VYDAVA MESTO STUPAVA
P r /m a ŕ o r

/n fo r m u je

Pr/pravM /e s a p ro /e M p e š e / z ó n /
V súv/s/osŕ/ s prob/émam/ 0 A0/0 uzaŕvoren/'a "u//ČAy" prechodu z
/-//as/ne/ u//ce na Mar/ansAú pr/'máŕor navrbu/e Aomp/exne vyr/'eš/'ŕj
vráŕane reAonšŕruAc/'e ŕzv. Vyhná/Aovu u//ČAu, Aŕorá /e známa nay'má v
čase daždov pr/va/m/ vody a bahna sŕeAa/úc/ch až z v/'nohradov v
/oAa//ŕe Kremen/'ca. ReAonšŕruAc/a ŕe/ŕo ŕ/che/ u//ČAy, Aŕorá ŕaAŕ/ež
spá/a Mavnú u//cu s Mar/'ansA-ou by spoč/va/a v úprave ^omun/Aác/e,
chodn/Tro^ vybudovan/ odvodov dažďové/ vody, reAonšŕruAc/7/esŕvu/úceho zberača daždbve/ vody úprave o/ro/za /' osveŕ/en/a ŕe/ŕo u//ce,
Aŕorá by sa ŕaA moh/a sŕaŕ' uAážAovou pešou zónou. Súčasne sa
uvažuje /' s obnovou buc/ovy v Atore/ s/d// mesŕsAá po//č/'a a úpravou
/e/ oAo//a, vráŕane auŕobusove; zasŕávAy pr/ Marošov/.

Z m /u v a p o d p /s a n á
/Va záA/ade uznesen/a mesŕsAébo zasŕup/ŕe/šŕva bo/a schvá/ená
Aúpno predajná zm/uva na odpredá/ pozemkov v /oAa//ŕe Mo//grunŕy
amer/cAe/ spo/očnosŕ/ DL/R^. Zm/uva bo/a podp/šaná dňa 72. sepŕembra a mesŕo ŕýmŕo odpreda/'om z/sAa/o 8,3 m// Aorún do rozpočŕu. Rea//zác/ou preda/a sú nap/nené rozpočtované Aap/ŕá/ové pr/)'my.
7ymŕo /e zabezpečené ŕ/'nancovan/'e scbvá/enýcb /nvesŕ/čnýcb aAc//
pre roA 2000 oŕázAou /e, č/ sa za ŕa/f AráŕAe obdob/e doAážu aAc/'e
pref/nancovaŕ'a ŕ/ež zrea//zovaŕ!
Výhodou ŕe/'ŕo ŕransa/rc/e pre mesŕo /e sAufočnosŕj že spo/očnosŕ'
DL/R/S sa bude pod/e/aŕ' na f/nancovan/ výsŕavby Aana//zác/'e. Od
Domova dôchodcov po u//c/ R/msAu bude sŕavbu financovať mesŕo
a odAana//zovan/e u//ce Ma/acAe/ až po ob/eAŕ fabn'Ay zaf/nancu/e
spom/naná spo/očnosŕ! P/ánovaný ŕerm/h pre doAončen/'e výsŕavby a
spusŕen/e výroby /e sepŕember roAu 2007. V prvej eŕape ŕu bude
zamesŕnaných oAo/o ŕn'sŕo pracovn/Aov.

P ro s ŕr/e d ^ y z ŕo n ď u
/\Ao sme už /nŕormova//' mesŕo z/š/ra/o f/nančné prosŕhedAy vo výšAe
3 m//. Aorún z fondu ž/voŕnébo prosŕred/a. Doŕác/a /e úče/ovo v/azaná
na výsŕavbu Aana//zác/e v /oAa//ŕe Ao/ón/a, Ade vzmys/e zm/uvy mus/'a
byŕ'prosŕn'edAy pre/'nvesŕované do 75. decembra ŕ.r Mesŕo /e povin
né pod/e/aŕ' sa na /nvesŕ/čne; aAc/7 č/asŕAou 7 m/V. Aorún. V ráme/
ŕohŕo pro/eAŕu budú odAana//zované u//ce - časŕ' Že/ezn/čne/ u/., Veŕemá u//ca a časŕ' u//ce D/há po M/erovú u//cu. Sŕavbu rea//zu/e
spo/očnosŕ'Bognár sysŕémom R/e - LOC D/V 300 mm, naAo/ľfo v ŕe/ŕo
časŕ/ mesŕa /e vyso/rá spodná voda. Mesŕo uvažu/e v budúcom roAu
zobraŕ' úver na doAončen/'e odAana//zovan/a ce/e/ Ko/ón/e. Súčasne
sa zača/a výsŕavba Aana//zác/e na u//c/ KarpaŕsAá a ŕo od ŕzv. Vybná&ove/ u//ČAy /de o b/avný /rana//žačný zberač, na Aŕorý sa v roAu
2007 napo/'a u//ce KráŕAa, C/'nŕor/nsAa a V/nohrads/rá. V budúcnosŕ/
sa predpoA/adá, že sa na Aana/zzácz'u napo/a novobudované u//ce Lúčna a Javorová.

