
Roèník X.

NEPREDAJNÉ

Mimoriadne vydanie pri príleitosti volieb primátora mesta Stupava,
ktoré sa uskutoènia v sobotu 22. novembra 2008 od 7:00 do 20:00 hod.

V Stupave od 5. novembra prebieha predvolebná kampaò k vo¾bám primátora mesta. Vynovené sídlo
mestského úradu zavruje realizáciu projektu, pri ktorom od zaèiatku stál Ing. Ján Bele, stupavský
primátor. Osud preruil jeho zámery, dokonèenia diela sa nedoil. Kto zasadne na stolièku primátora,
na posledné dva roky tohto volebného obdobia, o tom rozhodnú obèania.

enský spevácky zbor Nevädza pod vedením zbormajstra Zdenky Nezníkovej naspieval
svoje historicky prvé cédeèko. Pätnás vianoèných piesní a príhovor poteia a spríjemnia
vianoènú atmosféru a sú darèekom speváckeho zbor k roku 740-teho výroèia prvej
písomnej správy o Stupave (1269-2009). Cédeèko vydalo Obèianske zdruenie Stupavská Nevädza s podporou MKIC Stupava a finanènou podporou mesta Stupava.
enský spevácky zbor Nevädza pozýva na Slávnostný koncert "Vianoce s Nevädzou",
ktorý sa uskutoèní v nede¾u 30. novembra o 15:30 vo farskom kostole v Stupave. Po koncerte bude cd v predaji (na mieste a potom v Mestskej kninici R. Morica, kancelárii
Kultúrneho domu).

Priebeh volebnej kampane pod¾a pravidiel
VEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
è. 2/2008 o poskytovaní priestoru na
predvolebnú kampaò zo strany Mesta
Stupava
Mestské zastupite¾stvo mesta Stupava
v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR è. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorích predpisov, § 24 zákona è.
333/2004 Z. z. o vo¾bách do NR SR,
úplné znenie, § 19, zákona è. 331/
2003 Z. z. o vo¾bách do Európskeho
parlamentu, § 27 zákona è. 303/2001
Z. z. o vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov, § 30 zákona è. 346/1990
Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorích predpisov, §
15 zákona è. 46/1999 Z. z. o spôsobe
vo¾by prezidenta SR a § 17 zákona è.
564/1992 Zb. o spôsobe vykonania
referenda v znení neskorích predpisov
v y d á v a toto veobecne záväzné
nariadenie (ïalej len VZN), ktorým sa
stanovujú miesta na vylepovanie volebných plagátov v meste Stupava
a podmienky poskytovania vysielacieho èasu na predvolebnú kampaò
v mestskom rozhlase a priestoru v tlaèenom periodiku Podpajtúnske zvesti.
§1
Úèel nariadenia
1) Toto nariadenie ustanovuje miesta
na vylepovanie volebných plagátov vo
vo¾bách kandidujúcich politických
strán, hnutí a ich koalícií (v ïalom len
politické subjekty), prípadne aj kandidujúcich jednotlivcov (vo¾by do samosprávy obcí a do VÚC) na území
mesta Stupava najmä poèas predvolebnej kampane.
2) Toto VZN ustanovuje tie podmienky
a rozsah poskytovania vysielacieho
priestoru na predvolebnú kampaò
v mestskom rozhlase (ïalej len MsRo),
a poskytovaní priestoru na stránkach
mestského periodika Podpajtúnske
zvesti (ïalej len PZ).
§2
Vymedzenie pojmov
1) Za kandidujúci subjekt sa na úèely
tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt (politická strana alebo
hnutie alebo ich koalícia), petièný výbor zastupujúci kandidáta na funkciu
prezidenta SR alebo kandidujúci jednotlivec.
2) Za volebný plagát sa pre úèely tohto
VZN povaujú tlaèené alebo písané
materiály aj letáky, oznamy, prospekty,
samolepky alebo iné materiály, ktoré
svojím obsahom propagujú vo vo¾bách
kandidujúci subjekt.
3) Za zvukový vstup do MsRo sa na
úèely tohto VZN rozumie zvuková relácia, pripravená za úèelom upúta pozornos na kandidujúci subjekt, ktorú

