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Rozpočet mesta Stupava na tok 200!
Postanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14. decembra schvátilí rozpočet mesta a prís
pevkových organizácii na rok 2001. Schváleniu predchádzala rozsiahla diskusia v komisiách,
v mestskej rade i na spotočnom zosadnutí finančnej komisie a mestskej rady. Rozpočet na rok
2001 je schvátený ako prebytkový.
Ukazovateľ

schv. rozpočet v tis.

PR/JMY

daňové príjmy
dom. dane, tovary a služby
nedaňové príjmy
administratívne a iné poplatky
poplatky a platby z nepr. pred. pr.
ďalšie administratívne poplatky a príjmy
kapitálové príjmy (z predaja majetku)
úroky
bytové hospodárstvo
iné nedaňové príjmy (prenájmy)
prevody z peňažných fondov
vlastné príjmy celkom
úverové príjmy

Príjmy spolu s počiatočným stavom

16994
2375
60
790
298
486
10923
80
385
1343
8600
42334
15000

57334

VÝDAVKY

príspevky príspevkový organizáciám
Kanalizácie mesta Stupava
Mestské kultúrne stredisko
Mestský podnik technických služieb
bytové hospodárstvo
komunikácie a doprava
vysporiadanie majetku mesta
požiarna ochrana
Kiub dôchodcov
obradné siene
ostatná činnosť v kultúre
Zdravotné stredisko
sociálne služby
verejné osvetlenie
ostatné služby miestneho hospodárstva
odstraňovanie komunálnych odpadov
verejno - prospešné práce
Mestská polícia
samospráva mesta
dane z príjmov a prevodu nehnuteľností
ostatné výdavky - príspevky
splátky úverov a úroky z nich
prevádzkové výdavky spotu

1866
2095
700
372
1700
150
221
104
63
170
1053
576
1000
886
1180
188
1855
8110
800
125
5389
28603

/NVEST7ČNÉ VÝDAVKY

obstarávanie kapitálových aktív (výkup pozemkov)
investičné výdavky - samospráva

980
200

VÝDAVKY MA /NVES7/ČNÚ VÝSTAVBU

predĺženie kanalizácie - zberač A
kanatizácia Kolónia zberač B
pokračovanie kanalizácie Kolónia
kanalizačná prípojka MsSS
NN rozvod Kremenica rozšírenie + osvetlenie
plynofikácia Karpatská
diaľničný zjazd
výkupy pozemkov + vyňatie z pôdneho fondu
projektová dokumentácia
1. etapa výstavby tržnice - stánok kultúry
ostatné projektové práce na 1A
ostatné investície podľa schválenia MsZ
investičná výstavba spotu

Výdavky celkom

7700
1500
1000
300
100
300
2400
3200
700
1000
1000
6300
25500

55283

Vianoce v Stupave
S s/o/ou neopakovafe/bou aŕmosférou, nesm/'emym c/ŕovým
nábo/om sú V/'anoce na/kra/š/m/
sv/aŕkam/ s/ roku. í/e s/ Sŕupave
zača// nákupm/ na M/ku/ášskom
/armoku, bes/edkam/ v ško/ách,
sŕreŕnuŕ/am/ s "m/ku/ášm/". /Va/má der/, pod veden/m pedagó
gom, pr/prav/7/ pesŕrú pa/efu pro
gramom kŕorým/ poŕeš/7/ svo//ch
rovesn&ov / rod/čov Trad/'čný
V/anočný konce/t m Ku/ŕúrnom
dome sa kona/ s/ p/aŕok 75. de
cembra a vysŕúp/7 na ňom žen
ský sp e vá c i zbor /Vevádza ve
dený Evou á/mkovou, dychová
hudba Vese/á muz/ka zo Sŕupavy
pod veden/m Šŕeŕana Vese/ého.
Hosŕom programu bo/ náš Rasŕo
7ŕnovec - ga/doš a m/7ým prek
vapením bo/a pr/'fomnosf nášho
pr/aŕe/á pána Prancesca Eneu,
kŕo/ý pr/š/e/ kvó// ŕomuŕo koncerŕu z ŕa//ans/(e/io mesŕečka P/'ovene Poccheŕŕe. Spo/u s n/m phš/a /'/eho manže/ka a býva/ý konzu/ SR v Padove /ng. Marko s
manže/kou. Sŕreŕnuŕ/e s n/m vy/ádrova/o ŕú pravú aŕmosŕéru V/'anoc - sŕreŕ// sa pnaŕe/za a /úd/a s
oŕvoreným srdcom. V soboŕu 76.
decembra sa vo farskom kosŕo/e
uskuŕočn/7 s/ávnosŕný konce/? v
podan/' ž/akov a pedagógov zo
Zák/adne/ ume/ecke/ ško/y v Sŕupave. Pr/'esŕor chrámu a vysoká
ume/ecká úroveň koncerŕu bo//

