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Na slovíèko

Zaèína volebná kampaò. Po prvýkrát budú volièi
voli svojich zástupcov do orgánov samosprávnych
krajov. Prvý konkrétny krok naplnenia reformy verejnej správy, cie¾om, ktorej bolo priblíi správu
vecí verejných k obèanovi. Kto si spomína na vleklý zápas o územné èlenenie Slovenska, boj o poèet
krajov, o krajské sídla, kto spomenie na napätie
okolo rozhodovania, kde "pridelia" okres Malacky,
èi bude Bratislavský kraj s "vidieckymi" okresmi,
alebo pôjdeme tam, kam nás polú - do kraja Trnavského, tak ten musí s ú¾avou prizna, e vetko
je tak ako to bolo predtým. Krajov je osem, iadne
ve¾ké presuny v pôvodnom èlenení sa nekonali.
Politické hry, lobbovanie, s¾ubovanie, písanie petícií, na ktoré nikto nedostal odpoveï - SKONÈILI.
Reforma verejnej správy sa zaèína napåòa. Vo¾bami budeme delegova svojich zástupcov do krajského parlamentu, budeme voli predsedu (èi u to
bude v ïalom upan alebo predseda, to sa ete
uvidí, v susedných Èechách a v Rakúsku sú to hajtmani) a piatich poslancov, tí budú aha za kratí
koniec. Práve preto, e o tom u vieme popredu,
mali by sme do samosprávneho parlamentu
"posla" ¾udí, ktorí nezabudnú, kto ich zvolil a budú sa snai splni svoje s¾uby. Dajme svoj hlas
¾uïom, ktorí nieèo dokázali, ¾uïom za ktorých
hovoria ich èiny. Samosprávny kraj je vyjadrením
demokracie, prenesenia právomocí tátu na samosprávne orgány. O budúcnosti Bratislavského kraja
budú rozhodova ¾udia, ktorých si zvolíme. O tom
je nae právo vybra si i naa zodpovednos za to,
koho sme vybrali...
-ps-

MsKS Stupava
v spolupráci s AS Actoris system
pripravuje:

Kurz "Práca s personálnym
poèítaèom pre zaèiatoèníkov"
struèná osnova: Windows, MS Word,
MS Excel 10 dní /40 hodín,
v èase od 1630 do 1930 cena kurzu: 2750,- Sk

Kurz je akreditovaný MV SR,
è. kred. 0653. Úspení absolventi získajú
osvedèenie o absolvovaní kurzu.
Prihláky a bliie informácie:
02/6593 4312 p. Mózová

Deò zelá - Z výstavy dyòových straidiel

Pochod na záchranu zraku
UNICEF TOUR tento rok zorganizoval Pochod na záchranu zraku, ktorého sa zúèasnili i niektorí
èlenovia Klubu drite¾ov vodiacich psov. Najstarou úèastníèkou bola ako zrakovo postihnutá
68 - roèná èlenka pani Libua Kordíková.
Sponzorským príspevkom 300 Sk sa zapojili zo Stupavy - eleziarstvo, papiernictvo, cukráreò a
firma Bobo, èím títo podnikatelia prispeli na jeden z dlhodobých programov Unicef-u, ktorý na
celom svete zbiera prostriedky na dodávku vitamínu A, ktorý chráni deti pred slepotou a posilòuje ich imunitný systém. Viac ako 100 miliónov detí na celom svete trpí nedostatkom vitamínu A.
Takmer 100 tisíc z nich roène prichádza o zrak. preto v mene detí, ktoré dostanú pomoc ïakujeme!
Pukárová - Kordíková
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Informácia pre volièa
Po preukázaní totonosti dostane voliè od èlenov okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku
opatrenú odtlaèkom úradnej peèiatky obce (mesta alebo mestskej èasti) a odtlaèkom reliéfnej
peèiatky (suchá peèa) okrskovej
volebnej komisie a dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre
vo¾by do zastupite¾stva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja. Potom vstúpi
voliè do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov.
Hlasovací lístok pre vo¾by do zastupite¾stva upraví voliè tak, e
zakrúkuje poradové èísla jednotlivých kandidátov. Voliè môe
zakrúkova najviac to¾ko poradových èísiel kandidátov, ko¾ko
poslancov má by v príslunom
volebnom období zvolených.
(Poèet poslancov, ktorý sa volí vo
volebnom obvode je uvedený na
hlasovacom lístku.)
Hlasovací lístok pre vo¾by predsedu upraví voliè tak, e zakrúkuje poradové èíslo toho kandidáta, za ktorého hlasuje. Voliè
môe zakrúkova poradové èíslo iba jedného kandidáta.
V priestore urèenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloí voliè do
obálky jeden hlasovací lístok pre
vo¾by do zastupite¾stva a jeden
hlasovací lístok pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja. Voliè
hlasuje tak, e po opustení priestoru urèeného na úpravu hlasovacích lístkov vloí obálku do volebnej schránky. Volièovi, ktorý
sa neodobral do tohto priestoru,
komisia hlasovanie neumoní.

Zoznam kandidátov

pre vo¾by predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja

Ak voliè upraví hlasovacie lístky
nesprávne, vydá mu na poiadanie okrsková volebná komisia
nové hlasovacie lístky.

Volebná komisia Bratislavského samosprávneho kraja, po registrácii kandidátnych listín, uverejòuje
pod¾a §21 ods. 1 zákona è. 303/2001 Z.z. o vo¾bách do samosprávnych krajov a o doplnení
Obèianskeho súdneho poriadku zoznam kandidátov pre vo¾by predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja:

Voliè, ktorý nemôe sám upravi
hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, e nemôe èíta alebo písa, má právo
vzia so sebou do priestoru urèeného na úpravu hlasovacích lístkov iného volièa, nie vak èlena
okrskovej volebnej komisie, aby
za neho hlasovací lístok pod¾a
jeho pokynov upravil a vloil do
obálky.
Za volièa, ktorý nemôe pre
zdravotné postihnutie sám vloi
obálku do volebnej schránky,
môe ju do nej, na jeho poiadanie a v jeho prítomnosti vloi iný
voliè, nie vak èlen okrskovej volebnej komisie.
Voliè môe poiada zo závaných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v
ktorej zozname volièov je zapísaný) o to, aby mohol hlasova mimo volebnej miestnosti. V takom
prípade okrsková volebná komisia vyle k volièovi dvoch svojich
èlenov s prenosnou volebnou
schránkou, obálkou a hlasovacími lístkami. Voliè hlasuje tak, aby
sa dodrala tajnos hlasovania.
Ak v prvom kole volieb nezíska
ani jeden z kandidátov na predsedu kraja nadpoloviènú väèinu
platných hlasov, vykoná sa do 14
dní druhé kolo volieb, do ktorého
postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí
získali najväèí poèet platných
hlasov v prvom kole.

Oznámenie o volebných obvodoch, o poète poslancov, aký sa
v nich má voli vo vo¾bách do zastupite¾stva samosprávneho
kraja, o sídle volebnej komisie samosprávneho kraja a o sídlach
obvodných volebných komisií
V Bratislavskom samosprávnom kraji sa volí celkom 46 poslancov.
Sídlom volebnej komisie samosprávneho kraja je Krajský úrad v Bratislave. Z h¾adiska pôsobnosti Podpajtúnskych zvestí naich èitate¾ov
zaujíma volebný obvod è. 4 a volebný obvod è. 6.
Volebný obvod è. 4
Zahàòa územie okresu Bratislava IV, sídlom obvodnej volebnej komisie je
Okresný úrad Bratislava IV. Poèet poslancov, aký sa má vo volebnom
obvode voli: 7.
Volebný obvod è. 6
Zahàòa územie okresu Malacky, sídlom obvodnej volebnej komisie je
Okresný úrad v Malackách. Poèet poslancov, aký sa má vo volebnom
obvode voli: 5.
Ing. Branislav Longauer
prednosta Krajského úradu Bratislava (krátené)

1. Rastislav Blako, Mgr. /30 r./ regionalista, z Chorvátskeho Grobu, Sociálnodemokratická
strana Slovenska
2. Milan Èiè, akademik, prof., JUDr., DrSc., D.h.c. /69 r./ právnik V profesor, z Bratislavy,(HZDS,
Smer, SD¼, SOP, SZ)
3. Karol Fajnor, Ing. /47r./, súkromný podnikate¾, z Bratislavy, KSS
4. Jozef Chajdiak, Doc., Ing., CSc. /49r./, vysokokolský uèite¾ z Bratislavy, nezávislý kandidát
5. Milan Mojslav Metod Moj - Kováè, Mgr. /58 r./, nezávislý autor, z Bratislavy, Slovenská
¾udová únia
6. Viliam Mokráò, Ing. /43r./, stavebný ininier z Bratislavy, Kresanská ¾udová strana
7. Zoltán Németh, JUDr. /55r./, právnik, zo Senca, nezávislý kandidát
8. Alfred Nicholson, /45r./, programátor-analytik, z Bratislavy, nezávislý kandidát
9. tefan Osze, /62r./, dôchodca, z Bratislavy, Robotnícka strana ROSA
10. Stanislav Pánis, /51r./, ekonóm z Bratislavy, Slovenská národná jednota
11. Jaroslav Paka, Ing. arch. /47r./, architekt, vysokokolský uèite¾ z Marianky, SNS
12. ¼ubomír Roman, Mgr.art. /57r./, herec z Bratislavy, SDKÚ, KDH, ANO,SMK, DS
13. Andrej Trnovec, RNDr. /38r./, asistent z Bratislavy, Slovenská ¾udová strana
14. Erika Vincoureková, /50r./, podnikate¾ka z Bratislavy, ¼udová strana

ZOZNAM KANDIDÁTOV pre vo¾by do zastupite¾stva Bratislavského samosprávneho kraja. Volebná komisia Bratislavského samosprávneho kraja, po registrácii
kandidátnych listín, uverejòuje pod¾a § 16 odst. 1 zákona è.303/2001 Z.z. o vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Obèianskeho súdneho poriadku zoznam kandidátov pre vo¾by do zastupite¾stva Bratislavského samosprávneho kraja.
Volebný obvod è.6
1. Ján Adamoviè
56 zámoèník
2. Ladislav Dulanský
42 riadite¾
3. Peter Ïurèo
44 úradník
4. Vojtech Erdélyi, MUDr. 50 lekár
5. Pavol Hallon,Ing.
49 bankový manaér
6. ¼ubica Havranová
47 starostka
7. Ivan Horn
60 ivnostník
8. Anton Hrica
52 ruòovodiè
9. Ján Jurík,Ing.
61 lesný ininier
10. Henrieta Kovaèièová,Ing. 31 referent
11. Agnea Kujanová
45 adm.pracov.
12. Viliam Maro
55 podnikate¾
13. Peter Mazúr,Ing.
55 ekonóm
14. Ján Minárik,JUDr.
64 dôchodca
15. Dagmar Mitinová, Ing. 36 ekonóm
16. Jozef Mraèna, Ing.
46 technik
17. Jozef Pagáè,Ing.
37 banský ininier
18. Frantiek Pálka
50 starosta
19. Jaroslav Paka,Ing.arch.47 vysokokolský uèite¾
20. Anton Pateka, Mgr.
52 uèite¾
21. Jana Petrakovièová
47 pedagóg
22. Vlasta Poláková
36 inv. dôchodca
23. Duan Prokop, Ing.
39 stavebný technik
24. Pavel Spusta, Ing.
43 podnikate¾
25. Miroslav Suchý, Dr.
56 podnikate¾
26. Gustav Tardík
57 technik
27. Vladimír Tedla, Ing.
40 strojný ininier
28. Vasil Tomeèek,PhDr.,CSc. 55 vysokokolský uèite¾
29. ¼ubomír Trnka, Ing.
37 bankový manaér
30. Milan Vakor
51 pedagóg
31. Bronislav Vosátko, Mgr. 31 bankový manaér
32. Ladislav Zahradník, Ing. 53 stavebný technik
33. Viliam Zeman
61 dôchodca
34. Miroslav Zobok, Mgr. 26 advokát
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nae mesto slávnostnejím,
srdeène ïakujeme.

