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Informácia pre vlastníkov pozemkov Nominácia na cenu Stupavana

Pod¾a zákona è. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom, prebieha aj v Stupave tzv. konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzahov k nim, ktoré zaèalo postupne v r. 1996 pre katastrálne územie Stupava a v r. 1998 pre katastrálne
územie Mást I. II. III. Konania pre katastrálne územia Mást I. II. III. boli
ukonèené v marci r. 2000 a pre kat. územie Stupava je predpoklad
ukonèenia pribline v máji r. 2001. Výsledkom konania pre kadé katastrálne územie je nový register pozemkov a pred jeho schválením prebieha vdy tzv. námietkové konanie v rámci neho si môu vlastníci
pozemkov alebo iné oprávnené osoby, skontrolova údaje uvedené
v návrhu registra (osobné údaje, parcelné èísla, výmery, podiely) a poda
k nim prípadné námietky na Mestskom úrade v Stupave v kancelárii è.12
(oddelenie správy majetku mesta). Za tým úèelom sa doruèujú výpisy z
návrhu registra ijúcim vlastníkom so známym pobytom, okrem toho je
moné nahliadnu na mestkom úrade do výpisov pôvodných vlastníkov
bez osobných údajov (pôvodní pozemnokniní vlastníci) a tieto si identifikova, príp. doplni údaje. Pod¾a uvedeného zákona je kadý úèastník
(vlastník) povinný zaplati príspevok na konanie vo výke 100 Sk, okrem
toho po ukonèení konania ete 100,- Sk za kadých 5000 m2 (0,5 ha)
po¾nohospodárskych pozemkov (len ak je celková výmera väèia ako 0,5
ha), resp. za kadých 400m2 stavebných pozemkov (ak je výmera väèia
ako 400m2). V súèasnom období prebieha námietkové konanie pre
kat. územie Stupava, preto iadame vetkých vlastníkov, najmä
po¾nohospodárskej pôdy, aby si vo vlastnom záujme údaje o pozemkoch preverili a za tým úèelom sa prípadne dostavili na mestský
úrad v lehote do 15.3.2001. Konanie sa netýka domových nehnute¾ností v intraviláne, ak sú u zapísané na liste vlastníctva.
Ing. Jozef Binder
predseda komisie na obnovu evidencie pozemkov

Opýtali sme sa...

Blaeja Fabiána, riadite¾a Vodární a kanalizácií Stupava
stranu.
Ïalej sa bude pokraèova s výstavbou
kanalizácie na Kolónii a to ulica Bernolákova, Sládkovièova. Na stavbu je
podaná iados o dotáciu na ministerstve ivotného prostredia. Celkový
investièný náklad je 5 miliónov korún. V tomto mesiaci bude skolaudovaná kanalizácia na elezniènej, Wolkerovej a Dlhej, v prvom tvrroku sa
môu zaèa napája na túto èas kanalizácie obèania. Zima preruila práce na kanalizácii budovanej po trase
Karpatská ulica, v týchto dòoch práce opä zaèínajú. Investièný náklad
predstavuje 2 milióny korún.
Stupavan: Akým spôsobom sa obèania dozvedia, e sa môu na kanalizáciu napoji a za akých podmienok?
lA po kolaudácii stavby vodohospodárskym orgánom a Okresným úradom Malacky, poleme na základe u
pripraveného zoznamu, listy obèanom ijúcich na uliciach, kde sa kanalizácia vybudovala. V liste sú stanovené podmienky napojenia na verejnú kanalizáciu, s prihlákou na odkanalizovanie. Na náklady mesta sa
vybuduje hlavný zberaè s kanalizaènou achtou. Na túto sa napojí majite¾
objektu s prípojkou, ktorú si financuje sám.

Anketový lístok:
Navrhujem na udelenie Ceny Stupavana:
za:

meno, priezvisko, adresa, tel. èíslo:

#

Stupavan: V rozpoète mesta na rok
2001 je naplánovaná ïalia výstavba
kanalizácie. V akom èasovom slede a
kde konkrétne sa budú stavby realizova?
lV tomto roku sa bude pokraèova
vo výstavbe kanalizaèného zberaèa
"A" od Domova dôchodcov po Rímsku ulicu. Pod¾a projektovej dokumentácie kanalizácia pôjde cez "malý
park", pod potokom a bude pokraèova pred budovou poiarnej zbrojnice
a rodinnými domami, poza benzínové
èerpadlo a pokraèova po pravej strane vozovky a po Rímsku ulicu. Stavba predstavuje cca 510 metrov kanalizácie a investíciu 5 miliónov Sk. Od
Rímskej po ulici Malackej sa vybuduje kanalizaèný zberaè "H" cca 550
metrov, na ktorý sa napojí prevádzka
spoloènosti DURA, ktorá je spoluinvestorom. Mesto tu preinvestuje 1,5
mil Sk. Predpokladaný termín ukonèenia stavby je september t.r. Výstavba kanalizácie v tejto èasti mesta
otvára monos odkanalizovania lokality Pai. Po kolaudácii stavby
sa budú môc napoji na kanalizáciu
domácnosti po obidvoch stranách komunikácie. Kadých 50 metrov sa budujú kanalizaèné achty a potom prepoje pod komunikáciou na proti¾ahlú