S p o /o č n ý p o s ŕ t/p ú s p e š n ý
Z/'sAaŕ' prosŕr/edAy z fondu /SP/S bo/o b/avným c/e/om Združen/a pre
výsŕavbu Aana//žác/e oAresu Ma/acAy, v Atorom /e združených 20
obe/' 7Veŕo pred/ož/7/ spo/očný pro/eAŕ, Aŕorý r/eš/ od/fana//zovan/e
obe/. Do súŕáže bo/o pr/b/ásenýcb 727 projeAŕov, do užš/ebo výberu
sa dosŕa/o 24 pro/e/fŕov a /en 70 pro/eAŕov medz/ Aŕo/ým/ /e /' ŕenŕo
náš, vybra/o M/n/sŕersŕvo ž/'voŕnébo prosŕred/'a Au scbvá/en/u.
F/nančné memorandum, Aŕoré podp/'su/e FL/ a SR, predpoA/adá
schvá//ŕ' f/nančnú podporu pre pro/eAŕ na roA 2007. Mesŕo v ráme/
Združen/a požadu/e na dobudovan/e Aana//zác/e č/asŕAu 60 m/V.
Aorún.

C!SLO 10/2000

Hlbšie sa zamyslieť a konať
a oŕózn/Ay n aj /ýw, čo
v/ŕMŕf?e roŕ</ v oA/as/; Joproty v
-SíMpave syvo/a/o /rog/cM Mc/a/ojľzo

.yo&oŕy 74.
v

ŕ/o M aw c/ M/ŕcŕ
^Wi/o Ár

áŕoprovwe/ Ao/;'z/7, A/orc/'

Ao/o

í/o Dgv/M^Áre/
/Vove/' Ks; a /?/avMŕ AL4A//Ó/VX A/ay/-

^Áre zíMŕi%?ŕŕe/yŕvo a í/o/?rawá Árow/'^/'a ^a MZ
roÁr /?ro/)/ť/Mow zao^era/M aviaÁr v^/cí/oZr, a^po/? v /?fŕ-

paJg /g/7o

y'e /?:v/osý.

Á*owpe/f/?/wýw 0rga/70/M - správe

í/a'a/o.S'ľ,
wAo/o
/o pr/Zŕí
a
Pozr/wc .ya
jAór Ma pro^/e/n, A/o/y o/:rozM/ŕ
zí/rav/e a f; vo(y
viŕŕAýc/?. Dov
zarbžg/;o.?ľ Á;ow^ŕ7^óc/'/
Ár .svo/'wM
vrcAo/M.
<T*/Ao /n'aľ <3 wôže
pwľÁr ďo/^/w /;o//z;'Jw.
MŽ/e/*az
<%ŕ/7:ŕ

y'ť ^á/o ÁrowMŕn'Árác/'a /pre/bz^MÓ <?