Deò zelá v Stupave
Stupava - S odstupom èasu sa vraciame k slávnostiam, ktoré tento rok boli opä lepie ne pred rokom. Slávnosti kapusty môeme smelo oznaèi za najväèiu kultúrno - spoloèenskú udalos
v Stupave. Nielen vysokou návtevnosou, dobrým poèasím,
ktoré nám veru prialo ako nikomu inému, ale aj dobrou dramaturgickou skladbou programu, v ktorom si kadý mohol nájs to, èo
sa mu páèi. Okrem toho sa nám podarilo naplni predsavzatie aby
slávnosti prenikli do celého mesta, aby slávnosami mesto ilo.
tart v Bratislave
Tam kam chodili stupavské
a mástske enièky, tecinky predáva kapustu a zeleninu, tam
sme zali aj my, aby sme tých
Bratislavákov pozvali do Stupavy
na slávnosti zelá. V nede¾u 30.
septembra hrali herci DPOH po-

pulárnu divadelnú hru enský
zákon v záhoráètine pre Stupavèanov a ich hostí. Medzi hosami
nechýbali zástupcovia samosprávy Bratislavy, sponzori, prednosta OÚ v Malackách Milan
Vakor, starostovia susedných
obcí, stupavský primátor a vdp.
Felix Mikula, stupavský dekan.
A pochopite¾ne nai a cezpolní,
celkom a spolu plná divadelná
sála "dobrých ludzí". V prestávke
bolo pre vetkých pripravené obèerstvenie - pohárik vína a kapustová trúd¾a z kuchyne Romana Bubnièa. Pri k¾aòaèke poïakoval hercom za ich výkon a
írenie dobrej záhoráckej reèi primátor Ing. Dará a tie záhorácky krá¾ Alojz I. - za Stupavu dostali kytice a hlavièku kapusty, od
krá¾a tridsapä ruí a husí ko
plný klobás, vína, sladkostí, ktoré
boli zamaskované "grincajchem".
Pred predstavením pred divadlom vyhrávala Veselá muzika
a dievèatá v krojoch ponúkali ostýchavým okoloidúcim kapustníky. O podujatí písali bratislavské noviny a ïalie denníky.

Sedliacky dvor skutoènosou
Pred rokom, na slávnostiach vtedy ete pod stanom, sme vyslovili elanie, aby sa budúce sláv-

prestrihol spolu s prednostom
OÚ v Malackách Milanom Vakorom. Veselá muzika spustila rezký pochod a po prvýkrát sme
mohli vstúpi na nádvorie, ktoré
svojou architektonickou jednoduchosou a èistotou prvkou sa

Nielen pri kulturáku
Podarilo sa naplni predsavzatie,
aby slávnosami ilo celé mesto.
Vïaka pochopeniu podnikate¾ov
manelov Minarovièovcov, Kubovièovcov a majite¾a pizzerie Ponte roso sa v ich podnikoch konali
sprievodné podujatia - výstavy.

V utorok sa otvárala výstava suchých aranovaných kvetov Jarolíma Uhra v Stupavskej retaurácii, v stredu výstava výtvarníèky
Ivety Mihálikovej v Stupavskej
krème. V ten veèer sa "krstila" aj
knika - receptár na kapustové
polievky autorov Kontantína
a Mareka Èulenovcov z Perneka.
Nás ako organizátorov poteilo,
e aj cezpolní majú záujem a
chcú podpori nae stupavské
slávnosti. Krstným tatom bol docent Ján Sand - po manelke
Mariatálèan. Na nádvorí pizzérie
Ponte roso vystavoval svoje plastiky - rezbárske diela - rezbár a
organizátor rezbárskych sympózií Alojz Machaj z Plaveckého
tvrtka (ná pjekne sa tých súsedú nazbíralo!).
V piatok pred otvorením sedliackeho dvora sa zvolávalo na slávnosti. Na vlastné náklady zorganizoval koncert Bohu Blecha jr.
pri svojej reklamnej agentúre Bobo, pred Obchodným domom
Stupava vyhrávala Vega zo Zohoru a pri obchode Krá¾ovcov a
Kritofíkovcov hralo trio z Borinky. Vetkým, ktorí pomohli urobi

nosti konali v novom areáli sedliackeho dvora. Dnes u nie je
podstatné èí to bol nápad,
dôleité je, e mylienku podporili sponzorskou pomocou spoloènos TONDACH Slovensko a
pán riadite¾ Vladimír ablica
a stavebná firma KAROVIÈ z Lozorna. Do roka proroka... nakoniec po akostiach, finanèných
problémoch sa dielo podarilo.
Stavbu realizovala firma p. Miroslava Ráca, dodavate¾sky sa podie¾ala stavebná firma Milana Havlíka. Nad stavbou a jej realizáciou i dotvorením dozoroval primátor mesta Ing. Dará. V piatok
5. októbra o 18.00 hodine zaznela slávnostná znelka a po nej ria-

stalo ïalím atraktívnym miestom v Stupave.

dite¾ MsKS Stupava Pavel Slezák
poïakoval sponzorom a mestu
za úspenú realizáciu projektu
sedliackeho dvora. Prehovorili aj
projektant arch. Ing. Marián Bele z Lozorna a zástupkyòa spoloènosti TONDACH Slovensko
Ing. Alexandra Hanusová. Sedliacky dvor oficiálne otvoril primátor mesta Ing. Dará, pásku

V prenajatej záhrade "na barónovom" bola intalovaná aj výstava dyòových straidiel, ktoré
vyrobili stupavské deti. Vo
vestibule Kultúrneho domu bola
intalovaná prezentaèná výstava
Magna via - Stupava a okolie a
výstavka národného parku Nationalpark Donau - Auen v Rakúsku.
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Výstavy, výstavy
Po otvorení sedliackeho dvora sa
v otváraní pokraèovalo. Vo výstavnej sieni vystavovala fotografie prekrásnych prírodných
scenérií Stupavy a hajpródu fotografka Ester Hartmanová. Na javisku èakalo návtevníkov ïalie
prekvapenie - výstava Remeslá.
Tu vystavovali svoje výrobky remeselníci zo irokého okolia.
Celkom ich bolo dvanás. Predtým bola otvorená výstava Úroda
2001, ktorú pripravili èlenovia
mestskej organizácie SZZ pod
vedením p. Ladislava Ráca.

Podpajtúnske zvesti
Bohatý program - u len spomíname
Program podujatia bol koncipovaný tak, aby si kadý návtevník
naiel dôvod prís na slávnosti. Okrem profesionálnych umelcov na
novom pódiu vystúpilo za tie tri dni 320 úèinkujúcich, prevane z folklórnych súborov z blízkeho i irokého okolia. Medzi hostí patrili i priatelia z Tisovca - dychová hudba Hradovanka a muský spevácky
zbor. Oivením bola prítomnos a vystúpenie záhoráckeho krá¾a

túpením Petra Nagya sa v areáli
pohybovalo asi dvadsa ¾udí.
Pritom dôchodcovia a deti platili
len 20 korún. Rozhodli sme, aby
sa platilo dobrovo¾né vstupné,
teda ten, kto chce, aby si vstupenku zakúpil. Ak ste sa rozhodli
a kúpili ste si na slávnosti vstupenku - patrí vám nae poïakovanie. Viacej vám da nemôeme... Po tomto uvo¾není sa areál
zaplnil, ale v momente, ako keï
sa pretrhne hrádza. Nebudeme
tu meditova nad tým, akí sme.
Je pravdou, e slávnosti kapusty
patria vetkým, ale bohuia¾ nie

sme tak bohatí, aby to mohla by
stopercentná pravda. Len vïaka
sponzorom a medzi nich rátame
aj tých, èo podporili z¾avami
kartu výhod, sa slávnosti skonèili
so schodkom len cca 70 tisíc
korún. Ten schodok sme predpokladali vykry príjmom zo
vstupného. Dobre nám tak, asi
sme si Stupavèanov príli idealizovali! Aj to sú slávnosti kapusty,
ale ani trpká skúsenos nemôe
by príèinou ich konca. Take o
rok, priatelia!
-ps-