Redakcia mesaèníka Stupavan vyhlasuje pri príleitosti prelomu tisícroèí
súa na udelenie ceny Stupavana za èin, dielo ktoré svojím významom
predstihol svoju dobu. Vzh¾adom na to, e súa sa vyhlasuje po
prvýkrát, sú kritériá pre prihlásenie "èinov" vo¾né a o ich ocenení rozhodla iroká èitate¾ská verejnos prostredníctvom ankety. Pôvodná Nominácia sa rozírila (k termínu uzávierky 15.2. 2001) z pôvodných 7 návrhov
na koneèný poèet 10. Na udelenie Ceny Stupavana za rok 2000 boli
navrhnutí:
1. pani Magdaléna Dovièièová za napísanie "Krátkeho slovníka náreèia
slovenského Záhoráckeho Stupavského", ktorý bol vydaný v roku 2000
2. spoloènos Povodie Dunaja za realizáciu projektu Stavidlo na Stupavskom potoku za spôsob realizácie a za citlivý prístup k prírodnému
prostrediu a dotvorenie Malého parku
3. akademický maliar Milan Kubíèek za iniciovanie a realizáciu diela
Morový krí - pamätník obetiam morových epidémií
4. vdp. Felix Mikula, stupavský farár, za iniciovanie a organizovanie
obnovy kultúrnych a sakrálnych pamiatok na území mesta Stupava
5. profesor Dr. Ján Horecký za celoivotné literárno - vedecké dielo
6. Dr.Viera Nagyová, riadite¾ka Domova dôchodcov za obnovu a údrbu
Zámockého parku - Vodné priekopy
7. STOOPS (Spojené trampské osady ochrancov prírody Stupava) za
organizovanie podujatia Stupavský irák
8. Jozef Dugoviè za 25 rokov vo funkcii prezidenta a meneéra futbalového klubu Internacionálov TJ Tatran Stupava
9. Ing. Jozef Gajdoík, za dobrovo¾né darcovstvo krvi
10. Pavel Slezák a kolektív pracovníkov Mestského kultúrneho strediska
Stupava za organizovanie Slávností kapusty a rozvoj miestnej kultúry.
Pravidlá hlasovania:
1. Hlasovanie sa uskutoèòuje formou hlasovacieho (anketového ) lístka,
ktorý bude odovzdaný na zberných miestach. Anketové lístky budú
uverejnené v mesaèníku Stupavan vo februári, marci a v apríli roku
2001.
2. Platným hlasovacím lístkom je len predtlaèený anketový lístok z
èasopisu Stupavan, nako¾ko ide o èitate¾skú súa tohto mesaèníka.
Hlasuje sa len o nominovaných na Cenu Stupavana.
3. Cena Stupavana za rok 2000 bude udelená víazovi ankety na základe najvyieho poètu získaných hlasov.
4. Anketové lístky sú zlosovate¾né o tri hodnotné ceny. Zlosovanie sa
uskutoèní poèas galaprogramu pri ude¾ovaní Ceny Stupavana.
5. Uzávierka pre anketu je 5. máj 2001.
6. Cena Stupavana je symbolická, je prejavom veobecného uznania
obèanov Stupavy, nie je finanène dotovaná.
7. Na regulérnos súae bude dozera redakèná rada èasopisu Stupavan na èele s predsedom redakènej rady Ing. A. Daráom, primátorom
mesta Stupava. Zberné miesta pre anketové lístky: Mestská kninica R.
Morica, Obchodný dom Stupava. -red-

Vyplnený lístok odovzdajte v kancelárii KD, alebo v Mestskej kninici R. Morica.