vyvrcho/en/m ku/ŕúrnych podu/aŕ/ pred V/anocam/. L/men/e rak
vkroč/7o do chrámu, ŕam, kde sa
s/áv/7o naroden/'e Bož/'eho Syna.
V ponde/ok 25. decembra pr/
deŕske/ sváre/ omš/ úč/nkova/a
Vese/á muz/ka zo Sŕupavy s /ým/
na/kra/š/m/ ko/edam/ a p/'esňam/.
/Va druhý deň pr/ sváre/ omš/ vo
farskom kosŕo/e sp/eva/ ženský
spevácky zbor Mevádza. Po
dvoch rokoch č/nnosŕ/ sa pr/pravova// na svo/e vysŕúpen/e v ŕe/
na/vznešene/še/ koncertne/ s/'en/. /S pr/prav/7/ sa ve/m/ dobre, z
chóru sa n/eso/ krásny spev
ž/en, kŕoré sp/eva/ú pre poŕešen/e a v speve naš// spôsob sebavy/ádren/a. V pramý čas a v pravú
chv/7ú sa odhod/a// mysŕúp/^ za
čo zoža// zas/úžený obd/'v /' poŕ/esk. Bez duchovne/ pr/pravy,
s/úžen/a bohos/už/eb, účasŕ/ na
n/ch, by V/'anoce bo// /en pek
ným poz/áŕkom, /en b//ka/úc/m/
reŕázam/ sveŕ/e/. Vdáka vdp. Pe//xov/ M/ku/ov/, nášmu pánu deka
nov/, č/enom c/rkevného spe
váckeho zboru, a/e / m/'n/šŕranŕom, / všeŕkým rým, kŕor/ pomá
ha// pr/ výzdobe a úprave všeŕAých íroch kosŕo/ov sŕupavske/
ŕarnosŕ/, za dósŕo/né / vznešené
V/anoce, pos/edné v druhom ŕ/s/croč/'. Pra/eme všeŕkým, aby
sa ŕých prvých v ŕreŕbm ŕ/'s/'croč/',
dož/7/ v zdrav/ a poko/V.
-ps-

Movoročné shetnutíe
V prvý deň nového roka a nového tisícročia sa konalo stretnutie občanov
Stupavy pri príležitosti štátneho sviatku SR. V hale Kultúrneho domu sa
zišlo asi päťdesiat občanov, ktorých privítal primátor mesta. Po príhovore
odznela slovenská hymna. N ový rok privítali dievčatá - čirky z tanečnej
skupiny Modan, tanečným vystúpením. Potom si prítomní pripili dobrým
vareným vínom alebo čajom s rumom. Pri príležitosti nového milénia
primátor mesta poslal do všetkých domácností novoročný pozdrav s po
hľadom na Stupavský potok so starým stavidlom . Fotografia vyjadruje
nekonečnosť plynutia času a pominuteľnosť vecí. N ovoročný pozdrav k
M iléniu vydal m estský úrad ako príležitostnú pohľadnicu venovanú tejto
mimoriadnej udalosti.
-msú-

Nové ambulancie
Stupava - na tunajšom zdravotnom stredisku sa otvárajú nové
odborné pracoviská. V priestoroch bývalého RTg a pľúcneho odd
elenia sú ambulancie psychiatra MUDr. Nerádovej, internistu
MUDr. Kubická a imunológa MUDr. Cingeľovej. V uvoľnených prie
storoch bývalého rehabitačného strediska sa pripravuje praco
visko poradenskej služby pre zdravotne postihnutých.

