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V tomto èísle si preèítate: Novozvolený primátor zložil sľub  Výsledky volieb  Školská športová hala
 Diskusia k poplatku za odpad  Skládka v Stupave končí, miestny poplatok za odpady sa zvýši  Billa bez
pokuty  Projekt cyklotrasa dokončený

Prajeme vám krásne a veselé Vianoce.
Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu.
Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých
blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda.
Nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov, ktoré
vás pri srdiečku zohrejú a zažijete chvíle, na ktoré
budete vždy s úsmevom spomínať.
Redakcia

Vianočné tvorivé dielne
Vianoce sú už predo dvermi a prišiel čas na vianočnú výzdobu a výrobu rôznych darčekov. Preto pozývame všetky deti
a ich rodičov na vianočné tvorivé dielne. Materiál na výrobu
bude pripravený, stačí si so sebou priniesť len kúsok nápaditosti a kreativity.
A čo si budeme vyrábať? Vyrobíme si vianočné ozdoby
z cesta a papiera, vianočné „ponožky“ a medové sviečky.
Na každého umelca bude čakať sladké prekvapenie.
Tešíme sa na Vás a samozrejme aj na vaše výtvory.
...vstupné dobrovoľné...
20.12.2008 od 14:00 do 17:00
Ekocentrum ENVIROSVET, (DK Stupava, vchod zboku)
Bližšie info.: info@envirosvet.sk, 0903 394 996, 0911 472 514

Tvoríme s Krištofom – tvorivé dielničky pre najmenších
Milé detičky, mamičky a oteckovia!
Deti, viete kto je Krištof? Niektoré ho už poznáte a Vy, ktoré ho chcete spoznať, prídite
s mamičkami, oteckami, či babičkami na tvorivé dielničky s Krištofom. Stretneme sa 18.
decembra o 16.00 hod. v pastoračnom centre pri fare v Stupave. Budeme vyrábať
vianočné a novoročné pohľadnice, ozdôbky na stromček, vianočné svietniky a krabičky.
Po novom roku sa opäť uvidíme 5.1. a spravíme si mištičky na cukríky. Nemusíte si priniesť
nič (len papučky a dobrú náladu), Krištof má pre Vás všetko pripravené.
Milí rodičia, príďte so svojimi deťmi a prežite spolu čas naplnený tvorivou činnosťou.
Tvorivé dielničky s Krištofom organizuje OZ Rodičia deťom Stupavy a sú určené pre deti vo
veku 2 – 6 rokov v doprovode rodiča. Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z Nadačného
fondu ČSOB, a.s. v Nadácii Pontis.
Bližšie informácie na č. 0903 605 433 alebo 0903 867 067.
OZ Rodičia deťom Stupavy
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Milí priatelia
Vo svojom živote sa stretávame s chvíľami
radosti, šťastia, pokoja – niekedy však naše
dni sú zahalené smútkom, starosťami.
Presne tak, ako je to v prírode.
Najprv je krásna a svieža jar – po nej ide
horúce leto – príjemná jeseň a chladná
zima. Takéto obdobia badať aj v našom
živote rodinnom, priateľskom
i spoločenskom.
Len práve dĺžka jednotlivých období závisí
od človeka. Najmä obdobie vzájomnej zimy
je potrebné prekonávať čo najrýchlejšie.
Blížia sa nám najkrajšie sviatky našej viery
Narodenie Pána Ježiša – Vianoce.
Boh k uskutočneniu svojho prísľubu si volí
spôsob ten najkrajší – spôsob materský –
rodinný. Preto Vianoce sú sviatkami predovšetkým našich rodín. Rodina,
ktorá je základom spoločnosti,
národa i Cirkvi.
Sila Nazaretskej rodiny spočíva v tom,
že uprostred nej je Ježiš. S ním spájala
svoju prácu, starosti, svoje problémy i
radosti. Ak teda chceme, aby naše rodiny
boli šťastnejšie – mali by sme v nich prehĺbiť
prítomnosť Ježiša.
Obrazy sú správnou ozdobou kresťanských
bytov, ale Ježiš musí byť v našich rodinách
hlbšie, než iba na stene. Ježiš musí byť prítomný v zmýšľaní členov rodiny,
v ich povahe, v ich vzájomných vzťahoch.
Sv. Pavol hovorí: “Vezmite na seba
ušľachtilosť sľubovania dobroty, pokory,
miernosti a trpezlivosti – ale nadovšetko
zaodejte sa láskou“. Láska zameraná
k dobru, pravde, ku kráse, k Bohu.
To nie je púha teória – to je účinný recept,
ako rodinu nie len udržať pohromade,
ale i to rozhárané dať dohromady.
Francúzsky spisovateľ a básnik Exupery
vyslovil myšlienku: „Láska nespočíva
len v tom, že sa jeden druhému pozerá
do očí, ale skôr v tom, že obaja pozerajú
rovnakým smerom“.
Dnes sa považuje za ideál byť silný
a úspešný, dominovať v spoločnosti.
Odpustiť krivdu, prepáčiť, sa považuje takmer za prejav slabosti. Taká je naša ľudská
logika. Boh však povolal človeka do života,
no nepovolal ho len na fyzickú existenciu,
ale ho povolal i do života lásky.
Človek má milovať Boha i svojich blížnych –
je povolaný na lásku.
Ruský spisovateľ Dostojevskij v slávnom
románe Bratia Karamazovci na otázku
„Čo je peklo“?, odpovedá slovami starca
Zosima: „Je to utrpenie spôsobené tým,
že už nemožno milovať“.
Milí priatelia.
Nerobme si teda zo života peklo – majme
medzi sebou lásku sv. Pavla, ktorá niečo vie
zniesť, odpustiť – a potom bude nám i našim
rodinám patriť odkaz betlehemský –
Pokoj ľuďom dobrej vôle.
S láskou a vďačnosťou pri jasliach
na vás všetkých myslí
Felix Mikula
farár v Stupave

Novozvolený primátor zložil sľub
Stupava – Vo štvrtok 4. decembra sa konalo
riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.
V tento deň malo slávnostný charakter, pretože
novozvolený primátor mesta Ing. Ľubomír Žiak
zložil sľub primátora. Výsledky volieb, ktoré sa
konali 22. novembra vyhlásil predseda volebnej komisie Michal Paulík. Ešte pred zložením
sľubu primátora sa Ing. Žiak vzdal postu
poslanca mestského zastupiteľstva. Potom víťaz volieb zložil zákonom predpísaný sľub do
rúk najstaršieho poslanca zastupiteľstva, ktorým v tomto volebnom období je PaedDr. Milan
Gramblička. Následne zložil sľub poslanca Karol Janata (volebný obvod č. 6), ktorý nastúpil
na uvoľnený post poslanca. Ing. Žiak sa vzdal
aj funkcie predsedu komisie životného prostredia, na jeho miesto bola poslancami zvolená
poslankyňa Andrea Foltínová. Na návrh primátora bol za zástupcu primátora zvolený poslanec Karol Janata. Od tejto chvíle je mestské zastupiteľstvo opäť trinásťčlenné a v meste úraduje riadne zvolený, v poradí od roku 1990 už tretí
primátor mesta.
-ps-

Výsledky volieb
Mestská volebná komisia v Stupave v zmysle
§ 45 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, uverejňuje výsledky nových
volieb, konaných v 22. novembra 2008

ta podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Branislav Beleš, 37 r., ekológ, nezávislý
kandidát
92

Počet volebných okrskov
6
Počet okrskových volebných komisií
6
Počet osôb zapísaných
v zoznamoch voličov
7307
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta
2498

262

Za primátora Mesta Stupava bol zvolený:
Ing. Ľubomír Žiak, 59 r., štátny zamestnanec,
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana s počtom platných hlasov 1015
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu primátora mes-

2. Ľubica Havranová,
prednostka MsÚ,
nezávislá kandidátka

54 r., zastupujúca

3. Marek Móza, 32 r., podnikateľ, nezávislý
kandidát
88
4. Pavel Slezák, 44 r., kultúrny pracovník,
SMER – sociálna demokracia, Ľudová str. Hnutie za demokratické Slovensko
968
5. Peter Valovič, 35 r., invalidný dôchodca,
nezávislý kandidát
73
Michal P a u l í k, v.r.
predseda mestskej volebnej komisie

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vám poďakoval za vašu účasť na voľbách primátora mesta Stupava, ktoré
sa uskutočnili 22. 11. 2008. Boli to - ako vieme - mimoriadne voľby, pretože 26. 4. 2008 zomrel primátor Ing. Ján Beleš.
Chcem srdečne poďakovať všetkým obyvateľom mesta Stupava, ktorí mi v primátorských voľbách odovzdali svoj hlas.
Uvedomujem si, že víťazstvo vo voľbách na post primátora mesta je prijatie záväzku a zodpovednosti voči všetkým obyvateľom mesta. Je to zodpovednosť i voči tým obyvateľom, ktorí
dali svoj hlas inému z kandidátov na primátorsky post v meste.
Vzhľadom na skutočnosť, že poznám situáciu v akej sa mesto nachádza, viem, že plniť všetky
funkcie mesta bude veľmi náročná a zodpovedná úloha. Preto, aby bolo možné v tomto
dynamickom procese a prostredí dosiahnuť optimálne výsledky a ciele, je potrebné hľadať
a nájsť zhodu, spoločný postup s poslancami Mestského zastupiteľstva, volenými zástupcami vás občanov.
Rád by som vyslovil svoje vnútorné presvedčenie a súčasne želanie:
Mesto Stupava sa môže stať skutočným domovom jeho obyvateľov pri splnení podmienky,
že každý obyvateľ mesta si uvedomí, že toto mesto, kde žijem je jedinečné miesto, kde chcem
žiť ja, moje deti aj vnúčatá a že chcem k funkčnosti štruktúr mesta prispieť svojim talentom,
schopnosťami, vplyvom a najmä ochotou vytvárať pocit spolupatričnosti.
O pár dní budú Vianoce. Dovoľte mi preto zaželať vám, aby ste ich prežili v pokoji a láske
v kruhu svojich najbližších. Nech vás ten pokoj a láska sprevádzajú tiež v budúcom roku 2009.
Ľubomír Žiak
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Zasadalo mestské
zastupiteľstvo

