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Mesaèník pre ¾udí dobrej vôle ijúcich v kraji pod Pajtúnom.

Na slovíèko...

Podpajtúnske zvesti majú za sebou
pä rokov svojej existencie. V januári
roku 1999 sa zrodili s mylienkou
spája ¾udí - susedov, informova ich
o ivote v obciach,
aby boli nielen informovaní, ale aj
inpirovaní, povzbudení vo svojich aktivitách. Ak by sa za tie roky vôbec niè
nezmenilo, jedno treba uzna- aj vïaka
mesaèníku sa podarilo povzbudi
miestne kultúrne spolky, remeselníkov,
organizácie, ale aj jednotlivcov.
Zvýil sa aj náklad jedného vydania na 4 500 kusov, èo je pekné èíslo,
distribúcia je zabezpeèená
v Stupave a Záhorskej Bystrici do
schránok. Noviny sú súèasou miestnej
kultúry, môu ju podporova, formova
a pomáha pri jej rozvoji
a o to sa u pä rokov snaíme.
Noviny potrebujú podporu
a tú nali u obecných zastupite¾stiev
a starostov Zohora a Záhorskej
Bystrice a predovetkým u primátora
a mestského zastupite¾stva v Stupave.
Noviny potrebujú aj podporu
podnikate¾ov - inzerentov, tým treba
poïakova, pretoe aj ich zásluhou
môu vychádza v takom náklade
a sú zadarmo. Noviny potrebujú
predovetkým èitate¾ov,
ïakujeme im za priazeò a za to,
e Podpajtúnske zvesti sú oèakávané
a èítané.
Pä uplynulých rokov nebolo ¾ahkých
a neèakáme, e tie ïalie pred nami
budú jednoduchie, bez problémov,
napokon nebolo by to ani zaujímavé
a napínavé. Budeme pokraèova v naej
práci, pripravujeme i niektoré zmeny,
ktorými vás prekvapíme a v marci.
Veríme, e naïalej nám zostanú verní
èitatelia i tí, ktorí nás podporujú.
Ïakujeme vám,
e sme pre vás zaujímavým èítaním...
Pavel Slezák
éfredaktor

ITF Slovakiatour

Na slávnostnom otvorení 10.
medzinárodného ve¾trhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour sa zúèastnili primátor
mesta Stupava Ing. J. Bele,
starostka Zohora ¼. Havranová a starosta MÈ Záhorská
Bystrica Vladimír Kuboviè.
Obce spoloène vystavovali
v stánku Vitajte pod Pajtúnom.

Hlavná ulica 45
900 31 Stupava
Tel.: 02/ 6593 4062

Otvorené:
po - so: 800 - 1800
ne: 1100 - 1800

Cukráreò
Chystáte svadbu, promóciu, krstiny, prípadne inú oslavu?
My chystáme vdy èerstvé koláèiky vynikajúcej chuti a pri väèej
objednávke poskytujeme z¾avy.
TEÍME SA NA VÁS!
Na objednávku peèieme aj banketové koláèiky od 7,50Sk (30g)
Cena platí pri väèej objednávke.
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Spoloène na výstave

Stupava - Bruck/Leitha - Pod názvom Navtívte nae partnerské
mesto Bruck/Leitha sa vo tvrtok 15. januára konalo pracovné stretnutie primátora mesta Stupava Ing. J. Belea s jeho rakúskym kolegom
starostom mesta Bruck/Leitha Franzom Pergerom. V expozícii Vitajte
pod Pajtúnom sa prezentovalo i partnerské mesto Bruck, ktoré tu zastupovala kancelária GIZ (cezhranièné impulzné centrum).Vye roèná
spolupráca nala uplatnenie i v rámci výstavy cestovného ruchu Slovakiatour, èo nai partneri privítali, pretoe v Bratislave na podobnom podujatí doteraz nevystavovali. Po prehliadke výstavy stretnutie pokraèovalo pracovným obedom a rokovaním na Mestskom úrade v Stupave,

ktorého sa okrem primátora mesta, prednostu úradu p. J. Valachovièa,
hlavného kontrolóra mesta Ing. Z. Packovej zúèastnili èlenovia mestskej rady pp. G. Bele a P. Mazúr a zástupca Klubu Morava-March Ing.
J. Slezáková. Partneri sa dohodli na príprave spoloèného podujatia pri
príleitosti vstupu Slovenska do EÚ. V diskusii sa potvrdil záujem o neformálnu spoluprácu, aby partnerstvo nebolo len na papieri, ale malo
podobu neformálnych vzahov medzi spolkami, zdrueniami, obèanmi
i podnikate¾mi obidvoch miest. Spolupráca medzi mestami sa rozvíja
predovetkým vïaka projektu cezhraniènej spolupráce, ktorý bol podporený z fondu Phare CBC SF MP Slovensko-Rakúsko 2001. Mesto
Bruck je partnerom v rámci projektu, ktorý je okrem iného zameraný na
kultúrnu výmenu medzi mestami i spoloènú propagáciu turistických
moností.
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS Stupava

Jazykové kurzy
Mestské kultúrne stredisko pripravuje jazykové kurzy v spolupráci s renomovanou jazykovou kolou PROGRESKA so sídlom v Bratislave (vedie jazykový kurz na pokraèovanie v denníku Pravda). Kurz povedú erudovaní
lektori s pedagogickými skúsenosami. Ponúkame jazykové kurzy pre zaèiatoèníkov, mierne pokroèilých:

- anglický - nemecký - francúzsky - panielsky Zaèiatok kurzu: 1. marca 2004

Jeden roèník predstavuje dva semestre - jeden semester je 60 vyuèovacích
hodín, ponúkame vám monos vyskúa si kurz a to tak, e zaplatíte
vopred len za jeden cyklus (30 hodín). Cena za prvý cyklus: 2100 Sk = 30
hodín. Kurz sa bude kona: 2 krát týdenne v dòoch: pondelok - streda
alebo utorok - tvrtok v èase: od 17. 30 prípadne od 19.00 (2x 45 minút)
miesto: Kultúrny dom Stupava. Uèebnice: nemèina - MOMENT MAL,
angliètina - NEW HAEDWAY

Bliie informácie na tel: 02/65934 312,
prihláky najneskôr do 12. septembra 2003.
Kontaktná osoba: Erika Stankovská, e-mail: info@msks-stupava.sk

Na Slovakiatour-e s ocenením
Spoloèná úèas miest a obcí zo
Záhoria v expozícii, ktorú organizovalo Zdruenie obcí Záhorskej
oblasti, skonèila s mimoriadnym
úspechom. Stánok, na ktorom sa

vádzkovate¾ov stravovacích a
ubytovacích zariadení v regióne.
Prvý krok urobila samosprávavytvorila priestor pre prezentáciu, nechýbali ani propagaèné

prezentovali mikroregióny - Gbely, atín, Malacky a okolie, Pod
Pajtúnom, Senica a Holíè, získal
II. miesto v súai o najkrajiu expozíciu v rámci slovenských regiónov, miest a obcí. Ocenenie
sa dostavilo v druhom roku realizácie zámeru spoloène predstavi región Záhorie, ktoré je územne rozdelené do dvoch samosprávych celkov. Napriek tomu sa podarilo
predstavi región nielen
ako územie, ale predovetkým ako kraj so svojskou kultúrou, náreèím,
zvykoslovím, remeslami
a tradíciami. Realizovala sa
tak mylienka prepoji
prostredníctvom mikroregiónov ponuku na vo¾ný
èas a turizmus od Záhorskej Bystrice a po Senicu
a Skalicu.
Súèasou prezentácie regiónu boli aj vystúpenia
umeleckých súborov prevane so zameraním na ¾udové tradície, v sobotòajom programe vystúpilspevácky súbor pri MO MS
- Záhorská Bystrica pod
vedením Dr. J. Kotlebu.
Ako sa ukázalo máme èo ponúknu a záujem verejnosti potvrdil,
e je záujem o víkendové pobyty,
výlety, ktoré nie sú nároèné na
dopravu a èas spojený s cestovaním za oddychom. Urèite sú tu
i slabé miesta, najmä v oblasti
sluieb, ale aj propagácie, do
ktorej bude treba zapoji pre-

materiály, ktoré boli vydané prevane z prostriedkov obcí. Konkrétne expozíciu Pod Pajtúnom
podporili mesto Stupava, obec
Zohor a MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica a nebolo to po prvýkrát. U nieko¾ko rokov spoloène
absolvujeme výstavy v iline,
Bratislave a v Brne. Druhým kro-
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kom musí by spolupráca samosprávy a podnikate¾ov v tejto
oblasti, aby spoloène vytvorili
produkt cestovného ruchu, kompletný, zaujímavý a predajný a
ten bude cie¾om prípravy na
budúci roèník výstavy Slovakiatour 2005.
-ps-
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Pä otázok pre Ing. Jána Belea - primátora mesta Stupava
Uplynul prvý rok Váho volebného
obdobia. Ako hodnotíte tento rok z poh¾adu Vaich predsavzatí, plánov,
Váho volebného programu?
Tak ako ivot ostatných ¾udí, tak aj ivot
mesta bol poznaèený úspechmi, ale aj
malými prehrami. Nie je priestor hodnoti jednotlivé kroky, chcem vak poveda, e sa nám podarilo zvládnu niektoré úlohy v rámci prenesených kompetencií. Medzi ne patrí kolstvo. Podarilo sa dokonèi opravu strechy základnej koly, vybudovalo sa oplotenie
kolského areálu, vymenili sa podlahy
vstupného traktu a prvého podlaia.
Rovnako v predkolských zariadeniach
boli èiastoène zabezpeèené najnutnejie opravy na budovách.
Kapitálové výdavky - opravy budov
kolských zariadení sú vak programom na dlhie obdobie.
Nie celkom sa nám darilo plni úlohy
v oblasti stavebného konania, ako ïalej prenesenej kompetencie. Vzh¾adom
na rozsiahlu agendu spoloèného obecného úradu pre toto konanie, bolo potrebné zabezpeèi vyhovujúce administratívne priestory a personálne posilnenie tejto èinnosti. Problémom bol nesúlad medzi potrebou zdrojov a delimitovanými finanènými prostriedkami. Tu
mesto bolo nútené tento rozdiel prekry
zo svojho rozpoètu, èo budeme riei
v zaèiatku roka 2004.
Podarilo sa doriei mimosúdnou cestou problém predaja pozemkov bývalého kúpaliska., pozitívne pre mesto bola
tie dorieená otázka sporu o pozemky
pod skládkou odpadov a tie nehnute¾nos na Devínskej ceste - pilnikáreò.
Boli tie vykonané opravy miestnych
komunikácií, vrátane poloenia povrchu na uliciach Marianska, Vyhnálkova, Sadová, Lipová. Musím tie poveda, e sa nám nepodarilo zrealizova
opravy námestí Svätej Trojice a M. R.
tefánika, ako aj parkoviska na Hlavnej
ulici. Tieto akcie by mali by zrealizované v tomto roku.
V oblasti kultúry sme vybudovali administratívnej priestory pre klub Morava March, úspene sa rozbehla èinnos
tohto klubu pre cezhraniènú spoluprácu. Tak ako v tejto oblasti, tak i ïalie
dve príspevkové organizácie mesta Mestský podnik technických sluieb a
Vodárne a kanalizácie si celkom úspene plnili svoje úlohy v uplynulom roku.
Chcem vak tie poveda, e som mal
ideálnejiu predstavu o prístupe nadriadených orgánov samosprávy, k rieeniu jej problémov, oèakával som
operatívnejí prístup. Znaèná administratíva vak nie celkom umoòuje
rýchle rieenie problémov tak, ako ich
samospráva vyaduje.

toch, ktoré mesto podávalo v minulom roku. Vetky boli zamerané práve
do oblasti rozvoja mesta, infratruktúry, skvalitnenia ivotného prostredia. Máte pripravenú alternatívu pre
rieenie týchto zámerov v prípade, e
iadosti mesta nebudú uspokojené
z prostriedkov predvstupových fondov?
V iadnom prípade ma neteí, e nepreiel projekt odkanalizovania Mástu
a intenzifikácie ÈOV z finanèného objemu roku 2001. Projekt napriek tomu,
e má ve¾mi dobré hodnotenie, sa "nezmestil" do ostávajúceho vo¾ného objemu prostriedkov uvedeného roka. Projekt je opätovne uplatòovaný z finanèného objemu roka 2003. V oblasti odkanalizovania spracovávame projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie aj pre ostatné èasti Stupavy
a budeme predklada tieto projekty na
èerpanie z predvstupových trukturálnych fondov. Na Vau otázku, èi je náhradné rieenie v prípade neúspechu,
musím poveda, e takéto rieenie si
ani nepripúam z dvoch dôvodov.
Ten prvý vyplýva z ve¾kej potreby finanèných prostriedkov na celkové odkanalizovanie Stupavy, je to do 100 miliónov Sk, èo nie je moné vykona len
z vlastných zdrojov mesta.
Po druhé nevidím dôvod, preèo by
mesto Stupava nemalo by úspené pri
podávaní týchto a ïalích projektov.