AhtuaHzácia územného p!ánu mesta
V zmys/e sfavebného zákona
č.50/7976 Zb., v znenf neskorš/čh nov/e/ č. 709/7998 Z.z. zá
hona č. 775/7999 Z.z. a zákona
č. 237/2000 Z.z., pod/á § 2a, §
76, § 20 c/'ŕos/ané/io zákona /e
mesfo pov/nné každé šíyr/ ro/<y
akfua/zzovaf svo/ územný p/án.
C/'e/om akfua//zác/'e /e zabezpe
čenie rozvo/'a mesfa h/avne v
ob/asf/ bývan/'a a s/ýsŕavby fechn/cke/ /nfrašfrukfú/y poď/á na/novš/čh pož/adav/ek a pofr/eb
občanom Kom/s/a sfavebná a
ma/'efku mesfa predk/adá návrh
/oka//? určených na r/ešen/'e.*
7. Obchvafová komun/'kác/'a v/oka//'fe "7abo/y" - posun komun/'kác/e od okresne/ komun/'kác/'e
^záu/'me uce/enosf/ výsfavby rod/nnýcb domov.
2. Loka//fa Más ŕ za Ho//ého u//cou - zmena z byfovýcb domov
na /B^ nako/ko záu/'em o výsfavbu byfových domov pok/eso/.
3. Loka//'ŕa medz/'Š/ben/cným vŕš
kom a mecban/začným sfred/'skom Združen/'a sfupavských
v/asfn/kov pôdy na Ma/acke/
u//c/ - zmena z obč/anske/ vybavenosŕ/ na po/yfunkc/u.
4. Loka/zfa Kopce - rozš/ren/'e
/BV až po po/hú cesfu oko/o
nového c/'nfonna.
5. Loka//'ŕa Kremen/'ca pod sfre/n/'cou - rozš/ren/'e /B V až po ces
fu popod Kráŕke Gref^y (kon/ec
areá/u v/'n/c) vráfane /oka//fy Pekárky.
6. Pozš/ren/e /oka//íy za u//'cou
J/7emn/'ckého, na/ávo od u/. Perd/ša Kosfku na po/yfunkc/u až
po p/ánovanú obchvafovú ko

mún/kác/'u.
7. Zmena funkčného využ/'f/'a
p/ocby oprof/ k//maf/začnému
sk/adu v /oka//fe Ko/ôn/a zo
sk/adov na výrobu a zar/áden/' na
/BV (po vsfup do a. s. E/ekfrovod).
8. Pozemok za býva/ou Mofoŕecbnou predaný mesfom - zme
na zo ze/ene na po/yfunkc/'u
9. Pozemok pr/ Ku/fúrnom dome
- zmena zo ze/ene na po/yŕunkc/u (už vydané povo/en/e pre
výsfavbu po/yfunkčného domu).
70. Pozemky vo v/asŕn/čŕve (7rbárske/ spo/očnosf/ Más/ medz/
areá/om Sfavm/x a /nfrav/Vánom
pozd/ž okresne/ komun/'kác/e
cca 70 m od komun/kác/e na
po/yfunkc/'u, zvyšok po pofok na
/BV
77. /Sreá/ býva/ébo DZP Praba v
časf/ cca 50 m pozd/z u/. M/'erove/ - zmena funkčného využ/f/a
na /BV
72. Mesfský pozemok za areá/om býva/ého DZP Praha pozd/ž
že/ezn/ce - zmena na po/y
funkc/u.
73. Posun rezervy /B V na /Vove/
hore až po cesfu vedúcu popod
W/V (veden/e vysokého napáf/a)
74. Loka/zfa /Vov/ny od c/'nfor/na
po W/V - zarad/'f do rezervy pre
/BM Tento návrh je predložený
na verejnú diskusiu. Od 10. ja
nuára t.r. je zverejnený na tabuli
oznamov - v budove mestského
úradu a na budove N - markete.
Občania môžu svoje návrhy,
podnety a pripomienky podať
na mestskom úrade a to najne
skôr do 10. februára t.r.
-msú-

Rada gym názia zasada!a
Stupava - V decembri sa konalo zasadnutie rady gymnázia v Stu
pave. Riaditeľ Školy PaedDr. M. Daniel informoval o výchovnovzdelávacom procese. Gymnázium, nakolko je od minulého roku
rozhodnutím ministerstva školstva v útlme, má teraz dve triedy
sekundu a terciu, spolu 50 žiakov. Napriek všetkým problémom a
komplikáciám, s ktorými táto škola od svojho vzniku zápasí, nebol
zaznamenaný výraznejší pokles počtu žiakov. Rada zároveň konš
tatovala, že treba nadálej usilovať o záchranu gymnázia. Rada sa
obráti i na zástupcov samosprávy, aby aj mesto Stupava, v rámci
svojich možností pomohlo riešiť túto vleklú situáciu, -ps-

V an dalsk á noc?
Stupava - Občania kriticky hodno
tia vzhľad nášho m esta, porovnáva
jú ho s m estami v okolí. Výhrady
majú k čistote i údržbe mestskej ze
lene. M esto v snahe skultúmiť cen
trum zakúpiio ťažké, veľké kveti
náče a vysadilo najprv kvety, ne
skôr odo!né kríčky, ten aby prežili
nepriazeň okoloidúcich. N a pom er
ne rušnom m ieste pri Vinárni "Sr
diečko" bo! um iestnený kvetináč,
ktorý padol za obeť vandalom. Vy

