórií sa dostali drustvá Házená Nové
Veselí (víaz základnej skupiny) a SK Ve¾ká Bystrice. Tento súboj sa skonèil remízou a keï sa nerozhodlo ani v predåení, prili na rad sedmièky. Súboj bol ve¾mi
dramatický, nerozhodný stav a následné sedem metrové hody urèili víaza turnaja SK Velká Bystrice. V mladej kategórii bol priebeh turnaja jasnou záleitosou
mlad-ích chlapcov SK Ve¾ká Bystrice.
Tento turnaj nám ukázal akým smerom sa uberá moderná hádzaná a èo ete
musíme zlepi. Na turnaji tartovalo z klubu HC TATRAN STUPAVA 45 minihádzanárov!!! Ve¾mi pekné èíslo sa budeme snai v nasledujúcej sezóne udra a vytvori nové projekty pre deti. Tatranèek minihádzaná preto uzatvára sezónu 2007/08

skvelým turnajom a verí, e tento turnaj len napomôe deti motivova k minihádzanej.
Na turnaji sme zazreli aj nau bývalú pani uèite¾ku a reprezentantku v hádzanej A.
Lachkovièovú, ktorá sa nám rada vyjadrila k turnaju: Záhorie zaèalo prvé hra
hádzanú o siedmich hráèoch. Výborné zápasy hrali u r. 1949 Zohor, Suchohrad,
Stupava, Bratislavský TKNB, Vysoké koly a Kovo Petralka. A neskôr sa pridala
a¾a, Trenèín a iné. Preto som sa v duchu teila, e terají tréneri vedú ve¾mi dobre
tréningy. Vedú ich odborne a kadý tréning majú dobre pripravený. Videla som ich
prácu s demi, ktoré sa na tréningu teia. Na záver na povzbudenie a za odvedené
práce na tréningu dostali iaci 1- 2 - 3 - 4 triedy medaile.

A ve¾ké medaile by si zaslúil u spomínaní tréneri, zato e sa podujali vychova
nové talenty pre hádzanú, vytvára u detí vzah k portu na kolách. V Stupave je
to¾ko detí! V telocvièni na turnaji ete neboli medzi prvými. Majú za sebou len rok
práce - Tatranèekovci, ale veríme, e semienka padli do úrodnej pôdy a výsledky
budú èoraz lepie. Poèas turnaja sa prili rodièia pozrie ako hrajú ich ratolesti.
iaci sa povzbudzovali, radovali sa z hry a rodièia im tlieskali. Bol to silný záitok
a ako bývala uèite¾a TV tlieskam spomínaným trénerom a zaslúia si uznanie. Rudko Drakoviè, Roman Vigh, Branislav Kritofiè a Michal Daòo novými formami tréningov získali si srdcia najmeních, ktorí sa teia na stretnutie s nimi. Chlapci
a dievèatá v hojnom poète sa uèia novým pohybovým návykom. Ich práca je iná,
ako práca uèite¾a. Majú vak spoloèný cie¾. Venova sa výchove detí. Svojou prácou tréneri s mládeou zalievate korene semien hádzanej, ktoré v Stupave skoro
uschli. Nech Vám elán vydrí. Deti budú raz na Vás tak hrdé, ak ja na Vás dnes.
Organizácia Tatranèek minihádzaná zaèína letnú prípravu pre deti narodené v rokoch 1997 - 2002. Tréningy v mesiaci august budú trikrát do týdòa v areáli hádzanárskeho ihriska v parku a Z Stupava. V mesiaci august sa vybrané deti z letnej prípravy zúèastnia na 3 dòovom turnaji v Èeskej republike v ïari nad Sázavou. Ak má Vae diea záujem prihlási sa do Tatranèeku minihádzaná a absolvova letnú prípravu v mesiaci august s nami, nech nám napíe na email: playminihandball@hctatranstupava.sk alebo telefonicky na 0904329692.
Veríme e turnaj PLAYMINIHANDBALL a organizácia Tatranèek minihádzaná bude
v sezóne 2008/09 úspenejí.
-vigh-
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rôzne

Spoloèenská kronika
Zosobáili sa :
Robert Karoviè - Kristína ipoová
Daniel Draho - Slavka Holièková
Martin Farka - Silvia Franová
Ján Jelenský - Lenka upalová
Matej Jankovec - Linda Foltínová
Opustili nás:
Július Rosipal /1933/
Milan Hehejík /1982/

iacky stolnotenisový turnaj, 25. 6. 2008

Stolnotenisový klub PST - Stupava na záver kolského roka v spolupráci so Z Stupava zorganizoval stolnotenisový turnaj iakov (10 12 roèných). Organizaèný tím tvorili za kolu Mgr. Oremus a za klub
PST - Stupava J. Kahánek, st. a J. Erdelský. Turnaja sa zúèastnilo 12
hráèov. Hralo sa v dvoch skupinách po 6. V závere sa hralo
o umiestnenie.
Veríme, e s naou podporou a svojím prístupom si mláde nájde
cestu k tomuto portu.
1. - 2. miesto
Belzár Michal
Ragas Matú
3:0
3. - 4. miesto
Blecha Andrej
Fier Kristián
3:1
5. - 6. miesto
Daráová Katarína Taro Tomá
3:0
7. - 8. miesto
Belzár Matej
Kahánek Jozef, ml. 3 : 0
9. - 10. miesto Erdelský Andrej
Sláèik Jakub
3:0
11. - 12. miesto Kahánek Ján
Kozaòák Luká
3:1