Školská športová hala
Stupava – Téma športovej haly pri Základnej škole kpt. J. Nálepku
určite nie je novým objavom, ani témou, ktorá by mala niekoho prekvapiť. Komisia, ktorú vedie Braňo Ondruš rokovala o športovej hale už
vyše jedného roka niekoľkokrát. Riaditeľ školy Mgr. Csillaghy využil
všetky dostupné zdroje, či možnosti spolufinancovania, ktoré by mohli znížiť náklady vynaložené mestom. Dnes je to bežný postup aby sa
na projektoch podieľalo viacero subjektov, každý z nich má dobrý
pocit, že sa našli aj iní, ktorí projektu a jeho opodstatnenosti „uverili“.
V tom je aj zmysel spolufinancovania, viacero zdrojov, viacero zainteresovaných, väčšia zodpovednosť a menšie riziko. U nás je to zatiaľ tak, že skutočnosť, realita sa musí dávkovať postupne. Aspoň
takýto pocit prevažoval u poslancov, ktorí mali rozhodnúť, či sa mesto
pustí do výstavby športovej haly. Na jednej strane zohralo dôležitú
úlohu postupné upresňovanie ceny, ktorú mesto musí zaplatiť. Na
druhej strane sú reálne štyri milióny dotácie z Ministerstva školstva,
ktoré sa musia preinvestovať. V hre je aj prísľub, že prídu aj ďalšie
peniaze, ak sa mesto do projektu pustí. Znamenalo by to, že v tomto
roku je nutné preinvestovať 4 milióny z dotácie a 1 milión z vlastných
prostriedkov. Pôvodná cena stavby bola odhadnutá na 12 miliónov
korún, čo by znamenalo, že mesto na budúci rok musí preinvestovať
ďalších sedem miliónov. Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa
13. novembra sa okolo financovania športovej haly rozpútala dramatická diskusia. Poslanci žiadali zreálniť cenu, postupne sa suma
ustálila na 16 miliónoch. To už poslanci začali strácať trpezlivosť, pretože nevideli projekt, nevedeli o rozpočte a jeho navýšení.
Poslanec MVDr. Róbert Kazarka konštatoval, že poslanci dostali málo
informácií ohľadne výstavby tréningovej športovej haly pri ZŠ kpt.
Jána Nálepku. Vyjadril pochybnosti ohľadne pripravenosti projektu
a jeho financovania. Poslancom nebol jasný celkový finančný objem
výstavby tréningovej športovej haly. Projekt nebol domyslený ani
z hľadiska ďalšej prevádzky a vlastníckych vzťahov.
Poslanec Ján Borák žiadal odpoveď, či je reálne preinvestovať 4 mil.
Sk na výstavbu tréningovej športovej haly. Poslanec Gustáv Beleš
navrhol vzhľadom na nepripravenosť projektu vrátiť 4 mil. Sk z MŠ SR
na výstavbu športovej haly . Naopak, poslankyňa Dr. Darina Nemcová
navrhla, aby sa hala začala stavať. Poslanec Branislav Ondruš povedal, že nevedel o potrebe meniť rozpočet ohľadne výstavby tréningovej športovej haly (požiadavka na kompletný rozpočet cca 16,0 mil.
Sk). V záujme financovania haly navrhol odpredať mestskú športovú
halu. Ľubomír Illiť - vysvetlil, že materiál bol predložený komisii školstva, športu a mládeže.
Poslanec František Lachkovič žiadal vybudovať v tejto hale aj sociálne
zariadenia. Ľubomír Illiť odpovedal, že sociálne zariadenia sa nebudú
budovať nové, budú využívané jestvujúce zariadenia v škole. Do diskusie sa zapojil aj riaditeľ školy Mgr. Ladislav Csillaghy, ktorý predložil
popis projektu tréningovej športovej haly - materiálno technický rozvoj v oblasti školských aktivít.
Poslankyňa Andrea Foltínová konštatovala, že poslanci nedostávajú
transparentné informácie. Z tohto dôvodu sa poslanci musia rozhodovať v časovej tiesni.
V tejto neprehľadnej a zložitej situácii sa mali poslanci rozhodnúť, či
podporia stavbu tréningovej športovej haly, využijú dotáciu z ministerstva školstva a v rozpočte na rok 2009 nájdu zdroje na dokončenie
začatej stavby (cca 11 mil sk) alebo hala sa stavať za týchto okolností nebude, mesto vráti dotáciu a „ušetrí„ 11 miliónov korún z rozpočtu. Poslanci hlasovali o návrhu schváliť uznesenie nasledovného znenia: Uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu tréningovej športovej
haly pre ZŠ kpt. Jána Nálepku Stupava s dodávateľom SportAcademy, s.r.o., Vrakunská cesta 6, 821 02 Bratislava 42 vybraným vo výberovom konaní s hodnotou diela 11 922 169,00 Sk bez DPH (14 187
381,00 Sk s DPH). Poslanci prítomní na hlasovaní - 12, chýbal - Ján
Borák, za - Ing. Peter Mazúr, Miroslav Foltín, PaedDr. Milan Gramblička, RNDr. Darina Nemcová, Branislav Ondruš, František Lachkovič,
zdržali sa - Gustáv Beleš, Andrea Foltínová, Jarmila Hornová, MVDr.
Róbert Kazarka, Ing. Jozef Ukropec, Ing. Ľubomír Žiak. Návrh nebol
schválený. Poslanci sa k problematike realizácie haly vrátili na rokovaní mestského zastupiteľstva 4. decembra. V rámci prerokovania bodu o programovom rozpočte poslanci schválili kapitálové výdavky vo
výške 4 mil. Sk účelovo viazané na výstavbu tréningovej športovej haly za predpokladu súhlasného stanoviska MŠ SR na presun finančných prostriedkov do roku 2009.
-podľa msú-

Stupava – Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stupava sa
konalo vo štvrtok 4. decembra s nasledovným programom: Výsledky
nových volieb do orgánov samosprávy, konaných 22. novembra
2008, Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, Zloženie sľubu
poslanca mestského zastupiteľstva, Príhovor novozvoleného primátora mesta, Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, Voľba zástupcu primátora, člena mestskej rady,
predsedu komisie životného prostredia, Schválenie platu primátora
mesta, Kontrola uznesení, Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) č.4/
2008 - rozpočtové pravidlá mesta Stupava, VZN č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Stupava, VZN č.6/2008 o miestnych daniach, VZN
č.7/2008 o dani z nehnuteľnosti v meste Stupava, Veci majetkové,
programový rozpočet Mesta Stupava, rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií zriadených mestom na roky 2009-2011, Interpelácie, Rôzne, Návrh uznesenia, Záver.

Billa bez pokuty
Každý, kto má oči a v lete aj nos a dobrý čuch je nespokojný so spôsobom zásobovania a najmä uskladnenia prepraviek a odpadu pri
obchode Billa. Predsa len ide o obchod reťazca, ktorý má svoje meno
a kredit. V Stupave je to skôr ukážka arogancie, pretože keby ktorýkoľvek stupavský živnostník – obchodník takýmto spôsobom zásoboval svoju predajňu a nakladal s odpadom, určite by bol nielen
v paľbe kritiky, ale aj v pozornosti mestského úradu. Dúfajme, že neplatí domnienka, že na veľkých si mesto netrúfne, prípadne, že máme
dvojaký meter. Poslanec František Lachkovič v interpelácii žiadal informáciu, ako mesto v prípade postupuje. V odpovedi sa uvádza, že
mesto zatiaľ pokutu neudelilo. Spoločnosť Billa požiadala o povolenie
drobnej stavby, ktorou chce prekryť celý vonkajší priestor. Pracovníci
mesta vyvolajú ďalšie rokovania a pri neplnení si povinností bude
prikročené aj k priestupkovým konaniam.
-ps-

Čo bude s križovatkou?
Riešenie dopravnej situácie na Hlavnej ulici je stále v nedohľadne.
Napriek tomu, že sa už malo začať s realizáciou svetelnej križovatky
ulíc Hlavná - Školská - Zdravotnícka, stále sa nič nedeje. Len Zipava
šturmuje a dokončuje bytové domy, kde po novom roku pribudnú noví obyvatelia so svojími autami. Na Hlavnú budú vychádzať po Zdravotníckej, nuž tešme sa! V odpovedi na interpeláciu poslanca Branislava Ondruša mestský úrad uvádza nasledovné: „Pre spracovaný
projekt na svetelnú križovatku ulíc Hlavná - Školská - Zdravotnícka zatiaľ chýba kladné stanovisko Krajského úradu pre cestnú dopravu
a komunikácie, ktorý má výhrady k stiesneným pomerom samotnej
križovatky. Projektant ju umiestnil do jestvujúceho koridoru bez
ďalších nárokov na majetkovoprávne vysporiadanie. Projekt je riešený ako inteligentná svetelná križovatka, ktorá vie zhodnotiť režim priepustnosti jednotlivých smerov a prechodov pre chodcov. Režim rieši
samotnú križovatku a prechody pre chodcov pri budove sporiteľne
a prechod oproti škole. Projektová dokumentácia mala byť ukončená
v apríli 2008, bola vyhotovená až v auguste z dôvodu, že počas prác
zomreli traja členovia pracovného tímu vrátane hlavného projektanta.
Financovanie projektu je stále zabezpečené investorom ZIPP Bratislava z dôvodu, že realizácia stále nie je ujasnená. Mesto Stupava
pripravuje rokovanie so zástupcom ZIPP Bratislava, na ktorom prerokuje naplnenie ich záväzku voči mestu po termíne skolaudovania
obytného súboru ZIPAVA.“
-ps-

Poďakovanie
Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili pri voľbách primátora mesta Stupava.
Prajem vám a vašim rodinám pokojné a láskyplné vianočné sviatky, pevné zdravie, veľa síl a optimizmu do každého dňa vášho života.
S úctou a vďakou Pavel Slezák
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Skládka v Stupave končí. Miestny poplatok za odpady sa zvýši.
Dňom 31.12.2008 skládka odpadov v Stupave – Žabáreň ukončuje svoju prevádzku. Mestský
podnik technických služieb
v Stupave bude aj naďalej uskutočňovať zvoz odpadu od obyvateľov Stupavy, vyvážať ho ale bude do Zohoru na skládku spoločnosti .A.S.A. Zohor spol. s r.o. Je
to jediná a najbližšia skládka
v okolí Stupavy. S tým súvisí aj
zvýšenie miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Zvýšila sa nielen
cena za zneškodňovanie odpadu, ale aj dopravné náklady na
zvoz a vývoz odpadu. Výhoda
domácej skládky, ktorú prevádzkovalo mesto prostredníctvom
svojej príspevkovej organizácie,
bola aj v cene za uskladnenie odpadu. Doteraz sa za skládkovanie 1 tony odpadu platilo 210,Sk bez DPH a zákonného poplatku obci. Spoločnosť .A.S.A. Zohor spol s r.o. účtuje za skládkovanie 1 tony odpadu 850,- Sk
bez DPH a zákonného poplatku
obci, čo pre Stupavu predstavuje
150,- Sk za tonu. Táto cena je zo
strany .A.S.A. garantovaná na tri
roky. Na rokovaniach so zástupcami spoločnosti .A.S.A. bola
snaha zo strany zástupcov mesta
o zníženie tohto poplatku, ale bohužiaľ neúspešne.
Podľa § 78 ods. 2 Zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady „sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce
na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
vrátane nákladov súvisiacich so
zabezpečením zberných nádob
pripadajúcich na jeden liter, dm3
alebo kilogram týchto odpadov
(pri množstvovom zbere) alebo
pripadajúcich na priemerné
množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným
poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť
o výnosy obce zo zhodnotenia“.
Pri výpočte miestneho poplatku
na rok 2009 sa teda vychádzalo
z nasledujúcich nákladových
položiek:
1. Náklady spojené so zneškodnením odpadu a náklady spojené s poplatkom v zmysle Zák. č.
17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
2. Náklady spojené so zvozom
odpadu v meste Stupava prostredníctvom oprávnenej osoby,