Stupavan
Kninica opä otvorená
Stupava - V januári t.r. prebehla rozsiahla inventarizácia kninièného
fondu Mestskej kninice R. Morica
v Stupave. Kninièný fond k 31. decembru 2000 predstavuje 23 587
zväzkov, z toho je 6328 zväzkov náuènej literatúry, èo predstavuje 27%
fondu. Za rok 2000 bolo zaregistrovaných 1064 èitate¾ov z toho 555 do
15 rokov. Z celkového poètu obyvate¾ov mesta je 12,9% zaregistrovaných
èitate¾ov. Kninicu za rok navtívilo
5564 èitate¾ov, z toho 2823 detí a títo
si vypoièali 29 629 zväzkov kníh, z
toho 12 243 zväzkov odbornej literatúry. Priemerný poèet výpoièiek na
èitate¾a je 28,32 zväzkov. Kninica
okrem výpoiènej sluby pripravila 59
podujatí pre deti Z, kolskej druiny,
peciálnej Z a M. Patria sem besedy, kvízy o knihách mimoèítankovej literatúry, hlasné èítanie z kníh, exkurzie do kninice spojené s rozprávkami, slávnostný zápis prváèikov a iné.
Na týchto podujatiach sa zúèastnilo
1411 detí. V priestoroch kninice bolo
pripravených 38 výstaviek kníh. V roku 2000 bol fond rozírený o 225
zväzkov v hodnote 35 778 korún, z toho je 90 odborných kníh. Pri nákupe
literatúry sa pracovníèky zameriavajú na výber titulov, ktoré sú najviac
iadané. Z minuloroèného nákupu vyberáme tituly: Marketing. Umenie komunikova bez zábran, Nedajte sa zabi vlastnými demi (kniha o drogovej
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závislosti), Atlas sveta pre kolákov,
Fenomén UFO, V mene Dia, Homeopatia, Nové dvere, okná..., Manelské
mýty, Svet v symboloch, ¼udstvo a dejiny, 100 najväèích symbolov, ¼udstvo a dejiny, 100 najväèích objavite¾ov, Zdravé prsia, Záhady sveta,
Matematika na S, Testy 2001 - slovenský jazyk, Testy 2001 - matematika, Feng - uej v partnerstve, Nemecké slová na kadý deò, Zimné záhrady, Filatélia, Testy a hry, Vesmír, Cicavce, ¼udské telo, Malý slovník filozofie, Umenie poveda NIE, Atlas Zeme, Matematika na dlani, Poèítaè v
kocke, pred tartom na S, Sydney
2000, Veda na dlani, Pedagogicko didaktická práca uèite¾a, Ve¾ké h¾adanie v prírode a iné.
Kninica je pre verejnos otvorená od
1. 2. 2001 vo výpoièných hodinách:
pondelok a piatok: 10.30-11.30, 12.30
- 16.00, utorok a tvrtok 10.30 - 11.30
a 12.30 - 18.00. V zmysle Kninièného poriadku oznamujeme zmenu výky poplatkov na rok 2001: èlenské:
dospelí 50,-Sk, tudenti 40,-Sk, iaci
8. a 9. roèníka 25,-Sk, iaci 1.-7. roèníka 15,- Sk, dôchodcovia 25,-Sk. poplatok za predåenú výpoièku 1,- Sk
za kadú kninú jednotku. Výpoièná
lehota je 1 mesiac. Výka poplatkov
za upomienky, povinnosti pri strate
kniniènej jednotky a ïalie podmienky èlenstva v kninici sú zverejnené v Kniniènom poriadku, ktorý je
k dispozícii v kninici.
-msks-

Divoké skládky aj s adresou
V roku 2000 sa konala pomerne masová akcia zameraná na likvidáciu
divokých skládok v stupavskom chotári. Masová bola z dvoch dôvodov
- rozsahom a poètom divokých skládok pri po¾ných cestách, v mladom
lesnom poraste, na lúkach, v priekopách priamo pri tátnej ceste atï.
Druhým dôvodom pre oznaèenie "masová" bol poèet dobrovo¾níkov z
radov obèanov, turistov, po¾ovníkov a rybárov, ktorým leí na srdci
ochrana prírody a ivotného prostredia. Výsledkom bolo vyèistenie
miest, ktoré zohyzdili svojím vandalstvom a svojím smetím nielen Stupavèania, ale i návtevníci náho mesta. Mesto vynaloilo 150 tisíc
korún zo svojho rozpoètu na likvidáciu divokých skládok. Situácia dnes
je podobná a ilustrujú ju najlepie fotografie z niektorých miest v chotári.
Pri "pátraèke" sme mali astie - niektoré skládky boli toti "podpísané" obálkami s adresou atï. Tento adresár má k dispozícii redakcia, ktorá sa
bude tejto problematike pravidelne venova. Pod¾a náho názoru túto
pátraciu èinnos môe vyvíja i niekto, kto je za to platený, urèite by sa
mnohé dalo vèas napravi. Odporúèame, napari dobre vysokú pokutu
za skutok, ktorý nie je hoden èloveka. Podobne oznaèkované sú divoké
skládky pri Elektrovode, mnohé adresy sú z blízkeho okolia... Nedovolím si odhadnú, èi sa opä nájde 120 dobrovo¾níkov, aby si zopakovali èistenie a èi mesto nájde 150 tisíc korún na likvidáciu neporiadku.
Ak sa nájdu, koda ich, za túto sumu sa dá slune vybavi jedno detské
ihrisko...
-ps-, foto P. Rác

Pastoraèné centrum informuje

Stupava - Skupina aktívnych farníkov - laikov pod vedením vdp. dekana
F. Mikulu od zaèiatku roka pripravila rad zaujímavých podujatí urèených
irokej verejnosti. Svojím obsahom boli zamerané na duchovnú obnovu.
Vo farskom kostole sa pravidelne konali veèeradlá a adorácie pre
mláde i dospelých. Veèeradlá viedla pani Mária Hardenová, adorácie
Ján Kohútek. V tomto chcú pokraèova a pravidelne kadý prvý piatok v
mesiaci sa bude kona Adorácia mladých pred Sviatosou oltárnou,
kadú prvú sobotu bude Veèeradlo s Pannou Máriou a kadú prvú
nede¾u sa bude kona duchovná obnova. Okrem toho sú pripravené
prednáky s diskusiou v pastoraènom centre zamerané na problematiku
vzahov medzi mladými ¾uïmi. U piatu èas tohto cyklu odprednáal
Juraj Tóth. V rámci duchovnej obnovy bola jedna prednáka venovaná
téme faloné predstavy o Bohu, túto viedol Ján Kohútek. V nede¾u 11.
februára sa deti a mláde mali monos zabavi na diskotéke a 18.
februára na detskom makarnom plese v pastoraènom centre. Tieto
podujatia pripravila Betka Mraèková. Poèas týdòa pravidelne prebieha
príprava mládee na najvýznamnejiu udalos v ivote farnosti v tomto
roku - na prijatie sviatosti Birmovania. Nielen deti a mláde sa stretávajú
v priestoroch pastoraèného centra. V januári sa konalo faiangové stretnutie, ktorého sa zúèastnilo okolo osemdesiat farníkov stredného veku.
V príjemnom prostredí, medzi priate¾mi nali pokoj a pohodu nede¾ného
popoludnia. Podujatia, o ktorých informujeme sú urèené irokej verejnosti.
-jk-