Verejnos sme informovali o projek-

Desa mesiacov bol mestský úrad bez

Na niektoré veci ste mali iný názor
ako poslanci mestského zastupite¾stva. Ilo najmä pozastavenie platnosti výkonu uznesení týkajúcich sa
odpredajov majetku mesta. Napokon
k odpredajom neprilo. Myslíte si, e
viazne komunikácia medzi poslancami a primátorom?
Ilo o tri pozastavené uznesenia, ktoré
mestské zastupite¾stvo schválilo. Je to
len otázka iného názoru, ktorý som mal
pri týchto uzneseniach. Veci sa vdy
vyrieili. Môem s istotou poveda, e
táto rozdielnos názorov nemala iaden
vplyv na môj vzah s poslancami. Pri
ich návtevách na úrade, pri stretnutiach na komisiách alebo rokovaniach
mestskej rady a mestského zastupite¾stva riadne spolupracujeme a vzájomne povaujeme tieto otázky za vyrieené. Oceòujem to skutoène pozitívne,
pretoe v opaènom prípade by to nebolo o rieení problémov mesta, ale
o zbytoèných prieahoch a komplikáciách. Samospráva v naom meste,
tak ako aj v iných obciach, musí riei
ve¾ké mnostvo problémov. Túto skutoènos si s poslancami navzájom uvedomujeme a len normálne vzahy môu
pomáha uvedené riei.

prednostu na plný úväzok. Vaa
osobná skúsenos z riadenia úradu
poèas tohto obdobia je urèite k nezaplateniu. Aká je Vaa predstava výkonu samosprávy, o úrade a úradníkoch
mesta?
Kadá nová práca, ktorá prináa väèie
zaaenie, je vdy skúsenosou, ktorá
sa skôr, èi neskôr zhodnotí. Nie sú to
moje prvé skúsenosti v oblasti riadenia
pracovného kolektívu. Je to vak nová
skúsenos z iného oboru èinnosti. Keï
som nastupoval do tohto úradu, hovoril som o jeho pribliovaní k obèanom.
Myslím si, e sme nastúpili na túto cestu, je to vak o zvyujúcej sa nároènosti na pracovný aparát mesta cez
prechádzajúce kompetencie zo tátu,
tie o vzájomnej tolerancii a trpezlivosti. Je to proces dlhodobejí, ktorý bude
mono hodnoti s väèím èasovým
odstupom.

Sme na prahu nového roku, urèite
tak, ako vetci, vstupujete do neho
s predsavzatiami a plánmi, ktoré
chcete uskutoèni. Èo povaujete za
hlavný cie¾ v tomto roku pre mesto
Stupava?
Nedávam si iadne ve¾ké predsavzatia,
uspokojilo by ma, keby sme boli ako
mesto úspení pri podávaných projektoch na èerpanie predvstupových
európskych projektov v oblasti odkanalizovania Stupavy. Aby sme vytvorili
projektové a administratívne predpoklady pre podávanie projektov v nasledujúcom období. Bude mojou snahou,
ako aj môjho najbliieho okolia spolupracovníkov na úrade, vrátane poslaneckého zboru, aby sme boli prospení
pre obèanov mesta, aby kvalita vyuitia
v naom meste sa posunula zase kúsok vyie.
-Podpajtunske zvesti-

Na výstave v Brne

Stupava - V rámci slovenskej expozície na výstave Regiontour Brno
sa konala dòa 9. januára prezentácia mikroregiónu Pod Pajtúnom
(Stupava, Zohor, Záhorská Bystrica). Realizáciu a úèas na výstave zabezpeèovali pracovníci Mestského kultúrneho strediska v Stupave.
Výstava, ktorá je známa vysokou návtevnosou je zameraná na produkty, ktoré v oblasti turizmu a cestovného ruchu ponúkajú regióny.
Pochopite¾ne, e najviac boli zastúpené domáce - moravské a èeské
regióny a mikroregióny. Z bohatej ponuky pobytov a turistických
atrakcií bolo cíti, e Slovensko, hoci je bohato obdarované prírodnými krásami a kultúrno-historickými pamiatkami zaostáva za svojími
susedmi v schopnosti predstavi, ponúknu a hlavne dobre preda
monosti, ktoré máme. Zaostávame aj v oblasti propagácie nielen
v mnostve propagaèných materiálov, ale aj v ich pestrosti a nápaditosti. Zaujímavá je skutoènos, e
na výstave boli vo ve¾kej miere zastúpené mikroregióny a ich prostredníctvom i malé obce, ktoré
by vzh¾adom na vysoké náklady
za realizáciu výstavy a prenájom
plochy, s vlastnými monosami
sa na takejto výstave nikdy nemohli zúèastni. Preto treba kladne hodnoti ponuku Slovenskej
agentúry pre cestovný ruch
(SACR), ktorá i nám umonila aspoò jeden deò prezentova ná
mikroregión. V slovenskej expozícii bol dostatok propagaèných
materiálov, ktoré boli vydané s podporou SACR v minulom roku, take
návtevník informácie dostal, ale chýbal osobný kontakt, èo je vdy
na kodu. Bulletinom Vitajte pod Pajtúnom sme urobili dobrú slubu
nielen Stupave, ale aj ïalím obciam v jej okolí. Na záver len jeden
zaujímavý postreh na margo prípadnej otázky, èi naa úèas mala
zmysel. U nieko¾ko rokov sa na výstave stretávame s podnika-te¾om
v cestovnom ruchu z malinkej obce z Hokoviec (okres Levice) za tých
nieko¾ko rokov sa mu aj vïaka dobrej propagácie podarilo vybudova
hotel s ponukou lieèebných procedúr, prevádzkuje vlastnú autobusovú linku z Bratislavy do Hokoviec a Dudiniec a jeho klienti
pochádzajú prevane z Nemecka. A to sa mu podarilo v dedinke,
o ktorej by kadý povedal, e turista sem ani nezablúdi. Kadá prezentácia má zmysel a nám ilo o poskytnutie informácií o mikroregióne a monostiach turizmu, ktorých je práve pod Pajtúnom
habadej, len ich mono poriadne nevidíme a nevieme doceni.
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS Stupava

-3-

Podpajtúnske zvesti

Záhorská Bystrica

Rok zmien

Ohòostroje plné jasavých farieb a ohluujúcich výbuchov skonèili
a vyprevádzali starý rok 2003. Dáï, akoby chcel naznaèi, e nie sme
pánmi poèasia a elanie bielych a idylicky romantických Vianoc sa
nekonalo. Tak akosi vstupujeme do roku 2004 plného rozporov a oèakávaní. Na jednej strane plné kontajneri odpadkov a na druhej
strane.....
Èo nás èaká? Aká bude naa budúcnos v prelomovom roku, keï by
malo by vetko inak. Budeme voli prezidenta, europoslancov a ktovie èo ete ïalie prinesie budúcnos.
Vyrovnávame sa akosi s mnostvom nových cien, nariadení a zákonov a nadávame si popod nos.14 rokov po Novom roku 1990, keï
sme si spievali o láske a pravde. Pomaly zabúdame, e nie sme mikrokozmos vlastného ja ale sme súèasou celku. Odmietame sa
v mnohom rozhodova, nech rozhodnú iní, aby bolo na koho nadáva
a hneva sa. Tí hore sú zasa také...... ako vraví v jednej svojej hre pán
tepka, my niè, my sme predsa tí bezmocní. Sme takí naozaj? Zasa
radej necháme o sebe rozhodova iných a my si raz zasa umyjeme
ruky. Na internete pred 9 rokmi ktosi napísal, èo je tandard a nadtandard ivotnej úrovne. tandard sú tri jedlá denne, primerané obleèenie, ubytovanie. Dom, auto, poèitaè, vybavenie domácnosti prístrojmi je pod¾a tohoto dokumentu nadtandard. Ide o celosvetové meradlo. ijeme v krajine so tandardnými podmienkami a pod¾a sèítania asi 30% v nadtandarde, nemali by sme by takí pesimisti a vidie
len v negatívach èo sa deje. Z kadého problému je východisko, len
ho treba nájs a u nás na Záhorí sa vdy aj nalo. Nu prestaòme si
myslie, e je nám najhorie na svete a zaènime kona a h¾ada.
Nenechajme manipulova so svojim ivotom a najdime si cestu k prosperite. Vedeli sme to v minulosti a urèite sa nám to podarí i teraz.
K tomuto si elajme astie a zdravie èi splnenie elaní.
/Skog/

Sneh ná kadodenný
Nie je to tak dávno, èo sme v naich novinách uverejnili pár slov
o ivotnom prostredí. V dnenom
príspevku by sme radi pripomenuli zimnú údrbu naich chodníkov a priestorov pred domami.
Zasa napadala tá biela potvora
a my si s òou musíme da rady,
pekne vzia náradie a chodník
pred domom odprata a to èuduj
sa svete nielen pred dverami ale
pozdå celého domu. Ïalej sa u
musia postara iní. Pokuty sú veru riadne take sa lenivos neoplatí. Taktie zlomená noha suseda, èi nedajboe dakoho cudzieho nie je dobrou vizitkou nás

vetkých. Tak èo vy na to? Odpraceme to nae biele zimné radovanie alebo poèkáme a sa
samo roztopí ale potom s pokutou. Verím, e chodníky v Záhorskej Bystrici budú bezpeèné. Tak
isto by som chcela pripomenú,
e je treba aj naich chlpatých
miláèikov dobre vychova a len
tak nepúa vo¾ne pobehova po
ulici. Zbytoène budete presviedèa, e ten vá pes nikomu neublíi a zlodejovi donesie k¾uèe a
k bráne, taký je to dobráèisko,
keï sa dostanete do riadnej lamastiky pre jeho vo¾né pobehovanie.
/Skog/

Ko¾ko zaplatíme za bené úkony
v tátnej správe

Vyberáme zo zákona o správnych poplatkoch. Kto má záujem o bliie a podrobnejie oboznámenie s problematikou najde ju v zákonoch 469/2003 s úèinnosou 1.12.2003 a v zákonoch 450/2003 Z.z.,
ktorý dop¾òa zákon145/1995 Z.z.
tátna správa ïalej len S stanovuje nasledovné poplatky za uvedené úkony.
1.Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne S. Fyzická osoba 500.- Sk,
právnická osoba 5000.- Sk.
2.a/ Vyhotovenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov
alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého
úradného výpisu z knihy narodení, knihy manelstiev, knihy úmrtí, za
kadú zaèatú stranu 50.- Sk.
b/ Osvedèenie odpisu, výpisu, alebo písomnej informácie z úradných
kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo
súkromných spisov v úradnej úschove v slovenskom jazyku 50.- Sk
v inom jazyku 100.- Sk za kadú zaèatú stranu.
c/ Vyhotovenie a osvedèenie matrièných dokladov a iných potvrdení
o osobnom stave zasielané cudzím zastupite¾ským úradom v SR
300.- Sk.
d/Nostrifikácia dokladov o vzdelaní 200 Sk.e/Podanie iadosti o uznanie dokladu o vzdelaní obèanov èlenských
tátov EU na úèely regulovaných povolaní v SR 3000.- Sk.
3.a/Osvedèenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise,za kadý
podpis 30.- Sk
b/odtlaèok úradnej peèiatky a úradného podpisu, za kadý odtlaèok
a za kadý podpis 100.- Sk
c/Overenie správnosti údajov v iadosti o výpis z registra trestov
a v iadosti o odpis registra trestov 50.- Sk.
4.a/Vysvedèenia a doklady o kolskej dochádzke a ukonèenom vzdelaní, vyuèení,zamestnaní 100.- Sk.
b/matriky,ivnostenské registre a iné podobné registre 100.- Sk.
c/Protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov S za kadú i zaèatú
stranu vybavenia 100.- Sk
d/Výpisy a potvrdenia o domovskej príslunosti alebo národnosti,
alebo tátnom obèianstve 150.- Sk
e/Osvedèenie odpisu dokladov uvedených v bodoch a/ - d/ za kadú
stranu v slov. jaz. 50.-Sk v cudzom jazyku 100.- Sk
Ostatné informácie o poplatkoch sa dozviete z horeuvedených
zákonov.
/Výpis zo zákona/