Rozhovor s prednostom

Alojza I., ktorý na slávnosti zavítal so svojím sprievodom. V Stupave
vyhlásil zaloenie nadácie na podporu Záhoria, ktorá je zameraná na
podporu a rozvoj turizmu a cestovného ruchu, na podporu tudentov
zo sociálne slabích rodín a podporu folklórnych súborov na Záhorí.
Medzi strhujúce záitky sobotòajieho dòa patril vstup èlenov divadelného súboru pri ZU, ktorí predviedli èertovský tanec. K tradièným
vrcholom patril programový blok Veselá muzika a jej hostia a v nede¾u
vystúpenie Záhorienky s moravskými hosami. Priestor na novuèkom
pódiu dostali medzi stupavskou mládeou ob¾úbené skupiny achmat a Prominenti. Pochopite¾ne, e zlatými klincami boli koncerty
Petra Nagya a Janka Kurica so skupinou Vidiek.
Poïakovanie za úrodu
U druhým rokom je nedelite¾nou súèasou slávností ïakovná oma,
ktorú vo farskom kostole v nede¾u celebroval vdp. dekan F. Mikula.
Bohoslubu sprevádzal chrámový spevácky zbor Glória zo Zohoru.
Poehnaním tohtoroènej úrody vyvrcholilo úsilie vetkých, ktorí
dorábajú poiveò a poïakovaním za boiu pomoc. Spätos s predkami, tradíciami, vierou a s miestom, ktoré je naou domovinou a
vlasou si asi vetci uvedomili v tichu, v ktorom dôstojne znel
starosloviensky spievaný Otèená. Po svätej omi sa konalo stretnutie v Pastoraènom centre a obed v Stupavskej krème. Na slávnostnej
sv. omi bola prítomná aj pani starostka obce Zohor ¼ubica
Havranová.
Ako to bolo so vstupným
Organizátori sa snaili a druhé im ani nezostávalo, pokry náklady
spojené s podujatím zo sponzorských príspevkov, z poplatkov za
predajné miesta a tie zo vstupného. Aby to tak strane nebolelo
vymysleli Kartu výhod, ktorá okrem toho, e platila ako vstupenka na
dva dni a to za esdesiat korún obsahovala aj kupón na jedno pivo dar spoloènosti Heineken. Aby to bolo ete menej bolestivé - karta
výhod- platila ako poukáka na z¾avy pri nákupe vo vye 50- tich
obchodoch a prevádzkach v Stupave. Chceli sme tak podpori domácich podnikate¾ov, ktorí na kartu poskytli z¾avy a iné výhody. Nieko¾ko
vstupeniek sa predalo v predpredaji, za èo si svoje vytrpeli predajcovia, za èo sa im ospravedlòujeme. Kartu mohol ten, kto si ju kúpil
vyuíva u od 1. októbra a do 10. októbra. Z¾avy boli zaujímavé a kto
vie poèíta nielen do esdesiat ¾ahko zistil, e kúpou karty niè neprerobil! Len takú perlièku - v malackej predajni automobilov spoloènosti Hílek predali na základe "blbej" stupavskej karty výhod nieko¾ko
automobilov so z¾avou 15 000 korún na kus a u nehovoríme o tom,
ko¾kí vyuili bezplatnú Pochopite¾ne, nie kadý si iiel na kartu kupova nové auto... V sobotu okolo desiatej hodiny sa zaèalo vybera
vstupné a v tom momente bolo skoro jasné, e ak v tom budeme
pokraèova - slávnosti skonèia pred prázdnym h¾adiskom. Pred vys-

Pri príleitosti otvorenia Sedliackeho dvora sme v Stupave privítali i prednostu Okresného úradu
v Malackách Milana Vakora. Tejto stavbe od zaèiatku fandil a bol
prekvapený, e sa Stupavèanom
v tak krátkom èase podarilo dokonèi dielo, ktoré sa stalo ïalím
pekným miestom v meste. Jeho
prítomnos sme vyuili na krátky
rozhovor.
Ppzv: Pán prednosta, je síce
len október, ale èo nevidie zaène volebná kampaò do samosprávnych krajov. Máte v úmysle kandidova na poslanca?
M. Vakor: Otvorene sa priznám,
e budem kandidova na poslanca samosprávneho kraja. Myslím
si, e kompetencie i zodpovednos, ktoré zo zákona budú prenesené na samosprávu sú ve¾mi
významné pre rozvoj kadého
kraja. Parlament samosprávneho
kraja bude riei problémy a prijíma rozhodnutia, ktoré sa dotknú
nieko¾ko stotisícov ¾udí. A to nielen teraz, v konkrétnej situácii,
ale ovplyvnia i budúcnos tohto
územia a ¾udí, ktorí tu ijú. Myslím si, e ako prednosta poznám
problémy okresu Malacky, mnohé sme sa snaili riei ako napríklad otázku zamestnanosti,
hospodárskeho rozvoja, prílevu
zahranièných investícií, presvedèi a predovetkým pripravi podmienky pre investorov. Venovali
sme nemálo síl i stále nedorieenému dopravnému zaaeniu
ahu od Kútov do Bratislavy.
A viem, e nie vetko sa dá riei
okamite, bez kompromisov,
rokovaní, presviedèania. Myslím
si, e viem èo ¾udia od poslancov
oèakávajú a preto chcem kandidova.
Ppzv: Mono je ete priskoro,
aby ste hovorili o svojom volebnom programe, ale predsa
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máte skúsenosti, viete o problémoch, èo by nemalo chýba
nie vo volebnom programe, ale
v konkrétnych skutkoch, aby sa
pomohlo tomuto regiónu?
M. Vakor: Spomínal som problém dopravného zaaenia. Je to
vec, ktorú musí riei legislatíva.
Samosprávny kraj bude ma väèie kompetencie vyjadri sa k doprave, ale bude musie vypracova koncepciu rieenia dopravy
a infratruktúry vzh¾adom na rozsiahle zmeny, ktoré priniesli posledné roky. Budujú sa priemyselné parky, ktoré prinesú peniaze aj do rozpoètu samosprávy,
avak zaostávajú komunikaèné
siete. Napríklad v Stupave usilujete o vybudovanie dia¾nièného
zjazdu a mono pre jedno mesto
je to a príli ve¾ké sústo, ak má
navye riei problém, ktorý si
nespôsobilo. Musia sa nájs
v rámci koncepèného rieenia
celého regiónu prostriedky a záujem, aby sa dia¾nièný zjazd vybudoval. V súvislosti s priemyselnými parkmi je aktuálna aj príprava kvalifikovaných pracovných
síl, ale takých, po ktorých bude
dopyt. Musíme nájs odpoveï na
dopyt po technicky vzdelaných
mladých ¾uïoch, ktorých parky
potrebujú. Viem si predstavi odbornú strednú kolu v Stupave,
ktorú môu rôznymi formami
podporova i zahranièné firmy.
Ná región má pred sebou ve¾ké
perspektívy dynamického rozvoja vo vetkých smeroch a sférach. Musíme sa postara o rozvoj nielen priemyselných parkov,
ale i infratruktúry, sluieb, cezhraniènej spolupráce, rozvoj turistického ruchu a agroturistiky,
kolstva, jednoducho vetkých
oblastí, ktoré potrebujú ¾udia ijúci v tomto kraji.
-rozhovor pripravil Pavel Slezák-

Záhorská Bystrica

Podpajtúnske zvesti

Október - Mesiac úcty k starím

Tak ako prichádza jeseò zo zlatistými listami a koíkmi plnými plodov i
¾udský ivot ako paralela naplnenia celoivotných plánov a nádejí sa
skláòa k svojej bilancii toho, èo sa naplnilo a èo sa neuskutoènilo. Jeseò
so sebou nesie nostalgiu ale i uspokojenie èi pochopenie mnohých
trápení a rados zo spomienok na to pekné, prebolené, vyrieené. Práve
pri tomto bilancovaní by nik z nás nemal by sám, mal by cíti, e ho
máme radi, e neil zbytoène, e ho berieme takého aký je a snaíme sa
pochopi èo ho trápi a bolí a spolu s ním radova sa z toho, èo ho poteí.
V tejto súvislosti mi nedá, aby som nespomenula ná Klub dôchodcov a
jeho predsedkyòu pani Lydku Mokovú a aj celý výbor, ktorí po celý rok,
mesiac, èo mesiac pripravujú programy a nie hocijaké ale kvalitné na
vysokej úrovni, veï sme tu mali koncerty umelcov od opernej hudby, cez
muzikál, operetu, ¾udové súbory, majstrov rôznych ánrov a po estrády
vetko. Mnostvo zájazdov a ete ve¾a iných akcií hovorí o tom, e nai
seniori vedia i a mohli by by pre mladích i príkladom ako nemárni
ivot. Ve¾kou duchovnou hodnotou je aj ich prístup k ivotným
prekákam, ktoré berú ako súèas ivota a snaia sa ich statoène
prekona s vierou, prekonávaním nepriazne osudu i tým, èo robí ich ivot
naplnený vrchovatou mierou, prácou. Milí nai starkí sme na vás pyní
na vau ¾udskú statoènos, ktorá vám pomáha bori sa s peripétiami
dneného ne¾ahkého ivota. Prajeme vám ve¾a síl, zdravia, dobrého a
priate¾ského slova a hlavne porozumenia, aby ste sa necítili sami, aby ste
vedeli, e si váime vau prácu, lásku a obetavos, nielen v tomto Mesiaci
úcty k starím ale po celý rok.

V súlade so zákonom è. 42/1994 Z.z. o civilnej obrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov
majú obèania právo na vèasné varovanie pred hroziacim nebezpeèenstvom. Vèasné varovanie a
vyrozumenie obyvate¾stva je jedna z dôleitých úloh civilnej obrany, splnenie ktorej môe výrazne
zníi straty na ¾udských ivotoch a majetku pri vzniku mimoriadnych udalostí. Pre splnenie tejto
úlohy je v naom okrese intalovaných 29 elektronických sirén. Situácia sa kvalitatívne zlepila
prestavbou varovacieho systému, pri ktorej boli staré elektrické sirény vymenené za nové elektronické sirény, ktoré je moné spúa centrálne z krajského vyrozumievacieho centra, naraz na celom
území Bratislavy, alebo selektívne pod¾a toho, ktorá oblas je následkom mimoriadnej udalosti
ohrozená. Systém je na vysokej technickej úrovni, prevádzka sirén je zabezpeèená náhradným zdrojom aj pri výpadku elektrickej energie. Výstraným zvukovým signálom je zabezpeèené pokrytie100% obývaného územia okresu. Aby bol systém úèinný, musia vak obèania rozozna pod¾a
zvuku sirén, o aké ohrozenie sa jedná. Pre varovania obyvate¾stva sú v civilnej obrane stanovené
varovné signály "VEOBECNÉ OHROZENIE", ktoré sa vyhlasuje dvojminútovým kolísavým tónom sirén
pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri monosti rozírenia následkov mimoriadnej udalosti a signál "OHROZENIE VODOU", vyhlasovaný esminútovým stálym tónom sirén pri
ohrození nièivými úèinkami vody. Keï u nehrozí obyvate¾stvu nebezpeèenstvo, vyhlasuje sa dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania signál "KONIEC OHROZENIA". Tento signál sa pouíva
aj pri preskúaní prevádzkyschopnosti systému varovania. Varovné signály a signál "koniec
ohrozenia" sa následne dopåòajú informáciou prostredníctvom rozhlasu na stanici Slovensko 1, FUN
rádio a televízie na stanici STV 1, z ktorých sa obèania dozvedia, k akému ohrozeniu dolo a zároveò
im budú dané základné pokyny pre zníenie následkov ohrozenia. Prostredníctvom hromadných
oznamovacích prostriedkov obèanom budú poskytnuté aj informácie o evakuácii, ukrytí, výdaji
prostriedkov individuálnej ochrany a pod. tak, aby mohli vykona maximum opatrení pre svoju
ochranu a ochranu svojich najbliích.
Ing. Jozef Sirotòák vedúci odboru CO Bratislava 4

Biely port v Záhorskej Bystrici
Èasto sa saujeme, e je málo
príleitostí na portovanie a nemáme èas, priestor a miesto, kde
by sme si mohli na úrovni zaportova. Vyuívame zariadenia
na tieto úèely naozaj? Vieme o
nich? Na ceste k Trstínskej ulici
vyrástli tenisové kurty. Sú skutoène na dobrej úrovni. Pôsobí tu
Telovýchovná jednota Záhorák Tenisový klub. Kurty si môete
objedna na èísle 0904/627588,
loptièky a rakety si donesiete
vlastné, alebo si ich môete pri
rezervácii kurtu vyiada za po-

Varovanie obyvate¾stva pred hroziacim nebezpeèenstvom
pri vzniku mimoriadnej udalosti

platok. Kurty sú v prevádzke od
7.00 - 18.00 v období sezóny. Pre
obèanov Záhorskej Bystrice je
poplatok za hodinu 100 Sk.- pre
iných 150 Sk.- Sme radi, e aj u
nás sa pomaly rozvinie záujem o
tento krásny port. Veríme, e
hlavne na jar, keï sa rozprúdi
nová sezóna nebudú kurty opustené a budeme na nich vidie
hráèov, ktorí si prídu zahra nielen pre zdravie a rados z pohybu, ale mono tu vyrastie aj dajaká tenisová nádej.