Mestský ples
Stupava - V sobotu 10. februára
sa v priestoroch retaurácie Stupava konal v poradí u ôsmy
mestský reprezentaèný ples pod
zátitou primátora mesta Stupava.
Slávnostným prípitkom ples otvoril primátor. Do tanca hrali Záhoráci a DJ Jano Borák. V programe
vystúpili taneèné páry, ktoré pred-

viedli
spoloèenské
tance,
mládenícky súbor MODAN pod
vedením Dagmar Bilaèièovej. Po
polnoci sa losovala tombola. Pre
hostí bolo pripravené bohaté
menu, primátorská torta v podobe
erbu mesta (mimochodom bola
výborná), kvalitné víno a lahodná
kapustnica. Ceny do tomboly venovali stupavskí podnikatelia, za
èo im srdeène ïakujeme! -msks-

Stupavská kola hodnotí polrok
Dòa 22.1.2001 sa konala klasifikaèná pedagogogická rada, ktorá na svojom zasadnutí
prerokovala výchovno - vyuèovacie výsledky
iakov za I.polrok kolského roka
2000/2001.
Prvý polrok ukonèilo na kole 746 iakov. Títo
spolu vymekali 28 500 hodín, z èoho bolo 1
034 hodín neospravedlnených. 728 iakov
prospelo, 17 iakov neprospelo a 1 iak /pre
zákoláctvo/ nebol klasifikovaný.
Pre lepiu preh¾adnos poèty a výsledky pod¾a
jednotlivých roèníkov:
I. roèník: - 89 iakov, ktorí vymekali 2 301
hodín. Slabie výsledky dosahujú 3 iaci, ktorí
sú navrhnutí na psychologické vyetrenie.
II. roèník: - 85 iakov vymekalo 1 982
hodín. Jedna iaèka dosahuje slabé výsledky a
je návrh na jej psychologické vyetrenie.
III. roèník: - 92 iakov, ktorí vymekali 3
046 hodín. 4 iaci sú klasifikovaní pod¾a
metodických pokynov pre pecifické poruchy v
uèení a 7 iaci sú navrhnutí na psychologické
vyetrenie.
IV. roèník: - 101 iakov, ktorí spolu
vymekali 3 208 hodín, z ktorých 15 bolo
neospravedlnených. 100 iakov prospelo a 1
iak neprospel.
V. roèník: - 91 iakov spolu vymekalo 3
010 hodín, z èoho bolo 35 hodín neospravedlnených. Z uvedeného poètu 91, tyria

neprospeli. Jeden iak mal 2. stupeò zo správania a dvaja 3. stupeò.
VI. roèník: - 63 iakov /iba dve triedy/
vymekalo 2 979 hodín, z èoho bolo 414
hodín neospravedlnených. Neprospeli 3 iaci a
1 iak nebol klasifikovaný, nako¾ko má 367
neospravedlnených hodín a zo správania bol
hodnotený 4.stupòom.
VII. roèník: - 57 iakov /tie iba dve triedy/
má vymekaných 3 326 hodín, z èoho je 337
hodín neospravedlnených, traja iaci neprospeli, jeden iak má zo správania 2.stupeò,
jeden 3.stupeò a jeden 4.stupeò.
Na týchto roèníkoch je vidie negatívny vplyv
odchodu najlepích iakov na osemroèné gymnázium, kde ve¾ké poèty iakov v triedach a
prevaha tých slabích, ovplyvòuje celkové
výsledky ostatných iakov.
VIII. roèník: - 95 iakov spolu vymekalo 4
504 hodín, z èoho je 190 neospravedlnených.
Neprospelo 5 iakov a 6 iakov malo zo správania zníenú známku na 2.stupeò.
IX. roèník: - 73 iakov vymekalo 4 144
hodín, z ktorých bolo 43 neospravedlnených,
jedna iaèka neprospela a jedna mala zníenú
známku zo správania.
Za prvý polrok bolo triednymi uèite¾mi udelených 52 pochvál, riadite¾ských pochvál bolo
udelených 20 pre iakov, ktorí úspene rieili a
pripravovali si úlohy kôl súaí a olympiád.
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Zákon NR SR è. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám

Dòa 1. januára 2001 nadobudol úèinnos zákon èíslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií). Tento zákon je komplexným vykonávacím právnym
predpisom k ustanoveniu èlánku 26 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý garantuje právo na informácie a znamená - èo nie je tajné, je verejné. Mal by prispie
k väèej otvorenosti a zvýeniu efektívnosti verejnej správy, posilneniu úèasti
obèanov na rozhodovaní a k vytvoreniu lepej monosti na verejnú kontrolu.
Nová právna úprava zakladá pre obce a mestá na území Slovenska sústavu
nových povinností. Zákon o slobode informácií hovorí o tom, kto má nárok na
informácie, definuje osoby, ktoré sú povinné zverejòova údaje a tie urèuje,
aké informácie sú prístupné, kedy môe dôjs k obmedzeniu ich zverejnenia.
Upravuje formu, akou sa iada o informácie, ustanovuje lehoty na vybavenie
iadosti a urèuje opravné prostriedky, úhradu nákladov a sankcie za nesprístupnenie informácií. Na prístup k informáciám má právo kadý, nie je podstatné èi
sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu, èi o obèana SR, cudzinca. iadate¾
nemusí ma iaden konkrétny dôvod. Akáko¾vek informácia sa sprístupní, ak ju
povinná osoba má k dispozícii a jej uvo¾nenie nie je vylúèené niektorým z
iných zákonov. iadaná informácia sa nesprístupní, ak ju iné zákony oznaèujú
za tátne, sluobné, daòové a obchodné tajomstvo. Nezverejní sa ani v prípade,
ak bola odovzdaná bez právnej povinnosti, ak ide o údaje dotýkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby a tie ak tým mono porui ochranu
duevného vlastníctva. Informácie sa sprístupòujú na základe: iadosti, ako aj,
Povinnosti aktívne zverejòova urèitý okruh údajov. Vetky povinné osoby z
vlastnej iniciatívy a aj bez priameho vyzvania, sú povinné uverejòova
prostredníctvom vývesiek, broúr, internetu a podobne, minimálne spôsob,
akým boli zriadené, ich právomoci, kompetencie a organizaènú truktúru,
miesto, èas a spôsob, akým u nich mono získava informácie na iados. Ïalej,
kde je moné poda iados, návrh, podnet a sanos a tie údaje o tom, kde,
kedy a ako je moné poda opravný prostriedok. Rovnako postup, ktorý musia
dodriava pri vybavovaní iadosti a lehotu, v rámci ktorej musia rozhodnú,
preh¾ad predpisov, pokynov a intrukcií, na základe ktorých povinná osoba
koná a rozhoduje, sadzobník správnych poplatkov a úhrad za sprístupnenie
informácie.
V súvislosti s prijatím zákona o slobode informácií dolo aj k novelizácii
zákona èíslo 372/1990 Zb. o priestupkoch. S úèinnosou od 1. januára 2001 sa
doòho zavádza nový priestupok na úseku prístupu k informáciám. Toho sa
dopustí ten, ktorý vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie, ïalej ten, kto poruí povinnos urèenú zákonom o slobode informácií a tie
ten, kto vydaním rozhodnutia, príkazu, èi iného opatrenia zapríèiní poruenia
práva na sprístupnenie informácií. Za takýto priestupok mono uloi pokutu do
50 tis. Sk a zákaz èinnosti a na dva roky.
JUDr. Magdaléna Habreková, prednostka úradu

ROZHODNUTIA MESTA (opravné prostriedky a súdne preskúmavanie)

1) Opravné prostriedky voèi rozhodnutia mesta.
Miesto podania opravného prostriedku: Mestský úrad Stupava, Hlavná 24/1,
900 31 Stupava. Spôsob podania opravného prostriedku: zásadne písomne vo
dvoch exemplároch, pokia¾ z konkrétneho rozhodnutia mesta nevyplýva nieèo
iné. Lehota na podanie opravného prostriedku: zásadne je lehota 15 dní odo dòa
doruèenia rozhodnutia, pokia¾ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva nieèo iné.
2) Súdne preskúmavanie rozhodnutí mesta
Súdnemu preskúmavaniu podliehajú tie rozhodnutia mesta, kde to pripúa ust.
§ 244 a nasl. Obèianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných
právnych predpisov. Pri preskúmavaní rozhodnutí musia by splnené obsahové
i formálne náleitosti poadované platnou právnou úpravou.

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

V súlade so zákonom è. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene niektorých zákonov a Vyhlákou MF SR è. 481/2000 o podrobnostiach
úhrad nákladov za sprístupnenie informácií.
Materiálne náklady a) Technické nosièe dát: Disketa 3,5 - 30,- Kompaktný
disk 50,- E-mail - 2,50/1 impulz Iný nosiè dát - pod¾a nákupnej ceny nosièa
b) Vyhotovenie kópií (tlaè, res. kopírovanie): A3 - 4,- A4 - 2,- c) Obálky
(doporuèene a doporuèene do vlastných rúk: Ve¾kos obálky C4 - 2,70, Ve¾kos obálky D5 - 1,90 Ve¾kos obálky C6 - 1,- d) Odoslanie informácií: Do
20 g potovné doporuèene - 19,50 Do - 50 g potovné doporuèene 21,- Do 500
g potovné doporuèene - 26,- Do 1000 g potovné doporuèene - 32,- Do 20 g
potovné do vlastných rúk 25,50 Do 50 g potovné doporuèene do vlastných rúk
27,- Do 500 g potovné doporuèene do vlastných rúk 32,- Do 1000 g potovné
doporuèene do vlastných rúk 38,- Úhrada nákladov: a) potovou poukákou
b) bezhotovostným prevodom na úèet v banke c) v hotovosti do pokladne
Nadobúda úèinnos: 7. februára 2001