<7^/owoA/7/w/ ŕa/r, žť
cAoí/ec .s; wMj/ čŕoAre

č; y/

rMÁrwe prg/'yľ

cŕe.sŕ sa /roží/c neiew/e zí/á ŕyľ/z^aA?č/:c ^á/r/aJ^e. ^e/wa/ôrya
Mýw sMow, ŕTefafďery - ^a sa názor
rozc/?áďza, par^ovaw/g po o^/JvocA
sŕraHác/? ces/^ za//a/' /?/'Ár?o nezrnš/7
preŕože wewáwg oí&ľavMa par^ova*

c/e p/oc/?ľ. Na vše^Áro /g o^oveJ', /e/;
n'gien/g ŕ?;'gy'e žía^e. /ís/ Ay swe sa
newa//' MspoAo/'/ľ s (ýw.žg waš^as//e
swe /o M<?/)o//' A/X
swe v ŕaÁrom/o
jMc/?:/ "A!fwo/!:íč'Mos/;'"p/sa/; o ŕow/o
proč/ewe pos/eí/MýÁrra/, WMS/-We
n/ečo MroA/ľ. ľse/c/ spo/oč-ne.

c/M Árow/?//AM/M Má/r/oJwe aM/owo/)/Vy,

-ps-

Oznámenie mesta Stupava
o dňoch a m i e s t e k o n a n i a r e f e r e n d a
AfRSTO 5TÍZR4t^4 oz^a/MM/ť, že

7. 7íe/ere/!í/M/M sa asAa/oč/:/ í/^a
77. /!ove/MAra 2000 p čase aí/ 7. CC
/?o</. í/a 22.0C Aoí/.

2. A7/es/ow ÁrowaM/'a re/érewí/a v
oArsAa č. 7 ye A/es/'sAý áraí/ C ap o 
va, 7//aw á 7/24, pre oprávnených
občanov Aýva/Mc/c/? v a/.D ražs^evná, Da^//ansÁra, /ľ A^osŕAra, J//ewn/cÁrc/?o, Á*a//nč/aÁrova, Lesná, A7a/acM, ná/n.
TVová, D/?ora, Paž/7ná,
Po/'ná, Pr; ,4rŕezsÁre/ s/aí/n/, P/wsÁra, ^ŕ/P De/wáreň, DD, 77/avná,
náw. M P. Ác/anŕÁra, Pa/vars7ra,
J/ovensArá, náw. sv. 7ro/7ce, ParA,
P r/ Porn/ÁrM
3. Aíŕesŕon? Áronan/a re/erení/a v
o&rsAa č. ^ ye A*/aA í/ôcAoí/cov,
Á^ápe/'ná a/, č. 2, pre oprávnených
občanov z a/. Pezračova, PŕŕánÁrcvá, Paáova/e/sÁrá, Pe//s/rá, Á^r/žna,
AVarcheggsArá, P r/ ATa/'er/, P r/ Po/oÁra,
C/?a/apÁra, ZewonsÁrá, /ígáŕová, Perno/á^ová, Cen?enľárens/rá,
D/7zá, J. Á*rá/á, ÁľaÁrač/nova, Á^ápe/'ná, L/pová, A//erová, PoAo^n/cÁra,
.S'/ááÁrov/čova, 7ovárensÁrá, H{/ans/reho, Pé^erná, Wr^/Árerova, ZáAraáná, Zahárňa
4. Af/esŕow Lonan/a re/erení/a v
o&rsAa č. 2 ye Z á A /a ^ á š/co/a ^/apava, ^/ro/sAá a/. 2 pre oprávne
ných občanov a/. C/n/or/nsAa, Afarpa^sÁrá, A^ráŕAra, A/á/ý 77a/', A7ar/ansÁra, A/TynsM, M PenAa, ŕ/a á/e/och, Po á Á*re/nen/coa, Pažová,