Spoloèenský dom po novom

Spoloèenský dom v Záhorskej Bystrici preiel u viacerými zmenami.
Vdy sme oèakávali, èo nám zmena prinesie a èo bude znamena pre
nás vetkých, veï u nás mnohé udalosti sa odohrávajú priamo v òom.
V súèasnej dobe sa stal nájomcom pán Peter Draho - spoloènos
Kom SIs Slovakia, ktorý bude Spoloèenský dom prevádzkova. V
priestoroch zriadil aj zariadenie Corona bar, kde chce poskytova
sluby v rámci obèerstvenia a zábavu.

Informácia

Váení spoluobèania. Neustále poèúvame sanosti na malú informovanos o tom, èo sa deje, èo nás zaujíma a èo by sme chceli
vedie. Uvaujeme preto, e od nového roka 2002 by sme vydávali
vlastné noviny, pre nau Mestskú èas. Obraciame sa na vás a
chceme vás poiada, aby ste pouvaovali o práci redaktora, èlena
redakènej rady, v tomto periodiku, ktoré by vychádzalo raz za mesiac. Ak by ste mali záujem prihláste sa na èísle 02/ 6595 6210
u sekretárky starostu. Budeme radi ak sa k spolupráci prihlásite, aby
sme mohli naich obèanov informova pravidelne a prináa im zaujímavosti a informácie v irom rozsahu ako to bolo doteraz.
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Juhozápadná bystrická investièná spoloènos, a. s.

Územie Krèe bolo v predchádzajúcom èase záujmom viacerých investorov. Ich investièné zámery
vak neboli doposia¾ realizované. Táto skutoènos navodila neuteený stav v teréne, pretoe obèania Záhorskej Bystrice - vlastníci pozemkov v nádeji skorého predaja pozemkov prestali pôdu obrába a nechali ju spustnú. Výsledkom je súvisle zaburinená plocha o výmere 36 hektárov. Jedná sa
o územie vymedzené na západnej strane Bratislavskou ulicou, na junej strane Vápenickým
potokom a na východnej strane Donskou ulicou. Faktom je, e územie môe by v budúcnosti sídelným útvarom s vysokým tandardom individuálneho bývania. Funkciou územia v súlade s Územným plánom Mesta Bratislavy je bývanie v rôznom tandarde individuálnej formy bývania.
K tomu je vak potrebné vyriei mnostvo problémov, ktoré podmieòujú dosiahnutie takéhoto
cie¾a. Prvotných problémov je hneï nieko¾ko: nevhodné parcelné èlenenie súèasné parcelné èlenenie vychádza z pôvodného èlenenia - úzkych pásov políèok, ktoré iadnym spôsobom neumoòuje
koncepèné urbanistické vyrieenie novej funkcie územia - výstavby domov. Pre úèely nového
funkèného vyuitia územia je moné vykona len za predpokladu zmluvnej formy súhlasu s budúcim novým parcelným èlenením a budúcou zmenou vlastníctva. Ve¾ký rozsah územia, ktorý má
výmeru 36 hektárov. Takýto rozsah územia musí by vyrieený ako celok prostredníctvom urbanistických túdií, ktoré overia reálne monosti zástavby územia, stanovenie funkcií jednotlivých
plôch, vyrieenie dopravného komunikaèného systému, návrh novej parcelácie územia, vyrieenie
technickej infratruktúry. Vyrieenie podmieòujúcich investícií kapacity energií, ktoré je potrebné
do územia pre jeho nové funkèné vyuitie doda, si obvykle vyadujú pri takomto rozsahu podmieòujúce investície mimo samotného územia. Takéto podmieòujúce investície môu by hlavné
stoky, regulaèné stanice, dotláèacie stanice, prípadné systémy spojené s odvodnením podmoèeného
územia. Uvedené spektrum problémov je potrebné riei ako celok. Vyaduje si to subjekt, ktorý je
po odbornej stránke na vysokej úrovni, má v uvedenej oblasti praktické skúsenosti s obdobnými
investiènými celkami, je spo¾ahlivý vo svojom konaní a seriózny v obchodných vzahoch. Tieto skutoènosti si uvedomujú i zodpovední pracovníci a poslanci Mestskej èasti Záhorská Bystrica pri
h¾adaní rieenia. Keïe doterají investori sa neosvedèili a ich konanie, resp. nekonanie bolo
výluène v ich pôsobení bez monosti kontroly, rozhodli sa zvoli vo veci nový prístup. Výsledkom je
vytvorenie novej obecnej akciovej spoloènosti, ktorej akcionárom bude obec, èím sa zabezpeèia
záujmy obce a teda jej obèanov a vlastníkov pôdy. Ako spoloèníka mestská èas oslovila investorskú
firmu, ktorá má praktické skúsenosti s ve¾kými investiènými celkami obdobného rozsahu. Touto firmou je investorská spoloènos MARTINÁK, s. r. o. Zaloená Juhozápadná bystrická investièná
spoloènos, a. s. zabezpeèí vysokú odbornos v rieení územia , kapitálový vstup a spoloèenskú kontrolu s cie¾om strái záujmy mestskej èasti a obèanov. Zaloeniu akciovej spoloènosti predchádzal
rad spoloèných rokovaní, ktoré sa uskutoènili u zaèiatkom roka 2001. Výsledkom bolo Memorandum o spoloènom postupe pri výstavbe IBV v èasti Krèe a následne bola uzatvorená Zmluva o spoloènom postupe pri príprave a realizácií investorského zámeru IBV v lokalite Krèe. Obidva dokumenty schválilo miestne zastupite¾stvo na svojom riadnom zasadnutí a ïalí postup v tejto oblasti
plne koreponduje s týmito dvoma dokumentami.
Hlavný zmysel a význam zaloenia Juhozápadnej bystrickej investiènej spoloènosti bude obèanom
prezentovaný na novembrovom verejnom zhromadení obèanov mestskej èasti.

STRECHA TO JE

Spoloènos JJJ STAV BUILD s. r. o. Vám ponúka kompletný sortiment strených

materiálov za bezkonkurenèné ceny. Poradíme pri výbere, poslúime, prevedieme montá.

KOMPLETNÝ SERVIS PRE STRECHU ZD ARMA!
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? F centrálny regionálny sklad

JJJ STAV-BUILD, s.r.o.

F zameranie na stavbe a cenová kalkulácia zdarma
F zdarma kompletné poradenstvo a skladovanie tovaru
F zdarma doprava na stavbu (auto s hydraul. rukou)
F 30-roèná písomná záruka
F z¾avy pre sporite¾ov VÚB Wüstenrot, PSS, Fondu rozvoja bývania
F BRAMAC ÚVER - najvýhodnejí spôsob prefinancovania Vaej strechy
BRATISLAVA - Záhorská Bystrica, 841 06
Èeskoslovenských tankistov 1/a, P.O. BOX 3
Tel./fax: 02/6595 6232, 6595 6647, 6595 6684
Po-Pia: 8.00 - 17.00, Sobota: 8.00 - 12.00

Po vyplnení prosíme posla potou alebo faxom

MALACKY, 901 01
Pezinská 2
tel./fax: 034/772 68 49
Po - Pia: 8.00 - 16.30

KOICE, 040 01
Jarmoèná 2
tel./fax: 055/677 15 70
Po - Pia: 8.00 - 16.30
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Krst poh¾adnice ako doping pre sebavedomie

Pernek - Rázovitá obec Pernek, záhorácka, naa, síce skôr pod Ba-bou ako pod Pajtúnom, ale nie
a tak ïaleko od Stupavy, aby sme ju nemohli povaova za susedskú. V piatok 16. novembra sa v
retaurácii Jockey club konalo milé stretnutie a významná udalos - pre-zentácia poh¾adnice obce,
ktorú sponzorsky, za priate¾skej pomoci a podpory obci vydalo vydavate¾stvo VEDA dvoch ve¾kostiach. Autor fotografií Dr. Pavol Mikuláek má korene v Borinke, rodinu v Stupave. O vydanie
poh¾adnice sa zaslúili Dr. Ambroviè, p. Fr. Bokes starosta Perneka a JUDr. Bròák. Dr. Peter Ambroviè
(bývalý ve¾vyslanec SR v Indonézii) býva v Perneku len nieko¾ko rokov a chcel urobi nieèo
v prospech obce, v ktorej býva len poèas víkendov, ale mu uèarila svojou polohou, prírodou, architektúrou i ¾uïmi. Ako spomínal spolu s manelkou vydali poèas svojho pôsobenia v Indonézii telefónnu
kartu s motívom Spiského hradu a indonézskej kultúrnej pamiatky Borobudur a to v náklade 600
tisíc kusov. Poh¾adnicu Perneka symbolicky poehnal vdp. dekan Ladislav Ostrák, ktorý okrem iného
povedal, e je ve¾mi dôleité, aby sme sa uèili hrdosti na svoj rodný kraj, na svoj národ, na miesto,
ktoré sme zdedili po predkoch. Je smutné - povedal, e ve¾a mladých ¾udí sníva o odchode zo
Slovenska a nechce sa domov nikdy vráti. Boli aj horie èasy, ¾udia odchádzali za prácou do sveta,
ale túili vráti sa domov. Odcudzenie sa domovine spoèíva v podceòovaní sa, v spochybòovaní národnej kultúry a národnej identity. Nie sme o niè horí, ani lepí od ostatných národov, len podceòovaním
sa udupávame vlastné sebavedomie i národné povedomie, ktoré sú tak potrebné pre preitie a existenciu národa i spoloènosti. A tak i pernecká poh¾adnica je dôvodom pre rados i hrdos nielen
Perneèanov, ale pre vetkých, ktorí sa dokáu tei z vecí, ktoré majú hodnotu neprepoèítate¾nú v
korunách alebo v euro. Perneèanom prajeme, aby na poh¾adniciach svojej obce posielali do sveta len
dobré správy.
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Pôièky - úvery

Maklérska kancelária UNIFIN na Jankolovej ul. 9 /Petralka -Ovsite v Domove
stavbárov) zastupuje nieko¾ko nebankových finanèných domov a sprostredkúva
pôièky - úvery za najvýhodnejích podmienok. Pôièky od 2 do 10 tisíc Sk bez
ruèite¾a pre zamestnancov, ivnostníkov i dôchodcov, do 20 tis. s ruèite¾om.
Pôièky od 20 do 200 tisíc korún len pre trvale zamestnané osoby u právnických
osôb. Úrok 21,5% - rok. Doba splatnosti 9,12,18 mesiacov. Pôièky od 100 tisíc
do X miliónov korún na nákup nehnute¾ného aj hnute¾ného majetku, bez ruèite¾a
a preukazovania príjmov. Ruèí sa tým, èo sa kupuje. Fantastický úrok 3,78% - rok
na 15 rokov pri nehnute¾nosti a 5,5% - rok na hnute¾nos, doba splatnosti 5
rokov. Monos vráti menej ako ste si poièali. Jednoduché vybavovanie: poistenie kupovanej veci, znalecký posudok, ivotné poistenie. Volajte: 0903/437
007, alebo 02/62317180.