aj s nedostupných oblastí
3. Náklady na separovaný zber
a prevádzku zberového strediska
4. Náklady z údržby mesta
5. Náklady spojené s odstraňovaním nelegálnych skládok
6. Náklady na opravu kontajnerov
7. Náklady spojené s pristavením
a odvozom veľkoobjemových
kontajnerov pre nadrozmerný
komunálny odpad – 4x do roka
pre obyvateľov Stupavy
8. Náklady na pristavenie a zvoz
kontajnerov v záhradkárskych
osadách – 10x do roka
Súčet spomínaných nákladov sa
vydelí počtom obyvateľov. Od
súčtu sa odráta predpis pre právnické osoby, pretože oni majú
množstvový zber, t.j. zaplatia za
množstvo odpadu, ktorý skutočne vyprodukujú a odrátajú sa
ešte mimostupavskí záhradkári,
pretože ich poplatok sa vyráta
ako alikvotná časť od poplatku
obyvateľov, keďže sa nezdržujú
na území Stupavy 365 dní v roku.
Náklady na zneškodňovanie,
skládkovanie odpadu:
Cena za skládkovanie komunálneho odpadu na skládke .A.S.A.
Zohor spol. s r.o. je
850,- Sk/t + DPH + zákonný poplatok obci
Predpokladané množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného z mesta Stupava v roku
2009 je 3 500 t.
Zákonný poplatok obci závisí od
počtu druhov odpadov, ktoré sa
v meste Stupava triedia. Zákonný
poplatok obci je v prípade mesta
Stupava 150,- Sk/t. Celková ročná suma za zneškodnenie odpadu: 4 065 250,- Sk
Ďalšie nákladové položky (náklady Mestského podniku technických služieb v Stupave):
- zvoz komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu:
2 700 000,- Sk
- zvoz z nedostupných oblastí:
150 000,- Sk
- separovaný zber a zberové stredisko: 2 100 000,- Sk
- údržba mesta: 500 000,- Sk
- odstraňovanie nelegálnych
skládok: 150 000,- Sk
- opravy kontajnerov: 40 000,- Sk
- veľkoobjemové kontajnery – pristavenie (4x do roka), zvoz:
200 000,- Sk
- záhradkári: 120 000,- Sk
Spolu: 5 960 000,- Sk
Tieto položky predstavujú predpokladané náklady v roku 2009.
Všetky tieto druhy položiek boli

vždy zarátané do výpočtu miestneho poplatku aj po minulé roky,
takže v roku 2009 sa nepridá
žiadna nová nákladová položka,
zvýši sa iba jej hodnota.
Predpokladaný príjem za rok
2009 za vyseparované množstvá
- predaj komodít: 300.000,- Sk
Predpokladaný príjem za rok
2009 z Recyklačného fondu (RF):
200.000,- Sk
Spolu: 500 000,- Sk
Mesto Stupava si polročne na
základe žiadosti uplatňuje na RF
podľa zákona čiastku finančných
náhrad po predložení potvrdenia
odovzdaných množstiev jednotlivých komodít. V roku 2008
RF pristúpil k zníženiu finančných sadzieb za odovzdané jednotlivé komodity, čo pre nás v konečnom dôsledku znamená zníženie príjmu z RF o viac ako polovicu.
Referát odpadového hospodárstva predložil finančnej komisii,
mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu niekoľko alternatív
výšky poplatku na rok 2009.
Mesto muselo pristúpiť k prehodnoteniu úľav, ktoré podľa Všeobecne záväzného nariadenia č.
6/2007 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Stupava poskytovalo.
1. alternatíva:
4 065 250,- + 5 960 000,- =
10 025 250,- - 500 000,-1 254 441,- - 64 867,- =
8 205 942,- / 9 843 = 833 ,Sk/osoba
Vysvetl. : 4 065 250,- - suma za
skládkovanie
komunálneho
odpadu a drobného stavebného
odpadu 500 000,- - príjmy za
separovaný zber 1 254 441,- –
predpis pre právnické osoby 64
867,- - predpis pre mimostupavských záhradkárov 9 843 –
počet obyvateľov evidovaných
ako platcov za odpady
Pozn.: Pri tejto alternatíve sú platcami za komunálny odpad všetci
obyvatelia Stupavy, úľavu nemá
žiadny obyvateľ.
2. alternatíva:
Ak odrátame počet obyvateľov,
ktorí majú úľavy, potom výška
miestneho poplatku na rok 2009
vychádza 873,- Sk/osoba
100% úľava detí do 3 rokov –
počet: 256 detí (stav k 15.10.
2008), 50% úľava nad 75 rokov –
počet: 393 ľudí (stav k 15.10.
2008)

-4-

3. alternatíva:
Ak ponecháme 50% úľavu obyvateľom nad 75 rokov a deti nebudú mať žiadnu úľavu, výška
poplatku je v tom prípade 850,Sk/ osoba
Poslanci na poslednom zasadaní
mestského zastupiteľstva schválili miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 750,- Sk.
Zrušujú sa úľavy pre deti do 3 rokov. Ponechávajú sa 50% úľavy
pre obyvateľov nad 75 rokov
a 50% úľavy pre občanov s preukazom ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP). Všetkým, ktorí sú evidovaní v našej databáze sa tieto
úľavy poskytnú automaticky, noví
občania s preukazom ŤZP, musia
o túto úľavu požiadať. Ostatné
žiadosti týkajúce sa úľav z miestneho poplatku, budú posudzované individuálne.
Výška 750 korún nepokrýva všetky náklady spojené so zabezpečovaním činností nakladania
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. To
znamená, že mesto bude doplácať na túto činnosť z iných zdrojov. Nedá mi nespomenúť, že
výška miestneho poplatku predchádzajúcich rokov, ktorá bola
a je 350,- Sk na osobu, nepokryla ani jeden rok 100 % náklady
a mesto aj tu doplácalo.
Všetci si uvedomujeme, že nárast poplatku o viac ako 100%
nie je pre nikoho potešujúci.
Obyvatelia Stupavy prichádzajú
aj o možnosť bezplatne vyvážať
na skládku odpad v množstve
jedného prívesného vozíka
a o výhodu vyvážať väčšie množstvo odpadu za zvýhodnené ceny. Aj napriek tomu, že tu táto
možnosť bola a do konca roka
2008 ešte stále je, na území mesta sa stále tvorili a tvoria nelegálne, tzv. čierne skládky. Keď teda prichádzame o výhody mestskej skládky, obávame sa nárastu výskytu nelegálnych skládok.
Vyzývame teda občanov, aby neriešili situáciu zbavovania sa
svojho odpadu týmto spôsobom.
Pracovníci príslušných referátov
mesta v spolupráci s mestskou
políciou budú dôraznejšie konať
pri zisťovaní pôvodcov nelegálnych skládok. Náklady na odstraňovanie takýchto skládok sú
zahrnuté do výšky miestneho poplatku a teda my všetci doplácame na časť neuvedomelých a nezodpovedných obyvateľov.
Triedenie odpadu v domácnostiach na využiteľné zložky sa zaviedlo v meste Stupava už v roku

rôzne
2002. Keďže od jeho zavedenia
funguje stále na rovnakých základoch, aj tu bolo treba pristúpiť
k jeho obnoveniu, investovať do
techniky ale hlavne prijať viac
pracovných síl. Zaviesť systém
zberu v obciach je zákonná povinnosť a všetci sme povinní sa
do systému zberu zapojiť. Uvažuje sa aj o zavedení množstvového zberu, to znamená, že nebude jednotný paušálny poplatok,
ale každý zaplatí len za množstvo odpadu, ktoré skutočne vyprodukuje. V meste je veľa domácností, ktoré sa poctivo zapájajú do systému zberu, ale nemajú doteraz z toho žiadne výhody.
Množstvový spôsob zberu komunálneho odpadu by práve
týchto ľudí zvýhodnil a tých ostatných donútil k triedeniu. Je viac

druhov a systémov množstvového zberu, takže hľadáme ten najvhodnejší a najefektívnejší pre
naše mesto.
Aj tu by sme chceli občanov vyzvať, aby k triedeniu odpadov pristúpili s väčšou zodpovednosťou. Čím viac odpadu sa vytriedi,
tým menej odpadu sa bude
skládkovať a tým sa zníži aj výška miestneho poplatku. Pretože
viac ako polovica tohto poplatku
sú práve náklady na jeho zneškodnenie, čiže skládkovanie.
V prípade Vašich otázok ohľadom danej témy môžete kontaktovať MsÚ, referát odpadového
hospodárstva na t.č. 02/6020
0925 alebo odpady@stupava.sk.
MsÚ, referát odpadového
hospodárstva

Finanèné
služby
všetkého
druhu.
Stupava, Hlavná 27,
pasáž AVANA
1.poschodie.
Tel.: 0918 994 773

Domov dôchodcov
a Domov sociálnych
služieb Stupava
príjme do TPP
s nástupom ihneï
2 zdravotné sestry,
2 pomocné zdravotné
pracovníèky a jednu
upratovaèku.
Bližšie informácie
u p. Balažovièovej.
Tel.: 0908 151 933

Pre informáciu všetkým, uvádzame ceny za likvidáciu odpadu
platné od 1. 1. 2009 na skládke .A.S.A. Zohor:
Katalógové číslo
170101
170107

Názov odpadu
cena v Sk/t
betón
650.- Sk/t
zmesi betónu, tehál,
obkladačiek a keramiky
iné ako 170106
650.- Sk/t
170302
bitúmenové zmesi
850.- Sk/t
170504
zemina a kamenivo
100.- Sk/t
170604
izolačné materiály
850.- Sk/t
170802
stavebné materiály
na báze sadry
650.- Sk/t
170904
zmiešané odpady zo stavieb
a demolácií
650.- Sk/t
200301
zmesový komunálny odpad 850.- Sk/t
200307
objemový odpad
850.- Sk/t
Cena je uvedená bez DPH. K cene je ešte účtovaný zákonný poplatok podľa zákona č.17/2004 Z.z.