Stupavan
POSTUP mesta Stupava pri vybavovaní iadostí, návrhov a iných podaní

Mesto Stupava vybavuje iadosti, návrhy a iné podania vdy tak, aby bolo
zabezpeèené objektívne zistenie skutoèného stavu pri zachovaní zásady
hospodárnosti a primeranej rýchlosti. O iadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány mesta - mestské zastupite¾stvo a primátor mesta v
súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizaènými právnymi predpismi
(najmä tatútom mesta Stupava a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta
Stupava).Pri vybavovaní vetkých iadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 zák. è. 71/1967
Zb. o správnom konaní a primerane sa pouijú aj jeho ustanovenia. Stanovujú
sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania: a) o vybavovaní sa vedú
samostatné spisy, b) lehota na vybavenie je do 30 dní od doruèenia podania na
mestský úrad. Primátor mesta môe túto lehotu predåi o ïalie 2 mesiace, ak
je to potrebné na objektívne zisovania a preverovanie právne významných skutoèností. c) mesto (poverení zamestnanci mesta) je oprávnené vyzva iadate¾a,
resp. toho kto podal podanie, aby v lehote do 15 dní od doruèenia výzvy doplnil
údaje, príp. poskytol vysvetlenie. Zároveò je oprávnené poiada o poskytnutie
súèinnosti pri vybavovaní. Ak súèinnos, resp. údaje nebudú doplnené, mesto
môe vec vybavi alebo odloi. d) o výsledku vybavenia mesto upovedomí
subjekt písomne e) anonymné iadosti, návrhy a podnety mesto vybavuje pod¾a
vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty
neplynú.

PREH¼AD predpisov (§ 5 ods. 1 zák. è. 211/2000 Z.z.)

Mesto Stupava v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. è. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejòuje nasledovný preh¾ad predpisov, pod¾a ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré
upravujú práva a povinnosti osôb v meste Stupava. Predpisy lzákon SNR è.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, lzákon SNR
è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorích predpisov, lzákon è.
71/1967 Zb. o správnom konaní, lzákon SNR è. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov, lzákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov, lzákon SNR è. 372/
1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov, lostatné právne normy
upravujúce kompetencie mesta.

ZOZNAM
poslancov Mestského zastupite¾stva Stupava zvolených vo vo¾bách do
orgánov samosprávy obcí v dòoch 18.-19.12.1998 pre volebné
obdobie rokov 1998 - 2002.
meno a priezvisko
Gustáv Bele

trvalé bydlisko volebný obvod pol. príslunos aktivity (MSR, MSZ, komisie)
S. CHALÚPKU 995
4
HZDS, SNS
MSR, LEGISL.PRÁVNA
OBCH.-PODN.KOM.
ING. Ján Bele
RÍMSKA 207/3
1
SOP, SD¼
ZÁSTUPUCA PRIM.MSR
FINANÈ.KOM.
DPT. Viliam Gaparoviè HVIEZDOSLAVOVA 106 6
KDH, DÚ, DS STAV.-MAJETK.
Ján Borák
HLAVNÁ 67
2
HZDS, SNS
SPOL.POTRIEB-ÈLENDOPR.-BEZP.
Milan Dará
M.BENKU 16
5
HZDS, SNS
STAV.-MAJETK.
Ing. RadoslavDrakoviè JILEMNICKÉHO 8
6
SOP, SD¼
STAV.-MAJETK.
MUDr. Vojtech Erdélyi MARCHEGGSKÁ 82
3
SOP, SD¼
SOC.ZDRAV, DOPR.-BEZP.
PaedDR. Milan Gramblièka NOVÁ 137
1
SOP, SD¼
MSR, DOPR.-BEZP, LEGIS.-PRÁVNA
Zlatica Hasonová
VINOHRADSKÁ 7
5
HZDS, SNS
OBCH.-PODN., STAV.-MAJET.
Ivan Horn
MARCHEGGSKÁ 90
2
KSS
OBCH.-PODN.
Alena Hricová
PAITNÁ 15
1
SOP, SD¼
SOC.-ZDRAV.
PhDr. Mária Chaloupková MLYNSKÁ 5
5
SOP, SD¼
MSR, SOC.-ZDRAV.
Ing. ¼ubo Ivica
BUDOVATE¼SKÁ 7
1
KDH, DÚ, DS FIN.KOM.
MVDr. Róbert Kazarka JILEMNICKÉHO 1
4
SOP, SD¼
KOM.P
Pavel Kubíèek
J. KRÁ¼A 1000/6
3
KDH, DÚ, DS KOM.P, SOC.-ZDRAV.
Ing. Jaroslav Majtan RÍMSKA 1
2
SOP, SD¼
STAV.-MAJETK.
Ladislav Penko
BUDOVATE¼SKA 961
4
SOP, SD¼
KOM.P
Miroslav Pukáè
BITÚNKOVA 3
3
SOP, SD¼
FIN.KOM.
Pavel Slezák
ELEZNIÈNÁ 3
2
SOP, SD¼
MSR, KOM.SPOL.POTR.
Ing. Jozef Ukropec
RUOVÁ 9
5
HZDS, SNS
MSR, FIN.KOM., SOC.-ZDRAV.
Mária Stríbrnská
HVIEZDOSLAVOVA 147 6
SOP, SD¼
OBCH.-PODN.
Ján Valachoviè
DLHÁ 57
4
KDH, DÚ, DS MSR, FIN.KOM.,LEGISL.-PRÁVNA
Vladimír Valachoviè
RUOVÁ 1003/4
3
KDH, DÚ, DS KOM. SPOL.POTR.
ING. ¼ubomír iak
ELEZNIÈNÁ 5
6
KDH, DÚ, DS MSR, KOM.P A BEZP.