Asociácia ochrancov zvierat
Prvý bratislavský útulok
Ponúkame na umiestnenie do nových domovov
- psíkov, prevane kríencov, rôznych farieb a ve¾kostí
- maèky, kocúrov a maèiatka rôzneho veku a vzh¾adu.
Vetky ponúkané zvieratká sú vo výbornom zdravotnom stave a
perfektnej kondícii!
Vykonávame - poradenskú èinnos v oblasti chovu, ochrany a starostlivosti o zvieratá. Prevádzkujeme výcvikové stredisko pre psov,
ktorého zisky èiastoène pokrývajú prevádzkové náklady útulku.
Kontakt útulok: korepodencia: Asociácia ochrancov zvierat,
Grösslingova 49, 811 09 Bratislava 1
Osobné návtevy v útulku, objednávky na t.è.: 02/4341 0916.
Kontakt na výcvikové stredisko: korepodencia: Výcvikové stredisko psov - AOZ, Bojnická 21, 831 04 Bratislava 3.
Ostatné informácie na t.è.: 0903/755 007, 0905/755 007

l POÈÍTAÈE
l TLAÈIARNE
l PRÍSLUENSTVO
l SERVIS
l SIETE
l INTERNET
l WWW STRÁNKY

mail@tothj.sk

www.tothj.sk

900 31 STUPAVA, MARCHEGGSKÁ 76, 02/ 65 934 063, 0905 553 692
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Viete aké kompetencie budú ma obce a samosprávne kraje?
Tento problém riei zákon z 20. septembra 2001 o
prechode niektorých pôsobností z orgánov tátnej
správy na obce a na vyie územné celky. Orgány
samosprávneho kraja budú disponova kompetenciami, ktoré im umonia riei problémy kraja
a tie zabezpeèi jeho rozvoj. Pôsobnosti - kompetencie z orgánov tátnej správy (z úrovne okresu)
prechádzajú aj na obce. K zabezpeèeniu ich výkonu
musí si samosprávny kraj vybudova svoj aparát
a obce ten svoj budú musie rozíri. Obec aj samosprávny kraj zabezpeèuje plnenie svojich úloh
z vlastných rozpoètov. Na prenesený výkon tátnej
správy sa im poskytujú prostriedky zo tátneho
rozpoètu. Uvádzame aj pôsobnosti samosprávneho
kraja, aspoò si môeme urobi predstavu o èom
vetkom budú rozhodova poslanci VÚC, ktorých
budeme 1 decembra voli.
Pôsobnosti prechádzajúce na obec
Na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií.
Na úseku vodného hospodárstva na obec prechádza pôsobnos napríklad v oblasti rozhodovania o
pouívaní vôd bez náhrady, vydávanie povolení na
niektoré èinnosti, schva¾ovanie kanalizaèných poriadkov, rozhodovanie o pripojení prípojky v prípade sporu o zriadení prípojky, atï.
Zo veobecnej vnútornej správy prechádza na
obce vedenie matriky.
V oblasti sociálnej pomoci na obce prechádzajú
pôsobnosti napr. poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych sluieb a zriaïovanie zariadení sociálnych sluieb (domovov dôchodcov, zriadenie opatrovate¾skej sluby) v oblasti rozhodovania obec rozhoduje o poskytovaní opatrovate¾skej sluby, o poskytovaní prepravnej sluby. Obec
zriaïuje a kontroluje zariadenia sociálnych sluieb.
Oznamuje okresnému úradu obèanov, ktorí odmietli zúèastni sa na vykonávaní meních obecných
sluieb organizovaných obcou.
V oblasti územného plánovania a stavebného poriadku prechádza na obec pôsobnos stavebného

Konc jak ivé
Ani sme nevjedezua, e ludé sú tak
strane závistliví. Èovjek aj bárco
druhé neví, a naráz sa dozví. Tot minule sem si zasedua ke kastrólu s
makovýma rezancama a ani nevím jak,
zedua sem ích ecky. A pritem sem ani
nevjedzeua, e sem byua a tak huadná... Ale né o tem sem sceua vyprávjat.
Ludé mojí, jak byli tí dée, zaèaua
nám strecha zatekat. Konc sem z teho
ostaua mrzútná, lebo opravit takú
strechu, ak to dneská stojí peníze. Jak
k nám v nedzelu doli naí muadí, lebo
eném v nedzelu majú èas, povidám céri
, reku Anièko, zateká nám strecha, co s
tým budete robit ? A ona na mòa
hledzí, e co oni s tým majú robit ? A já
í povidám, ak sme vám dúm u dávno
prepísali, ak je vá a tak sa pýtám co
s tým scete robit ? Hnet pochopiua
situáciu, ak je ceuá já a eném co sa

úradu s výnimkou vyvlastòovacieho konania.
V oblasti ochrany prírody - napríklad vykonávanie tátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín
Na úseku kolstva obec vykonáva kompetencie
tátnej správy na úseku kôl a kolských zariadení,
vymenúva a odvoláva riadite¾ov kôl a kolských
zariadení. Zriaïuje a zruuje základné koly, základné umelecké koly, predkolské zariadenia,
kolské kluby detí, kolské strediská záujmovej èinnosti, centrá vo¾ného èasu, kolské kuchyne a kolské jedálne, jazykové koly pri základných kolách. Ïalej vytvára podmienky na plnenie povinnej
kolskej dochádzky na základných kolách. Vykonáva kontrolu hospodárenia koly s finanènými a
materiálnymi prostriedkami a s majetkom. Zabezpeèuje podmienky pre stravovanie detí a iakov vo
vetkých kolách, ktorých je zriaïovate¾om atï.
V oblasti telesnej kultúry prechádza na obce tátna správa vykonávaná do úèinnosti tohto zákona
okresným úradom, rozpracováva koncepciu rozvoja telesnej kultúry, podporuje organizovanie portových podujatí miestneho významu, utvára podmienky na rozvoj portu pre vetkých, spolupracuje s obèianskymi zdrueniami, obcami a inými
právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré
pôsobia v oblasti telesnej kultúry.
V oblasti zdravotníctva obec zriaïuje ambulancie
vrátane staníc lekárskej sluby prvej pomoci
a ambulancií v zariadeniach sociálnych sluieb, zriaïuje pecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti, polikliník, agentúr domácej oetrovate¾skej starostlivosti, schva¾uje ordinanèné hodiny netátneho zdravotníckeho zariadenia, atï.
V oblasti regionálneho rozvoja vykonáva stratégiu regionálneho rozvoja, vypracováva programy
sociálneho a hospodárskeho rozvoja, koordinuje
spoluprácu právnických osôb pri vypracovaní programov rozvoja obcí.
V oblasti cestovného ruchu - vypracováva program cestovného ruchu a koordinuje spoluprácu
právnických osôb v tejto oblasti.

Pôsobnosti prechádzajúce
na samosprávne kraje
V oblasti pozemných komunikácií je to napr. plánovanie, príprava a výstavba ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja.
V oblasti dráh je to napr. prerokúvanie návrhu
cestovného poriadku a návrhu jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovate¾om dráhy. Vykonáva tátnu správu vo veciach elektrièkových a trolejbusových dráh.
V oblasti cestnej dopravy ude¾uje a odníma dopravné licencie na vnútrotátnu pravidelnú autobusovú dopravu, schva¾uje cestovné poriadky vnútrotátnej dopravy, vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu, vedie evidenciu dopravcov, ktorým udelil licenciu, atï.
V oblasti civilnej ochrany zabezpeèuje súèinnos
pri vypracúvaní analýzy územia kraja z h¾adiska
moných mimoriadnych udalostí, plánuje a zabezpeèuje evakuáciu, koordináciu, prípravu obyvate¾stva na sebaobranu atï.
V oblasti sociálnej starostlivosti prechádzajú na
samosprávyn kraj iroké kompetencie - poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych sluieb, vypracovávanie a zverejòovanie koncepcie
sociálnych sluieb, rozhodovanie o poskytnutí opatrovate¾skej sluby, prepravnej sluby, sociálnej
sluby atï. Kontroluje úroveò poskytovaných sociálnych sluieb alebo sociálneho poradenstva, hospodárenie s finanèným príspevkom poskytnutým
obci, koordinuje èinnos obcí, právnických osôo a
fyzických osôb pôsobiacich v sociálnej pomoci.
Organizuje výchovno - rekreaèné tábory pre deti,
organizuje spoloèné stravovanie.
V oblasti kolstva zriaïuje a zruuje koly, kolské zariadenia (stredné koly, uèilitia, strediská
praktického vyuèovania, záujmovo - vzdelávacie
zariadenia, základné umelecké koly, domovy
mládee atï.)
Vymenúva a odvoláva riaidte¾ov kôl a kolských
zariadení. Spravuje koly a kolské zariadenia,