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

Len tak na okraj

likvidácia vozidiel NON STOP

Dvaja v tom. Na markíze nový seriál a tento pondelok išlo o dve blonďavé celebrity, ktoré sa konfrontovali, so všetkou ľahkosťou a recesiou, ktorá sa im nedá uprieť s našimi ľuďmi. Aj humor môže mať svoje
ostne a môže byť nemilosrdný. Ak ste to nesledovali, tak tie celebrity
nastúpili do práce v stupavskom podniku technických služieb. Možno
sme si po prvýkrát uvedomili, aká ťažká je práca ľudí, ktorí sa starajú
o čistotu nášho mesta. Pavielove poznámky a gestá vyjadrovali možno aj naše pocity, ktože by to z nás robil, komu by taká práca voňala
(a to ešte nekosil trávniky pred bytovkami!). Konfrontácia dvoch svetov, spôsobov života, konfrontácia peňazí ako napadaného lístia s poloprázdnou peňaženkou, s ktorou sa musí žiť, nás mohla posunúť
k zamysleniu. Držal som palce tým našim, aby z toho roztomilého
prekárania vyšli dôstojne. Tak dôstojne, ako ľudia, ktorí svoju prácu,
nech je hocijaká, vykonávajú statočne, poctivo, lebo robia za peniaze
a pre svoje živobytie. Teda nie za trest, ale s vedomím, že to čo robia
je dôležité. Myslím si, že dopadli okej, možno s ešte väčšou ľahkosťou
a nadhľadom ako celebrity.
Prichádzajú Vianoce, tie sú tiež o dôstojnosti. Narodené Jezuliatko
neprišlo na tento svet v značkovom oblečení a nebolo navoňané
voňavkami celebrít. V chudobe, na okraji blahobytu a predsa ako
najvyššia dôstojnosť tohto sveta. Ukazuje nám, že pravé svetlo nie je
oslnivým odleskom zlata a drahých kameňov, ktoré oslepuje. Pravé
svetlo nám pomáha vidieť. Zdanlivo dve nesúvisiace témy majú predsa len niečo spoločné. Hovoria o tom, že pozerať sa môžeme povrchne a vidieť môžeme aj do hĺbky. Len od nás záleží, ako chceme
vidieť ľudí okolo nás, vzťahy medzi nami, ako chceme vidieť tento
svet. Prajem sebe i Vám, aby sme sa pozerali pri dobrom svetle
a dobrými očami.
Pavel Slezák
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kontajnerová preprava do 3,5t
prenájom kontajnerov
(0903 462 782, lubos@grauto.sk)

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

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

rôzne

Platíte vysoké
úroky na Váš
úver? Zdarma ho
prefinancujeme
v inej banke.
Kontakt.
Finco & Partners
Hlavná 27
900 31 Stupava
Mobil:
0918 994 773

Upratovacia
spoločnosť prijme na dohodu
upratovačky
aj dôchodkyne
zo Stupavy
a okolia.
Tel.:
0908 735 934.

Firma Zanzo
Servis, s.r.o.
hľadá upratovačku na poštu
Stupava.
Nástup ihneď.
Tel.:
02/456 421 84
02/456 421 85

NOVOOTVORENÉ

KONEČNE SÚ TU!
Vaše JASLIČKY

KADERNÍCTVO

Ponúkame: celodennú
starostlivosť aj hodinovú.

- dámske
- pánske
- detské

Otvárame
2. januára 2009
Otvorené
od 7,30 – 17,30 hod.
Donská 31,
Záhorská Bystrica

Mlynská 1, Stupava, vchod od VÚB
tel.: 0903 563 450
aj na objednávku

Tel.: 0918 177 130
0910 947 280
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rôzne

Čo bude ďalej?

Poďakovanie

Členovia záujmového združenia záhradkárov MÁST-ŽELEZNIČIARSTUPAVA s porozumením sledovali výstavbu cyklistického chodníka
zo Stupavy do Devínskeho jazera. Výstavba, žiaľ, spôsobila ešte zhoršenie stavu cesty, po ktorej jazdíme k našim záhradám. Cesta nebola už v minulosti v dobrom stave, v ostatnom čase sa i vplyvom výstavby jej stav tak zhoršil, že naše, ale i ostatné autá, ktoré po nej jazdia sa nadmerne opotrebovávajú. Na niektorých úsekoch nie je možné nájsť ani kúsok rovnej plochy pre jazdu. Sú tam výtlky – jamy
o priemere väčšom ako jeden meter s hĺbkou i 15 centimetrov.
So žiadosťou o vykonanie opravy obrátili sme sa v septembri t.r. na
mesto Stupava, ktoré je majiteľom cesty, zatiaľ sme odpoveď nedostali. Pretože Stupave platíme dane, požadujeme aspoň vyspravenie
úseku od začiatku cyklistickej cesty po odbočku na Vachálkov rybník.
Tento úsek je v najhoršom stave a ten začína už pri začiatku cesty.
Mimochodom, už tento začiatok nie je dobrý, pretože pri schádzaní
cyklistov v smere do Stupavy, kríky zamedzujú výhľad, nie je vidieť, či
je na ceste motorové vozidlo. A na odpočívadle pri Vachálkovom rybníku už niekto ukradol lavičku, ktorá bola priskrutkovaná k ploche
odpočívadla!
Touto formou sa obraciame znova na predstaviteľov mesta, aby nám
pomohli a aby bola popri modernej európskej cyklistickej ceste
aspoň primeraná cesta do záhradkárskej osady.

Každý človek - zdravý, chorý alebo postihnutý je jedinečnou osobnosťou líšiacou sa od iných ľudí zložkami a štruktúrami, ktoré tvoria jeho osobnosť. Vo svojej podstate je každý iný, či už z hľadiska biológie, psychiky alebo sociálneho prostredia. A nejde len o to, že jedni
sú mladí a druhí starí. Rozdiely medzi ľuďmi sú rôzne, niekedy ide o
celkom malé odlišnosti, no v inej situácii, či na inom mieste sú oveľa
výraznejšie.
Fyzicky, psychicky a zmyslovo postihnutí spoluobčania sú často
predmetom nepríjemnej pozornosti a hlúpych vtipov. Práve v tejto
súvislosti sa predostiera priam neuskutočniteľný cieľ, aby sa táto
hranica medzi „iný“ a „horší“ vytratila úplne a aby sme boli schopní
priznať druhému absolútne právo byť „iný“.
Ak sú však navyše umiestnení v zariadeniach sociálnej starostlivosti,
či domovoch dôchodcov, majú pocit zbytočnosti, nepotrebnosti
a často podliehajú depresiám. A pretože prirodzené zdroje pomoci
a podpory sa práve v tejto životnej etape vytrácajú, starý človek prichádza o svojich vrstovníkov, priateľov, súrodencov, o životného partnera, v ťažkej situácii im nezostáva nič iné, než sa obrátiť na sociálne
oddelenia.
V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Kaštieľ sa snažíme, aby sa tu naši klienti cítili ako doma. Preto pre nich pripravujeme rôzne akcie. Dňa 25.11.2008 sme pripravili Katarínsku zábavu
so živou hudbou, občerstvením a tombolou. Keďže sme chceli, aby
každý účastník zábavy vyhral v tombole, oslovili sme niektorých
sponzorov, ktorí nám ochotne vyšli v ústrety.
Sú to:
- Daniel Horecký, Stupava – bufet
- Delikates, Bratislava – údeniny
- Inekostav s.r.o. Borinka
- Ing. Ján Vlček – TOPSET Stupava
- Jozef Zváč, Malacky – T – mobile
- Margita Pavlačičová, Stupava
- Milan Tóth, Stupava – ovocie, zelenina
- Tomáš Polovka, Malacky – O2

Členovia záhradkárskej osady
Mást – Železničiar – Stupava

Medzinárodný stolnotenisový
turnaj žiakov 2008
V sobotu, 6. decembra sa po prvýkrát konal samostatný stolnotenisový turnaj
žiakov v Stupave. Samostatný preto, lebo vždy sa konal turnaj detí aj dospelých
spolu. Postupne sa však turnaje v Stupave dostali do povedomia detí domácich
aj z okolitých priateľských klubov (čo nás veľmi teší).
Turnaja sa zúčastnilo 52 štartujúcich zo Stupavy, Lozorna, Moravského sv. Jána,
Pezinka, Veľkých Úľan, Galanty a Angernu. Hralo sa v troch vekových kategóriách. Kategórie do 10 r. sa zúčastnilo 13 štartujúcich, ktorí boli rozdelení do
dvoch skupín, pričom z každej skupiny postúpili prví štyria do štvrťfinále, kde sa
hralo vyraďovacím systémom.
Žigo (Pezinok) – Depta (Stupava) 2 : 0,
Šrámková (Mor. sv. Ján) – Kmeťo (V. Uľany) 0 : 2,
Darášová (Stupava) – Rusnák (Lozorno) 0 : 2,
Ragas (Stupava) – Tomičová (Galanta) 1 : 2.
Semifinále: Žigo – Tomičová 2 : 0, Rusnák – Kmeťo 0 : 2,
o 3. miesto: Rusnák – Tomičová 2 : 0.
Finále: Žigo – Kmeťo 2 : 0.
Kategórie 11 – 12 r. sa zúčastnilo 19 štartujúcich, kategórie 13 – 16 r.
sa zúčastnilo 20 štartujúcich, v oboch kategóriách boli hráči rozdelení
do 4 skupín a z každej postupovali prví dvaja do štvrťfinále.
Kategória 11 – 12 r.
Stríbrnský (Lozorno) – Reichel (Angern) 2 : 0,
Marušák (Lozorno) – Belzár (Stupava) 2 : 0,
Marek (Lozorno) – Múcsková (Galanta) 1 : 2,
Rusnák (Lozorno) – Forro (Galanta) 1 : 2.
Semifinále: Stríbrnský – Marušák 2 : 0, Forro – Múcsková 2 : 1,
o 3 miesto: Múcsková – Marušák 2 : 0.
Finále: Stríbrnský – Forro 2 : 0.
Kategória 13 – 16 r.
Brečka (Mor. sv. Ján) – Kovanič (Lozorno) 0 : 2,
Nezhyba (Angern) – Kolínek (Stupava) 2 : 0,
Hahn (Angern) – Nágel (V. Úľany) 2 : 1,
Nürnberger (Angern) – Blažek (Mor. sv. Ján) 2 : 0.
Semifinále: Nezhyba – Kovanič 2 : 1, Nürnberger – Hahn 2 : 0,
o 3. miesto: Hahn – Kovanič 2 : 0.
Finále: Nezhyba – Nürnberger 2 : 0.
Nakoľko sa turnaj hral na Mikuláša všetci štartujúci dostali mikulášsky balíček,
za čo ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na cenách a občerstvení
(Klub PST Stupava, ZŠ Stupava, firma WINKHAUS, Potraviny HRICA, Mäso –
údeniny D. Horecký, cukrárka p. A. Kahánková a ďalší).
Turnaj mal vďaka všetkým týmto vysokú športovú úroveň.
PST Stupava, Jozef Kahánek