KULTÚRNA KOMISIA PRI MIESTNOM ZASTUPITE¼STVE

UPOZORNENIE MIESTNEHO ÚRADU
BRATISLAVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA

V zmysle §13 zákona o dani z nehnute¾ností è. 317 /1992 Zb., správu
daní a pozemkov, stavieb a bytov vykonáva obec, na ktorej území sa
nehnute¾nos nachádza. Vlastníci,ktorých pozemky sa nachádzajú
v katastrálnom území Záhorská Bystrica II., III., ktoré v súèasnosti
patria do katastra obce STUPAVA, sú povinní poda daòové priznanie na daò z nehnute¾nosti do 31. januára 2004 na MsÚ Stupava.
Majite¾ov pozemkov prosíme, aby sa zároveò odhlásili na MÚ Záhorská Bystrica. Od tohto zdaòovacieho obdobia budú v evidencii daòovníkov mesta Stupava.
Katastrálne územia

ZÁHORSKÁ BYSTRICA - BRATISLAVA
VÁS POZÝVA NA

10. FAIANGOVÝ PLES
V SPOLOÈENSKOM DOME V ZÁHORSKEJ BYSTRICI 7.2.2004
DO TANCA HRÁ A - TYP

Záhorská Bystrica II.:
Hrubé lúky
Medzi struhama
Talite
Záloné
Za rekem

VSTUPNÉ 400.- Sk vrátane veèere
ZAÈIATOK O 19.00 hod.
Predpredaj vstupeniek na MÚ v Záhorskej Bystrici od 20.1.2004
TEL.: 02/6595 6210, 6595 6110
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Záhorská Bystrica III.:
Bystrická hora
Belee
Hochmany
Kopuòáky

Záhorská Bystrica

Podpajtúnske zvesti

Veobecne záväzné nariadenie è. 3 zo dòa 16.12.2003 Miestneho zastupite¾stva mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica o dani z nehnute¾nosti na rok 2004
Miestne zastupite¾stvo Bratislava - Záhorská
Bystrica v zmysle § 6 ods. 1 zák. SNR è. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, zák. SNR . 377/1990
Z.b. o hlavnom meste SR Bratislavy, zák. SNR è.
317/1992 Zb. a 493/2001 Z. z., 476/2003 Z.z o
dani z nehnute¾nosti v znení neskorích predpisov,
novely zákona o dani z nehnute¾nosti sa na rokovaní dòa uznieslo na tomto veobecnom záväznom
nariadení.
Prvá èas
Èl. 1 Daò z pozemkov
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na
území mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica
v tomto èlenení:
a) orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné sady
b) trvalé trávnaté porasty
c) záhrady
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky vyuívané vodné plochy
f) zastavané plochy a nádvoria
g) stavebné pozemky
h) ostatné plochy s výnimkou stavebných poz.
2. Stavebným pozemkom je nezastavaný pozemok
uvedený v rozhodnutí o umiestnení stavby alebo
v stavebnom povolení. Od roku 2004 sú stavebnými pozemkami vetky pozemky uvedené v právoplatnom rozhodnutí o umiestení stavby alebo
v právoplatnom stavebnom povolení bez oh¾adu na
to, èi sú nezastavané alebo zastavané, a do vydania kolaudaèného rozhodnutia.

kých osôb sa základná sadzba dane násobí koeficientom 4,5. U stavebných pozemkov, ktorých
vlastníkmi sú právnické osoby sa sadzba zvyuje
o 100% a násobí sa koeficientom 4,5.

Èl.2 Základ dane
1. Základom dane z pozemkov u ornej pôdy, viníc,
ovocných sadov a trvalých trávnatých porastov je
základ dane je hodnota pôdy bez porastov urèená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnota
pôdy zistenej za m2 odvodenej od bonitovaných
podnoekologických jednotiek, ktorá v k.ú. Záh.
Bystrici je u ornej pôdy 4,98 Sk/m2 a trvalých trávnatých porastov 1,72 Sk/m2 (príloha zákona è.
476/2003 Z.z).
2. Základom dane z pozemkov u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníkov
s chovom rýb a ostatné hospod. vyuívané vodné
plochy je cena pôdy urèená vynásobením skutoènej
výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej pod¾a
platných predpisov.
3. Základom dane z pozemkov u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, stavebných pozemkov
a ostatných plôch je celková výmera dani podliehajúcich v m2.

a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace prísluenstvo hlavnej stavby 1,50 Sk
b) stavby po¾nohospodárskej prvovýroby, skleníky,
stavby vyuívané na skladovanie vlastnej po¾nohospodárskej výroby, stavby pre lesné a vodné hospodárstvo, vrátane zariadení pre ochranu pred povodòami s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu 0,75 Sk
c) stavby rekreaèných a záhradkárskych chát
a domèekov na individuálnu rekreáciu 4,5 Sk
d) za samostatne stojace garáe, samostatné stavby hromadných garáí a stavby urèené alebo
pouívané na tieto úèely postavené mimo bytových
domov 4,- Sk
e) priemyselné stavby, stavby slúiace energetike,
stavebníctvu a stavby na ostatnú po¾nohospodársku
výrobu vrátane stavieb tvoriacich súbor stavieb
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu 5,- Sk
f) stavby na ostatnú podnikate¾skú èinnos,
skladovanie a administratívu, pri administratívnych
budovách, ktoré slúia aj na iné úèely, sa uplatní
sadzba dane, ak sa budova vyuíva prevane na
administratívne úèely 15,- Sk
g) ostatné stavby 3,- Sk
h) stavby jadrových zariadení 50,- Sk
2. Základné sadzby dane sa pod¾a odst. 1 zvyujú
pri viacpodlaných stavbách o 0,75 Sk za kadé
ïalie nadzemné podlaie.
3. Sadzba dane urèená pod¾a ods. 1 sa násobí koeficientom 4,5.
4. Daò vypoèítaná pod¾a odst. 1 písmena a), c), d),
a odst. 2 a 3 sa zvýi o 10,- Sk za kadý m2 podlahovej plochy stavieb, rekreaèných a záhradkárskych chát a domèekov na individuálnu rekreáciu, ak slúia na podnikanie.

Èl. 3 Sadzba dane
1. Roèná sadzba dane z pozemkov: orná pôda,
chme¾nice, vinice, ovocné sady je najviac 0,75% zo
základu dane.
2. Roèná sadzba dane z pozemkov trvalé trávnaté
porasty, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
vyuívané vodné plochy je najviac 0,25 % zo základu dane.
3. Roèná sadzba dane z pozemkov za kadý i naèatý m2 pozemku u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch okrem stavebných pozemkov je 0,10 Sk, u stavebných pozemkov je 1,- Sk.
4. Základ dane z trvalých trávnatých porastov,
lesných pozemkov, rybníkov s chovom rýb a ostatné hospodársky vyuívané vodné plochy sa urèuje
pod¾a veobecnej hodnoty majetku.
5. Roèná sadzba dane z pozemkov u záhrad, zastavaných plôch, nádvorí a ostatných plôch sa mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica násobí
koeficientom 4,5. U stavebných pozemkov fyzic-

Druhá èas
Èl. 4 Daò zo stavieb
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby alebo ich
èasti na území mestskej èasti Bratislava - Záhorská
Bystrica spojené so zemou pevným základom, ktoré majú vnútorný priestor vymedzený podlahou
a stropnou alebo strenou kontrukciou s sú skolaudované. Predmetom dane sú aj stavby, na ktoré nebolo vydané kolaudaèné rozhodnutie, ale sa skutoène uívajú. Na daòovú povinnos nemá vplyv
skutoènos, e sa stavba prestala uíva.
Èl. 5 Základ dane
1. Základom dane zo stavieb je celková výmera
zastavaných plôch v m2 dani podliehajúcich a to
pod¾a stavu k 1. januáru zdaòovacieho obdobia.
Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na
úrovni najrozsiahlejej nadzemnej èasti stavby.
2. Na zmeny, ktoré nastanú poèas zdaòovacieho
obdobia vo výmere zastavaných plôch sa neprihliada okrem prípadov pod¾a zák. SNR è. 317/1992
Z.b. § 9 odst. 2.
Èl. 6 Sadzba dane
1. Základná roèná sadzba dane je za kadý m2 zastavanej plochy aj za zaèatý takto:

Tretia èas
Èl. 7 Daò z bytov
1. Daòovníkom dane z bytov je vlastník bytu, vlastník nebytového priestoru v bytovom dome alebo
správca majetku vo vlastníctve tátu, alebo správca

majetku vo vlastníctve obce.
2. Ak sú byty, spoloèné èasti bytového domu a spoloèné zariadenia bytového domu v spoluvlastníctve
viacerých daòovníkov, daòovníkom dane z bytov je
kadý spoluvlastník pod¾a výky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daòovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daò ruèia do výky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Èl. 8 Predmet dane
1. Predmetom dane z bytov v bytovom dome,
v ktorom aspoò jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické
osoby, sú:
a) byty a nebytové priestory,
b) spoloèné èasti alebo spoloèné zariadenia bytového domu alebo ich èasti, len ak sa vyuívajú na
podnikate¾skú èinnos, inú zárobkovú èinnos alebo
na prenájom.
Èl. 9 Základ dane
Základom dane z bytov je celková výmera podlahovej plochy v m2 podliehajúca dani.
Èl. 10 Sadzba dane
1. Základná roèná sadzba dane z bytov je 1 Sk za
kadý aj zaèatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoloèných èastí
bytového domu alebo spoloèných zariadení bytového domu.
2. Sadzba dane urèená pod¾a odseku 1 sa násobí
koeficientom 4,5.
3. Ak sa byt, nebytový priestor v bytovom dome,
spoloèné èasti bytového domu alebo spoloèné zariadenia bytového domu vyuívajú na podnikate¾skú èinnos, inú zárobkovú èinnos alebo na prenájom daò sa zvýi o 10 Sk za kadý m2.
Spoloèné ustanovenie
Èl. 11 Daòové ú¾avy
1. Správca dane môe sadzbu dane za stavby na
bývanie postavených v mestskej èasti kde nie je
vybudovaná kanalizácia zníi o 33 %.
2. Správca dane poskytne pod¾a miestnych podmienok daòovú ú¾avu vo výke 30 % na pozemky,
ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní obèania,
obèania starí ako 70 rokov, ak tieto pozemky
slúia výhradne na ich osobnú potrebu.
3. Správca dane poskytne daòovú ú¾avu z dane zo
stavieb:
a) ktorých vyuitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekontrukcie, stavebnej uzávery vo výke
50%,
b) zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve
sociálne odkázaných obèanov, obèanov starích ako
70 rokov, ktoré slúia na ich trvalé bývanie vo
výke 30%,
c) zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve
obèanov ako zdravotne postihnutých, drite¾ov
preukazu ZP a ZP/S ako aj prevane alebo úplne
bezvládnych obèanov, ktoré slúia na ich trvalé
bývanie vo výke 50 %,
d) garái vo vlastníctve obèanov starích ako 70
rokov vo výke 30%,
e) garái vo vlastníctve ako zdravotne postihnutých obèanov, drite¾ov ZP a ZP/S, ktoré slúia
pre motorové vozidlo pouívané výhradne na ich
dopravu vo výke 50 %.
4. Správca dane môe v individuálnych prípadoch
vykona opatrenia na odstránenie tvrdosti, ktoré
by mohli z tohoto zákona vzniknú §21 ods.2 zák.
è.317/92 Zb.
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Èl. 12 Daòové priznanie
1. Daòové priznanie k dani z nehnute¾nosti je
daòovník povinný poda do 31. januára beného
roka len vtedy, ak mu vznikne daòová povinnos
alebo u ktorého nastali zmeny v okolnostiach
rozhodujúcich pre vyrúbenie dane.
2. Ak daòové priznanie z dani z nehnute¾nosti
nebolo podané vèas, musí správca dane uloi
daòovníkovi pokutu a do výky 10 % z dane.
Èl. 13 Vyrúbenie dane
1. Správca dane je povinný daòovníkovi kadý rok
pod¾a stavu k 1. januáru vyrubi daò z pozemkov,
daò zo stavieb a daò z bytov platobným výmerom,
najneskôr do 15. marca zdaòovacieho obdobia.
V osobitne zloitých alebo odôvodnených prípadoch
sa môe táto lehota primerane predåi.
2. Skutoènosti rozhodujúce na vyrúbenie dane sa
posudzuje pre kadé zdaòovacie obdobie
samostatne.
Èl. 14 Platenie dane
1. Daò z nehnute¾nosti je splatná po vyrúbení
správcom dane vo výke:
a) ak ide o daòovníka prevádzkujúceho
po¾nohospodársku výrobu v troch splátkach a to 20
% dane do 30. júna, 30 % dane do 30. septembra
a 50 % dane do 30. novembra beného roka,
b) v ostatných prípadoch v tyroch rovnakých
splátkach a to najneskôr do 31.marca, 30. júna,
30. septembra a 30. novembra beného roka.
2. Ak roèná daò vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk a právnickej osobe 5 000,- Sk, je
splatná naraz do 31. marca beného roka.
Èl. 15 Sankèný úrok
1. Sankèný úrok správca dane vyrubí z dlnej sumy
vo výke vornásobku základnej úrokovej sadzby
Národnej banky Slovenska platnej v deò vzniku
daòového nedoplatku alebo v deò nasledujúci po
dni, v ktorom mala by splátka dane alebo daò
zaplatená, a to za kadý deò omekania zaèínajúc
dòom nasledujúcim po dni splatnosti a do dòa
platby vrátane.
2. Sankèný úrok správca dane poèíta najdlhie za
tyri roky omekania s platbou a pri dani z nehnute¾nosti sa nevyrubí ak nepresiahne 100 ,- Sk
za jedno zdaòovacie obdobie.
3. Ú¾avy zo sankcií bude môc obec poskytova
pod¾a ustanovení zákona è. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov na základe iadostí daòovníkov.
Èl. 16 Daòová kontrola
Daòová kontrola sa riadi v zmysle zák. SNR è.
511/1992 Zb. § 15.
Závereèné ustanovenia
1. Pri uplatòovaní tohoto zákona v ïalích prípadoch platia ustanovenia zákona SNR è.
317/1992 Zb., zák.è. 493/2001 Z.z., zák. è.
476/2003 Z.z. o dani z nehnute¾nosti, v znení
neskorích predpisov Ministerstva financií SR,
ktorou sa upravujú podrobnosti k zákonu o dani
z nehnute¾nosti.
2. Na skutoènosti, ktoré nastali do 31. decembra
2003, sa vzahujú doterajie predpisy.
3. Veobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnos dòom 1. januára 2004.
Vladimír K u b o v i è
starosta MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica

Podpajtúnske zvesti

Zohor

Váení obèania, priatelia, milé deti,

ete len dozneli v nás tóny tichej noci a u sa hotujeme o rok zostarnú. Sme plní predsavzatí, tajných elaní, èi plánov, ale mono v nás
drieme aj malá obava z toho èo nás èaká. Rok 2004 je pre nás zohorèanov obzvlá tajuplný, hektický, naplnený tými najväèími snami,
mnostvom spomienok a obzretí za známymi tvárami . Okrem toho,
e naa obec si v tomto roku pripomína 690. výroèie prvej písomnej
zmienky o Zohore, výroèie si pripomínajú okrem iných aj nai hasièi,
výroèia majú nae budovy, pamätníky a tí na poèes ktorých sú vybudované. Ba dokonca v roku 2004 uplynie u desa rokov od zaloenia
spoloènej firmy A.S.A. Zohor. A to u nespomínam ïalie významné
udalosti, ktorými je popretkávaný tento rok.
Pripravujeme sa na ne s plnou vánosou a zodpovednosou, tak ako
sa na takéto výroèie pripravova má. Vetky organizácie, hudobné
zbory a skupiny, obèianske zdruenia a nae deti zo základnej a
materskej koly budú priamo zainteresované do diania celoroèných
osláv. Nemenej dôleitá je spolupráca s farským úradom a predstaveným rímsko-katolíckej cirkvi v naej obci v.d.pánom dekanom Slamkom. Významnú pomoc predstavuje kníhtlaèiareò p. Gerthofera,
miestnej kronikárky p. Zálesòákovej a sponzorov, ktorých budeme
uverejòova poèas celého roka, ale i vás vetkých, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom zapojíte do kolotoèa nastávajúcich dní.
Váení obèania, chcem sa Vám poïakova za cenné rady, za pomoc
a trpezlivos, ktorú ste poèas tohto roka mali, za prezentáciu naej
obce a írenie jej dobrého mena v irokom okolí. Nebudem menova
jednotlivcov èi skupiny, pretoe ich poznáme vetci a oni isto dobre
vedia, ko¾ko svojho vo¾ného èasu odovzdávajú pre iných, pre rados
a astie. Vysoko si váim a vyzdvihujem prácu vetkých, mám rados
z nastupujúcej generácie mladých prahnúcich po väèích aktivitách
na poli portu a kultúry, pomáhajúcich rozvíja duchovno v nás.
Preto verím, e si môeme vzájomne pria pre rok 2004, ktorý je aj
rokom vstupu Slovenska do EU reálne a smelé plány o monosti naplnenia naich snov a túob.
Myslím si, vak, e tam, kde ete ¾udia dokáu sníva, môu sa sta
aj zázraky a práve tie Vám vetkým zohorèanom, naim známym,
priate¾om chcem zaela. Prajem Vám, aby sa v roku 2004 rozjagalo
na oblohe tisíce hviezd, aby deti boli veselé a zdravé, aby ste mali
vetci prácu a pohodu v rodine, aby nai starkí nemali nikdy pocit, e
sú nepotrební. Vetkých potrebujeme: deti pre ich nevinnos a
smiech dospelých pre prácu a výchovu detí a naich najstarích
spoluobèanov pre ich múdros a ich spomienky.
Príjemný a astný nový rok 2004.
Ïakujem Vám
¼ubica Havranová
starostka obce Zohor

UZNESENIE è. 12
zo zasadnutia mimoriadneho Obecného zastupite¾stva v Zohore
konaného 19. decembra 2003
Obecné zastupite¾stvo
A. Schva¾uje:
1. prenesenie kompetencie zabezpeèenia poskytovania domácej
opatrovate¾skej starostlivosti a sociálnej prevencie pre obèanov obce
Zohor na neziskovú organizáciu V¾údnos - Venia, Kominárska 2-4,
Bratislava od 1.1.2004.
B. Súhlasí:
1. aby finanèné prostriedky vyplývajúce z prenesenej kompetencie
boli uhrádzané na úèet neziskovej organizácie V¾údnos - Venia,
Kominárska 2-4, Bratislava

Poïakovanie

Slovenské Telekomunikácie a rodina Kunská ïakujú obèanom
Zohora, ktorí darovali krv námu kolegovi a manelovi Ing. Kunskému a tým mu pomohli pri boji proti zákernej chorobe, ktorá ho postihla.
Sú to títo darcovia: idlovský Pavol, vajdlenka Frantiek, Slámová
Renáta, Kudlica Tibor, Kudlicová Silvia, Chmelová Silvia

Spoloèenská kronika obce ZOHOR
V tvrtom tvrroku 2003

Narodili sa
Vachálek imon, Nad potokom 9
Niòanová Veronika, Kováèska 20
Opustili nás
èasná Anna 1936, Na trávnikoch 7
Vlèková Jozefa 1933, Na dieloch 48
Kimlièka Jozef 1933, Na pasienkoch 2
Salayová Albeta 1925, Dolná 20
Mifkovièová Irena 1920, Záhradná l7
Zosobáili sa
Hrica Vladimír /Láb/ - Mikulièová Martina /Stupava/
Samochin Ivan /Zohor/ - Chmelová Lenka /Plavecký tvrtok/
Ovold Radovan /Zohor/ - Slobodová Blaena /Zohor/
Bihári Emil /Zohor/ - Baláová Marcela /Ve¾ké Leváre/
Marián Vaina /Trnava/ - Danielová Zuzana /Vysoká pri Morave/

Pri príleitosti 690. výroèia I. písomnej zmienky
o obci Zohor starostka vyhlasuje súa
vlastná tvorba iakov M a Z v Zohore

Valentínska párty plná Lásky
Kresanská mláde v Zohore a OZ ROCONABA pre vás s Láskou pripravili Valentínsku párty plnú Lásky. Ak máte èas a chu na trochu Lásky, tak
sa Láskavo zastavte piatok 13. februára v KD Zohor o 19.00 hodine. S Láskou prídu taneènice pod Láskavým vedením Petruky Lásky Viváderovej
ktoré sa vám predstavia s Láskyplnými tancami a básòami a tie sa vám predvedú tyria Láskaví chlapci s názvom VYPRÁANÉnohyZgauèa, pod doèasným Láskavým vedením Erika Lásky Volára a ich hosom Pavlínky Lásky
Valovièovej.
Teíme sa na vás a s láskou ostávame
organizátori

Obecný úrad upozoròuje...

Téma: "SME DETI EURÓPY - IAR NÁM EURÓPSKA
HVIEZDIÈKA"
- M a iaci 1. - 4. roèníka Z
výtvarné spracovanie danej témy s prihliadnutím na vnímanie svojho
okolia
- iaci 5. - 9. roèníka Z
literárne spracovanie danej témy - poviedka, esej, báseò a pod. (literárne spracovanie min. rozsah 2 strany formátu A4, báseò min. 3
vere).
výtvarné spracovanie danej témy s prihliadnutím na vnímanie svojho
okolia
Uzávierka súae - 15. jún 2004
Odovzdanie výtvarných a literárnych prác - Obecný úrad Zohor
Vyhodnotenie súae - 24. september 2004 na výstave prác umelcov
zo Zohora.
Víazné práce budú publikované v tlaèi a na internetovej stránke obce
Zohor.

Obec Zohor ako správca dane z nehnute¾nosti upozoròuje obèanov,
u ktorých nastali zmeny v daòovej povinnosti a v priebehu roka 2003
- nadobudli pozemky, stavby, byty
- realizovali prístavbu, nadstavbu rod. domov
e sú povinní tieto zmeny nahlási do 31.01.2004 na Obecnom
úrade v Zohore.
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Zohor

Podpajtúnske zvesti
Priatelia hokeja

Pri príleitosti 690. výroèia I. písomnej zmienky
o obci Zohor
starostka obce v rámci ekologických programov
vyhlasuje I. roèník súae

V októbri 2002 sa zohorskí priatelia hokeja rozhodli, e si na tunajom portovom areáli vybudujú vlastnými rukami hokejové prírodné
klzisko. Pri prvom neúspechu s ¾adom sa rozhodlo na rok 2003 zakúpi podkladovú fóliu, ktorá bola zakúpená zo sponzorských darov,
a preto si dovo¾ujeme touto cestou poïakova p. Bertovièovi Miroslavovi, Havranovej ¼ubici, Slezákovi Róbertovi, Rybárovi Pavlovi, Niòanskému Marekovi, Sýkorovi Marcelovi a Matrayovi Robertovi.
Pozývame Vás pri dobrých klimatických podmienkach na ¾adovú
plochu.
Priatelia hokeja

Téma: "ÈISTÝ ZOHOR"
starajme sa o èistý vzduch, udrujme a zve¾aïujme si obec
- Hlavným cie¾om súae je stála starostlivos jednotlivých organizácií (drustiev, kolektívov) o parky, verejné priestranstvá, pamätihodnosti.
- Registrácia do súae je do 25. 2. 2004 na Obecnom úrade Zohor
(v èase úradných hodín)
- Výber jednotlivých lokalít a odovzdanie kritérií súae prebehne na
Obecnom úrade Zohor za úèasti registrovaných kolektívov dòa
17.3.2004 o 16.30 hod.
- Údrbu a starostlivos organizácií o jednotlivé prerozdelené lokality bude sledova a hodnoti komisia vedená Ing. arch. Petrom
(sprostredkovate¾ ÚPN Zohor).
- Vyhlásenie výsledkov s odovzdaním finanèných odmien bude dòa
24.11. 2004 o 17.00 hod na Obecnom úrade Zohor spolu so zápisom do pamätnej knihy obce Zohor
Som presvedèená, e sa organizácie prihlásia a svojou èinnosou
presvedèia vetkých spoluobèanov, e starostlivos o zeleò a ivotné prostredie sa týka kadého z nás.
starostka obce Zohor