môe poskytnú buï dotknutý subjekt
alebo ju na základe jeho podkladov
pripraví a po autorizovaní v obvyklej
vysielacej dobe v MsRo odvysiela poverený zamestnanec mestského úradu.
4) Za tlaèený výstup na stránkach Podpajtúnskych zvestí (PZ) sa na úèely
tohto VZN povauje grafická predloha
pripravená za úèelom upúta pozornos
na kandidujúci subjekt, ktorej obsah
poskytne dotknutý subjekt, alebo ju na
základe jeho podkladov pripraví a po
autorizovaní zaradí do aktuálneho vydania Podpajtúnskych zvestí na objednanú dobu redakcia PZ.
5) Zodpovednos za obsah zvukovej
nahrávky (MsRo) a tlaèeného výstupu
(PZ) nesie v plnej miere kandidujúci
subjekt.
§3
Plochy na vylepovanie
volebných plagátov
1) Na verejných priestranstvách a na
zariadeniach v majetku Mesta Stupava
je poèas predvolebnej kampane moné
vylepova plagáty len na betónových
valcoch, v propagaèných vývesných
skrinkách, ako aj na iných mestských
informaèných plochách, urèených
osobitne na tento úèel.
- Námestie Slovenského povstania
oproti Stupavskej krème,
- Nová ul. pri ihrisku,
- Na zastávke SAD oproti Domovu
dôchodcov,
- Hlavná ul. pri predajni BILLA,
- Hlavná ul. pri Základnej kole kpt.
Jána Nálepku,
- Hviezdoslavova ul. pri Mestskej
kninici Ruda Mórica,
- Agátová ul. pri Mestskom kultúrnom
a informaènom centre,
- Kúpe¾ná ul. pred garáami,
- Zdravotnícka ul. pri Zdravotnom
stredisku.
2) Kadý kandidujúci subjekt dostane
pribline rovnako ve¾kú plochu na plochách urèených na vylepovanie plagátov, oznaèenú èíslom alebo dohodnutým znakom, a to na základe rebu pri
úèelovom stretnutí zástupcov mesta
a kandidujúcich subjektov.
3) Vylepovanie volebných plagátov na
iných mestských plochách nie je dovolené a zakladá dôvod na vyvodenie
sankcií voèi poruovate¾ovi tohto VZN.
§4
Vylepovanie plagátov a údrba plôch
urèených na vylepovanie plagátov
1) Vylepovanie a údrba volebných
plagátov poèas predvolebnej kampane
na plochách urèených na vylepovanie
plagátov, vyhradených týmto VZN, je
vecou kadého kandidujúceho subjektu, a ide na jeho náklady.