číňali pred Štedrým dňom, pravde
podobne v noci. Prevrhli ho, čo na
tom, že bol ťažký, a rozbili. Spo
kojní, veď nič sa im nestalo ani nes
tane sa m ožno rehotali nám, ktorí
sm e boli z toho pohoršení. Skutoč
ne je naše m esto tak veľké, aby sme
trpeli chorobou veľkom iest A N O 
NYM ITO U? N ebude to len naša
slepota, hluchota, nevším avosť a
ľahostajnosť, ktoré pomáhajú rôz
nym živlom rušiť pokoj a poriadok
v našom meste(Čku)?
-ps-

Čaro kontajnerov
Stupava - Pred sviatkami i v čase m edzi nimi boli kontajnery a ostatné
nádoby na sm etie konečnou pre všetko nepotrebné z našich domácností. Je
zaujímavé, že práve počas sviatkov m áme najviac problém ov s odpadmi a
sm etím. M ožno je to aj preto, že práve po tieto dni sm e "všetci" doma.
N avyše prácu mali i pracovníci technických služieb, ktorí pomáhali aspoň
ako tak skultúmiť m iesta pri kontajneroch, z ktorých sa sypalo a kypelo
sm etie, najmä pri bytových dom och. Veď kto by si volal technické služby
do dvora svojho rodinného domu, aby mu tam upratali? Veď to stačí urobiť
aj sám! A tak je nam ieste otázka, či by sa správcovia nemali zam yslieť nad
počtom kontajnerov a počtom bytov v dom och. N em ali by ste si kúpiť ešte
aspoň jeden kontajner? -ps-

Nomináda na tenú Stupavana
Redakc/a mesačn/ka Sfupavan
//zác/u d/e/a Morový kr/ž - pamáfvyb/asu/'e pr/ pr/7ež/'fosfZ pre/omu n/'k obeŕ/am morových ep/dém/7
f/'s/'croč/' súfáž na ude/en/'e ceny 4. vdp. Fe//xa M/ku/u, sfupavSfupavana za č/n, d/e/o kforé ského farára za /n/c/ovan/e a ors vo/'/m významom predsf/'ho/ gan/zovan/e obnovy ku/fúrnych a
svo/'u dobu. Vzb/ädom na fo, že
sakrá/nych pam/afok na územf
súfáž sa vyb/asu/e po prvýkráf sú
mesfa Sfupava
kr/'férZá pre pr/h/ásen/e "č/nov"
5. profesora Dr Jána Horeckévo/bé a o /ch ocenen/' rozhodne
ho za ce/ož/'vofné //ferárno - ve
š/'roká č/'ŕafe/šká vere/'nosf prodecké d/'e/o
sŕredn/cŕvom ankeŕy. /Vom/nác/a 6. /ng. V/eru /Vagyovú, r/ad/fe/ku
by sa ma/a ŕýkaf osôb a spo/očDomova dôchodcov za obnovu
nos% kforé vykoná// č/n hodný a údržbu Zámockého parku nas/edovan/a a všeobecného
Vodné pr/ekopy
uznan/'a, svo/'/m konan/m pr/spe//
7. S 7 0 0 P S (Spo/ené frampské
k rozvo/'u a skráš/en/u mesfa Sfuosady ochrancov pr/rody Sfupapava, vykoná// skufok, kforým
va) za organ/'zovan/e podu/af/a
mesfo zvZdZfe/n/7/ a pr/spe// k /eSfupavský š/rák
ho dobrému menu. Súfáž bude
Cena Sfupavana /e symbo//cká,
preb/ehaf v dvoch efapách.
/e pre/'avom všeobecného uznaV prve/ efape súfáže f./, do 75. n/a občanov Sfupav/, n/'e /e f/februára 2007 móžefe do redaknančne dofovaná. Po uzáv/'erke
c/'e pos/e/af svo/'e námeŕy a ná nom/'nác/'e súfáž pokraču/'e dru
vrhy - nom/'nác/'e na ude/en/e hou efapou, kedy sa uskufočn/
Ceny Sfupavana. Pre /nšp/rác/u * vere/'né h/asovan/e formou ankepredk/adáme návrhy redakc/e,
fovýcb //sfkov. D'efo budú uvere/'kforá na ude/en/e Ceny Sfupa nené v mesačn&u Sfupavan v
vana nom/nu/e;
marc/ a v apr/7/ roku 2007 s uve7. pan/ Magda/énu Dov/č/čovú
den/m všefkých nom/novaných.
za nap/san/e "Kráfkebo s/o^n/ka /Va zák/ade b/asovan/a bude Ce
náreč/a s/ovenskébo Záhorác
na Sfupavana ude/ená na S/ávkeho Sfupavskébo", kforý bo/ vy nosfnom ga/akoncerfe v má/'/'
daný v roku 2000
budúceho roku. Spôsob b/aso2. spo/očnosf Povod/e Duna/a
van/'a bude oznámený v marco
za rea//zác/u pro/ekfu Sfav/'d/o vom č/s/e Sfupavana. /Va regna Sfupavskom pofoku za spô u/érnosf súfáže bude dozeraf re
sob rea//zác/e a za c/f//vý pr/sfup
dakčná rada časop/'su Sfupavan
k pr/rodnému prosfred/'u a dona če/e s predsedom redakčne/
fvoren/'e Ma/ébo parku
rady /ng. A Darášom, pr/máfo3. akadem/ckého ma//ara M;/arom mesfa Sfupava.
na Kub/cka za /n/c/ovan/e a rea-