Mikulá Baèko /1924/
Ján Adamec /1932/
Narodili sa:
Luká Marèek
Aurel Janáèek
Marek Podstupka

Poïakovanie

Jozef Kahánek, PST Stupava

So zármutkom v srdci sme sa 3. júla navdy rozlúèili s naím milovaným manelom, otcom, dedkom, pradedkom a krstným otcom
pánom Mikuláom Baèkom. Jeho srdce dotåko po akej chorobe
vo veku nedoitých osemdesiattyri rokov. Úprimne ïakujeme
vetkým, ktorí sa s ním prili rozlúèi, ïakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

Spomíname
Dòa 28.6.2008 uplynul rok, èo nás navdy opustil
milovaný manel, otec, svokor a dedko pán Alojz
èasný. Ïakujeme vetkým za tichú spomienku.
Manelka a dcéra s rodinou

Spomíname

3.roèník turnaja dorastencov TJ Záhorák

Dòa 10.7.2008 uplynulo 15 rokov, èo nás navdy
opustil ná milovaný manel, otec a starý otec
pán Alojz Horecký. Vetci, èo ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.

Pod patronátom manelov Krupovcov sa uskutoènil 3.roèník dorasteneckého turnaja TJ Záhorák. Turnaja sa zúèastnilo 6 hráèov a hralo
sa systémom kadý s kadým na 1 vyhratý set. Zápasy mali oproti
vlaòajku podstatne lepiu úroveò, èo svedèí o zodpovednom prístupe k treningom. O vyrovnanosti bojov svedèí aj to, e z 15 zápasov
sa 7 skonèilo rozdielom dvoch gamov. Prekvapujúca je aj prehra
víaza Petra Lipèáka s posledným. Mladým chlapcom (väèina sú
ete iaci) nechýba bojovnos a odhodlanie poda èo najlepí výkon.

Spomínajú manelka,
dcéra a synovia s rodinami

Spomíname

Riadková inzercia

Dòa 23.7.2008 uplynulo 20 rokov od tragickej
smrti náho brata, vagra a krstného otca pána
Jána Dávidíka. Vetci, èo ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku.

l Kúpim klavír pre dcéru.
Tel.: 0903 459 762
l Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory s parkovaním na Hlavnej ulici v Stupave.
Tel.: 0904 464 651, 0904 877 338
l Odstúpim obchodný priestor
v centre Stupavy o ve¾kosti 17
m2. Tel.: 0918 532 229
l Robíte oslavu - párty? Urobím
Vám domáce loke - 1 ks á 7,-Sk. Tel.: 02/65 935 818, alebo

S láskou spomínajú
sestra, vagor a krstné dcéry

H¾adáme brigádnikov

Mestské kultúrne a informaèné centrum Stupava
prijme väèí poèet brigádnikov poèas podujatia
Slávnosti kapusty - Deò zelá 2008. Termín nástupu
v dòoch 30.9-6.10. (pod¾a dohody). Práce: pomocné, upratovacie, organizaèné, usporiadate¾ská sluba. Záujemcovia sa môu prihlási 27. 8. od 14.00
do 16.00 hod osobne v kancelárii Kultúrneho domu.

0910 257 902.
l H¾adám súrne podnájom v Stupave a okolí - garzónku, alebo 1izbový byt, aj spoloèný nájom
neprekáa. Tel.: 0907 604 194
l Predám mobilný telefón
NOKIA 6300 a NOKIA 6233 úplne nové v krabici, záruèný list
+ slúchatka. Tel.: 0905 222 032.
Vykonávam elektro-intalaèné
práce. Kontakt: 0905 438 823

Riadite¾stvo Základnej koly s materskou kolou Hargaova 5
Bratislava Záhorská Bystrica prijme od 1.9.2008 uèite¾a I. st. Z,
materskej koly, SJ-HV, M-F, informatika. Bliie informácie na t.è.
02659 56 115, 0910 902 555, e-mail: zshargasova@centrum.sk.
PaedDr. Alena Janèeková, riadite¾ka

H¾adáme kolportérov

Vydáva: Mestské kultúrne a informaèné centrum,

H¾adáme serióznych kolportérov mesaèníka Podpajtúnske zvesti. Príleitostná práca na 2 dni v mesiaci. Termín: od septembra 2008.
Info: osobne v kancelárii Kultúrneho domu 27. 8. od
14.00 do 16.00 hod.
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