^Aro/sLá, ľŕnohraí/s^á, Zí/ravoŕn/cÁra, Polová, Oev/nsTra cesŕa, Do/ná,
/7o//cho, 77v/ezáos/avova, Cárova,
ZáhawensÁrá, Že/ezn/čná, W .
3. Oprávnený oččan was/ /na/ pr/
sehe áo/r/aá /o/ožnos/z /oAč/ansAy
preaAaz, vo/'ensÁrý prea^az/, A/or^w
sa preaMže oÁrrsÁrove/'^ow/s// pre
re/érenáam a h/asovac/preaÁraz, a Ár
/na Z?o/ yyáaný.
6 .7Va zahezpečen/e por/aáÁra a áôsŕo/neho pr/eheha h/asovan/a v
w/es/nosŕ/ na h/asovanŕe ye Aažaý
pov/nný r/aá/ŕ'sa poÁyn/n/prea'sea'/v
oTrrsAove/' Árow/s/e pre re/érení/aw.
7. Á*až<7^' oprávnený ohčan sa was/
p reá h/asovan;7n oáohraľ áo pr/es/ora arčeného na áprava h/asovac/ch Ps/Árov, /naÁr wa o/rrsÁrová
Áro/n/s/a pre re/érenáaw h/asovan/e
nea/nožn/.
& Zoznawy oprávnených oAčanov
veá/e A/es/sAý a ra á v Aapave,
Áranc. č. 3. F ŕe/'ŕo Árance/ár// ľ/ež
/nožno reAr/a/novaľ pr/paáne nezrovna/osľ/ v zoznawoch, aÁro a/' z/aáaľ vyáan/e h/asovac/eho preaAraza. ^ á a n /e h/asovac/eho pretv^aza
z/aáa oprávnený ohčan v pr/paáe,
že sa nehaáe fnócľ ZMČas^n/ľ h/asovan/a v na'esŕe /rva/ého hyá//sÁra, /.y.
v oÁrrsTra, Aáe ye zap/saný v zoznan?e.
K Aapave áňa 27. P. 2000
/ng. /Inŕon Darás, v. r
pr/'/ná/or wes/a

Zasadalo mestské zastupiteľstvo
Vo Štvrtok 21. septembra sa konalo v zasadacej miestnosti mestského úra
du riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Stupave. Rokovanie
viedo! primátor a prebiehaio podľa nasiedovného programu: sľub posianca, kontroia uznesení, rozbor hospodárenia mesta a príspevkových or
ganizácií za L poirok 2000, stanovisko HK k predioženým rozborom hospo
dárenia, správa o prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícií v podmien
kach samosprávy mesta Stupava za L poirok 2000, hospodárenie MsPTS v
rokoch 1998 - 1999 a nakladanie s príspevkom, hospodárenie na skiádke
odpadov, inventarizácia, VZN č.4/2000 o popiatkoch za znečisťovanie maiými zdrojmi znečisťovania na území Mesta Stupava - návrh, poskytnutie
úveru z PKB, a.s. Maiacky na rok 2001 - návrh, odmeny primátorovi mesta
a HK mesta za H. štvrťrok 2000 - návrh, veci majetkové, interpeiácie, rôz
ne, návrh uznesenia, záver.
Sľub posianca
rozborom hospodárenia vzali na ve
Pán Viliam Gašparovič zložil do rúk
primátora m esta sľub posianca m est
ského zastupiteľstva. N astúpi! na
miesto poslanca Ing. Jozefa Blažeka,
ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu,
nakoľko bol prijatý do funkcie vedú
ceho oddelenia výstavby a životného
prostredia Mestského úradu Stupava
(nezlučiteľnosť funkcie s výkonom
poslaneckého mandátu).

Rozbor hospodárenia
Rozsiahlymi materiálmi sa zaoberala
finančná komisia a následne mestská
rada, ktorá odporučila poslancom
vziať materiál na vedomie. Svoje sta
novisko k rozborom predložila hlavná
kontrolórka (HK) mesta Ing. Jankovíchová. Rozpočtované príjm y mesta
boli k polroku plnené na 44,7% . V
oddieli kapitálové príjm y (príjmy z
predaja majetku m esta) bola rozpoč
tovaná čiastka 9,2 mi! korún, pričom
odpredaj pozem kov schválených v
rozpočte nebol realizovaný. Mimo
rozpočtových zdrojov bol schválený
odpredaj pozemku v lokalite Moligrunty v objeme viac ako 8 mil. ko
rún. Za sledované obdobie bol odpre
daný majetok v hodnote 1,5 mil. ko
rún, čo predstavuje plnenie 8%. Táto
skutočnosť výrazne ovplyvňuje reali
záciu investičných akcií mesta, na
ktorú boli prostriedky z odpredaja ur
čené. Čerpanie výdavkov bolo plne
né na 41%. Príspevková organizácia
mesta - Mestské kultúrne stredisko
dosiahlo za sledované obdobie príjmy
(vrátane príspevku) vo výške 49,6%
rozpočtu, sklz z časového hľadiska je
u príjmov z podnikateľskej činnosti,
kde je plnenie len na 38% Náklady na
činnosť boli vynaložené v objeme
43,3% plánovaných výdavkov. V ýno
sy Vodární a kanalizácií mesta Stupa
va predstavujú 51,8% , náklady sa čer
pali vo výške 46,6% rozpočtu. M est
ský podnik technických služieb dosia
hol výnosy vo výške 52% rozpočtu,
náklady boli plnené na 48%. Z roz
počtu m esta bol organizácii poskyt
nutý príspevok na verejnoprospešné
práce v objeme 1,357 mil Sk (50,6%),
pričom výkony MsPTS vo vzťahu k
mestu boli vyššie o 1M tis. korún. Vo
vzťahu ku skládke HK konštatovala,
že náklady vynaložené na prevádzku
skládky prevyšujú príjm y a tým i od
vody do rozpočtu mesta (plnenie na
44,4%). Poslanci pripom ienky HK k