Volebný okrsok èíslo 1: Drustevná, Duklianska, F. Kostku, Jilemnického, Kalinèiakova, Lesná,
Malacká, Nám. Slovenského povstania, Nová, Obora, Paitná, Po¾ná, Pri artézskej studni, Rímska, SNP.
Volebný okrsok èíslo 2: Debnáreò, Domov dôchodcov, Hlavná, nám. M.R. tefánika, Kalvárska,
Slovenská, nám. Sv. Trojice, Park, Pri borníku. Volebný okrsok èíslo 3: Bezruèova, Bitúnkova,
Budovate¾ská, Keltská, Krína, Marcheggská, Pri majeri, Pri potoku, S. Chalupku, Zemanská. Volebný
okrsok èíslo 4: Agátová, Bernolákova, Cementárenská, Dlhá, J. Krá¾a, Kukuèínova Kúpe¾ná, Lipová,
Mierová, Robotnícka, Sládkovièova, Továrenská, Vajanského, Veterná, Wolkerova, Záhradná, abáròa.
Volebný okrsok èíslo 5: Cintorínska, Karpatská, Krátka, Malý Háj, Marianska, Mlynská, M. Benku,
Na dieloch, Pod Kremenicou, Ruová, kolská, Vinohradská, Zdravotnícka. Volebný okrsok èíslo 6:
Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hollého, Hviezdoslavova, túrova, Záhumenská, eleznièná, VÚ.

Stupavan
Stav odpredaja bytov
Mestská rada sa zaoberala informáciou o odpredaji bytov, ktorú
predloila Duspama spoloènos s
r. o. Informácia bola spracovaná
k 26. januáru t. r. Pod¾a tejto informácie spolu vlastnilo mesto 227
bytov, 13 garáí a jeden nebytový
priestor. Doteraz bolo predaných
79 bytov, na zaregistrovanie katastrálnym odborom cez kataster
nehnute¾ností èaká 59 bytov a
es garáí. Proces predaja prebieha (podpisovanie zmlúv, kopírovanie, platenie kúpnych cien,..)
prebieha pri 69 bytoch a 4 garáach.K prevodu sa zatia¾ nepristúpilo pri 14 bytoch, 3 garáach a
1 nebytovom priestore. Spoloè-

4
nos Duspama zároveò predloila harmonogram odpredaja
obecných bytov mesta Stupava
na rok 2001. Pod¾a neho sa v termíne február - marec predpokladá odpreda: byty a garáe na
Hlavnej 54,56/999, byty na Budovate¾skej 4/962 (zápis do katastra
sa tu predpokladá do 28.2), byty
na Budovate¾skej 3/963, 4/968,
5/969 a na abárni 1/1434.
V marci a apríli sa uvauje s predajom bytov na Bezruèovej 23,
25/994. S prevodom bytov sa neuvauje v bytových domoch na
Kalvárskej 5/408, Dlhej 1401,
Dlhej 1247, Hlavnej 9/378, Hlavnej 576,577.
-pod¾a materiálov msr-

Sanosti

Na Mestskom úrade Stupava bolo od 1. januára t.r. zaregistrovaných
es saností. Pod¾a obsahu sa sanosti týkali: poruenia stavebného
zákona, susedských vzahov (slovné napádanie a uráanie) - sanos
bola odstúpená na rieenie okresnému úradu, ïalej zneèisovania
ivotného prostredia, verejného osvetlenia, chovu psov a rozkopávky
na ulici Marcheggská.

Zo zápisníka polície
Susedovi pod nos
Polícia prevzala sanos pána P. z
Novej ulice, ktorý sa saoval na
suseda vypúajúceho splaky na
cestu a do priekopy. Polícia preverila oprávnenos sanosti a
monitorovala situáciu nieko¾ko
dní. Sanos bolo postúpená
mestskému úradu a je v tádiu
rieenia.
Doplatili ivotom
Od zaèiatku roku sú skoro pravidelne hlásené pokusy o kráde
po¾nohospodárskych zvierat. V
Máste i v Stupave sú po¾nohospodárske objekty atakované zlodejmi, ktorí sa zamerali najmä na
oípané. V Máste stránici vyruili
zlodejov, ktorí z miesta èinu staèili
ujs. Zostali po nich tri zabité oípané, ktoré nestaèili naloi. Stránici nahlásili polícii pohyb podozrivého auta, ktoré sa vo veèerných hodinách pohybovalo pri
areáli prevádzky. Na otázku stránika, èo vo veèerných hodinách
h¾adajú v írom poli, dostal odpoveï, e si obzerajú pozemky, ktoré získali v retitúcii (s baterkou?!)... Celkom nebezpeèná sluba!
Kontroly na Záhumenskej
Dopravné znaèky, ktoré obmedzujú prejazd nákladných automobilov po ulici Záhumenskej a
Devínskej ceste, za krátky èas
stratili svoj tvar, èi stratili sa vôbec. Ako sa ukazuje zo skúse-