Èaj o iestej

OZ ROCONABA vás pozýva na debatu pri èaji. Prvý krát 7. marca
2004, samozrejme o 18.00 hodine sa stretneme vo vestibule KD Zohor. Budeme sa rozpráva na ekologickú tému (obnovite¾né zdroje
energie, separovaný zber odpadu...). Ak sa máte èo spýta, prípadne
èo poveda, alebo sa chcete dozvedie nieèo nové, radi vás privítame
a pohostíme.
PS: pozvaní sú aj odborníci...
OZ ROCONABA

Z kalendára celoroèných podujatí
na rok 2004
k 690. výroèiu prvej písomnej zmienky
o obci Zohor vyberáme
MESIAC FEBRUÁR
14.02.2004 - VALENTÍNSKA DISCOPÁRTY
(organizátor: Dobrovo¾ný hasièský zbor, Kultúrny dom v Zohore)

tefánsky volejbalový turnaj

26. decembra 2003 sa konal tefánsky volejbalový turnaj. Stretlo sa
osem drustiev v telocvièni ZD Zohor. Bronzové medaile si odniesli
CIBAZOLS. Vo finále sa stretli DELFÍNI a ZAS DRUHÍ.
ZAS DRUHÍ neprekvapili a boli prví. DELFÍNI a do budúceho turnaja
musia uspokoji s miestom druhým.
ZAS DRUHÍ: Raso Stro, Raso ubiak, Leo Krian, Miro Kovár, Dano
Goga, Rado Cabadaj. DELFÍNI: Eva Slezáková, Eva Klasová, Peo
Slezák, Marek Mifkoviè, Dodo Polakoviè, Dodo Havlík. CIBAZOLS:
Lucia Grmanová, Petra Vivaderová, Viktor Haramia, Kubo Hojstriè,
Braòo Èík, Peo Valent.
Titul najlepieho hráèa turnaja získal Dodo Polakoviè.
OZ ROCONABA

24.02.2004 - FAIANGY
· sprievod v maskách (zaèiatok o 14.00 hod.)
· pochovávanie basy (zaèiatok o 18.00 hod. v Kultúrnom dome
v Zohore)
(organizátor: Vladimír Mifkoviè, Obecný úrad v Zohore)

II. èlenská schôdza OZ ROCONABA

15.02.2004 - Èlenská schôdza rybárov
(organizátor: Mestská organizácia SRZ Záhorie,
Kultúrny dom v Zohore)

OZ ROCONABA poriada II. èlenskú schôdzu, ktorá sa uskutoèní 1. februára 2004. Kto má záujem sta sa èlenom, obnovi èlenstvo, vypoèu si
správu o èinnosti v roku 2003 alebo sa informova o akciách OZ ROCONABA pre rok 2004, je vítaný o 17.00 hodine vo vestibule KD Zohor.
OZ ROCONABA
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Ïalie akcie konané v mesiaci Február
13.02.2004 - VALNETÍNSKE POSEDENIE
· koncert "Vypráané nohy z gauèa"
· taneèné vystúpenie
(organizátor: ROCONABA, Obecný úrad Zohor,
Kultúrny dom v Zohore)

22.02.2004 - MAKARNÝ PLES
pre iakov Základnej koly a deti Materskej koly v Zohore
(organizátor: Základná kola, Kultúrny dom v Zohore)

Podpajtúnske zvesti
Kalendár zberu a odvozu ve¾koobjemového komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu v roku 2004
Oprávnená osoba: Mestský podnik technických sluieb Stupava, Dlhá 11, tel. 02/6593 4112
Vetky kontajnery sa pristavujú v piatok v èasovom rozpätí 730 - 1530 a odváajú sa nasledujúci
pondelok v èase od 730 do 1530
MESIAC
PRIST. VOK
ODVOZ VOK
marec 2004
piatok 26.3.
pondelok 29.3.
máj 2004
piatok 28.5.
pondelok 31.5.
september 2004
piatok 17.9
pondelok 20.9.
november 2004
piatok 19.11.
pondelok 22.11.
Zoznam ulíc, na ktorých budú pod¾a kalendára umiestnené tyrikrát roène ve¾koobjemové kontajnery pre obyvate¾ov mesta na likvidáciu nadrozmerného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu:
Dolná, Devínska cesta "pri matracárni", kriovatka Vajanského - Dlhá, kriovatka Mierová eleznièná, kriovatka Marcheggská - Lipová, Mlynská - bývalé trhovisko, kriovatka Zdravotnícka
- Bezruèova, priamo skládka odpadov pre obyvate¾ov Kolónie, Nám. SP ved¾a samoobsluhy,
kriovatka Jilemnického - Drustevná, Nová ul. nad tadiónom, Nová ul. - Obora, kolská,
kriovatka Karpatská - Vinohradská, kriovatka Marianska - Karpatská, kriovatka Marcheggská
- Krína.
Do ve¾koobjemových kontajnerov za zakazuje uklada odpad zo zelene, nebezpeèný
odpad a zmesový komunálny odpad!
Kalendár zberu a odvozu vytriedeného komunálneho odpadu v roku 2004 z RD
mesiac
dátum
deò
druh zbieraného odpadu miesto odberu è. obvodu
02/2004 24. 2.
utorok
papier, sklo,
chodník pred RD I.
25. 2.
streda
papier, sklo,
chodník pred RD II.
26. 2.
tvrtok
papier, sklo,
chodník pred RD III.
04/2004 27.4.
utorok
papier, sklo,
chodník pred RD I.
28.4.
streda
papier, sklo,
chodník pred RD II.
29.4.
tvrtok
papier, sklo,
chodník pred RD III.
06/2004 22.6.
utorok
papier, sklo,
chodník pred RD I.
23.6.
streda
papier, sklo,
chodník pred RD II.
24.6.
tvrtok
papier, sklo,
chodník pred RD III.
08/2004 24.8.
utorok
papier, sklo,
chodník pred RD I.
25.8.
streda
papier, sklo,
chodník pred RD II.
26.8.
tvrtok
papier, sklo,
chodník pred RD III.
10/2004 26.10.
utorok
papier, sklo,
chodník pred RD I.
27.10.
streda
papier, sklo,
chodník pred RD II.
28.10.
tvrtok
papier, sklo,
chodník pred RD III.
12/2004 14.12.
utorok
papier, sklo,
chodník pred RD I.
15.12.
streda
papier, sklo,
chodník pred RD II.
16.12.
tvrtok
papier, sklo,
chodník pred RD III.
Oprávnená osoba: Mestský podnik technických sluieb Stupava, Dlhá è.11, tel. 02/6593 4112
Pre kalendár zvozu papiera a skla sú urèené nasledovné obvody pod¾a ulíc:
Obvod è. I. abáreò, Marcheggská, Pri Majeri, Lipová, Továrenská, Keltská, Krína, Záhradná,
Mierová, Sládkovièova, Wolkerova, Bernolákova, Vajanského, Dlhá, Robotnícka, Veterná, Zemanská, Mlynská, Agátová, Cementárenská, Kúpe¾ná, Bezruèova, eleznièná, Zdravotnícka.
Obvod è. II. Hlavná, Hviezdoslavova, Bottova, Dolná, Záhumenská, Devínska cesta, túrova,
Hollého, I. Juraèku, kolská, Marianska, Krátka, Strelnica, M. Benku, Na Dieloch, Vinohradská,
Karpatská, Sadová, Nám. Sv. Trojice, Nám. M.R. tefánika, Cintorínska, Pod Kremenicou, Gatanová, Javorová, Jaseòová, Kvetná, Bazová, Lúèna, Pri Borníku, Debnáreò, Kalvárska, Moyzesova,
Hurbanova, Hodova.
Obvod è. III. Slovenská, Bitúnková, Pri Potoku, Drustevná, F. Kostku, Paitná, Kalinèiakova,
Po¾ná, Ul. SNP, Nám. SP, Malacká, Rímska, Nová, Duklianska, Lesná, Na Kopcoch, Park, Obora.
Obyvatelia rodinných domov a meních bytoviek (4 byt. jednotky) vyloia vrecia s vytriedeným
sklom a papierom v urèený deò pod¾a obvodu do 7.30 h. na chodník pred domom tak, aby tieto
neprekáali chodcom. Nie je dovolené vyklada vrecia skôr, ako v urèený deò. Jednotlivé obvody
pod¾a ulíc sú vyznaèené v poslednom ståpci - èíslo obvodu.
Vyloené vrecia s vytriedeným vyuite¾ným odpadom musia by zaviazané!
Zber nebezpeèných zloiek odpadu
Drobná chémia (nespotrebované chemické látky z domácnosti - pesticídy, rozpúadlá, náterové
látky, kyseliny, zásady, lepidlá a pod.) a tekutý nebezpeèný odpad - bude prebera oprávnená
firma na mestskom parkovisku na bývalom trhovisku v sobotu 27.3.2004 a 18.9.2004 v èase od
9.00 do 13.00.

Kriovatka Stupava - juh na dia¾nici D2

Navrhovaná dia¾nièná kriovatka Stupava-juh na dia¾nici D2, s dopravným prepojením na cesty I/2,II/505 a výh¾adovo aj s nultým okruhom
hl.m. SR Bratislavy zlepí prevádzkové podmienky pre uívate¾ov cestných komunikácií v severozápadnej èasti Bratislavy, najmä v MÈ Bratislava- Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a Lamaè, ako aj v okolitých obciach najmä v Stupave a Lozorne. Potreba napojenia severnej
èasti Bratislavy na dia¾nièný ah D2 je daná najmä zámerom skvalitni
napojenie na dia¾nièný ah v súvislosti s plánmi budova v tejto èasti
priemyselné komplexy regionálneho a nadregionálneho významu.
Sprevádzajúcim javom ich èinnosti je rastúca nákladná kamiónová
doprava a jej nasmerovanie na dia¾nicu D2. Termín zaèatia výstavby je
plánovaný na máj roku 2005, predpokladaná doba zaèiatku prevádzky
je máj roku 2007. Trasa prepojenia zaèína v kilometri 39,8 nultého
okruhu Bratislavy, kde je umiestnená mimoúrovòová kriovatka pripojená na cestu I/2 cca 700 m od hraníc intravilánu mesta Stupava a obce Záhorská Bystrica. Napojenie kriovatky vedie cez po¾nohospodársky vyuívané územie Hrachovisko ku dia¾nici D2, ktorú mimoúrovòovo kriuje. Následne bude kriova podcestím miestnu komunikáciu
III/00252 a pokraèuje cca 150m june od rekreaèno-portového areálu
jazdeckého klubu Karpatia a konèí v kilometri 43,1, napojením na
cestu II/505.
Dia¾nièná kriovatka Stupava-juh a jej prepojenie sa budú realizova
v dvoch etapách. V prvej etape budú kriovatky pripojené polovièným
poètom vetiev na cesty I/2,II/505 a D2 a privádzaèe na cesty I/2
a II/505 budú vybudované v poloviènom profile.