/ísŕoAv

Otázka pre primátora
V súvisiosti s prHevom zahraničného kapitáiu do nášho regió
nu, hoci si to neuvedomujeme, prichádza k významným zme
nám. Krajina, ktorá maia doteraz poľnohospodársky charakter,
sa zo dňa na deň mení na priemysetnú zónu siovenského a ne
bojím sa povedať i stredoeurópskeho významu. Aký majú do
pad tieto zmeny pre naše mesto?
/ng. Daráš, pr/mátor mesta Stupava; Všefc/ urč/'te v/fame záujem
za/van/čnýc/i /nvestorov /nvestovať vysoké č/'astky do rozvoja nášho
reg/ônu. /7/áda// up/atnen/e pre svoj kap/tá/ a naš// ho práve tí/, na
územ/ o ktorom sa všeobecne tvrd/^ že /e ŕo "z/atý trojuho/n/k". Po/o
ba, dopravné s/'eŕe, pracovná s//a - ŕo sú všetko dev/žy ktoré zaváž///
ph /ch rozhodovaní Pre Stupavu a oko//e t/eto /nvest/c/e znamenajú
pracovné pr/7ež/'ŕosŕ/, ož/ven/e bytovej výstavby; rozvoj podn/7ťan/a,
šancu pre rozvoj s/už/eb, /' pr/'/ev obyvate/štva. 7o sú poz/t/va. Práve
študujem rozs/ah/y mater/á/ Štúd/'a urban/st/cko - env/romentá/na štúd/a územ/a medz/ Stupavou a Ma/ackam/. Mater/á/ zada/o M/n/sterstvo ž/'votného prostred/a S P a heš/ všetky vzfáhy a súv/s/ost/ medz/
vzn/7(a/úc/'m pr/emyse/ným parkom a týmto územ/m. Stupavy sa dotý
ka časť označená ako Euro Va//ey juh, kde sa predpok/adá 6500
zamestnancov s prevahou dop/nkovej výroby pre automob//ový
pr/emyse/. Z rozboru dopravných nárokov vyp/ýva, že /en doprava
osobným/ autam/ znamená zvýšen/e počtu áut na cestách o 440
v šp/'čkovej hod/ne, do ce/ého dňa /e roz/ožených dá/š/ch 730 voz/d/e/ - návštevn/Trov Len autobusom sa predpok/adá preprava 7370
cestujúc/ch, čo predstavu/e 23 autobusových spojom dá/š/ch 35
voz/d/e/ zm/uvnej dopravy autobusm/. Pozsah nák/adnej dopravy
pod/ä n/'ekto/ých známych zámerov predstavu/e cca 780 voz/d/e/ (5
tonových) v denných re/ác/ách jednosmerne. Znamená to pre Stu
pavu dá/š/e dopravné zafážen/e. K štúd/7 vypracujeme sfanov/'sko,
v ktorom bude ž/adatj aby bo//' zoh/ádnené naše pr/'pom/'enAy na/má
k r/'ešen/'u dopravy.

Opýtati sme sa...
riaditeľa spoiočnosti DUSPAMA p. Vtadimíra Hoiúbka
Podpa/štúnske zvesí/; Spo/očn osť Duspama na zák/ade
mandátne; zm/uvy podp/sanej
s mestom Stupava správcova/a komuná/ne byty. Na decem
brovom zasadnutý a ešte
predtým v novembr/, bo// pos/anc/ /nŕormovan/^ že spo/očnosť Duspama chce ukonč/ť
svoju č/nnosť v Stupave. Mô
žete sa vy/adr/ť /f dôvodom a
časovému hor/zontu ukončen/a zm/uvy?
V. Hoiúbek: Valné zhromažde
nie vlastníkov spoločnosti na
svojom zasadnutí dňa 14. sep
tembra 2000 rozhodlo o zrušení
prevádzky spoločnosti v Stu
pave k 31.12. 2000. K uvedené
mu kroku sa pristúpilo po zhod
notení ekonomických ukazo
vateľov spoločnosti. Z titulu od
predaja obecných bytov v
zmysle Zákona NR SR č. 182/
1993 Z.z. klesol, a neustále kle
sá, počet bytových jednotiek
spravovaných pre mesto Stupa
va našou spoločnosťou. Nakoľ
ko odmena správcu je stanove