ktorých je zriaïovate¾om, vykonáva kontrolu
hospodárenia. Vykonáva tátnu správu v druhom
stupni vo veciach kôl a kolských zariadení, ktorých je zriaïovate¾om atï.
V oblasti telesnej kultúry riadi výkon tátnej
správy uskutèòovaný obcami a rozpracúva koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky samosprávneho kraja.
V divadelnej èinnosti zakladá, zluèuje a zruuje
profesionálne divadlá. Podobné kompetencie má
i vo vzahu k múzeám a galériám. V osvetovej èinnosti - zriaïuje, zakladá, zluèuje a zruuje osvetové
zariadenia s pôsobnosou na území samosprávneho
kraj, podobne je to i pri regionálnych kniniciach.
V oblasti zdravotníctva zriaïuje polikliniky a nemocnice s poliklinikou II. typu, vydáva povolenia
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v netátnych zdravotníckych zariadeniach. V jeho kompetencii sú nemocnice, lieèebne pre dlhodobo chorých,
hospic, geriatrické centrum, psychiatrická lieèebòa,
centrum pre lieèbu drogových závislostí, atï. Zriaïuje, zakladá a spravuje stredné zdravotnícke koly. Vydáva povolenia na èinnos verejnej lekárne,
výdajne zdravotníckych pomôcok, schva¾uje im
prevádzkový èas, vykonáva v nich kontroly, riei
podnety a sanosti.
V oblasti regionálneho rozvoja vykonáva stratégiu regionálneho rozvoja, koordinuje úlohy súvisiace so zabezpeèovaním sociálneho a hospodárskeho
rozvoja územia, koordinuje plnneie koncepcií rozvoja samosprávneho kraja.
V oblasti cestovného ruchu koordinuje plnenie
koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného
ruchu.
Èasový horizont pre prechod pôsobností z orgánov tátnej správy na obce a na vyie územné
celky urèil zákon, prechod bude postupný, avak
úèinnos niektorých ustanovení zákona zaèína u
1. januára 2002.
(krátené, upravené)

spakovali, u veèér byli u nás zas. Reku
co ste si tu zapomneli a ona, e má plán
a e ideme strechu zhodzit a tak to
vyprávjala, jak keby to mneuo byt zajtra. Múj starý, ten není hrubý optimista, hnet povidau, e to nebude ani
za rok a e to mu skúrej do postele bude
prat, ne tí naí sa do tej strechy
puscá, e kde by nabrali tolko penez?!
A ona hnet, e polovièku majú a e tú
druhú ím poèá stavební sporitelòa. A
ten múj zas eném, e to je podvod a
podfuk, e co by to byuo za somárú,
keby eném tak nekomu poièali tolko
penez. A já zas, aby nebyuo kolem teho
moc kriku, reku ak to tolko nebude a
ufám ím teda poèajú. A moja céra, e
jak to, e to nebude moc, ak ket
opravovat strechu tak hnet aj postavit
podkroví... Zalomiua sem rukama, reku
tá chudera sa zbuázniua, ak pri takém
muovi, by nebyuo ani divu. A ona, e
nech sa nestaráme, e za tri mjesíce

budú bývat a my budeme pjekne pod
novú strechú. No nesceua sem nic
ríkat, ten múj drdlau, e keby tá strecha
netékua, konc sa prescehujeme na
húru. No a takto sem to vyprávjaua
súsedky a sem sa í saovaua. Aj mòa
jak sa patrí na súsedu pochopiua, ale
eném na týdeò. Neubjehuo moc dní a u
nás sa zaèauo robit, zhodzili strechu,
vymurovali sceny, postavili krov, ecko
jak na hrubéj stavbje a ecko to iuo
tak, jak keby to negdo puaciu, jak keby
to rostuo z peòez. No moseua sem
uznat, e ím teda peníze negdo poèau
a velice friko. To sa nestauo do palice
tej mojéj súsedy, kerá mi skrz plot
vykríkaua, e sme moseli dobre poprodat zelé, ket moeme takú hrubú stavbu
financovat. Darmo sem í vykládaua, e
to si naí skládali a vèil si poèali od
první stavební sporitelni. Ona mi na to
eném tolko, e to moem vyprávjat
eném temu kdo seno ere a ete temu

svojému - jako mojému, starému.To
mòa zamrzeuo, lebo ho velice podceniua, ten múj sa nedá eném tak lachko
presvjedèit. Ten furt nebyu spokojný,
tých muadých komentovau, furt mneu
faktické poznámky, e postavit hrubú
stavbu to dokáe kadý, ale kde scú
bývat ? A tí naí hnet na to zaèali s
podlahama. Kachlièkama si povykládali kúpelòu a ecko jak sa patrí aj tí
drahé plastové okná si tam osadzili. A
tá súseda prestaua vykríkat, lebo konc
onemjeua, outua lebo sa po ní uè od
závisci zaèaua rozlévat. Konc sem sa
zaèaua obávat, esli tí naí muadí tú
sporitelòu nevytunelovali, ak dneskáj
je ecko moné. Nevím co spravili, ale
jedno je isté, u sa nascehovali a u
bývajú. Vèil je nás plný dvúr a eci sme
pjekne pokopje. Nakonec moem povidat jedno, e ket èovjekovi aj strecha
teèe, nemosí sa skrz to vjeat. Staèí aj
stavební sporení.
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V objatí bieleho obra
dokonèenie z minulého èísla
Obed - zastávka na chate Téterouse vo výke 3167 m, ¾adovcová výstroj, prechod
cez snehové plató pod strmé rebro. Prechádzame cez karedý ¾ab, kde padajú
kamene (Rollingstones). Je tu fixné lano, nutné istenie zila by sa aj prilba. Je tu
mokro z topiaceho snehu. Ïalej stúpame strmo po rebre, rozlámaným terénom, je
tu ve¾a istenia Via Ferrata.
Sneh, ¾ad, nutné maèky, pomalý postup, stále niekde visíme, obtianos aj pre sne-

hovú búrku a naloené batohy. Galeje. Technicky naja-í úsek. Koneène sme
dorazili na chatu Aiguile de Gouter vo výke 3817 metrov. Je podveèer, nieèo
zjeme, príprava èaju do termosky. Polievka zo snehu. Zá¾ah ete za era, poèasie
neisté. Po polnoci "raòajky", naskáèeme do vibrám, berieme maèky, èelovky, lano,
batoh. Spacák, jedlo a iné zbytoènosti tu zostávajú. Vyli sme na ploinu nad chatou, sú tu steny, experti spia vonku, v mraze asi -12 °C. Za tmy s chuou, odhodlaním, dobrou náladou tartujeme na Dome du Gouter 4304m. Na plató mierne
zablúdenie, pre hmlu sa zle orientujeme. Schádzame do previsu, h¾adáme chodník,
trocha spanikárime a máme èasový sklz dve hodiny. Zorientovali sme sa,
briedenie, hmla odchádza. Malý zostup do sedla a opä vý¾ap ku chate Vallot 4362 metrov nad morom pokraèujeme slimaèím tempom, po hrebeni Bosson,
strmo hore. Zosilnel vietor, ¾ahá do tváre, sme ako kukláèi zabalení. Okolo nás

Predstavujeme Vám kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja ¼uba Romana a kandidáta
na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja za
okres Malacky Petra Mazúra

Otázky na ¼. Romana - kandidáta na predsedu VUC

1. Èo urobíte ako prvé, ak sa stanete predsedom VÚC?
Ak sa stanem predsedom VÚC, vetkým volièom, ktorí mi
dôverujú poïakujem a budem sa snai nesklama ich
dôveru. Pre naplnenie mojich predsavzatí pre obèanov
potrebujem malý, ale výkonný aparát odborníkov. Dvere
vak nezostanú zatvorené, ani pred ¾uïmi, ktorí majú
nápady a chu pomáha námu regiónu. Priestorom na
spoloènú realizáciu bude tzv. upný dom, ktorý vak ete musíme zohna.
2. Aké tri hlavné priority budete presadzova?
Prvoradou prioritou je dostavba infratruktúry na prepojenie dôleitých
miest. S vybudovanou dia¾niènou sieou súvisí prílev turistov a teda aj financií do rozpoètu VÚC. Ak sa stanem predsedom VÚC, z mojich kompetencií
tie vyplýva monos ovplyvòova do urèitej miery reformu kolstva, ktorá by
repektovala prirodzené potreby pracovného trhu a zlepenie sociálnej
úrovne obyvate¾stva.
3. Ako si predstavujete organizáciu úradu predsedu VÚC?
V prvom rade by tam mal by predseda a okolo neho skôr tím odborníkov,
ktorí dokáu rýchlo a efektívne vyriei problémy ako politickí nominanti.
Nebránim sa ani odborníkom, ktorí pracujú v tátnej správe a dlhodobo
spåòajú nároèné kritéria. K tomu by mal prispie aj zákon o verejnej slube.

víriaci sneh, riedky vzduch, obleèenie máme osrienené - biele. Posledný úsek
ve¾mi aký, postupujeme z nohy na nohu po hrane, po oboch stranách tisíc metrové zrázy ¾adu s trhlinami.
Pozeráme vetci na hodinky - ukazujú 7 hodín a 55 minút a my stojíme na vrchole
Mont Blancu, navzájom si blahoeláme, fotografujeme, fotoaparát je zamrznutý hapruje, voda na prípitok vo f¾ai skrytalizovala. Dôleité je, e na vrchole stoja
vetci. Ten vrchol to je ploina - malé snehové políèko - bez kría. Krásne výh¾ady,
na severe nízka oblaènos, poh¾ad ako z lietadla. Dvadsa minút oddychujeme a
zostupujeme, opatrne, sneh je tvrdý - dobrý, nezabárame sa doò. Pred obedom sme
prili na chatu, lapali sme druhý dych, zbalili sme si veci a potom kadý sólo zostupoval dolu rebrom. V karedom ¾abe sa sypali kamene, pred stanicou Orlie
hniezdo sme stretli skupinu kozorocov, boli úplne blízko nás.
Na rozdiel od naich hôr, kde je potrebné repektova pokyny horskej sluby do
exponovaného terénu chodi v sprievode horských vodcov, tu v Alpách ide kadý
na vlastné riziko, s predpokladom, e správne odhadol svoje sily. Hneï na zaèiatku sme boli informovaní, e v uplynulom týdni tam zahynulo tridsa ¾udí - boli
extrémne podmienky. Avak v prípade krajnej núdze je moné privola leteckú
záchrannú slubu, ktorá celý deò nalietava na výstupovú trasu. Asi sme mali
astie, mnohí sa musia predèasne vráti z výstupu pre zdravotné alebo psychické

problémy.
Veèer sme v kempe v Chamonix debatovali, rozoberali ná výstup, teili sa, e nám
to na prvý pokus vylo. Spokojní sami so sebou sme sa vrátili domov so záitkami
na celý ivot. Zvlá teraz, s urèitým odstupom èasu, si uvedomujeme a akoby
znovu a znovu preívame to psychické i fyzické vypätie, ktoré sprevádzali výstup.
A ten záitok je tak silný, e je skutoène nezabudnute¾ný...
Mgr. Otka Erdélyiová, PhDr. Milenka Helmová