Na dia¾nici D2 postavia novú kriovatku

Slovenská správa ciest pripravuje na dia¾nici D2 výstavbu dia¾niènej
kriovatky a novej komunikácie, ktorá umoní lepie prepojenie Devínskej Novej Vsi a starej cesty na Stupavu.
Stavba s oficiálnym názvom Kriovatka Stupava-juh bude umiestnená
na dia¾nici D2 v priestore medzi Stupavou a Záhorskou Bystricou. Riei odboèenie z dia¾nice v smere od Brna, resp. Stupavy, napojenie závodu Volkswagen Slovakia na dia¾nicu a zároveò aj prepojenie na
cestu prvej triedy è.2 (stará cesta z Bratislavy na Stupavu a Malacky).
Vedenie cesty je na základe dohody s magistrátom v trase budúceho
nultého okruhu Bratislavy a v budúcnosti by malo umoni aj prepojenie s Marcheggom v Rakúsku. Pripomeòme, e nultý okruh Bratislavy sa má zaèa na dia¾niènej kriovatke D2/D61 v Jarovciach, pokraèova bude novým (iestym) mostom cez Dunaj do Podunajských
Biskupíc a Vajnor, trasa ïalej povedie tunelom popod Malé Karpaty
a úsekom pri Marianke a vyústi práve na kriovatke s dia¾nicou D2 pri
Stupave. Realizácia nultého okruhu sa plánuje okolo roku 2020. Prvá
poiadavka na vybudovanie kriovatky a novej cesty prila z Volkswagenu Slovakia, pretoe potrebuje zlepi dopravné spojenie s dôleitou výrobòou dielcov v Lozorne. V súèasnosti na prepravu vyuívajú
kriovatku zvanú Diamant v blízkosti krematória, èo Volkswagenu nevyhovuje - nová trasa bude podstatne kratia, a teda ekonomicky
výhodnejia. V prvej etape, ktorú zabezpeèuje Slovenská správa
ciest, sa toto prepojenie vybuduje v poloviènom profile, teda v podobe obojsmernej cesty so írkou 11,5 metra. Dåka celého úseku od
cesty prvej triedy èíslo po cestu tretej triedy èíslo 505 vedúcej do Devínskej Novej Vsi je asi 3500 metrov, prièom spomenutá dia¾nièná kriovatka sa nachádza pribline v jeho strede.
Na stavbu je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie
a dokumentácie pre stavebný zámer. Slovenská správa ciest hodlá
v priebehu prvého tvrroka roku 2004 zabezpeèi územné rozhodnutie i výkon tátnej expertízy. Predpokladané náklady na výstavbu na
úrovni tejto dokumentácie sú pribline 800 miliónov korún. V aktualizovanom návrhu výstavby dia¾nic a rýchlostných komunikácií, ktorý
schválila vláda v júni roku 2003, je zaèiatok stavby plánovaný na rok
2005. Spracovate¾om dokumentácie je Dopravoprojekt Bratislava.
prevzaté, skrátené: Bratislavské noviny è.23-24, 2003 (lau)
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Podpajtúnske zvesti
Daò z nehnute¾ností v roku 2004

Oznam Oddelenia výstavby a P
Mestského úradu Stupava

V zmysle zák. SNR è.317/1992 Zb. o dani z nehnute¾ností v znení
neskorích predpisov Mesto Stupava ako správca dane z nehnute¾ností s úèinnosou od l. januára 2004 urèuje svojim Veobecne
záväzným nariadením výku sadzieb dane z nehnute¾ností (pozemkov, stavieb a bytov) a poskytovanie ú¾av. Sadzby dane sú po
schválení Mestským zastupite¾stvom zverejnené na úradnej tabuli Mestského úradu.

V roku 2004 nastanú zmeny v spôsobe vývozu nadrozmerného
a drobného stavebného odpadu. Dôleitou zmenou je, e povolenia
na vývoz odpadu sa na mestskom úrade prestanú vydáva. Táto
zmena sa musela prija z dôvodu zneuívania vydaných povolení,
èím sa enormne zvýili náklady mesta na uloenie odpadu na skládke a hrozilo, e sa bude musie o znaènú èiastku zvýi miestny poplatok za odpady. Pod¾a Dodatku è. 2 k VZN è. 3/2002 majú obyvatelia mesta Stupava po zaplatení miestneho poplatku za zber, prepravu a znekodòovanie komunálneho odpadu 3 monosti odvozu
nadrozmerného a drobného stavebného odpadu. V prípade, e sa
platitelia miestneho poplatku za odpady v meste Stupava rozhodnú
odpad odviez dopravným prostriedkom, ktorý nepatrí MsPTS, budú
plati za uloenie odpadu na skládku zvýhodnenú cenu pre Stupavèanov po preukázaní svojho pobytu priamo na skládke. Platitelia
miestneho poplatku si taktie budú môc objedna kontajner alebo
traktorovú vleèku priamo na MsPTS, Dlhá 11, Stupava. V tomto prípade budú ma z ceny pre Stupavèanov naviac ïaliu ú¾avu za uloenie odpadu na skládku. Obyvatelia Stupavy, ktorí privezú ve¾koobjemový a drobný stavebný odpad zo svojpomocných úprav na prívesnom vozíku alebo dvojkolesovej káre, nebudú plati iadny poplatok za uloenie odpadu na skládku. Na ostatné svojpomocné
upratovania a drobné stavebné úpravy bytov a domov budú 4 x do
roka pristavené ve¾koobjemové kontajnery s vyie uvedenými termínmi a miestami pristavenia. Na skládke bude kontajner na privezenie tohto odpadu ruènou károu umiestnený permanentne.

Podnikatelia pozor!

Komíny pre odvod odpadových plynov z plynových kotlov a ïalej Kachle, piecky, krby, prípadne iné spôsoby vykurovania prevádzok.
Samotné prevádzky v súlade s prílohou v èasti "B" a "C" uvedené na
tlaèive.
Dovo¾ujeme si upozorni podnikate¾ské subjekty na území mesta
Stupava na povinnos ktorá im vyplýva z § 6
zákona è. 401/1998 Z.z., o poplatkoch za
zneèisovanie ovzduia, aby nezabudli v termíne do 15. februára tak
ako kadý rok, poda oznámenie o
prevádzke malých zdrojov zneèisovania ovzduia (MZZ) na tunají
mestský úrad. Prevádzkovate¾ovi
MZZ vyplýva táto povinnos osobitne za kadý malý zdroj, ktorý prevádzkuje na území mesta Stupava. Rovnako je táto oznamovacia
povinnos pri akejko¾vek zmene, to znamená ak prevádzkovate¾
umiestnil, prípadne vybudoval nový malý zdroj zneèistenia ovzduia,
prípadne je potrebné oznámi zánik prevádzky. Oznámenie sa podáva
na príslunom tlaèive, ktoré je prílohou VZN è. 4/2000. Tlaèivá sú dostupné na mestskom úrade a na internetovej stránke Mesta Stupava.
Oddelenie výstavby a P.

Pozvánka
Mestské kultúrne stredisko Stupava
Redakcia mesaèníka Podpajtúnske zvesti
pozývajú na výstavy
"Fotoreportána fotografia
autorov ¼udmila Mózová & Peter Rác".
Vo vestibule Kultúrneho domu
od 7. februára 2004.

Povinnosti daòovníka:
1. Daòové priznanie na rok 2004 podáva daòovník, ktorý nadobudol
v priebehu roka novú nehnute¾nos (pozemok, stavba, byt), alebo ak
nastala zmena skutoèností, rozhodujúca pre vyrubenie dane pre rok
2004 (za zmeny v daòovom priznaní sa povauje i obdranie búracieho, stavebného, kolaudaèného rozhodnutia, rozhodnutie o umiestnení stavby, právoplatného dedièského rozhodnutia, odpredaj èasti
nehnute¾ností alebo prikúpenie novej nehnute¾nosti). Taktie treba
správcovi dane oznámi zmenu bydliska, mena a pod.
Termín na podanie daòového priznania k dani z nehnute¾ností je do
31. januára 2004. Prísluné tlaèivá obdríte na Mestskom úrade Stupava, na referáte daní a poplatkov, èíslo dverí 4.
2. Vlastníci bytov si musia do 30 dní po registrácii kúpno-predajnej
zmluvy splni ohlasovaciu povinnos. Daòovník si uplatòuje nárok na
oslobodenie od dane z bytov pod¾a §11c ods.1 a 2 cit. zákona v daòovom priznaní k dani z nehnute¾ností na r. 2004 do 31.1. 2004. Daòové priznanie za byty sa podáva iba raz - v prípade, e nenastanú
iadne zmeny.
3. Za stavebný pozemok pre úèely zdanenia sa povauje pozemok,
ktorý je uvedený v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení stavby
alebo stavebnom povolení,vydanom v spojenom územnom a stavebnom konaní a do právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia na
stavbu.
4. Daòovník v priebehu zdaòovacieho obdobia, ktorým je bený rok
je povinný písomne oznámi správcovi dane na Mestský úrad Stupava vznik alebo zánik daòovej povinnosti do 30 dní odo dòa, keï tieto
skutoènosti nastali.
5. Za nesplnenie daòových povinností správca dane je povinný uklada sankèné postihy v zmysle zákona è. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov v znení neskorích predpisov.
Upozoròujeme, e prípadné oslobodenia od dane alebo daòové
ú¾avy si treba uplatni v daòovom priznaní v termíne do 31. januára
2004.
Daòovníci, ktorí si uplatòovali oslobodenie od dane zo stavieb u novostavieb rodinných domov, prístavieb a nadstavieb rodinných
domov so vznikom sam. byt. jednotky, nemusia si u kadoroène
uplatòova toto oslobodenie v daòovom priznaní. Ak nenastali iadne
zmeny, toto oslobodenie sa bude vzahova i na ïalie zdaòovacie
obdobia, za predpokladu ak sa oslobodená stavba nebude vyuíva
na podnikate¾ské úèely, alebo prenájom a za podmienky, e bude
slúi výhradne na trvalé bývanie prvého vlastníka.
Novelou zákona è. 476/2003 sa mení a dopåòa zákon o dani z nehnute¾ností è. 317/1992 Zb. Prílohu k zákonu tvorí HODNOTA ornej
pôdy a trvalých trávnych porastov pod¾a jednotlivých katastrálnych
území, ktorá sa bude v r.2004 pouíva pri vypoèítaní dane za tieto
druhy pozemkov.
- dk -
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Putovanie Stupavského potoka - 1. èas
"V kvapke vody spozná celý svet"

Pri poh¾ade z vesmíru je Zem
modrá. Cudzincovi z inej planéty
by sa mohlo zda, e jej vládnu
bytosti ijúce vo vode. Opak je
vak pravdou. "Páni tvorstva",
ako sa hrdo zvykneme nazýva,
ijú na kontinentoch, ktoré tvoria
iba jednu tretinu rozlohy "modrej
planéty". Aj na súi vak dokáu
prei iba tam, kde sa vyskytuje
voda v kvapalnom skupenstve.
Mnostvo vody na naej planéte
je od jej vzniku stále rovnaké.
Voda je v neustálom dynamickom kolobehu - raz na zemskom
povrchu v podobe prameòov,
riek èi jazier inokedy viazaná
v naom tele aby sa opä vrátila
do oceánov alebo ako vodná
para naspä do atmosféry, z ktorej vypadáva v podobe zráok na
povrch planéty. Aj keï sa nám
môe zda, e vody ubúda je to
spôsobené iba tým, e väèie
mnostvo vody je viazané v inej
èasti kolobehu (napr. pri globálnom oteplení sa viac vody vyparí,
t.j. voda sa "presunie" do atmosféry). Takisto ak vodu v atmosfére (vodnú paru) zneèistíme
kodlivými látkami vypútanými
z továrenských komínov, vráti sa
nám zneèistená na Zem v podobe zráok (tzv. kyslé zráky).
Aj keï je zrejmé, e sme na vode
závislí, jej prítomnos si väèinou
uvedomujeme iba vtedy, keï ju
potrebujeme v domácnosti alebo
na osvieenie poèas horúcich
letných dní. Samozrejme v týchto
prípadoch máme aj urèité poiadavky na jej kvalitu alebo mnostvo.
Voda je vak aj tam, kde si ju vôbec neuvedomujeme. Spomeòme si napríklad na potok, ktorý
preteká naim mestom, èi obcou. Ak nebývame v jeho blízkosti väèinou ho vnímame iba
podvedome. Pre niektorých je
cie¾om príjemnej prechádzky, pre
iných je smetiskom, skládkou,
miestom, kde sa môu zbavi odpadu. "Veï potok nepatrí nikomu
a voda aj tak vetko odplaví."
O jej kvalitu sa u netreba stara.
Ale práve tento potok je len jednou "zastávkou" vody v jej nekoneènom kolobehu a to ako sa

(Indické príslovie)

k nej teraz zachováme sa nám
neskôr urèite vráti.
V roku 1992 sa na konferencii vo
Washingtone stretli odborníci
z celého sveta a vydali vyhlásenie k zhorujúcemu sa stavu
ivotného prostredia. "Vetci se-

cúzska, Belgicka a Luxemburska
(577 tisíc km3 vody). Zdá sa to
neuverite¾né, ale v atmosfére je
stále v priemere pribline 30 kg
vody na kadý m2 zemského povrchu.
Voda resp. vodná para v atmos-

nakoniec spôsobi, e naa
planéta bude neobývate¾ná.

díme v jednom záchrannom èlne", znelo ich závereèné kontatovanie. Sadnime si teda aj my
do spoloèného èlna a vydajme
sa na cestu Stupavským potokom. Spoznajme ivot jeho obyvate¾ov, ich vzájomné vzahy, krajinu, ktorou preteká, spoznajme
seba ako súèas potoka a tejto
krajiny, ako súèas kolobehu vody v prírode.
Zaènime tam, odkia¾ sa voda dostáva na zemský povrch - v atmosfére. Voda sa do atmosféry
dostáva predovetkým ako vodná para výparom z rôznych povrchov, ktoré obsahujú vodu v kvapalnom a tuhom skupenstve,
alebo prostredníctvom dýchania
(transpirácie) rastlín a ivoèíchov.
Za jeden rok sa zo zemského
povrchu do atmosféry dostane
výparom zo súe a vodných
plôch také mnostvo vody, ktoré
by dokázalo vytvori a kilometrovú vrstvu nad územím Fran-

fére má jednu dôleitú funkciu.
Spolu s ïalími plynmi vytvára
ochranný filter, ktorý udriava na
naej planéte teplotu priaznivú
pre ivot. Tomuto javu hovoríme
skleníkový efekt. ia¾ jeho zosilòovanie spôsobené plynmi, ktoré
sa do atmosféry dostali v dôsledku ¾udskej èinnosti, môe

sa vlastne voda z atmosféry dostáva naspä na zemský povrch,
na povrch morí a oceánov.
Takto sa voda, ktorá dopadá na
hrebeò Malých Karpát, dostáva
aj na miesta, kde sa pod skalami
a suchým opadaným lístím objavuje nenápadný pramienok èistej
vody - Stupavský potok.