ná podľa počtu spravovaných
bytových jednotiek je zrejmé, že
znížením počtu bytov sa znižuje
aj odmena pre správcu. Tým sa
správa obecných bytov stáva
pre našu spoločnosť ekonomic
ky neefektívnou až stratovou
činnosťou.
Mestskému úradu Stupava sme
koncom roka predložili návrh
dodatku k mandátnej zmluve,
ktorý upravuje zmluvný vzťah
do termínu 31. máj 2001, nakoľ
ko dovtedy bude nutné vysporiadať všetky účtovné a finančné
záležitosti správy obecných by
tov. Dnes t.j. 11. januára 2001
nemám vedomosť o jeho ak
ceptovaní, resp. odsúhlasení.
V prípade neodsúhlasenia pred
loženého dodatku činnosť spo
ločnosti DUSPAMA pre mesto
Stupava skončí 31. januára
2001. Do doby vykonávania
správy spoločnosťou DUSPAMA
môžu sa nájomcovia obecných
bytov obrátiť na nás telefonicky
resp. osobne v sídle spoločnos
ti. Telefónne čísla: 07/64365468,
64362184, 64366902 (fax).

Koiko zap!atíme za feká!?
Vývoz sp/aškov sa v pos/ednej dobe sta/ postrachom pre rod/nný
rozpočet ne/edne/ stupavské/ domácnost/. napr/e/r tomu, že sa
každým rokom pred/žuje kana//začná s/etj n/'e /e jednoduché
odkana/zzovať prevažne z v/astných zdrojov ce/é územ/e mesta. 77^
čo bývajú v bytových domo^ /' t/ kde je kana//zác/a vybudovaná
už/vajú výhody ktoré verejná kana//žačná s/eť poskytuje. Ostatn/ s/
zabezpečujú vývoz sp/aškov na v/astné trovy. 77e z roka na rok naras
tajú a kop/rujú vývoj c/en predovšetkým za P/-/M. V meste vývoz
zabezpečuje Mestský podn/k techn/ckých s/už/eb. Občan/a, na
zm/ernen/e dopadu c/en, a/e predovšetkým v záujme ochrany ž/votného prostred/a, sú zvýhodnení pr/spevkom na vývoz, kto/ý sa hrad/
z rozpočtu mesta. 7reba povedatj že na pr/špevok n/e je ž/adny
právny nárok, že je nadštandardný. Pr/ tom všetkom z n/ektorých
domácnost/ sa odpadová voda dodnes vytráca záhadným spô
sobom rôznym/ trat/vodm/, če/pad/am/ do záhrad /' na komun/kác/e/
Pastom c/en za túto s/užbu, nemožno zdôvodňovať a to/erovať
porušovan/e zásad ochrany prírody a ž/votného prostred/a, a správať
sa ako v stredoveku, kedy sa obsah nočn/kov vy//eva/ z ok/en pr/amo
na u/z'cu / chodcov Veď to je to /sté, /en sa /m púštá pod nohy do
zeme záhrad, do pôdy a spodných vôd, do studn/... Puku na srdce,
z ko/ikýchže studn/ v Stupave / v Másfe sa môžete nap/ť bez obáv z
nejakej cho/ery?/ /Sko je to s vývozom ŕeká/% na to sme sa opýta// r/ad/te/á Mestského podn/'ku techn/ckých s/už/eb Stupava Just/ha M/št/nu.
Stupavan: Poslanci pri schva
ľovaní príspevku na vývoz fekálií
kritizovali sústavný rast ceny za
túto službu. Aký je momentálny
skutkový stav?

J. Miština: Pre porovnanie
uvediem ceny, ktoré platili k 1.1.
2000 - za dopravný výkon trak
tora sme účtovali 595 Sk, a s
dotáciou 359 Sk, za tatrovku
611 Sk, s dotáciou 375 Sk. Mo