Touto cestou by som chcela v mene všetkých klientov poďakovať
sponzorom za dary, ktoré im urobili radosť. V neposlednom rade
chceme poďakovať zamestnancom, ktorí sa podieľali na náročnej organizácii.
Mgr. Renáta Biksadská
sociálna pracovníčka DD a DSS Kaštieľ v Stupave

PRETEKY DOMÁCICH MINIZVIERATIEK
Domáce minizvieratká nie sú len také nečinné tvory ako by sme si
mohli myslieť. Sú to veľmi aktívne tvorčeky, ktoré nemusia byť len
zatvorené vo svojich klietkach. Z dôvodu „spropagovania“ tejto myšlienky sme zorganizovali pre deti všetkých vekových kategórií a ich
miláčikov preteky.
Tento, iste mi dajú všetci za pravdu, veľmi zaujímavý pretek sa
uskutočnil v sobotu 25.10. o 15:00 v našom Ekocentre ENVIROSVET. Súťažili aj úplne najmenší, napríklad 5 ročná Erika so svojim
morským prasiatkom Samkom a nebudete veriť, ale vybojovali si
titul najpomalšie zvieratko preteku. Nad obľúbeným Samkom totiž
zvíťazila suchozemská korytnačka Želmíra. Zasúťažili si aj králiky
a škrečky, ktoré sa zúčastnili v najhojnejšom počte.
Zvieratká pretekali na dráhe po dvojiciach a o tom, ktorý z dvojice
zvíťazí rozhodovala hlavne taktika „trénera“. Najviac sa samozrejme
osvedčila taktika „poď za dobrôtkou“. Takýto doping bol v našom
preteku dovolený.
I keď víťazom sa mohol stať len jeden pretekár v každej kategórii,
ocenení boli všetci. Každý si z preteku odniesol diplom a niečo pod
zub pre svoje zvieratko, pretože každé jedno bolo šampiónom už
len preto, že existuje.
A keďže účasť bola výborná, rozhodli sme sa zorganizovať takéto
preteky aj budúci rok. Takže sa stretneme niekedy na jar. Ďakujeme
všetkým čo prišli, či už pretekať, alebo povzbudzovať. Boli ste úžasní.
Bc.Kristína Kopáčová
občianske združenie ENVIROSVET
-7-
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ponúka predaj:
letných pobytových zájazdov
poznávacích zájazdov
wellness pobyty
lyžovačky
exotiku
vstupenky zo siete TICKETPORTAL
našu ponuku nájdete na našej
internetovej stránke

www.viastupava.sk
Otváracia doba:
Po – Pi: 9,30 – 13,00 14,00 – 17,30
Adresa:
Hlavná 573/15, 900 31 Stupava
Kontakty:
tel/fax: 02/6593 4316, mobil: 0918/429 454
e-mail: via.stupava@zoznam.sk

Zámenu korún na eurá si nenechávajte na poslednú chvíľu
Zavedenie eura na Slovensku sa dotkne každého z nás. Na novú menu si budeme zvykať postupne, na jej príchod sa však
máme možnosť pripraviť už teraz. Najvýhodnejšie je čo najskôr vložiť peniaze do banky a vyhnúť sa tak radom v obchodných miestach bánk začiatkom roka 2009. O ďalšie zaujímavé informácie o tom, ako prejsť na euro bez komplikácií, sme
požiadali Martina Jurana, riaditeľa Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Bratislave.
Začiatok
roka
2009 je výnimočný tým, že od 1. do
4. januára 2009
nás čakajú tri dni
pracovného pokoja. Ako sa môžu
v tom čase dostať
klienti k eurovej
hotovosti?
Majitelia
platobných kariet si budú môcť vybrať eurá z bankomatov hneď 1. januára 2009. Majú tiež
možnosť platiť bezhotovostne, čiže hotovosť
ani nebudú potrebovať. Samozrejme, Slovenská sporiteľňa vyjde v ústrety aj tým, ktorí
si nechali zámenu korún na eurá na poslednú
chvíľu, a od štvrtka 1. januára do nedele
4. januára 2009 otvorí dve tretiny svojich
obchodných miest. Budú sa zameriavať
výhradne na výmenu slovenských korún na
eurá. Klienti ale musia počítať s tým, že budú
čakať na výmenu hotovosti v obchodnom
mieste dlhšie ako obvykle. Preto by sa tomu
mali radšej vyhnúť a vložiť si prebytočnú hotovosť do banky ešte pred koncom roka 2008.

Ktoré obchodné miesta v bratislavskom regióne budú otvorené začiatkom roka
2009?
Od 1. do 4. januára 2009 otvorí Slovenská
sporiteľňa viac ako 30 najvyužívanejších
obchodných miest vo všetkých okresoch bratislavského regiónu. Eurá za koruny si v prvých
dňoch roka 2009 budú môcť klienti zameniť
v 26 obchodných miestach vo všetkých
častiach Bratislavy, ale aj v Pezinku,
Malackách, Modre, Senci a Stupave.
Banky plánovali, že otvoria začiatkom
roka 2009 obchodné miesta od 10 do
14 hod. Budú pobočky Slovenskej sporiteľne otvorené aj dlhšie?
Áno, otváracie hodiny sme nastavili tak, aby
sme čo najviac vyhoveli klientom. Väčšina
obchodných miest Slovenskej sporiteľne
bude otvorená vo štvrtok 1. januára 2009 od
10 do 14 hod., v piatok a sobotu 2. a
3. januára 2009 od 8 až do 18 hod. a v nedeľu 4. januára 2009 od 10 do 16 hod. Otváracie
hodiny sa ešte môžu zmeniť, preto by si mal
každý klient overiť, kedy bude pobočka, ktorú
chce navštíviť, otvorená.
-9-

Spomínali ste, že klienti by si nemali
nechávať korunovú hotovosť doma, ale
mali by ju vložiť do banky ešte pred koncom roka 2008. Prečo je to výhodné?
Má to niekoľko výhod. Peniaze v banke začnú
okamžite zarábať a banky, vrátane Slovenskej
sporiteľne, všetky korunové úspory zamenia
na prelome rokov 2008 a 2009 na eurá.
Klienti určite ocenia, že ich vklady sú v banke
v úplnom bezpečí, keďže sú chránené
Fondom ochrany vkladov podľa podmienok
stanovených zákonom. Zameniť si prebytočné úspory je preto vhodné čo najskôr.
Navyše, snažíme sa občanom čo najviac
zjednodušiť prechod na euro a od decembra
im umožňujeme vkladať peniaze na účet v
Slovenskej sporiteľni bez poplatku. Občania
nepodnikatelia tak pri vklade korunovej hotovosti na účet ušetria 10 korún (0,33 eur).
Informácie o zavedení eura získajú záujemcovia aj na internetových stránkach:
www.europoradna.sk, www.eurokancelaria.sk
Na otázky odpovedáme aj prostredníctvom
e-mailu: euro@slsp.sk, alebo na tel. číslach:
0850 111 888, 0910 111 888, 0915 111 888

téma

Diskusia k poplatku za odpad
Stupava - Návrhom miestneho
poplatku za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad na rok
2009 (návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Stupava) sa poslanci zaoberali už na zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa 13.
novembra.
Materiál uviedla spracovateľka
návrh miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2009 Ing.
Ľubica Konswaldová. Následne
odprezentovala p. Denisa Belošičová s tým súvisiaci návrh VZN
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Stupava. Stanovisko finančnej komisie
a mestskej rady uviedol predseda finančnej komisie Ing. Jozef
Ukropec. MsR a FK odporučili po
zohľadnení všetkých dopadov
(uzavretie skládky, vyššie náklady na likvidáciu komunálneho
odpadu a pod.) schváliť miestny
poplatok za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad na rok
2009 vo výške 800,– Sk/osoba/
rok.
Poslanec František Lachkovič predniesol návrh, aby občania,
ktorí nemajú trvalý pobyt v Stupave, platili za likvidáciu odpadu
o 100 % viac. Žiadal, aby v kalkulácii nákladov Nelegálne skládky
vyčleniť zvlášť. Výška poplatku
800,– Sk je vysoká. Zľava pre ob-

čanov - kompenzácia s neprihlásenými občanmi navýšením poplatku. Navýšiť preukázateľné náklady na likvidáciu odpadov, následne poskytnúť zľavu.
Poplatok by predstavoval 1400,Sk/osoba/rok - pri prechodnom
pobyte a neprihlásení občania,
1000,– Sk/osoba/rok pre občanov mesta s trvalým pobytom
s 50 % úľavou. Navrhol prepracovať materiál podľa jeho návrhu.
Poslankyňa RNDr. Darina Nemcová sa zaujímala koľkým osobám sa poskytli úľavy v tomto
roku v zmysle platného VZN. Denisa Belošičová konštatovala, že
v meste Stupava žije 155 obyvateľov, ktorých sa táto úľava týka.
Od platnosti zákona neboli
v zmysle tejto citácie úľavy poskytované. Poslankyňa navrhla
ponechať úľavy iba v čl. 9.2.
navrhla vypustiť písm. a), ba), c).
Poslanec Branislav Ondruš navrhol hľadanie nových možností
zníženia poplatku za likvidáciu
odpadu. Zriadením triediacej linky, odpadového dvora, zriadenie
novej skládky odpadov. Navrhol,
aby sa mestské zastupiteľstvo
touto problematikou podrobnejšie zaoberalo na rokovaní v marci 2009. V súčasne situácii tento
problém nie je možné lepšie vyriešiť, lebo mesto je v časovej
tiesni. Predložiť koncepciu skládkovania v Stupave.
Vedúci odboru výstavby Ľubomír
Illiť povedal, že podnikateľské subjekty majú záujem budovať