Otázky na P. Mazúra - kandidáta na poslanca, Stupava
1. V èom vidíte perspektívu rozvoja Váho regiónu?
Bratislava má síce najlepie východiská zo vetkých VUC,
ale perspektívy rozvoja sú okrem Bratislavy aj v okresoch
Malacky, Pezinok a Senec. Presunom kompetencií a ich
finanèného krytia zo tátnej správy na samosprávu, sa
vytvára priestor, kedy bude rozhodova o regióne samotné obyvate¾stvo. V mojom prípade sú to obyvatelia okresu Malacky a Stupavy. Myslím si, e oni najlepie poznajú problematiku svojho kraja.
2. Èo chcete spravi pre mladých ¾udí, ktorí èasto odchádzajú za prácou do
zahranièia?
Ve¾mi dôleitá je podpora malého a stredného podnikania. Prosperujúci podnikatelia môu zamestna mladých ¾udí a tie zníi poèet nezamestnaných.
Trh práce by mal ponúka mladým ¾udom výber z ponuky práce. Mladí ¾udia
by sa tie mali vo väèej miere realizova v spoloèenskom a politickom dianí.
Do znaènej miery sa dá takýmto spôsobom tie vyriei problém s drogami,
ktorý suuje momentálne najviac Stupavu.
3. Slovensko má obrovský, zatia¾ málo vyuitý potenciál v cestovnom
ruchu. Myslíte si, e vámu regiónu môe jeho rozvoj pomôc?
Postavenie regiónu Malacky má predpoklady na rozvoj turizmu. Ve¾ký význam má agroturistika v lokalitách rieky Morava a tie v èasti okresu, ktorý sa
nachádza na úpätí Malých Karpát. Ak vak chceme priláka turistov mali by
sme predovetkým vyriei napojenie Stupavy na dia¾nicu. Samotných obyvate¾ov vak najviac trápi problém nákladnej dopravy v centre miest Malacky
a Stupava. Dôleitá je tie výstavba cestného mostu medzi obcami Angern a
Záhorskou Vsou.
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peciálna ponuka pre vae diea!

PEKA - PLAST

Váení rodièia, pripravili sme pre vás a vae diea peciálnu
ponuku, ktorá platí do 31.12.2001.
Ak uzatvoríte v tomto období napr.zmluvu o stavebnom
sporení v tarife junior extra s cie¾ovou sumou 200 000 Sk,
získate:

,
á
n
k
o
e
n
è
Kone i môe
s
é
r
o
ý
kt
d

a
k

i
l
o
dov
AKCIA
- 10%

- stavebné sporenie junior extra s extra istotou,
- 1 500 Sk pre vae diea,
- 25% tátnu prémiu,
- Kartu výhod na nákup so z¾avami.
Neváhajte a skontaktujte sa s nami èo najskôr.
Ochotne vám poradíme aj osobne, ako si vybra
najlepie stavebné sporenie.

PRVÁ STAVEBNÁ
SPORITE¼ÒA

F PREDAJ
F MONTÁ PLASTOVÝCH OKIEN

900 31 STUPAVA
Hlavná 46 - budova N - MARKETU

Tel.: 02/ 65 93 59 90

Bratislava, Nejedlého 51,
Tel.: 02/ 64 46 10 77, fax: 64 46 11 69

ELEKTROSPOTREBIÈE - OBCHOD - SERVIS

PRÁÈKY
CHLADNIÈKY
MIKROVLNKY
MRAZNIÈKY
PLYNOVÉ A EL. SPORÁKY
UMÝVAÈKY RIADU
BOJLERY, DIGESTORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTREBIÈE
TELEVÍZORY, AUDIO - VIDEO
NAJVÄÈÍ VÝBER VSTAVANÝCH SPOTREBIÈOV
PREDAJ NA SPLÁTKY TELERVIS
V HOTOVOSTI, NA PÔIÈKY

JÁN MORÁVEK
Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava
tel: 02/6436 2311, fax: 02/6436 3900
Hlavná 85, 900 31 Stupava
tel: 02/6593 4524, fax: 02/6593 3524
Záhorácka 102, 901 01 Malacky
tel:034/772 5465, fax:034/772 5466
Hollého 657, 908 41 atín - Stráe
tel: 034/580 250, fax: 034/580 251

BOHATÝ SORTIMENT - DOVOZ TOVARU DO DOMU
lPredám 2 teniatka ÈIVAVY
odèervené, zaoèkované, bez PP.
Cena dohodou. Tel. 034/7722721
lH¾adá sa stratený hudobný
nástroj, basový klarinet /podobný
saxofónu/. Vyplatíme nálezné.
Kontakt: 0905 516 863.
lH¾adám skúseného kuchárakuchárku na prácu v malej retaurácii. Kontakt: 0903 917 430.
lPoïakovanie: Ve¾mi pekne
ïakujem pani Krajaèièovej z ulice
Marianskej za odovzdanie nájdených dámskych hodiniek na
MsÚ v Stupave. - M. Mózová.
lPredám cyklotrenaér. Pôvodná
cena 6.000,-- Sk, teraz 3.000,-Sk. Kontakt: 0907 333 559
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Zákonné
poistenie
vozidiel
Allianz
Hana Erdélyiová
0904 46 46 51

Podpajtúnske zvesti

Zo Zohoru

Stretnutie dôchodcov
V zohorskom kultúrnom dome
patrila nede¾a 14. októbra dôchodcom. Zilo sa ich veru hojne
- zaplnili ve¾kú sálu a pod¾a
skromného odhadu ich prilo
tristo. V kultúrnom programe vystúpili èlenky aktívu pre obèianske
záleitosti pod vedením p. Rohrerovej. Podujatie otvorila starostka obce p. Havranová, ktorá
vyjadrila dôchodcom úctu a poïakovanie. Dôchodcov priiel
pozdravi aj zohorský dekan vdp.
J. Slamka. Potom nasledovalo
malé obèerstvenie a vystúpenie
detského folklórneho súboru Bazalièka z Rohoníka. Na poèúvanie a komu sa chcelo i do tanca hrala domáca dychová hudba
Zohoranka.
-ocú-

obcí, podni-kate¾ov a sponzorov
podujatia.
Na
slávnosti
nechýbala ani man-elka prof.
Brunovského
pani
Klára
Brunovská, ktorú osobitne pozdravila starostka obce p. Ha-vranová. Slávnos sa konala pod
zátitou zohorského obecného
úradu s pomocou sponzorov,
èlenov kultúrnej komisie a kunsthistorika p. Mózu. Záujem filatelistov sa obracia k Zohoru aj z
praktického dôvodu. V Kníhtlaèiarni Jozefa Gerthofera sa toti
u nieko¾ko rokov tlaèia vysokokvalitné tlaèe, o ktoré je ve¾ký záujem medzi zberate¾mi. Po inaugurácii v Kultúrnom dome pokraèoval program recepciou, ktorú
sponzorovala spoloènos Sibamac.

Výstava zohorských
staroitností
V Zohore pri príleitosti mesiaca
úcty k starím a tie súèasne
s ve¾kou udalosou - inauguráciou potovej známky s motívom
z diela Prof. Albína Brunovského,
pripravil obecný úrad najmä zásluhou pána Juraja tefanovièa
zaujímavú výstavku. Ve¾mi trefný
by bol názov "Zohorské staroitnosti", lebo skutoène ste tu mohli
nájs od starodávnych nástrojov,
zariadení i bytových doplnkov,
cez kalendáre, kroniky, fotografie
- vetko vzácne poklady, ktoré
Zohorania vybrali z truhlíc a "ublótových kosní", aby spoloène
oivili spomienky na èasy dávno
minulé.Výstavka intalovaná vo
vestibule Kultúrneho domu skutoène vítala návtevníkov , domácich i hostí, ktorí s uznaním chválili tento nápad. Vïaka vetkým,
ktorí prispeli a pomohli výstavku
posklada do výslednej podoby.
-ocúInaugurácia známky
V Zohore, ktorý sa stal dobrým
prístavom pre filatelistov z celého
Slovenska, sa opä stretla filatelistická verejnos, aby tu 18. októ-bra inaugurovali novú slovenskú známku. Táto vznikla pod¾a
grafického listu Albína Brunovského Svetlo due v roku 1994.
Na malú plochu známky ju preniesol Brunovského iak Martin
Èinovský, ktorý patrí medzi najlepích známkotvorcov. Slávnostná inaugurácia sa konala za
prítomnosti zástupcov Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií, zástupcov Slovenskej poty, filatelistov, starostov okolitých

Blahoeláme k esdesiatke
Kòaz je èlovek, ktorý nie je síce
rodákom, ale svojím úèinkovaním, pôsobením, svojím vzahom
k ¾uïom, svojími skutkami v prospech farnosti a obce, v ktorej

ka, je takýmto kòazom. Netreba
tu vymenúva vetky zásluhy, vyratúva èo urobil pre obnovu kostola, kaplniek alebo hodnoti to,
èo sa nedá zmera ani zvái duchovnú obnovu ivota naej
obce. Zohorania vedia, kto je
pan dekan Slamka. Preto aj jeho
ivotné jubileum - esdesiatkasa stalo aj naím sviatkom. V nede¾u 20. októbra sa konala slávnostná sv. oma za hojnej úèasti
jeho kolegov i za úèasti otca biskupa, ako poïakovanie za roky
ivota. Po svätej omi jubilantovi
gratulovali zástupcovia obce, pani starostka, zástupcovia spolkov, farníci, vetci, ktorí stiskom
rúk mu chceli vyjadri úctu a popria ve¾a síl v ïalom ivote i pastoraènej èinnosti. Ete raz Vám
pán dekan, srdeène blahoeláme!
-ocúZohorský "samorost"
V stredu 30. októbra sa konala
v Kultúrnom dome výstavka "O
najkrají zohorský samorost" najmä deti sem priniesli nielen
samorasty z dreva, ale i plody,
zeleninu a tie prizdobené a det-

Medzi gratulantmi bola i starostka obce Zohor
pôsobí, sa stáva symbolom obce. Duchovný správca zohorskej
farnosti vdp. dekan Jozef Slam-

skou fantáziou dotvorené dyne
premenené na dyòové straidlá.
Podujatie v spolupráci s obec-