mentálne účtujeme za dopravný
výkon - traktora - 668 korún bez
dotácie, s príspevkom od mesta
je to 318 korún. K tejto sume sa
priratáva stočné, ktoré sa účtuje
občanovi vo výške 6,4 Sk/nf
(traktor vyvezie 8,3 n f odpado
vej vody). Za výkon tatrovkou
účtujeme 683 korún, s dotáciu
333 korún (vyvezie 11 nf). Stoč
né sa pripočítava podľa sku
točného objemu.
Stupavan: V rozpočte na rok
2001 schválili poslanci vyšší prí
spevok na vývoz odpadových
vôd z domácností. Ako sa to
prejaví na platbách občanov?
J. Miština: Príspevok, ktorý po
slanci schválili, sa viaže vyslo
vene na zníženie nákladov na
dopravné výkony. V roku 2000
bol schválený príspevok vo
výške 600 tis. Sk a vyčerpaných
bolo niečo vyše 500 tis. korún.
Príspevok na dopravné výkony
predstavoval čiastku 236Sk na
jeden vývoz, pričom bol poskyt
nutý na šesť vývozov do roka pravidelne rozložených. Sku 

točnosť, že nebola vyčerpaná
celá čiastka vyplýva zo sku
točnosti, že časť domácností,
ktoré si dovtedy uplatňovali
nárok na príspevok, sa napojilo
na jestvujúcu kanalizáciu. Počet
ostatných domácností sa ne
zvýšil, aj keď vieme, že v sku
točnosti ide len o časť domác
ností, ktoré nie sú napojené na
kanalizáciu. Teda počet sa ne
zvýšil. Na rok 2001 sa schválil
príspevok vo výške 700 tis. Sk,
čo v praxi znamená príspevok
na jeden vývoz vo výške 350
korún pri šiestich vývozoch
rovnomerne rozložených na
celý kalendárny rok. Znamená
to, že pri vývoze napríklad 40 kubíkovej žumpy nie je možné
naraz uplatniť viac príspevkov
ako jeden. Podmienky pre po
skytnutie príspevku sa nezme
nili - týka sa rodinných domov,
ktorých majitelia neboli vyzvaní
k napojeniu sa na verejnú kanal
izáciu, samostatných bytových
jednotiek označených popis
ným číslom a nepoužívajú sa na
podnikateľské účely.
-ps-

Knižnica Ruda Mórica v Stupave
oznamuje svojím čitateľom, predovšetkým študentom, že knižnica
bude ZATVORENÁ do 31.1. 2001 a to z dôvodu inventarizácie
knižničného fondu.
Páve! Stezák, riaditeľ M sKS Stupava

Kamióny po diaľnici
Nad štátnou cestou visí dvoj
jazyčný nápis oznamujúci vodi
čom kamiónov, že Stupavčania
im odporúčajú využívať diaľnicu.
Legislatívna úprava - zavedenie
krátkodobých diaľničných zná
mok, zatiaľ nepriniesla žiadnu
zmenu. V Malackách sa pred
Vianocami konalo protestné
zhromaždenie so zatarasením
štátnej cesty. Napriek záujmu
médií a spôsobenému rozruchu
sa nič na situácii nezmenilo.
Jediný spôsob, ako obmedziť
premávku kamiónov po tejto
ceste je systém obštrukcií, ktoré

znepríjemnia život vodičom a
majiteľom kamiónov, čo by
malo zmeniť ich rozhodovanie v
prospech jazdy po diaľnici.
Všetky riešenia sú zatiaľ v rovine
možného a závisia od dobrej
vôle prevádzkovateľov kamió
novej a nákladnej dopravy. Vo
štvrtok 18. januára sa stretne
petičný výbor, ktorý organizoval
petíciu za obmedzenie kamió
novej dopravy v Stupave. Roz
hodne o dálšom postupe a
inštitúciách, ktorým bude petí
cia odoslaná. O dálšom vývoji
budeme informovať.
- ps -

Oznam
Mesto Stupava - Mestský úrad Stupava, ako príslušný orgán štát
nej správy ochrany ovzdušia, upozorňuje všetky podnikateľské
subjekty pôsobiace na území mesta, ktoré prevádzkujú malé zdro
je znečisťovania ovzdušia, na ich povinnosť, vyplniť oznámenie o
prevádzke takéhoto zdroja v termíne do 15. 2. bežného roka.
Tlačivo pre toto oznámenie, tvoriace prílohu platného VZN č.
4/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, je potrebné do
uvedeného termínu doručiť poštou, alebo osobne do podateľne
MsÚ. Tlačivo oznámenia si podnikateľské subjekty môžu vyzdvih
núť na MsÚ, kancelária č. 8 na prízemí.

investičné akde v roku 2001
Stupava - Mestské zastupiteľstvo na decembrom zasadnutí
schválilo investičné akcie, ktoré sa budú realizovať v roku 2001.
Dvojročné skúseností ukázali, že uskutočnenie investičných
zámerov úplne závisí od naplnenia rozpočtových príjmov. Ani strik
tné opatrenia a snaha investovať zdroje získané z predaja majetku
mesta nepomohli v situácii, kedy sa už schválené odpredaje nere
alizovali pre nezáujem zo strany kupujúcich. Poslanci sa snažili
zahrnúť do investičnej výstavby najmä tie akcie, ktoré sú projekto
vo pripravené, pri ktorých prebehlo alebo prebieha územné
konanie a predovšetkým, aby boli finančne zabezpečené. Plán
investícií na tento rok pripravoval rád pracovníkov, zodpovednosť za
ich prípravu a realizáciu je na oddelení výstavby a životného
prostredia, ktoré od 1. septembra 2000 vedie tng. Jozef Blažek.