2) Zodpovednos za obsah volebných
plagátov nesie prísluný kandidujúci
subjekt.
3) Nie je dovolené poruova rebom
stanovený rozvrh plôch, urèených na
vylepovanie plagátov a prelepovaním
znehodnocova plagáty konkurenèných
kandidujúcich subjektov.
4) Údrba plôch, urèených na vylepovanie plagátov, je vecou Mesta Stupava
a Mesto ju vykoná spravidla do 10 dní
po uskutoènení volieb alebo referenda.
§5
Vedenie predvolebnej kampane
v mestskom rozhlase
1) V MsRo môe kandidujúci subjekt
umiestni zvukový vstup vlastný (audiozáznam na MC/CD) alebo v podaní
urèeného zamestnanca mestského
úradu v trvaní 1x do 3 min. alebo 3x do
1 min. za týdeò v pracovných dòoch
poèas celej predvolebnej kampane
bezplatne.
2) Nad rozsah uvedený v odseku 1 sú
zvukové vstupy v MsRo spoplatnené
pod¾a zvlátnych sadzieb, platných pre
predvolebnú kampaò. Platba za zvukový vstup sa uskutoèòuje formou hotovosti do pokladnice MsÚ, úhradou faktúry alebo zloenky.
3) V nede¾u je MsRo vylúèený z kadej
èinnosti, akýmko¾vek spôsobom súvisiacej s predvolebnou kampaòou
(napr. oznamy o mieste a èase stretnutí).
4) V tlaèenom periodiku Podpajtúnske
zvesti môe kandidujúci subjekt vyui
formu propagácie prostredníctvom
tlaèeného výstupu, dodaného v písanej
alebo elektronickej podobe. Redakcia
bezplatne uverejní zoznam kandidátov
bez fotografií na proporcionálne rozdelenej redakènej strane. Bezplatne poskytnutý priestor pre daný kandidujúci
subjekt je maximálne 1 normostrana
(30 riadkov/stranu, typ písma Courier
New, 10-bodový). Uverejnenie loga
kandidujúceho subjektu a fotografie
kandidátov je za úhradu pod¾a cenníka
redakcie PZ. Na zverejnenie obsahu
programu kandidujúceho subjektu
pod¾a dodaných predlôh v elektronickej
podobe je záväzný cenník inzercie PZ.
§6
Obmedzenia
1) Je zakázané vylepova volebné
plagáty na vchodových dverách a
stenách obytných domov, na vstupných bránach, bez súhlasu majite¾a aj
na vonkajej strane výkladov obchodov a prevádzok sluieb, na ståpoch verejného osvetlenia, na prístrekoch a
ïalích súèastiach autobusových
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zastávok, na stromoch, zábradliach,
telefónnych búdkach a na iných verejnoprospených zariadeniach.
2) Je zakázané na vylepovanie volebných plagátov pouíva vlastné plochy,
zhotovené napr. z lisovaného drevovláknitého a podobného materiálu alebo
plastu a tieto rôznym spôsobom
umiestòova na území mesta. Mesto
Stupava si vyhradzuje právo takéto
propagaèné prostriedky odstráni na
náklady toho, kto ich rozmiestnil.
3) Mesto Stupava si vyhradzuje právo
uverejnenie zvukovej alebo textovej
informácie a tlaèeného výstupu odmietnu, ak tieto nezodpovedajú zásadám
spoloènosou uznávaných a veobecne platných dobrých mravov, slunosti
a morálky.
4) O dôvodoch odmietnutia sa neodkladne vyhotoví zápis, ktorého kópiu
dostane dotknutý kandidujúci subjekt
alebo jeho zástupca.
§7
Kontrola dodriavania ustanovení
1) Kontrolu dodriavania ustanovení
tohto VZN vykonávajú:
a) zamestnanci Mestského úradu Stupava,
b) poslanci MsZ,
c) prísluníci Mestskej polície Stupava.
2) Zistené poruenia ustanovení sa
oznamujú Mestskému úradu Stupava.
§8
Spoloèné a závereèné ustanovenia
1) Cenník za poskytnutie vysielacieho
priestoru na predvolebnú kampaò
v mestskom rozhlase a priestoru na
stránkach mestského periodika Podpajtúnske zvesti je súèasou internej
smernice MsÚ Stupava, ktorú schva¾uje primátor mesta. Táto smernica musí
by schválená pred zaèiatkom predvolebnej kampane a v jej priebehu sa
nesmie meni.
2) Toto VZN bolo prerokované na rokovaní Mestského zastupite¾stva Stupava
4. septembra 2008 a schválené uznesením v bode B/12 záverov.
3) Toto VZN nadobúda úèinnos 15.
dòom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli Mesta Stupava, t.j. 30. septembra 2008.
Ing. ¼ubomír iak, zástupca primátora
Uverejnené volebné príspevky kandidátov na primátora sú platenou inzerciou v zmysle platného cenníka Podpajtúnskych zvestí. Redakcia nezodpovedá za ich obsah.
-redakcia-