Za vhodných podmienok vznikajú z vodnej pary atmosférické
zráky (dáï, mrholenie, sneenie, krúpy, námraza, rosa), èím

Záleí Vám na ochrane povrchových a podzemných vôd?
NEBUÏTE ¼AHOSTAJNÍ!!!

v prípade:
l zafarbenia vôd
l zápachu vôd
l ropných kvàn na vode
l peny na vode
l uhynutých rýb vo vode
l rozliatych ropných látok na teréne
l neprirodzeného správania sa rýb vo vode
l rozliatych alebo rozsypaných chemikálií na teréne
l plávajúcich látok s tvorbou usadenín
l zakázaného odhadzovania nebezpeèného odpadu v blízkosti toku

volajte bezplatné tel. èíslo 150, 158 (od 1. 7. 2003 aj 112)
Mimoriadne zhorenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd
oznámte ihneï po zisteníSlovenskej inpekcii ivotného prostredia prostredníctvom bezplatných telefónnych èísiel24 hodín denneHasièský a záchranný
zbor 150Polícia Slovenskej republiky 158 (od 01.07.2003 aj 112)Pomôte
nám chráni povrchové a podzemné vody pre ïalie generácie!
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Skutoène sviatoèná nede¾a
Stupava - Mrazom vytípaná,
pravá januárová nede¾a 4. januára bola svojou atmosférou skutoène výnimoèná. Ohlasovaná
návteva otca biskupa Milana
áika, ktorý pred vye dvadsiatimi rokmi v Stupave pôsobil ako
kaplán sa stala skutoènosou.
Otec biskup pôsobí na Ukrajine a
jeho zvítanie s bývalými farníkmi
po to¾kých rokoch bolo ve¾mi
srdeè-né. Vo svojej kázni kládol
dôraz na to, aby sme sa uèili by
spo-kojní, aby sme vedeli ïakova za to, èo máme. Nielen
v oblasti hmotných statkov, ktoré
ako keby sa stali jediným a rozhodujúcim merítkom a dôvodom
pre nau spokojnos, ale i v oblasti duchovného ivota a hodnôt, ktoré si uvedomujeme a

v krajných situáciách - kedy ich
strácame. Veï zdravie, rodina,
deti, manelstvo, rodièia, priatelia, to sú vetko hodnoty, ktoré
nás robia bohatími a silnejími.
Obzeráme sa po susedoch a porovnávame sa s nimi nie preto,
aby sme boli spokojní s tým, èo
máme, èím sme obdarovaní, ale
aby sme boli nespokojní s tým
èo nemáme. Pritom pouil príklad veriacich na Ukrajine, ktorí
ijú vo ve¾mi zlých materiálnych
pomeroch, biede a chudobe.
astie a spokojnos nie sú podmienené bohatstvom a materiál-

Silvestrovský stolnotenisový turnaj

nou hoj-nosou - to je odkaz
nede¾nej homílie otca biskupa.
V poobedòajích hodinách nede¾u oiaril koncert súboru Tamburizza z rakúskeho mesteèka
Parndorf. Tunají obyvatlia sú
hrdí na svoje chorvátske korene
a dedièstvo svojich otcov zachovávajú nielen v oblasti viery, ale
aj v udriavaní kultúrnych tradícií.
Súbor, v ktorom úèinkujú rôzne
vekové kategórie a tamburína sa
dedí z pokolenia na pokolenie,
nám jasne ukázal, e aj v spoloènej Európe je kultúrna identita
dôleitým prvkom sebazachovania hoci aj národnostnej meniny. Vianoèný koncert v ich podaní bol fantastickou "exkurziou"
európskymi Vianocami. Hoci
piesne boli v rôznych jazykoch,

mylienka spoloènej kresanskej
tradície a duchovnej spolupatriènosti bola viac ne zrejmá. Hodinový koncert preruoval búrlivý
potlesk a vïaèné publikum na
záver koncertu aplaudovalo postojaèky.
Nede¾a pred sviatkom Troch krá¾ov bola skutoène vydarená,
sviatoèná, presiaknutá atmosférou vyvrcholenia vianoèných
sviatkov, takpovediac dobrá "vitamínová bomba" pre vedné
dni, ktoré sa u hlásia o slovo...
-ps-

Pevné zdravie, ve¾a lásky a spokojnosti v rodine, astnú ruku, vedúcu
k úspechom v podnikaní, aj v osobnom ivote, zo srdca elá svojim priaznivcom podnikate¾om, aj vetkým naim spoluobèanom, do roku 2004
MO Matice slovenskej v Stupave
Výbor MO Matice slovenskej v Stupave si dovo¾uje oznámi, e 14. reprezentaèný MATIÈNÝ PLES sa uskutoèní dòa 7. februára 2004 v retaurácii Stupava /u Maroa/ s programom, obèerstvením a dobrou
náladou tak, ako po iné roky.
Vstupné okolo 400,- Sk. Teíme sa na vau úèas!
Rezervácie vstupeniek, prípadné ïalie informácie na t. è. 65934 289,
príp. mobil 0903 256 836
Výbor MO MS v Stupave

Stupava - V telocvièni Z v Stupave sa v posledný deò roku
2003 konal stolnotenisový turnaj.
Zo irokého okolia (Záhorská
Ves, Jakubov, Vysoká pri Morave, Bratislava, Stupava) sa zilo
23 tartujúcich, ktorí súaili
v troch vekových kategóriách.
Do 16 rokov tartovali 4, do 40
rokov 7, a nad 40 rokov 12 úèastníkov. V kategórii do 16 rokov sa
hralo systémom kadý s kadým

rovnané o prvom mieste rozhodlo ve¾mi tesné skóre a tak na prvom mieste bol Ondrej Matloviè,
na druhom Miroslav vajdlenka
a na treom Peter Blaka. Kategória nad 40 rokov sa hrala
v dvoch skupinách po es,
z kadej skupiny postúpili prví
dvaja do semifinále, ktoré sa hralo vyraïovacím systémom. V semifinále hrali Kahánek-Gonda
(3:0), Oravec-Blaho (3:0). Zápas

dvakrát v jednej skupine. Víazom skupiny sa suverénne stal
Christián Molnar, na 2. mieste sa
umiestnil Miroslav Fráz a tretí bol
Adam Husák. V kategórii do 40
rokov sa hralo systémom kadý
s kadým, výsledky boli ve¾mi vy-

o tretie miesto hrali Gonda - Blaho (1:3). Finálový zápas Kahánek - Oravec (2:3). Závereèné
poradie - 1. miesto Ivan Orave, 2.
miesto Jozef Kahánek, 3. miesto
Jozef Blaho.
-st-

Neznámy èloveèe

ti po òom dobre a má z neho rados?
A vôbec a nemrzí, e mne chýba? Veï
tam nebol vyloený na ponuku? Bolo to
len východisko z núdze a ty si to vyuil.
Ak má ete kúsok svedomia a citu,
vrá mi ho na to miesto, odkia¾ si ho
vzal, urobí mi rados. Ak nie príï si aj
pre druhý kus behúòa rovnakej írky aj
farby (stred èervený, po oboch stranách èerveno-lto-hnedá vzorka, iroké okraje hnedé), lebo mi u teraz nie je
k nièomu, bola to toti súprava z chodby.
Ak mi koberec nevráti, som prinútená
kúpi si nové, ale za èo, to u teba
bohuia¾ asi mrzie nebude. Nenariekam, ale peòazí nazvy nemám. Ku
kode, spôsobenej havárijným stavom,
si mi pridal ete aj ty, neastník.
Vianoce - èas kedy sú si ¾udia akosi
bliie k sebe, ale ia¾, asi nie vetci.
Som zatia¾ sklamaná, ale neviem èi
dostatoène pouèená, lebo doposia¾
som bola zástancom mylienky: Pod¾a
seba, súdim teba. Dopraj mi prosím a
i naïalej veri v ¾udskos, èloveèenstvo,
aj v to tvoje, neznámy èloveèe!
Ak si pochopil, ïakujem ti.

I ja som sa teila na uplynulé Vianoce a ve¾mi. No môj vstup do nich, nedá sa
poveda, e by bol radostný.
Ak by a náhodou zaujímala príèina,
poviem ti ju. Bolo ve¾mi skoré, ete
tmavé ráno tedrého dòa a u som
bola nielen ja, ale celá naa tvorbytovka na nohách. Havária vodovodného potrubia na mojom WC-ku, vodný
ivel, valiaci sa plným prúdom si naiel
svoje cesty a zakrátko vytopil aj niie
poloený byt. Na premáèané koberce z
oboch bytov nestaèil priestor práèovne
a suiarne a tak sa niektoré ocitli na
balkóne a aj vonku na "prááku" medzi
tvorbytovkami na Kúpe¾nej ulici. Na
druhý deò som z nich pooráala ¾adové
cencúle a trpezlivo èakala, e sa z nich
voda èasom "vymrazí" - boli stvrdnuté
ako dosky. O také si ete nestál, vak?
Zrolova sa nedali. Na tefana som
jeden z nich - silónový u mohla zobra
dnu a ten druhý - vlnený obojstranný
kelim sa ti ziiel. Kedy neviem, lebo
ete v neskorý veèer tam visel. Priniesol si ho domov ete mokrý, nespýtali
sa a odkia¾ ho má? e si ho len tak
naiel? Alebo nebodaj vytiahol z kontajnera? Kde si si ho poloil? liape sa
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Futbalové okienko
Do zaèiatku novej futbalovej sezóny zostávajú ete tri mesiace,
ale aby sme nezabudli na najpopulárnejí port - futbal, krátkou rekapituláciou sa obhliadneme na uplynulú jesennú "stupavskú sezónu".
Po minuloroènej skúsenosti v tretej lige sme si za prvoradý cie¾
nekládli opätovný postup, ale
udra si dobré postavenie v tabu¾ke, èo sa nám v jesennej èasti
podarilo. Patrí nám druhé miesto
s 29. bodmi. Zohor zaostáva
o dva body a Rohoník, ktorý je
prekvapením súae, o tri body.
Vo futbalovom klube realizujeme
projekt, pod¾a ktorého sme zaèali
pred troma rokmi pracova a
ktorého hlavnou mylienkou je
vychova si vlastných odchovancov. Na nich sa chceme v budúcnosti oprie v III.lige. Zaèíname
od prípravky, kde máme dve
mustvá zaradené do dlhodobých súaí a tretie mustvo prípravky sa pripravuje na svoj súaný tart. Tieto kategórie vedú
tréneri p. Gerová a p. Katona.
Mladí a starí iaci hrajú regio-

nálnu ligu. Starích iakov, ktorým patrí 13. miesto, vedie p.
Weiss a mladích iakov s ich 8.
miestom vedie p. Ondru. Dorastenci postúpili do III. ligy a ako
nováèik si poèína celkom dobre
pod vedením p. Hricu. Patrí im 8.
miesto. Postupná systematická
práca s mládeou sa preukázala
u v tejto jesennej èasti, kde do
seniorského kádra prili tyria
nai odchovanci. Dvaja z nich
Tatar J. a Maek V. sa ve¾mi dobre etablovali a pravidelne hrávali (aj keï nie celé zápasy). Tréner
mustva p. Zezula je v A mustve
prvú sezónu. Svoju koncepciu
postavil na skúsené opory ako je
ebest, èasný, Draho, Hóz...
Po raketovom tarte v úvode
sezóny sme v pr-vých dvoch
stretnutiach dali 13 gólov a iba
jeden sme inkasovali. S pribúdajúcimi stretnutiami sme sa dostali
do reality svojich moností. Ukázali sa nae nedostatky. Na lavièke sme mali málo kvalitných hráèov, ktorí by vedeli adekvátne
zastúpi zranených, vykartièkovaných, resp. slabo hrajúcich.