Hodnotili plnenie uznesení
Stupava – Na rokovaní mestského
zastupiteľstva vo štvrtok 4. decembra
poslanci hodnotili plnenie uznesení
s termínom plnenia november.
Prednostovi úradu bolo uložené priebežne informovať MsZ o výsledkoch
rokovaní vo veci údržby, prevádzky
a investícií na štátnej ceste I/2. Uloha
sa plní, v sledovanom období bola na
ceste I/2 realizovaná obnova asfaltového koberca v dĺžke cca 250m od
odbočky na Marcheggskú po odbočku
na ul. F. Kostku.
Prednostke úradu bolo v marci uložené
predložiť návrh všeobecne záväzného
nariadenia o státí a parkovaní vozidiel
na území Mesta Stupava.
Návrh VZN o státí a parkovaní vozidiel
na území Mesta Stupava bol spracovaný, odovzdaný na pripomienkovanie
a bol predložený na zasadnutie MsZ
dňa 4.9.2008. Na web-stránke Stupava
a na úradnej tabuli mesta Stupava je
návrh VZN zverejnený od dňa 22.8.
2008. Dňa 30.10.2008 sa uskutočnilo
rokovanie Dopravnej komisie, ktorá

mala pripomienky k predloženému návrhu VZN. Úloha je splnená z hľadiska
predloženia návrhu. Tento návrh nie je
legislatívne doriešený a pripravený na
schválenie.
Prednostke úradu bolo v apríli uložené
zabezpečiť prevod nehnuteľností na ul.
Krajná, pozemku, komunikácie a inžinierskych sietí formou darovania od p.
Fabšiča do majetku mesta Stupava.
K termínu hodnotenia je stav nasledovný - darovacia zmluva na pozemok je
Správou katastra povolená, mesto Stupava má predmetný pozemok zapísaný
na LV 2783, - darovacia zmluva na teleso komunikácie je podpísaná obidvoma stranami. - inžinierske siete - darovanie, chýba dokumentácia v tejto časti je úloha nesplnená.
V máji bola uložená úloha zabezpečiť
všetky potrebné kroky na výber budúceho prevádzkovateľa tepelného hospodárstva podľa harmonogramu navrhnutého členom súčasnej komisie na
preberanie majetku mesta v oblasti
tepelného hospodárstva p. Holubekom

skládku v Stupave. Je potrebné
stanovisko mestského zastupiteľstva.
Ján Valachovič - občianska návšteva upozornil, že miestny poplatok za odpad treba riešiť v intenciách zákona. Na kritiku, že
ako bývalý prednosta mestského
úradu sa nezaoberal perspektívou stupavskej skládky povedal,
že Technicky ani majetkovo nebolo možné v minulosti skládku
odpadov rozšíriť.
Ing. Stanislav Voda - občianska
návšteva podal pripomienky
k tomuto VZN. Návrh je veľmi zložitý. Pripraviť jednoduchý a zrozumiteľnejší materiál, ktorému
budú rozumieť i obyčajní občania.
V kalkulácii sú zahrnuté aj náklady za zvozy z nedostupných
oblastí, ktoré sú premietnuté do
základnej ceny. Navrhol určiť vyšší poplatok za odpad z takýchto
lokalít mesta.
Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo návrh miestneho poplatku
za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad na rok 2009 nasledovne:
Alternatíva č. 1 - vo výške 800,–
Sk/osoba/rok. (poslanci prítomní
na hlasovaní - 13, za - Ing. Ľubomír Žiak,
Jarmila Hornová,
PaedDr. Milam Gramblička, Ing.
Jozef Ukropec, MVDr. Róbert Kazarka, zdržali sa - Gustáv Beleš,
Ján Borák, RNDr. Darina Nemcová, Ing. Peter Mazúr, proti Úloha sa plní priebežne, dňa, 30. októbra sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré uznesením A/1 schválilo
zmluvu na prenájom a prevádzkovanie
časti sústavy TTZ vo vlastníctve Mesta
Stupava so správcom Johnson Controls na dobu do konca 31.12. 2009.
Zastupujúcej prednostke bola v októbri
uložená úloha pripraviť návrh parkovania na nám. Sv. trojice v nadväznosti na
závery komisie dopravnej a podnikateľskej komisie. Požadovaný návrh nebol
k dátumu vyhodnocovania uznesení
predložený, úloha je nesplnená.
Zastupujúcej prednostke bolo v novembri uložené zapracovať pripomienky do pracovného materiálu „Návrh
rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií zriadených mestom Stupava na
roky 2009 - 2011“.
 V položke 717001 - výstavba športovej haly - nerozpočtovať finančnú
čiastku 10 mil. Sk. (poslanci prítomní
na hlasovaní - 12, chýbal - Ján Borák,
za - 10 poslancov, zdržal - MVDr. Róbert Kazarka, Branislav Ondruš) Návrh
bol schválený.
 V položke 717002 - rekonštrukcia
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Andrea Foltínová, Miroslav Foltín.
František Lachkovič, Branislav
Ondruš) Návrh nebol schválený.
Alternatíva č. 2 - v základnej výške 1204,– Sk/osoba/rok pre občanov s trvalým pobytom v meste s 50 % úľavou, pre občanov
nad 75 rokov úľava 75%. (poslanci prítomní na hlasovaní - 13,
za - Gustáv Beleš, Andrea Foltínová, Miroslav Foltín, František
Lachkvič, Branislav Ondruš, zdržali sa - ostatní poslanci) Návrh
nebol schválený.
Alternatíva č. 3 - vo výške 732,–
Sk/osoba/rok. (poslanci prítomní
na hlasovaní - 13, za - Ján Borák,
Ing. Peter Mazúr, zdržali sa ostatní poslanci) Návrh nebol
schválený.
Alternatíva č. 4 - vo výške 750,–
Sk/osoba/rok. (poslanci prítomní
na hlasovaní - 13, za - Ján Borák,
PaedDr. Milan Gramblička, RNDr.
Darina Nemcová, Jarmila Hornová, Ing. Peter Mazúr, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Jozef Ukropec, zdržali sa - Gustáv Beleš, MVDr. Róbert Kazarka, proti - Andrea Foltínová, Miroslav Foltín, František
Lachkovič, Branislav Ondruš)
Návrh bol schválený.
Mestské zastupiteľstvo uložilo zastupujúcej prednostke predložiť
analýzu spracovania triedeného
komunálneho odpadu s cieľom
jeho vyššieho zhodnotenia. (bod
C/1 záverov)
Predložiť alternatívnu analýzu
výstavby novej skládky komunálneho odpadu v katastri mesta
Stupava. (bod C/2 záverov).
- podľa mszkomunikácie Sládkovičova - ponechať
pôvodnú sumu 1480 tis. Sk. (poslanci
prítomní na hlasovaní - 12, chýbal Ján Borák, nehlasoval - Ing. Peter Mazúr, za - Gustáv Beleš, zdržali sa - 9 poslancov poslanci, proti - Branislav
Ondruš) Návrh nebol schválený.
 Do položky kapitálové výdavky zapracovať vybudovanie komunikácie
ul. Štúrova. (poslanci prítomní na
hlasovaní - 12, chýbal - Ján Borák, za
- 12 poslancov) Návrh bol schválený.
 Zriadiť provizórne parkovisko na ul.
Slovenskej. (poslanci prítomní na
hlasovaní - 12, chýbal - Ján Borák, za
- Ing. Ľubomír Žiak, Branislav Ondruš,
MVDr. Róbert Kazarka, RNDr. Darina
Nemcová, Ing. Jozef Ukropec, Gustáv
Beleš, Miroslav Foltín, PaedDr. Milan
Gramblička, zdržali sa - Ing. Peter
Mazúr, Jarmila Hornová, Andrea Foltínová, František Lachkovič) Návrh bol
schválený.
Vedúca ekonomického oddelenia zapracovala pripomienky do „Návrh rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií zriadených mestom Stupava na roky
2009 - 2011“.
(podľa -msz-, skrátené, upravené)

rôzne

Rokovali o kotolni
Stupava – Zástupcovia občianskeho prípravného výboru sa 3.
decembra stretli na rokovaní
s primátorom Ing. ľubomírom
Žiakom a Jozefom Holúbkom. Za
prípravný výbor sa zúčastnili F.
Sobolík Ing. M. Frolo a J. Kopp.
Za výbor p. Sobolík informoval
primátora o občianskej iniciatíve
na základe vzrastajúcej nespokojnosti s cenou a množstvom za
služby mestskej kotolne s porovnaním s cenami, ktoré účtujú obdobné zariadenia v meste Stupava. Súčasne bol predložený návrh na riešenie situácie odovzdaním uvedeného zariadenia do
správy subjektu, v ktorom budú
zainteresovaní aj vlastníci bytov
platiaci služby, ktoré poskytuje
kotolňa. Súčasne sa zabezpečí
správcovstvo aj pre bytové domy, ktoré o uvedenú službu prejavia záujem tak, aby vedenie
mesta a vlastníci bytov mali vplyv
na transparentného partnera
v tejto oblasti a aby finančné prostriedky vlastníkov zostali v Stupave. Tento postup bude iniciovať rozvoj tepelného hospodárstva, zdravé a finančne dostupné
bývanie. Pán primátor bol upozornený, že cenové výstupy kotolne musia pre totálny monopol
správcu, znášať aj samostatne
žijúci dôchodcovia, menej solventné rodiny. Bolo konštatované, že ide o občiansku iniciatívu,
vznikajúcu prične spektrom
správcov bytových domov a zástupcov predsedov SVB v Stupave, ktorých je asi 35, ktorí sú
ochotní a schopní správu bytov
si riešiť sami.
Na základe uvedeného p. primátor vyslovil názor, že iniciatívu
v zásade hodnotí kladne, ale že
v tejto oblasti nie je odborníkom,
preto na rokovanie prizval p. Holúbka J., predsedu komisie, ktorý
následne prezentoval výsledky
komisie. Po informácii p. Holúbka sa do diskusie zapojili aj ostatní členovia príp. výboru s tým, že
majú zásadné problémy s poňatím činnosti komisie, ktorá podľa
ich názoru, nerieši podstatu problému v znížení nákladov na prevádzku kotolne, pretože odpisy
v čiastke asi 43 mil. Sk boli zo
strany občanov v krátenom 10
ročnom období splatené, teda
očakával sa pokles ceny za jednotku tepla, ale za tento rok sa 2x
zvýšila a upraviť režim správcovstva tak, ako je hore uvedené
s tým, že od r. 2009 sa bude tvoriť
rezervný fond a komisia zaujme
stanovisko ku komerčnému využitiu kotolne. Komisia nezaujala
stanovisko k faktu, že po regulácii tep. rozvodoch v byt. ob-