ností mestských policajtov, umiestnenie znaèiek nesplnilo oèakávanie. V prípade poruenia zákazu vjazdu policajtom zostáva
handrkova sa s vodièmi o hmotnosti vozidla. Pri kontrolách boli
udelené aj pokuty. Podobne komplikuje ivot naim policajtom aj
umiestnenie dopravných znaèiek"
tyridsiatka" v obytných zónach
mesta. S vodièmi môu len diskutova o prekroèení rýchlosti, pretoe nemajú v rukách objektívne
dôkazy. Ruku na srdce, nejeden
vodiè sa vie ve¾mi dobre vynájs,
vyhovori a ete lepie bráni.
Seriózny prístup
Riadite¾ VaK Stupava nahlásil kráde kanalizaèného poklopu zo
achty na ulici elezniènej. Ten u
sa viezol na kárièke, ktorú tlaèili
dvaja páchatelia K. zo Stupavy do
zberných surovín. Vïaka serióznemu prístupu pracovníkov zberne, ktorí okamite nahlásili "nález"
mestskej polícii, sa poklop vrátil
na pôvodné miesto. Zabránili tým
moným dorpavným nehodám i
kode, ktorá by vznikla mestu.
Útoky na katie¾
Pravidelnými sa stali útoky neznámych vandalov na budovu
Domova dôchodcov. Vo veèerných hodinách rozbijajú obloky
na budove zo strany zámockého
parku. Areál je bohuia¾ vo¾ne
dostupný. Osvetlenie je bez prívodu elektrického prúdu, take pod
rúkom tmy sa vandali cítia by
bezpeèní.

Spoloèenská kronika

Narodili sa
árka Halusková, Viktor Burcl,
Silvia Opaterná, Marek Slepánek,
Kristián Noskoviè
Opustili nás
Mária Mihalovièová, Genovéva
Hrdinová, Gizela Vargová, Ján
Jáno
Zosobáili sa
tefan Haverl a Katarína Ivicová,
Ján Sabela a Monika Sedláèková,
Imrich Konko¾ a Viera Dubjelová

Oznam

Mesto Stupava - Mestský úrad
Stupava prijme na dohodu o
vykonaní práce SÈÍTACÍCH
KOMISÁROV na práce súvisiace
so sèítaním obyvate¾ov, domov
a bytov, ktoré sa bude kona v
máji 2001. Podmienkou je vek
na 18 rokov, bezúhonnos a
fyzická zdatnos (jedná sa o
prácu v teréne).
Záujemcovia, hláste sa na mestskom úrade v Stupave, kanc. è.
3, kde Vám budú poskytnuté aj
bliie informácie.
-msú-

Rozlúèka s Viktorom Slezákom

V stredu 14. februára sme sa na poslednej ceste rozlúèili s pánom
Viktorom Slezákom, ktorý zomrel vo veku 81 rokov. Poèas celého svojho ivota sa aktívne podie¾al na práci stupavského Dobrovo¾ného poiarneho zboru. Organizoval jeho èinnos a pracoval vo výbore. Jeho
zásluhou bolo nadviazané partnerstvo s rakúskymi poiarnikmi z obce
Neudorfl. Napriek vysokému veku sa zaujímal o dianie v poiarnom
zbore, ktorého bol nestorom. Jeho odchodom skonèila jedna kapitola
histórie zboru v Stupave, ktorá bude navdy symbolizova jeho rozkvet
a vysokú spoloèenskú prestí. Poslednú poctu mu prili vzda aj nai
kolegovia z Neudorfl-u. V naich pamätiach zostane ako obetavý a
kamarátsky Viktor. Èes Tvojej pamiatke!
èlenovia DPZ Stupava

Darovali krv

Stupava - Z podnetu mestských organizácií SÈK I a II sa dòa 15.
februára na stupavskom zdravotnom stredisku organizoval odber
krvi. Zabezpeèovali ho pracovníèky transfúznej stanice Kramáre.
Prihlásených bolo 37 dobrovo¾ných darcov, krv bola odobratá 32.
Vïaka pp. Filípkovej a Daráovej sa zámer vydaril a krv darcov
pomôe ¾uïom v ohrození zdravia i ivota. Ïalí organizovaný
odber krvi sa uskutoèní 16. apríla 2001 od 7.30 na zdravotnom stredisku v Stupave.
-ps-

SPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2000

Mestská polícia Stupava pracuje v zloení 6 zamestnancov /z toho je 1
psovod so sluobným psom s príslunými skúkami/ + 1 náèelník. Za
rok 2000 bolo rieených 52 priestupkov v blokovom konaní v celkovej
výke 6.650,-- Sk. Rieených priestupkov bolo 15, odstúpených bolo 6
a toho èasu sú v rieení 3 priestupky.
Zamestnanci mestskej polície vykonávajú kontrolnú èinnos a spolupracujú s miestnym OOPZ Stupava. Za rok 2000 bolo odchytených 15
psov. MsP bolo zistené a odstúpené OOPZ 3 vlámania do rodinných
domov, bolo rieené 1 ublíenie na zdraví. Zamestnanci asistovali pri 2
ványch dopravných nehodách. Zamestnanci MsP spolupracujú so
tátnymi orgánmi pri zisovaní osôb.
Radoslav Buchta, náèelník MsP
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