Branislav Bele
37 rokov
ekológ

3

-4-

-5-

-6-

-7-

Váení spoluobèania, prostredníctvom náho obèianskeho
zdruenia - OZ PRI MATERSKEJ KOLE na Ruovej ul.
v Stupave, ktoré vzniklo z iniciatívy rodièov, pedagógov a priate¾ov tejto materskej koly sa
nám podarilo dòa 29. 10. 2008
o 16:30 v areáli materskej koly
slávnostne otvori nové zrekontruované detské dopravné ihrisko pod názvom: "Autíèko Svetielko". Slávnostné otvorenie bolo
zahájené príhovorom, vystúpením detí, pokrstením dopravného
ihriska p. Ing. Ladislavom Procházkom a prestrihnutím slávnostnej pásky Matejkom Procházkom. Pán Emanuel Petrík
z firmy Siemens spustil svetelnú
signalizáciu, a tým odtartoval
deti k jazde. Vetky zúèastnené
deti, ale aj mamièky èi babièky tu
mali monos zapoji sa do dopravných súaí, ktoré boli vyhodnotené a odmenené peknými
cenami nielen rodièmi, ale aj p.
policajtom mjr. Mgr. Róbertom
Pekom. Poèas otvorenia dotváral dopravnú atmosféru aj p. Milan Adámek svojou hudobnou
produkciou.
Toto detské dopravné ihrisko ve¾mi dlho chátralo (asi 30 rokov)
a jeho priestor sa nedal vôbec
vyuíva. Táto problematika ma
ve¾mi trápila. A vak po vyslovení
mylienky na jeho obnovu sa iniciatívy chytila p. Mgr. Marta Maroová a motivovala aj ïalích
rodièov. Pod hlavièkou obèianskeho zdruenia sa zaèala príprava projektu a oslovovanie

sponzorov. Z mnohých oslovených nám finanène pomohli
Konto Orange, City Bank, BF
Living Solution a p. Katová. Mali
sme ve¾ké astie, e sa nali aj
nadenci, ktorí nám po celý èas
pomáhali bez nároku na finanènú odmenu.
Samotné práce zaèali 3.6.2008
likvidáciou starého asfaltu a podkladu pod vedením p. Ing. Ladislava Procházku, pre ktorého
nebolo niè problémom. Pán Vel-

Èiary nama¾ovali p. Nemec a p.
Mgr. ere. Pani Ingrid Fabianová nám zabezpeèila a zasponzorovala oznamnú tabulu s logami
vetkých spomenutých firiem.
Vetkým spomenutým aj nemenovaným, ktorí nám nezitne pomáhali srdeène ïakujeme. Ïalej
by som chcela poïakova mojim
uèite¾kám Soni ereovej, Mgr.
O¾ge Daráovej, Renate Tóthovej
a Lucii Slovákovej, ktoré vo svojom vo¾nom èase celý èas pomá-

pravného znaèenia, pravidiel
cestnej premávky, a tým dosiahnu zníenie nehodovosti a úrazov detí na komunikáciách.
Dopravné ihrisko "Autíèko Svetielko" bude slúi predovetkým
deom stupavských materských
kôl a základnej koly. Neskôr by
sme chceli rozíri návtevnos
ihriska aj pre verejnos.
Anna Velèická, riadite¾ka M
Ruová è. 7, Stupava

Pozitívny príklad
spolupráce

èický, p. Mgr. ere a p. Nemec
pod¾a projektu zaalovali cestièky a poloili elektrické káble pre
osvetlenie a semafory. Podkladový trk doviezol p. Kuboviè
a oteckovia ho rozviezli. Firma
Holcim nám sponzorsky dodala
betón, firma Siemens semafory
a zapojili ich. Aj firma Cevaservis
a Koliesko nám ve¾mi pomáhali.
Pán Ing. Ladislav Procházka zabezpeèil dopravné znaèky, ktoré
p. Miroslav Velèický a p. Tomá
Èerný osadili na správne miesta.
Terénne a sadové úpravy sponzorsky realizoval pán Gondár.

Obèianske zdruenie PourArt pripravuje

divadelné prestavenia v priestoroch Mestského kultúrneho a informaèného centra Stupava:

pondelok 8. decembra 2008 o 19.00 - túdio 12
Zora Durinová: Na závoru
Pôvodný dramatický text mladej autorky o tyroch ¾uïoch, ktorí sa cítia ako outsideri. Spojí ich pocit absolútneho ivotného zlyhania. Niekto ho povýi na týl
ivota, niekto sa silou-mocou usiluje zapadnú, niekto si buduje svoje ego na neistote toho druhého. A vetci majú pocit, e svet funguje na princípoch, ktorým
nerozumejú, ale nevyhnutne sa im musia prispôsobi. Zisujú, e niè, èo vyskúajú, im neprináa uspokojenie... a východisko sa stráca. Spolu sa cítia v bezpeèí,
ale vetci to zároveò vnímajú ako doèasné partnerstvo v mizérii. Nechcú alebo
nedokáu si pripusti city, pretoe sa ich môu dotknú. Cítia strach. Strach pred
¾uïmi, pred bolesou, pred neúspechom, pred nenormálnosou.
Miestami nemilosrdný dialóg odha¾uje postavy v ich citlivosti a vnímavosti a
odkrýva bezradnos ich vnútorného sveta. Bezradnos ich túob, ktoré èakajú na
naplnenie v medzi¾udských vzahoch. tyri neúspené pokusy o nadviazanie
ivého kontaktu s realitou odha¾ujú frustráciu celej spoloènosti.
réia: Anna Petrelková, dramaturgia: Zora Durinová, scéna, kostýmy: Lenka
Odvárková, hrajú: Mao Chrappa, Danica Matúová / Zuzana Koneèná, Réka
Derzsi, Jano Dobrík

hali a spravili výzdobu. Zároveò
Mgr. O¾ga Daráová vypracovala
pracovné zoity a pomôcky, ktoré budú slúi deom k overeniu
si nadobudnutých poznatkov
z aktivít na dopravnom ihrisku.
Ïakujeme aj p. Mgr. Marte Maroovej a p. Ing. Martine vecovej
za administratívne a ekonomické
spracovanie projektu.
A preèo sme toto vetko spravili?
Chceme nauèi deti u v predkolskom veku ako sa majú správa na cestách, ako reagova
v nepredvídate¾ných situáciách,
chceme ich vies k poznaniu do-

Urèite môeme len s ve¾kou
radosou privíta iniciatívu riadite¾ky Materskej koly na Ruovej
ulici pani Anky Velèickej, ktorá
vyuila vetky monosti na to,
aby sa vybudovalo detské dopravné ihrisko. Deti získajú vedomosti a tie väèiu odvahu vstúpi na dos nebezpeèné stupavské komunikácie. Príprava na tieto situácie hravou, pre deti najlepie prijate¾nou formou, je tie
výsledkom kreativity a pedagogickej odbornosti uèiteliek tejto
materskej koly. Dôleitá je skutoènos, e dopravné ihrisko je
otvorené aj pre ostatné predkolské zariadenia a prvý stupeò základnej koly. Bol som na slávnostnom otvorení ihriska a videl
som ve¾kú podporu rodièov
i sponzorov, ktorí tu boli. Nad
slnko bolo jasné, e vetci majú
ve¾kú rados zo spoloèného
diela. Za ním vak stojí èlovek,
ktorý dokázal ostatných získa
pre svoju mylienku a nielen to,
ale spoloène ju uskutoènili.
Vïaka, pani riadite¾ka a aktivisti
obèianskeho zdruenia!
Pavel Slezák
riadite¾ MKIC Stupava

tvrtok 11. decembra 2008 o 19.00 - Divadlo a.ha
Ivan Bukovèan: Sluèka pre dvoch alebo domáca ibenica
Smutnosmieny príbeh zo súèasnosti. V ktorom sa vetci traja aktéri klasického
mileneckého trojuholníka (Adam, Eva a Dodo) zapletú do pavuèín svojich túob,
potrieb a vání. O tom, e spravodlivý, èestný a etický èlovek sa v dnenej skorumpovanej spoloènosti musí skrýva na povale. Silná téma, komické situácie
a obdivuhodné herecké výkony Vladimíra Jed¾ovského, Táni Kulíkovej a Dana
Heribana.
Réia: tefan Korenèi
Hrajú: Vladimír Jed¾ovský, Tatiana Kulíková, Dano Heriban
Bliie informácie o cene a predpredaji vstupeniek sa dozviete prostredníctvom informaèných tabú¾ a plagátov, ktoré budú umiestnené v uliciach
mesta Stupava. Prípadne na telefónnom èísle 0904/106 456 alebo emailovej
adrese info@pourart.sk
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