domie. Okrem iného uložili prednost
ke MsÚ prehodnotiť zriaďovacie lis
tiny príspevkových organizácií z hľa
diska rozdelenia ich činností na hlav
nú a vedľajšiu (podnikateľskú) čin
nosť.

covaná novelizácia VZN č 2/1997.
Poslanci m ateriál schválili. Úplné
znenie VZN prinášam e na strane 4.

Mesto požiada o úver
Na základe uznesenia m estskej rady,
ktorým sa odporúča m estském u zas
tupiteľstvu schváliť poskytnutie úve
ru vo výške 20 m iliónov korún spolu
s určením investičných, ktoré budú z
úveru financované (predpokladá sa
výstavba kanalizačnej siete). Poslanci
m ateriál prerokovali a zobrali na
vedomie s tým, že sa musí vykonať
prieskum úrokových podm ienok v
najmenej troch bankových ústavoch,
vy špecifikovať
m ajetok
m esta,
ktorým sa bude ručiť banke a určiť
formu splácania úveru. Zastupiteľstvo
sa touto problem atikou bude zaoberať
na svojom najbližšom zasadnutí.

Veci majetkové
Správa o prešetrovaní sťažností
Správu o prešetrovaní a vybavovaní
sťažností a petícií v podmienkach sa
m osprávy M esta Stupava za I.polrok
2000 vypracovala a predložila HK
mesta. Za sledované obdobie bolo do
centrálnej evidencie HK postúpených
30 podaní z toho: 25 sťažností (z toho
4 anonymné), 1 petícia, 2 opakované
sťažnosti, 2 opakované sťažnosti z ro
ku 1999. Podľa obsahu a zamerania sa
sťažnosti týkali nasledovných problé
mov: znečisťovanie životného pro
stredia 9 a 2 opakované, chov zvierat
(2 a 1 opakovaná), stav resp. uniestnenie stavby (6), m ajetkové vzťahy
(3), rušenie nočného pokoja (1), ruše
nie užívacieho práva bytu (2), neo
právnený výrub stromov (1), nespo
kojnosť s postupom pri odpredaji by
tov (1), dopravná situácia - petícia (1),
odvodnenie ulice F. Kôstku - opako
vaná z roku 1999 (1). Postup pri pre
šetrovaní a vybavovaní sťažností bol
nasledovný: v zákonom stanovenej
lehote bolo vybavených 14 sťažností,
po lehote bez požiadavky o predĺženie
lehoty boli 2 sťažnosti, 5 sťažností a 1
petícia boli odstúpené v zm ysle zá
kona na doriešenie a vybavenie v
zm ysle príslušnosti, nevybavených
bolo 6 sťažností a 2 opakované sťaž
nosti z roku 2000, nevybavená je opa
kovaná sťažnosť z roku 1999. Poslan
ci m ateriál zobrali na vedomie a ulo
žili prednostke MsÚ zabezpečiť o d - '
stránenie zistených nedostatkov vy
plývajúcich zo správy.