jektoch a výmeny okien nepokleslo množstvo tepla fakturované
byt. objektom. Je totiž faktom, že
rentabilnosť zariadenia sa prudko znižuje aj z dôvodu zatepľovania bytových domov, neočakávané otepľovanie, zmeny režimu
spojené s bývaním, znižovaní
spotreby teplej vody v bytoch,
práčky sú len na studenú vodu,
menej sa varí v bytových domoch, poklesol počet bývajúcich
a mesto nezabránilo investorom
v dosahu kotolne budovať satelitné bytové kotolne za podstatne
nižšie náklady na jednotku tepla
a čo s tým. Uvedené by sa malo
dopracovať do konečného znenia správy a predložiť na odsúhlasenie poslancom a následne
zverejniť. Táto aktivita by mohla
naštartovať
novú
dimenziu
v správe služieb spojených s bývaním v prospech užívateľov mesta Stupava. S uvedeným stanoviskom prítomní vyslovili predbežný súhlas.
Vzhľadom k tomu, že tento zápis
bol vykonaný až nasledujúci deň,
navrhuje sa za prípravný. výbor
do poslaneckej komisie (pri
mestskom zastupiteľstve) za členov - F. Sobolík, p. Šimek, G. Beleš, poslanec, prípadne ako konzultant Ing. M. Frolo.
Súčasne sa navrhuje pripraviť
stretnutie so zástupcom subjektu, ktorý je schopný vypracovať
predbežnú cenovú ponuku na
dodávku kotlov pre bytové domy.
Návrh na cenovú ponuku bude
spresnený na predmetnom rokovaní, kde by bol zástupca informovaný o našej požiadavke
v rozsahu ceny za 1GJ, pri terajšej cene plynu, znížení spotreby
tepla a tepla pre ohrev teplej vody o tretinu a zmluvne garantovaných dohodnutých parametrov, servis 24h denne, úhradu
nákladov z rozdielu terajšej ceny
za teplo a projektovanej ceny,
prípadne rozšírené o osobitné
požiadavky, tlmočené zástupcom bytových domov. Presnejšie
informácie priebežne. Zástupcovia prípravného občianskeho
výboru konštatovali, že sú si vedomí, že obidve navrhované riešenia sú problematické najmä
z pohľadu v prístupe úradov a byrokracie. Majú však svoje skúsenosti získané pri výstavbe bytových domov, čo bolo podstatne
zložitejšie a náročnejšie a po rokovaní s p. Ing. Ľ. Žiakom primátorom mesta Stupava je možné
očakávať spoločný postup v záujme občanov a mesta, čo je základom úspešnosti pre ďalší postup.
- prípravný výbor -

Aktuálna poznámka
Občianska iniciatíva naberá na
obrátkach. V pondelok 7. decembra dostali spoločenstvá vlastníkov bytov v Stupave oznámenie od firmy Johnson Controls
(správca kotolne), že spätne od
1.12. 2008 sa upravuje (tretíkrát
v tomto roku) cena za dodávku
tepla a to smerom hore. Takže na
december je cena stanovená vo
výške 891,50 Sk (29,59 euro) za
1 GJ.
V liste sa uvádza, že predpokladaná cena od 1. januára 2009
sa stanovuje na 885,60 Sk vrátane DPH (29,39 euro) za jeden
GJ. Znamená to, že nás skutočne čaká „zlacnenie“ až o 5,90
Sk (0,195 euro). V skutočnosti
oproti cene platnej k 30.11. 2008
ide o zdraženie.

Predsedovia spoločenstiev bytových domov v Stupave opakovane (v marci, písomne) zareagovali v súvislosti s ukončením
zmluvy s doterajším správcom
kotolne a žiadali mesto, aby zaujalo stanovisko k ich návrhom
a ukončilo správcovstvo s doterajším správcom kotolne k 31.12.
2008. Predložili prednostke mesta aj písomnú ponuku, aby
mesto rokovalo s novovzniknutým subjektom (zloženým zo zástupcov vlastníkov bytov), ktorý
spĺňa aj zákonom stanovené
predpoklady pre prevádzkovanie
kotolne. Zároveň prisľúbili aj splnenie podmienky, že cena za
teplo bude podstatne nižšia. Doteraz na uvedený návrh nedostali
odpoveď.
-prípravný výbor-

Projekt cyklotrasa dokončený
Stupava - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v októbri uložilo hlavnej kontrolórke Ing. Zdenke Packovej preveriť zmluvné vzťahy financovania
na projekte cyklotrasa.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: Vybudovanie a napojenie Stupavskej cyklotrasy na medzinárodnú Moravskú cyklistickú cestu JPD 2 verejný sektor bola podpísaná medzi mestom Stupava ako konečným prijímateľom a poskytovateľom pomoci Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR ako riadiacim orgánom (RO) dňa 30.4.2007. Zmluvu o dielo podpísalo mesto Stupava s vybraným zhotoviteľom Vodohospodárske
stavby, a.s. Na základe výsledku verejného obstarávania riadiaci orgán a prijímateľ 22.11. 2007 podpísali dodatok s týmito úpravami:
- poskytnutie nenávratného finančného príspevku prijímateľovi je vo
výške 22 127 501,99 Sk, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu, ktorý sa skladá:
- z príspevku z ERDF vo výške 11 646 053,68 Sk = 50% z celkových
oprávnených výdavkov
- z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 10 481 448,31 Sk (45 %
z celkových oprávnených výdavkov)
- z vlastných zdrojov prijímateľa vo výške minimálne 1 164 605,36 Sk
(minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov).
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 23 292 107,35 Sk.
Dohodnuté bolo trvanie a podmienky realizácie projektu najneskôr
do 30.9.2008. Prijímateľ (mesto) je povinný doručiť záverečnú žiadosť o platbu najneskôr do 2 mesiacov po ukončení realizácie
schváleného projektu, t.j. do 30.11.2008.
Na základe týchto podmienok bol podpísaný dňa 30.11.2007 dodatok k zmluve o dielo medzi mestom a zhotoviteľom Vodohospodárske stavby, a.s., kde bol stanovený čas plnenia: začatie prác
1.9.2007 ukončenie prác 30.9.2008, cena bola upravená celkom
s DPH na sumu 23 292 107,35 Sk.
V priebehu realizácie stavby bolo podaných desať žiadostí o platbu
za zhotovené práce.
Súčasťou zúčtovacích dokumentov boli aj zisťovacie protokoly o vykonaných stavebných prácach potvrdených pečiatkou a podpisom:
Ing. Gabriel Bakacs, odborne spôsobilý inžinier vo výstavbe a Ing.
Dušan Paulík, stavebný dozor.
Na žiadosť mesta Stupava ako konečného prijímateľa bolo na
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR vybavených desať
žiadostí o platbu a desať žiadostí o zúčtovanie predfinancovania
bolo schválených v celkovej hodnote 22 078 442,48 Sk, z toho zdroje ERDF a štátneho rozpočtu sú v sume 20 974 520,36 Sk a vlastné
zdroje sú sume 1 103 922,12 Sk.
(dokončenie na strane 10)

- 11 -

šport

Projekt cyklotrasa dokončený

Pozdrav z Ivančíc

(dokončenie)

Rozdiel medzi cenou diela 23 292 107,35 Sk a zúčtovanou čiastkou
22 078 442,48 Sk je 1 213 664.87 Sk (povinné spolufinancovanie zo
strany mesta) ku dňu 11.11.2008.
MVRR SR - odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj, agentúra na
podporu regionálneho rozvoja vykonala dňa 15.10.2008 kontrolu fyzickej realizácie projektu “ Vybudovanie a napojenie Stupavskej cyklotrasy na medzinárodnú Moravskú cyklistickú cestu“.
Cieľom kontroly bolo overiť:
1. súlad vykonaných a fakturovaných prác (dodaných výrobkov
a uskutočnených služieb): V súvislosti so ŽoP č. 9 bola vykonaná
kontrola na mieste, zameraná na vybudovanie 10 – tich úsekov cyklotrasy, (vrátane prístreškov, osadenia lavičiek, mobiláru, informačného a do-pravného značenia, výmeny, svietidiel, vybudovanie
lávky...)
2. oprávnenosť výdavkov
Vykonanou kontrolou na mieste boli skontrolované fakturované
položky v ostatnej žiadosti o platbu a výberovým spôsobom boli
skontrolované fakturované práce z predchádzajúcich žiadostí.
Záver: Projekt je realizovaný v súlade so schváleným rozpočtom.
3. súlad s legislatívou SR a EÚ
Neboli zistené nedostatky. Rovnosť príležitostí a ochrana životného
prostredia sú v rámci projektu zabezpečené. Kontrola verejného
obstarávania bola vykonaná. Stavebný denník bol vedený, publicita
v rámci projektu je zabezpečená.
4. vedenie prehľadného systému účtovania o projekte
Bola vykonaná kontrola evidencie faktúr, ktoré boli predmetom žiadostí o platbu. Faktúra bola zaevidovaná v knihe došlých faktúr.
Záver kontroly MVRR SR - nedostatky neboli zistené.
Dielo bolo prebrané dňa 30.9.2008 so závadami, ktoré boli odstránené do 24.10.2008
Podľa zmluvy zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spísal objednávateľ. Zápisnica obsahuje súpis zistených chýb a drobných nedorobkov, dohodu o lehotách na ich odstránenie resp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
-msú-

Seminár pri príležitosti 70-teho výročia vydania knihy V.
Ondroucha Limes romanus na Slovensku
Pri príležitosti 70-teho výročia vydania knihy Prof. V. Ondroucha Limes
romanus na Slovensku usporiadalo mesto Stupava, Mestské kultúrne
informačné centrum Stupava a Archeologické múzeum SNM v Bratislave spomienkový seminár, finančne podporený Slovenskou archeologickou spoločnosťou, Radou vedeckých spoločností pri SAV a Nadáciou pre záchranu kultúrneho dedičstva. Mesto Stupava nebolo
ako hostiteľské miesto zvolené náhodne: práve výskum rímskej vojenskej stanice v polohe Kopec, ktorý viedol Prof. V. Ondrouch počiatkom 40tych rokov minulého storočia upútal pozornosť nielen slovenskej, ale aj zahraničnej odbornej verejnosti.
Na seminári odzneli prednášky PhDr. V. Turčana: Vojtech Ondrouch
a kniha „Limes romanus na Slovensku“ a výskum v Stupave, Doc.
Kláry Kuzmovej, CSc.: Vojtech Ondrouch a klasická archeológia,
Doc. Pavla Valachoviča CSc.: V. Ondrouch a klasická filológia a stupavskej rodáčky PhDr. Denisy Divilekovovej: V. Ondrouch a výskum
Devína.
Seminára sa okrem Stupavčanov a popredných archeológov, odborníkov na dobu rímsku zo Slovenska a Českej republiky zúčastnila aj
predsedkyňa Slovenskej archeologickej spoločnosti PhDr. E. Miroššayová, CSc. a riaditeľ Archeologického múzea SNM v Bratislave
PhDr. Juraj Bartík, PhD.
Po prednáškach sa účastníci v rámci diskusie dozvedeli od PhDr. T.
Kolníka, CSc. A PhDr. E. Kolníkovej, CSc, emeritných pracovníkov
Archeologického ústavu SAV v Nitre zaujímavé informácie z ich osobných stretnutí s Prof. V. Ondrouchom.
Súčasťou uctenia si vedeckého diela Prof. V. Ondroucha bolo aj pomenovanie ulice po tomto bádateľovi pod západným svahom Kopca,
kde vzniká nová ulica rodinných domov.
Treba len dúfať, že sa podarí preklenúť administratívne prekážky, brániace dokončeniu archeologickému výskumu rímskej stanice a jej
úpravy na múzeum v prírode, ktoré sa stane unikátnym, v rámci celej
Európy.
Vladimír Turčan