Rozlúčili sme sa
V stredu 20. decembra 2000 sme sa na mástskom cintorí
ne naposledy rozlúčili s pánom Jozefom Gašparovičom, bý
valým dlhoročným poslancom Mestského zastupiteľstva
v Stupave. Počas svojho pôsobenia v zastupiteľskom zbore
ctil povinnosti vyplývajúce z poslaneckého sľubu a pričinil
sa o rozvoj mesta. Ako zástupca pochádzajúci z Mástu pre
sadzoval záujmy i potreby obyvateľov tejto časti mesta.
Skromný v slovách, rozvážny v činoch - tak nám zostane
zapísaný v pamätiach. Česť jeho pamiatke!

Narodili sa:
Lukáš Sedláček
Karin Kamrlová

Štatistika:
počet obyvateľov
k 31.12.1999:

Opustiii nás:
Jozefa Matulníková
Ferdinand Jánoš
Jozef Gašparovič
Antónia Takáčová
Anastázia Starková
Mária Vengová
Mária Mihaličová
Štefan Veselý

8057

narodené deti:

65

prisťahovaní:

214

odsťahovaní:

109

zomrelí:

141

počet obyvateľov
k 31.12.2000

8086

realizovala firma Bognár s.r.o. .Stavba prebieha po etapách,
predtým bola odkanalizovaná ulica Mierová, vybudované prepoje
nie Kolónia - ČOV (zberač "B"). V roku 2001 za podmienky, že budú
naplnené príjmy mesta a pri poskytnutí dálšej nenávratne pôžičky z
Fondu vo výške 5,7 mil Sk sa bude pokračovať odkanalizovaním
ulíc Dlhá, Sládkovičova, Bernolákova, Wolkerova a Robotnícka. V
rozpočte mesta sa uvažuje pre tieto investície s čiastkou 2,5 mil Sk.

Vypísaná verejná súťaž
Mesto Stupava vypísalo verejnú súťaž na dodávateľa stavebných
prác - predĺženie kanalizačného zberača "A", t.j. vybudovanie kanal
izácie od Domova dôchodcov po ulicu Rímsku. Predpokladá sa, že
spoločnosť DURA, bude financovať časť kanalizácie od kapustárne
po ulicu Rímsku, aby sa napojila na jestvujúcu kanalizačnú sieť. Na
vlastné náklady vybuduje tlakové potrubie, prečerpávaciu stanicu,
ktorá bude slúžiť na prečerpávanie odpadových vôd aj z odkanalizovanej obytnej časti Pažiť. Pri kladení výtlakového potrubia mesto
položí do ryhy gravitačné kanalizačné potrubie pre odkanalizovanie
domácností. Stavba, podľa podmienok verejnej súťaže, bude
ukončená v júli 2001.

Odkanatizovanie Kremenice

Kanaiizácia Koiónia

Plánované je i pokračovanie odkanalizovania lokality Kremenica.
Práce, ktoré zatiaľ skončili pri parcele s individuálnou bytovou výs
tavbou, budú pokračovať po ulici Karpatskej smerom k amfiteátru
Borník. Opäť bola podaná žiadosť na príspevok z Fondu vo výške
10 mi) korún. Celá akcia predstavuje náklady 20 mil korún. V tejto
časti mesta sú odkanalizovaná ulice Marianska, Školská, napojená
je ulica Martina Benku.

Rozsiahla investičná akcia Kanalizácia Kolónia sa buduje už
niekolko rokov. V minulom roku mesto získalo z Fondu životného
prostredia nenávratnú pôžičku vo výške 3 milióny korún na
budovanie kanalizácie v tejto časti mesta. Z mestskej pokladnice
bolo preinvestovaných vyše jedného milióna korún. Odkanatizované boli ulice Železničná (dokončenie), Veterná a Dlhá. Stavbu

V tomto stručnom prehľade sú uvedené ten niektoré investičné
akcie, ktoré sa svojím rozsahom a významom dotknú velkej časti
obyvateľstva. Vo všeobecnosti treba povedať, že sa pracuje na ich
príprave, ich realizácia je závislá od vývoja finančných zdrojov
mesta.
-ps-
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