Brankári Kluvánek a Schwarz neboli vdy oporou mustva. Na
dlhie obdobie pre zranenie nám
chýbal tvorca hry a ná najlepí
strelec èasný.
Za najlepie stretnutie povaujeme víazstvo v Zohore, kde
chlapci podali takticky ve¾mi dobrý výkon. Podobne aj u lídra tabu¾ky v Studienke bojovali o remízu do posledných sekúnd, ale
nepodarilo sa vyrovna (2:1).
Naopak ve¾mi slabý výkon sme
podali vo Viniènom (6:3) a doma
s Modrou (2:2) a krèovité víazstvo sme vybojovali v poslednom
stretnutí doma s Gajarmi (3:2).
Vedúce mustvo tabu¾ky Studienka má dostatoèný náskok
11. bodov a pravdepodobne vyhrá súa. My budeme bojova
o druhú prieèku a pripravova sa

Skupina historického ermu URSUS a MsKS Stupava
pozývajú
na premiéru predstavenia

"Johanka z Arcu alebo vecko je ináè"
v sobotu 21. februára o 17.00 h
v Kultúrnom dome v Stupave.
Cevasevis 210, s.r.o.
Cementárska 15, 900 31 Stupava
tel.: 02/6025 2250, fax: 02/6025 2277
Otvorené: po - pia: 7-16, so: 7-12

Svadobný a módny salón
prev. Mlynská 4/a, Stupava
(oproti VÚB, a.s.)
Otvorené po-pia:
sobota:
obed. prestávka:

na treoligový atak v nasledujúcej
sezóne posilnený svojimi odchovancami.
Dobre zorganizovaného turnaja
vo Vysokej p. Morave sa v decembri zúèastnili nai mladí iaci a prípravka "B". Kým mladím
iakom ulo finále o jeden gól
(prehrali s Ruinovom 3:2), prípravkari vo finále vyhrali so olíkom Malacky 1:0. Za najlepieho
hráèa prípravkárskeho turnaja
bol vyhláseny ná hráè Peter Kutlák.
Vedenie FK Tatran Stupava ïakuje vetkým svojim priaznivcom
a sponzorom za preukázanú morálnu i finanènú pomoc. V novom
roku 2004 prajeme potrebné
zdravie a teíme sa na stretnutie
pri dobrom futbale!
-ka-

1000 - 1800
900 - 1200
1300 - 1400

S
T
A
V
E
B
N
I
N
Y

 svadobné aty
 spoloèenské aty
 dievèenské aty
 na 1. sv. príjímanie + doplnky
 doplnky (korunky, èelenky, závoje)
 pánske koele + kravaty
 (elegantné, portové)
 pánske spoloèenské vesty
 spodné prádlo
 obrúèky, snubné prstene
 biutéria (aj farebná)
 keramika, dózy, vázy, pokladnièky
 s monosou vyskladania
 kompletných jedálenskych súprav
zabezpeèíme:
 svadobné oznámenia
 svadobné kytice
 fotografa + kameramana
 kaderníèku + vizáistku
 sálu + kvetinové výzdoby
 a slávnostné tabule
 kompletné zabezpeèenie
 slávnostného menu
 (aj pri ivotných jubileách)
 ivú hudbu, disko hudbu

mobil: 0903 424 955, 0907 732 578

www.svadobkamepos.sk
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- cement
- vápno
- tehly
- izolácie
- omietky
- náradie
- vodointalácie

Pri nákupe u nás 5% z¾ava
v svadobnom salóne MEPOS

Podpajtúnske zvesti
Konc jak ivé (II.)

No Vánoce, to je konc ten najkrají èas a záitek. To sa mosí uznat,
to je dycky tak. Aj títo sme preili
konc ve zdraví a na jednu maluèkost. Tí naí mauí vòuci dostali od
svojích rodièú takú ovládaèku na
televízor, e plejstejn sa to menuje. U to velice dobre poznám,
lebo mòa to prenasledovauo celé
svátky. Oni múdrí ím to kúpili a ket
im tí jejích kvítka u lézli na nervy,
tak si spomenuli na nás, jakoe
starých rodièú a e co by to byli
za svátky, keby k nám nedoli
a moú byt u nás ceué prázdniny.
Mne tá jejích návteva a veliká
ochota byua hnet podezrivá, lebo
u dobre vím, e ket dojdú s nejakým nápadem, neco za tým je.
Jak vyprávjám aj sa mi to potvrdziuo, no byuo. Doli k nám, vleceli do obyvaèky hnet k televízoru, máme ho pjekný, nový, hnet
po revolúciji sme si ho kúpili, lebo nám vetci malovali budúcnost v tých najkrajích barvách,
reku nech to ecko pjekne vidzíme, tak sme zainvestovali. No to
co tam dávajú, èi je to prítomnost
lebo budúcnost, to sme mohli pokojne kukat aj na tú èernobíú Teslu, ale nech, já sem s tú kúpú
spokojná. Nali teda hnet nejakú
tú zástrèku, napojili sa a jeli jak
fretky ceuý boí deò, ani jest nemoseli. A z tej bedni sa eném ozývauo vrèaní, rachot, hrmot a tí
dzecka doteho kreèali a vrískali
jak buázni. ak nemoseli sme sedzet s nima v obyvaèce, to je
pravda. Ale naè sem si já kúpiua
program a èervenú tukú sem si
vyznaèiua ecky rozprávky a zalúbené filmy, naè sem navariua popredu, e nemosím kadý deò varit, ale pjekne si posedzím pri tej
bedni, ket vèil mám sedzet v kuchyni!? A starý té, právda on
sem tam zadríme, ná ale pri vareném víne aj on je vïaèný divák.
Rodièé si pro ních doli a veèér,
co u byli z teho slepí jak koèence a u sem im aj na cestu zaèaua balit, a oni e naè ím to budem
balit, e oni ráno dojdú zas. A
mòa strásua smrt, ná co sem mohua povidat, budem sa kríèit na
Vánoce hrích robit, usmíua sem
sa a sa mòa lakli a povidám, ak
dojdzite, ket sa vám u starenky
lúbí. Vykríkali, e lúbí, poscískali
mòa a leceli dom. Tú potvoru si
zebrali sebú, nenaua sem ju,
ufám si mysleli, e s òú neco vyvedem. ak sem sa aj chystaua...
O devjeci veèer sme sedli k tej
eravej televízi zas my dvá, ale u
rozprávky nedávali. Múj sa natáheu na gauè, chuïák ceuý deò
sedzeu pri okne v kuchyni a hle-

dzeu na sýkorky jak sa pasú na
kúku suaniny, co ím zavjesiu na
jabloò. Povidau, e tak dúhí prírodopisní film v ivoce nevidzeu.
Zajtra si moe kuknút druhú
èást, pomysleua sem si, ale nesceua sem rýpat popredku, bude
tej radosci dost aj zajtra. Ráno,
byuo ale sedem hodzin, u klepali na dvera jak volajakí koledníci a porát èovjeka prehodzit, u aj
byli v obyvaèce a televízor huèau
jak ílený. Za mi povidau, e tuím si budete moset kúpit eèe
jeden televízor, ket tí nae dzeci k
vám tak rádzi chodzá. Iua sem
na prímaní, nebudem reku hreit,
ale cúveu o dva kroky ket sem
naòho kukua, ale nedouo mu
nic. Kdeby, teho já dobre poznám, on ví co robí a vjedzeu aj
fèil. Múj pri spovjedzi nebyu, ale
té nezahreiu. Sýkorky ho u nebavili, ieu pocicho do komory
a tam vymontovau pojistky a dobre e, ích skovau. Jak ím ten televízor zhaseu, u aj leceli e to
bude v poistkách, byuo, ale poistky tam nebyli. Cha, povidaua
sem u nahuas a fèil co, nemáme
prúdu, nebude tady televízor eravý jak puotòa aj s vaím plejstejnem. Oni sa ale nevzdávali,
e volajte elektrikárom a u aj
menovali ecky známé firmy, kam
to máme volat. A ftedy zasáheu
starínek, povidá dost. Nikam sa
nebude volat, nikoho vy nebudete na svátky otravovat, aby ste volakoho honili skrzeva takú dzivoèinu, co ste z ní ovolaný jak obúdzi. Ostali hledzet, starínka takého nepoznali, ale tí sýkorky spravili s ním svoje. A co budeme robit - zatínali pjascami tí dzeci.
Èloveèe sa budeme hrát a nescem nic èut! To sem hledzeua aj
já, ale nebyuo inaèího východiska, ustúpit nemoheu. Z kosne vyhrabau èloveèe a ili sme hrát.
Najprv byli odutí jak papuèe, moc
ích to nebavyuo, ale pochvíli sa
do teho dostali jak správní hráèi.
Aj sme sa povyprávjali, aj sme sa
zasmíli, aj sme objedovali, konc
jak ludé. Jak sa zaèauo stmívat
zapálili sme svíèky a hráli sme pri
svíè-kách. A dobre byuo. Potmje
k nám volajak trefiu aj za, ten
eném povidau, e sme mneli zavolat, e on má doma rezervní
poistky. A ve mne hrkuo, reku co
tí dzeci na to povjedzá a predstavte si, e ho ani nepoèúvali a
hráli to èloveèe dál. Ket odeli
ostali sme pri tých svíèkách my
dvá a té nám poistky nechýbali.
Povidám mojému, takéto sú
pjekné Vánoce, starodávní...
Mari Pilná ze Stupavy

POZVÁNKA

Obèianské zdruenie ROCONABA a amatérsky divadelný súbor ÁCHOR zo Zohoru vás pozývajú na divadelno-taneèné predstavenie
s protidrogovou tématikou DR. ALFA, ktoré sa uskutoèní v sobotu
31.januára 2004 o 18,00 hod. v KD Stupava. Vstupné: 25,- Sk.

Pozvánky

MsKS Stupave pozýva na vernisá výstavy Adriany
Hasonovej ma¾ba a interiérové doplnky v sobotu 21.
februára o 18.00 h vo výstavnej sieni Kultúrneho domu
v Stupave. Výstava bude otvorená do 5. marca 2004.
Mestské kultúrne stredisko v Stupave pozýva na
Faiangové posedenie seniorov s Veselou muzikou,
ktoré sa uskutoèní v nede¾u 22. februára v Retaurácii
Stupava (bývalý Maro) od 16.00 hodiny. Vstup vo¾ný.

Riadková inzercia
l H¾adám douèovate¾a/ku panielèiny pre zaèiatoèníka.
Tel.: 0903 818 475
l Douèujem anglický jazyk - deti
resp. maturantov. 0904 192 372
l Prenajmem 45m2 nebytových
priestorov, renovovaný na Hlavnej ul. è. 57 v Stupave - ihneï.
Tel.: 0904 900 926
l Riadite¾ka Materskej koly ul.
Janka Krá¾a Stupava ponúka na
podnikate¾ské úèely nebytové
priestory v budove materskej

koly. Bliie informácie: 02/6593
5118, 6593 4006
l Predám 1-izbový byt v Stupave
na Hlavnej ulici - 2. poschodie.
Hotovos. Tel.: 0907 324 261
l Predám VW Golf II, 1,6 TDI, r.v.
1988, servo, ané, alarm, centrál, edá metalíza, rádio + 8 repro, elektróny, zimné pneumatiky
+ disky, tvorsvetlová maska, iroké nárazníky. Cena 145 000,Tel.: 0905 640051

Chcete sa nauèi toèi na hrnèiarskom kruhu?
Chcete preniknú do tajomstva výroby keramiky?
Ak áno, zavolajte do ateliéru do Záhorskej Bystrice
na t.è. 02/6595 6354, alebo 0903 935 432

Podpajtúnske zvesti:
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