V nedeľu 7.12.2008 sa vo Farskom kostole v Stupave o 15,30 hod.
uskutočnil koncert zmiešaného speváckeho zboru z Ivančic. Mesto
Ivančice je našim družobným, partnerským mestom. Naposledy sme
„ivančických“ mali možnosť privítať na tohtoročných Dňoch zelá. Sme
radi, že prijali našu ponuku aj teraz. V stupavskom kostole očarili
adventným koncertom, ktorý dirigoval Mgr. Jan Horký. Zazneli známe
aj menej známe skladby, z ktorých treba určite spomenúť z Taizé
Laudate dominum, Starosloviensky Otče náš od Josefa Olejníka
a americkú skladbu od anonyma v českej verzii Nezná tu nikdo soužení mé. Adventný koncert, ktorý nebol len o speve, príjemne dopĺňali
sestry Anna a Marie Horká hrou na priečnu flautu. Zazneli skladby od
J. S. Bacha a A. Coreliho. Na záver sa ivančický zbor rozlúčil s divákmi vystúpením hosťa – Karolíny Smutnej, ktorá je poslucháčkou
Konzervatória v Brne a taktiež hrá na priečnu flautu.
Spevácky zbor z Ivančic je čisto amatérsky súbor no napriek tomu
dokázal spríjemniť jedno zimné adventné popoludnie.
Mestské kultúrne a informačné centrum ďakuje vdp. F. Mikulovi za
pomoc pri poskytnutí priestorov a organizovaní podujatia.
(-hsch-)

Mikuláš zavítal
aj do Sedliackeho dvora
6. december je deň sv. Mikuláša. Snáď najviac sa na tento deň tešia
deti. Premýšľajú, či celý rok poslúchali, či si vôbec niečo nájdu v čižmičke, ktorú si v predvečer 6.12. tak starostlivo očistili.
K pracovníkom MKIC Stupava tiež zavítal Mikuláš. Prišiel včasne ráno,
ale všetci boli zaneprázdnení prípravou Mikulášskeho jarmoku. Mikuláš teda sľúbil, že sa ešte vráti. A tak sa aj stalo. O 16,00 hod. sa aj so
svojimi pomocníkmi anjelom a čertom objavil v Sedliackom dvore.
Čakali na neho deti s rodičmi, súrodencami i starými rodičmi. Ako
náhle sa zjavil, deťom sa rozžiarili očká a zabudli aj na chlad a zimu,
ktoré sprevádzali sobotňajšie popoludnie. Mikuláš deti vyzval k recitovaniu básničiek, či spievaniu piesní. Tí najodvážnejší boli obdarovaní
sladkými darčekmi. Program pokračoval mini diskotékou s Mikulášom, kedy s deťmi tancovali aj anjel a čert. Okrem tanca mohol deti
a dospelých zahriať čaj, ktorý varili pracovníci MKIC Stupava. Dúfame, že sv. Mikuláš sa u nás zastaví aj budúci rok. Ale to musíme všetci poslúchať a byť dobrí!
(-hsch-)

Mesto Stupava a Mestské kultúrne a informačné centrum
Stupava Vás srdečne pozýva na

XV. mestský reprezentačný ples,
ktorý sa uskutoční 7. februára 2009 o 19,30 hod. vo Veľkej sále
Kultúrneho domu Stupava. Do tanca hrá Duo Otto a Sylvia.
Vstupné: 900,- Sk (29,87 €) (aperitív, káva, večera, primátorská
torta). Predpredaj vstupeniek od 7. januára v kancelárii Kultúrneho domu (vchod od Kúpeľnej ulice), v Mestskej knižnici R. Morica. Rezervácia: info@msks-stupava, 02/6593 4312.
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rôzne
SPOMÍNAME
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, na
ktoré tisíckrát spomíname. Dňa 18.12.2008 uplynul 1
rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec,
starý otec a brat p. Ján Veselý z Mástu. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú
manželka Mária, dcéry s rodinami a syn s rodinou.

Spoloèenská kronika
Narodili sa:
Ester Galanová
Hana Hoozová
Matúš Suško
Matej Chovanec
Dominika Petríková
Vladimír Zemanovič
Oliver Šebek
Tamara Janočková
Viktorien Roy Vicen

Tamara Horecká
Romana Horecká
Tare Augustine Ekereokosu
Opustili nás:
Anton Chrupka /1922/
Marián Vaculka /1975/
Mária Kovačovská /1922/
Albert Benca /1916/
Štefan Kováč /1960/

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí prišli dňa 18.11.2008
odprevadiť na poslednej ceste našu drahú mamu, babku a prababku p. Máriu Kovačovskú. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

Riadková inzercia

SPOMÍNAME
Dňa 23.11.2008 uplynuli 4 roky od smrti manželky a
matky p.Terézie Kalivodovej. Za tichú spomienku
ďakuje
manžel a syn

 Vezmem do prenájmu, prípadne odkúpim garáž v okolí Vajanského, alebo Budovateľskej ulice
v Stupave. Tel.: 0908 798 523.
 Prijmeme dôchodkyňu do
upratovacej firmy ako dozor na
verejné WC. Práca v centre Bratislavy. Tel.: 0903 428 036, alebo
0948 428 036.
 Dám do prenájmu, alebo predám garáž na Jilemnického ulici
v Stupave. Tel.: 0904 958 180.
 Predám antidekubitnú plnoautomatickú polohovateľnú posteľ
pre imobilného pacienta. Cena
dohodou. Tel.: 0907 191 648,
02/65 934 905.
 Hľadám pani na upratovanie
rodinného domu v Devínskej
Novej Vsi 1x týždenne 5 hod.
Plat dohodou. Tel.: 0905 833
455.
 Zaopatrím vaše dieťa vo svojej
domácnosti. Stupava a okolie.
Tel.: 0902 412 758
 Hľadám spoľahlivého a zručného údržbára na bežnú údržbu
rodinného domu v Borinke, okres
Malacky. Informácie na t.č. 02/52
963 533
 Predám nepoužívaný alarm,
kanadský systém DSC 585 +
GSM modul. Vhodný do rodinného domu alebo menšej prevádzky. Cena dohodou. Tel.: 0905 222
032

SPOMÍNAME
Dňa 20.11.2008 uplynul rok, čo nás navždy opustila
naša drahá maminka, svokra, babka a prababka
p. Jozefína Jančárová. Stíchol dvor, záhrada i dom,
už nepočuť jej kroky v ňom. Tíško a náhle odišla spať
po tragickej nehode. Kto ste ju poznali, venujte jej
prosím, tichú spomienku.
Deti s rodinami
SPOMÍNAME
Dňa 14.12.2008 uplynuli 2 roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko p. Ivan
Hason.
Za tichú spomienku ďakuje
manželka, dcéra a syn s rodinami.
SPOMÍNAME
Sú vety, ktoré jej už nikdy nepovieme. Sú chvíle, na
ktoré nikdy nezabudneme. Sú okamihy, na ktoré stále
spomíname. Dňa 17.12.2008 sme si so žiaľom v srdci
pripomenuli 1. smutné výročie úmrtia našej manželky, mamičky a babičky p. Ľubice Geržovej.
Všetci, kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Manžel a deti s rodinami.
SPOMÍNAME
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri
plameni sviečok sa modlíme. Túžil si s nami ešte žiť,
no osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť. Dňa 18.
decembra 2008 uplynuli 2 roky, čo nás náhle navždy
opustil náš milovaný syn, vnuk, brat a veľmi dobrý
kamarát Vladko Brezovský. S tichou modlitbou
v srdci si spomína rodina a kamaráti.

 Predám mobilný telefón
NOKIA 6300 a NOKIA 6233 –
úplne nové v krabici, záručný list
+ slúchatka. Tel.: 0905 222 032
 Predám Audi TT r.č. 1998
Denim blau. Cena dohodou. Tel.:
02/65 933 060
 Predám 3 samostatné nebytové priestory 85 m2, 85 m2, 266 m2,
v polyfunkčnom dome na Hlavnej
ulici č.26 v Stupave. Každý je
vybavený samostatným vodomerom, plynomerom, elektromerom,
kanalizačnou prípojkou a sociálnymi
zariadeniami.
Cena
23.000,-- Sk/m2 + DPH, alebo
dohodou. Tel.: 02/65 933 060
 Predám garáž na Žabárni
v osobnom vlastníctve s montážnou jamou, zavedená elekrina.
Cena dohodou. Tel.: 02/65 933
060
 Predám demižóny 50 l. Cena
dohodou. Tel.: 0905 740 163
 Hľadáme učiteľku spevu.
Klavír máme. Tel.: 0903 459 762
 Predám skúter COBI 50 ccm,
stav tachometra 100 km, Záruka. Cena 22.000,-- Sk.
Tel.: 0908 555 497.
 Predám strešný nosič na
Renault Megane II. Cena 1200,Tel.: 0905 298 844, 0905 640
063
 Hľadáme učiteľku spevu.
Klavír máme. Tel.: 0903 459 762

Výberové konanie
Mesto STUPAVA, Hlavná č. 1/24, 900 31 Stupava vyhlasuje v zmysle
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto prednostu úradu. Požiadavky: 1. Bezúhonnosť, 2. vzdelanie: VŠ, 3. najmenej 5 rokov praxe v oblasti riadenia, 4. ovládanie práce s PC
(WINDOWS, MS OFFICE), 5. vodičský preukaz skupiny „B“
Prihlášky doložené profesijným životopisom, overenými kópiami
dokladov o nadobudnutom vzdelaní a výpisom z registra trestov nie
starším 3 mesiace zasielajte najneskôr do 19.12.2008 na adresu:
Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.
V Stupave dňa 27.11.2008
Ing. Ľubomír ŽIAK, primátor mesta

SPOMÍNAME
Dňa 3.januára 2009 uplynie rok, čo nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec p. Imrich Ševčík. Kto ste ho
poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina
SPOMÍNAME
Dňa 21.12.2008 uplynulo 18 rokov od úmrtia našej babky a prababky p. Paulíny Ivicovej. S úctou a láskou na ňu spomínajú
vnuci a pravnuci Jančároví a Slezákoví.

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

SPOMÍNAME
Dňa 17.1.2009 uplynie 21 rokov od úmrtia našej milovanej mamky,
svokry, babky a prababky p. Márie Mózovej, rod. Pogačovej.
S úctou a láskou za jej obetavosť ďakujú a spomínajú
deti, vnúčatá a pravnúčatá

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

-20%

Ďakujeme Vám
za spoluprácu
v roku 2008
a želáme veľa úspechov
v Novom roku 2009
kolektív Stavmix plus