O popiatkoch
za znečisťovanie ovzdušia
Poslanci prerokovali návrh VZN č.
4/2000 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťova
nia na území M esta Stupava. Návrh
uviedol predseda kom isie životného
prostredia Ing. Ľ. Žiak. N a základe
zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o po
platkoch za znečisťovanie ovzdušia,
ktorý je účinný dňom 1. 1. 2000 sa
zmenili niektoré podm ienky týkajúce
sa výšky poplatkov za znečisťovanie
ovzdušia. Z tohto dôvodu bola vypra

V tom to bode poslanci prerokovali
prevod bytov do osobného vlastníct
va formou kúpno - predajných zmlúv
uzatvorených medzi M estom Stupava
ako predávajúcim a kupujúcim i žiadateľm i užívateľm i bytov v
bytových domoch na ul. Bezručovej
994/23 a 994/25. Ďalej boli odsúh
lasené
odpredaje
pozem kov
žiadateľom - občanom. MsZ okrem
iného odsúhlasilo odpredaj časti
pozemku v lokalite pri bývalom DZP
na ul. Mierovej o vým ere 10 612 m*
firme Koresta s.r.o. pre účely vybu
dovania obchodu, bytového dom u s
garážami, detského ihriska a skla
dového hospodárstva s m anipu
lačným priestorom. Schválený bol aj
odpredaj časti pozem ku v lokalite pri
firme Tondach v Stupave o výmere
2.500 m ' firm e JU R K I-H A Y TO N
s.r.o. pre účely vybudovania čerpacej
stanice a ostatných služieb pre
motoristov. Vo veci odpredaja po
zemkov v lokalite M oligrunty (bývalá
kapustáreň) firme DURA boli upresnené uznesenia vzhľadom na prečís
lovanie parciel. Ponuku firmy Busi
ness Services Slovakia na zveľadenie
kúpaliska poslanci pre jej neúplnosť
stiahli z rokovania.

Interpeiácie
V interpeláciách vystúpili poslanci k
nasledovným problémom: PhDr. Chaloupková požiadala o vysvetlenie
postupu a stanovenie kritérií podľa
ktorých boli prijímaní nezam estnaní z
úradu práce na verejnoprospešné prá
ce. Poslanec Ing. R. Draškovič žiadal
zabezpečiť prísnejšie a častejšie kontoly dodržiavania dopravného znače
nia "Zákaz vjazdu vozidiel nad 7,5 t"
umiestnenej na ulici Záhum enskej,
zabezpečiť funkčnosť verejného os
vetlenia na ul. Železničnej, žiadal,
aby mesto požiadalo štátnu políciu o
častejšiu kontrolu dodržiavania rý
chlosti na ul. Železničnej. Poslanec P.
Kubíček žiadal, aby mesto oslovilo
kompetentné štátne orgány vo veci
distribúcie drog v našom m este a tiež
zabezpečilo uvedenie chodníka pri

stavenisku vedľa budovy m estského
úradu do pôvodného stavu. Poslanec
J. Valachovič žiadal o informáciu, či
rekonštruované byty (po požiari v r.
1999) na ul. Dlhej sú už obývané pô
vodnými nájomníkmi a tiež o výšku
nákladov vynaložených na rekon
štrukciu. Poslankyňa A. Hricová žia
dala preveriť m ožnosti, akým i by
mohli stavebníci nepochádzajúci zo
Stupavy prispieť na výstavbu infraštruktúry mesta. Ing. Ľ. Žiak žiadal
preveriť prevádzkovanie autovrakoviska na ul. Hviezdoslavovej z hľa
diska rušenia nočného pokoja a tiež
žiadal prehodnotiť činnosť mestskej
polície. MUDr. V. Erdélyi žiadal, aby
m esto začalo uvažovať o výstavbe
bytov pre mladé rodiny a prestárlych
občanov. Poslankyňa M. Stríbm ská
žiadala nastaviť mestský rozhlas v lo
kalite od Potravín Nezník na ul. Záhu
menskej a tiež zabezpečiť čistenie ka
nála v časti Mást. Poslankyňa Z. Hasonová žiadala zabezpečiť odstráne
nie vrakov pri farskom kostole, podať
inform áciu o tom, kto na m estskom
úrade sa venuje róm skej p ro b 
lematike, žiadala riešiť problematiku
parkovania na Hlavnej ulici.
Rôzne
Prim átor informoval, že od 1. septem
bra 2000 funkciu vedúceho výstavby
a životného prostredia vykonáva Ing.
Jozef Blažek. Ďalej informoval o kro
koch vykonaných v rámci Združenia
m iest a obcí Záhorskej oblasti, Zdru
ženia m iest a obcí Malokarpatskej ob
lasti, Regionálneho združenia obcí
Podunajskej oblasti v otázke územ no
správneho členenia Slovenskej repub
liky. Predložil návrh uznesenia, kto
rým Mesto Stupava žiada o začlene
nie do VÚC spolu s hlavným mestom
SR Bratislavou. Poslanci uznesenie
schválili. Primátor informoval o petí
cii občanov, ktorí nesúhlasia s uvažo
vaným projektom výstavby piatich
polyfúnkčných domov v časti jestvu
júceho ihriska patriaceho MŠ J. Kráľa
v Stupave. M estská rada petíciu pre
rokovala dňa 5. septembra a odporu
čila využiť časť odčleneného pozem 
ku na vybudovanie verejnej zelene.
Poslanci sa stotožnili so znením petí
cie. Poslanci prerokovali žiadosť p.
Minarovičovej, prevádzkovateľke bý
valého m estského stravovacieho stre
diska, v ktorej žiada o prehodnotenie
výšky stravnej jednotky. Žiadosť bude
prerokovaná sociálno - zdravotnou
kom isiou s upresnentm kalkulácie
cien. Prim átor mesta oboznámil po
slancov s petíciou občanov, v ktorej
vyjadrili nesúhlas s uzatvorením
"uličky" medzi Hlavnou ulicou a uli
cou M arianskou. V petícii žiadajú
preluku okamžite spriechodniť a dať
do pôvodného stavu. Táto problem ati
ka bola riešená na zasadnutí MsZ dňa
28.10.1999. neprešiel vtedy návrh na
vyhlásenie verejného záujmu vo vzťa
hu k užívaniu uličky, ktorá sa nachá
dza na súkromnom pozemku. V prí
pade vyvlastnenia alebo iného obme