Z inaugurácie známky
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ným úradom zorganizovalo
Zdruenie rodièov pri základnej
kole. Pre deti i návtevníkov podujatia bola pripravená diskotéka.
Pota v nových priestoroch
Priestory, v ktorý doteraz fungovala pota nevyhovovali ani potovej prevádzke, ani obèanom.
Slovenská pota sa zaviazala
vybavi priestory zariadením a zabezpeèi prevádzku poty v nových priestoroch. Obecný úrad
financoval zo svojho rozpoètu rekontrukciu priestorov bývalého
klubu dôchodcov v budove na
Struhárovej ulici èíslo 2, aby sa
èo najskôr vytvorili vhodné podmienky pre potové sluby. Od
15. októbra, kedy priestory boli
slávnostne otvorené, sídli pota v
zrekontruovaných priestoroch.
Na otvorení sa zúèastnili starostka obce Zohor, zástupcovia Slovenskej poty a strediska potovej prevádzky.
Zasadalo obecné
zastupite¾stvo
Riadne zasadnutie OcZ Zohor sa
konalo dòa 14. novembra t.r.
Okrem iného prerokovalo koncept rieenia a zámerov pri tvorbe územnej plánovacej dokumentácie obce Zohor. Poslanci
prerokovali informáciu o plnení
rozpoètu na rok 2001 k 31. októbru t.r. Zastupite¾stvo schválilo
priame zadanie vypracovania
projektovej dokumentácie na výstavbu miestnych komunikácií ulice Sadová a Obchodná, kúpu
a osadenie nosièov s informaènými tabu¾ami s názvom obce a
erbom a zadanie na vypracovanie insígnií obce - starostovskej
reaze. Znovu prerokovalo poiadavky vlastníkov garáí na pozemky pod garáami a potvrdilo
svoje pôvodné rozhodnutie.
-ocúZo portu
l Zohorskí futbalisti úspene
zavàili svoju úèas vo IV. lige.V
jesennej èasti ligy FC-Zohor A sa
umiestnil na treom mieste (za
Studienkou a Stupavou). Naím
futbalistom blahoeláme a dríme im palce!
-ocúl Telocvièòa sa zaplnila enami,
ktoré intenzívne cvièia aerobik a
Tae-boo. Aerobik sa cvièí pod vedením p. Hurtovej, od novembra
úspená fitneska Adriana Bittnerová cvièí Tae-boo a aerobik, a to
kadý pondelok a tvrtok. Cvièenia navtevuje okolo pädesiat
ien.

Podpajtúnske zvesti

Preèo máme triedi odpad?
Komunálny odpad v nás evokuje predstavu pinavého a zapáchajúceho kontajnera. Aby sme obmedzovali vznik odpadov, treba sa vyhýba najmä nákupu tovaru v jednorazových a viacvrstvových baleniach a pouívaniu igelitových taiek.
V programe odpadového hospodárstva SR do roku 2000, ktorý vydalo ministerstvo ivotného prostredia, sa uvádza, ako sú percentuálne
zastúpené jednotlivé komponenty odpadu. Pod¾a tejto tatistiky napríklad papier tvorí 14,7% odpadu, prièom ide o recyklovate¾nú druhotnú surovinu. Podobne sklo tvorí 6% - je nevyhnutné tieto suroviny triedi. Plasty v odpadoch tvoria a 7,5% z objemu, kovy 9% a sú tie
dôleitou druhotnou surovinou. Biologický, teda kuchynský a zelený
odpad tvorí 28,2% odpadu a je vyuite¾ný najmä na vidieku. Minerálny
odpad (rozdrvené betóny, trk z demolácií, piesok) tvorí 17,5% a tie
môe by opätovne vyuitý ako stavebný materiál. Textil v kontajneroch tvorí 3,8% objemu, drevo, guma, koa 3,4%, prièom tieto materiály mono energeticky zhodnoti.
Problémové látky v odpade síce tvoria len jedno percento, ale sú najnebezpeènejie pre zdravie. Preto je potrebné oddeli ich od odpadu.
Ide najmä o pouité batérie z osobných automobilov, ktoré obsahujú
odpadovú akumulátorovú kyselinu, olovo, olovený kal, ïalej suché
galvanické èlánky a batérie s obsahom ortuti - tie obsahujú aké kovy. Ïalej ortuové neónové trubice a teplomery, ktoré obsahujú jedovatú ortu. Nebezpeèné sú aj vyradené lieky, ktoré môu by po expiraènej lehote, a napokon drobná chémia - oleje, farby, rozpúadlá,
pesticídy.
Triedenie tohto irokého spektra odpadov treba zaèa v domácnostiach a odnáa ich do zberných nádob urèených na jednotlivé zloky
domového odpadu. Vo vyspelých európskych krajinách sa takéto triedenie stáva samozrejmosou, dokonca ve¾mi sledovanou a prísne
kontrolovanou povinnosou. V naích zemepisných írkach bojujeme
s divokými skládkami a máme ete ve¾mi ïaleko k uvedomelému
triedeniu odpadov, èo nie je technicky ani organizaène jednoduché.
Od legislatívnej úpravy ku zmene reality vedie cesta ne¾ahká. Iná cesta nás vak neèaká!

Èo hovorí zákon è. 223/2001 Z.z. o odpadoch?
Definuje pojmy
Odpad - odpadom je hnute¾ná vec,
ktorej sa jej drite¾ zbavuje, chce sa jej
zbavi alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbavi.
Pôvodca odpadu - je kadý, koho èinnosou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmieavanie alebo iné
úkony s odpadmi, pokia¾ ich výsledkom
je zmena povahy alebo zloenia týchto
odpadov. Významná zmena nastáva v
tom, e pod túto definíciu spadajú aj
fyzické osoby - OBÈANIA.
Obec u nevystupuje ako pôvodca
komunálneho odpadu, ale povinnosti
pri nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi má
uloené v ustanoveniach tohto zákona.
Drite¾ odpadu - je pôvodca odpadu
alebo fyzická osoba alebo právnická
osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
Nový pojem. Jeho zavedením sa rieia
mnohé problémy, najmä absencia zodpovednosti za odpady a nakladanie s
nimi v èase ich pohybu medzi pôvodcom a zariadením na zhodnocovanie
alebo znekodòovanie odpadov.
Zber odpadov - po prvýkrát právne

definovaný
rozumie
sa
ním
zhromaïovanie, triedenie alebo zmieavanie odpadov za úèelom ich prepravy
Triedenie odpadov - je delenie odpadov pod¾a ich druhov alebo od-de¾ovanie zloiek odpadov, ktoré je moné
po oddelení zaradi ako samostatné
druhy odpadov
Nebezpeèný odpad - je definovaný
novým spôsobom: Nebezpeèné odpady
sú také odpady, ktoré majú jednu
alebo viac nebezpeèných vlastností
uvedených v samostatnej prílohe a je
to napríklad: výbunos, toxicita,
mutagénnos
Komunálne odpady - sú odpady
z domácnosti vznikajúce na území obce
pri èinnosti fyzických osôb a odpady
podobného charakteru vznikajúce pri
èinnosti právnických alebo fyzických
osôb - podnikate-¾ov, ako aj odpady
vznikajúce pri èinnosti obce pri èistení
verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú v správe obce, a pri údrbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.
Druhotná surovina - je odpad urèený
na zhodnotenie

Drobné stavebné odpady - sú odpady z
bených udriavacích prác zabezpeèovaných fyzickou osobou, drobné stavebné odpady nie sú súèasou komunálneho odpadu
Postavenie obce
pri uplatòovaní zákona
a/ zabezpeèi alebo umoni zber a
prepravu komunálnych odpadov vznika-júcich na jej území za úèelom ich
zhodnotenia alebo znekodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpeèenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpeèenia priestoru,
kde môu obèania odovzdáva oddelené zloky komunálnych odpadov v
rámci separovaného zberu
b/ zabezpeèi pod¾a potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov za úèelom
ich zhodnotenia alebo znekodnenia,
oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom kodlivín a drobných stavebných odpadov.
Obec ako verejnomocenský samosprávny subjekt má povinnos prostredníctvom veobecne záväz-ného
nariadenia upravi:
- podrobnosti o nakladaní s komu-nálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (spôsob zberu a prepravy
komunálnych odpadov, spsôob nakladania d s drobnými stavebnými odpadmi, miesta urèené na ukladanie týchto
odpadov a na znekodòovanie odpadov)
- sadzbu poplatku za zber, prepravu a
znekodòovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
vzniknu-tých na území obce - výnos
tohto miestneho poplatku sa musí
poui výluène na úhradu nákladov
spojených s nakladaním s týmito
odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a znekodòovanie)
- obec musí stanovi nevyhnutné
náleitosti vyberania poplatkov vo
veobecno záväznom nariadení do
31.12.2001
c/ obec je oprávnená poadova od
drite¾a komunálneho odpadu a od
drite¾a komunálneho odpadu a od
drite¾a drobného stavebného odpadu
alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
potrebné informácie.
Obèanom a ostatným priamym pôvodcom komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov sa ukladajú povinnosti napr. uklada odpady a drobné
stavebné od-pady len na miesta urèené

obcou, zapoji sa do systému zberu
komu-nálnych odpadov v obci, plati
mie-stny poplatok (obec sa pod¾a zákona môe rozhodnú pre realizáciu separovaného zberu a zavies systém
zberu). Poruenie týchto povinností
fyzickou osobou (obyvate¾om obce) je
priestupkom.
Obec za zákonom stanovených podmienok zabezpeèuje odstránenie starého vozidla a to jeho odovzdaním na
parkovisko urèené okresným úradom.
Obec ako subjekt tátnej správy
a/ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve
b/ poskytuje drite¾ovi odpadu informácie o umiestnení a èinnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na
území obce
c/ dáva v stavebnom konaní vyjadrenie
k zamý¾anému spôsobu nakladania s
odpadmi zo stavebnej èinnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
Obec je oprávnená prejednáva priestupky, ktorých sa dopustí fyzická
osoba (nie podnikate¾) ak táto osoba:
- znekodní odpad alebo zhodnotí
odpad v rozpore s týmto zákonom
- uloí odpad na iné miesto, ne na
miesto urèené obcou
- nesplní oznamovaciu povinnos
- neposkytne obcou poadované údaje.
Poplatok za zber, prepravu
a znekodòovanie komunálnych
odpadov
Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je obligatórny,
obec ho musí vybera.
Poplatok platí: a/ fyzická osoba, ktorá
nie je podnikate¾om a má v obci trvalý
alebo prechodný pobyt
b/ právnická osoba alebo fyzická osoba
- podnikate¾, pri èinnosti ktorej vzniká
komunálny odpad a ktorá vlastní alebo
má v prenájme nehnute¾nos, nachádzajúcu s ana území obce, urèenú na
podnikanie,
c/ fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá je vlastníkom alebo uívate¾om nehnute¾nosti, nechádzajúcej sa
na území obce a slúiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu,
ako záhrada, byt alebo nebytový priestor. Platite¾om poplatku je vlastník,
správca alebo nájomca nehnutete¾nosti, bytu alebo nebytového priestoru., ak je nehnute¾nos, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platite¾om zástupca alebo správca urèený vlastníkmi. Ak
si vlastníci neurèia zástupcu alebo
správcu, urèi platite¾a obec.
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