dzovania práva užívania majiteľom
pozem ku by sa mesto dopustilo poru
šenia Listiny základných práv a slo
bôd. Poslanci poverili vedúceho od
delenia majetku mesta, aby na Okres
nom úrade v M alackách, katastrálny
odbor, preveril vlastnícke vzťahy k
predmetnej veci. K tomuto rozhodnu
tiu dospeli- aj na základe sťažnosti p.
F. Madera, ktorý bol na rokovaní prí
tomný. Následkom oplotenia a uzat
v orenia pozem ku nem á prístup k

svojm u pozem ku a ako jeho majiteľ
ho nem ôže užívať. Pán Mader, ako
domový dôverník bytového domu na
ulici Železničnej žiadal MsZ, aby
vyčlenilo finančné prostriedky na
úpravu príjazdovej kom unikácie k
bytovém u domu, nakoľko táto komu
nikácia nie je prispôsobená premávke
nákladných automobilov, ktoré sme
rujú k novostavbám na ulici Hollého.
Prim átor po prerokovaní všetkých
bodov programu rokovanie ukončil.

Skiádkovanie postupuje podlá projektu
Niektorých občanov prekvapí! pohľad na tú časť Stupavy, v kto
rej sa nachádza skiádka odpadov - Stupava Žabáreň. Zrazu boia
"vidieť* - vyčnievaia nad terén ako ve!ká bieia až pestrá masa,
uskiadneného odpadu. Na postup pri skiádkovant a prevádzke
skiádky sme sa opýtaii vedúceho prevádzky Skiádka odpadov
Stupava - Žabáreň p. Petra Kráia.

SŕMpavan;/Wfoŕungu;epfeľáďzka sk/ádky
R Krá): Skládka v Stupave je
budovaná a prevádzkovaná ako
riadená skládka odpadov ))!.
stavebnej triedy. Typ tejto sklád
ky umožňuje ukladanie aj ne
bezpečných odpadov, ktoré sa
však od ukončenia zmluvy s
bratislavskou firmou OLO (r.
1997) v Stupave neskládkujú.
Povoleniu prevádzky predchá
dza povinnosť prevádzkovateľa
splniť rad opatrení, ktoré ukladá
zákon a príslušné orgány, ktoré
skiádkovanie povoľujú. Všetky
tieto povinnosti, technické a or
ganizačné normy prevádzkova
nia sú splnené. To platí aj o nor
matívoch týkajúcich sa ochrany
životného prostredia. Momen
tálne je skládka zavážaná pre
važne komunálnym odpadom,
stavebnou suťou a zeminou na
prekrývanie.
Sfupavan; Mavýšen/e odpadov
na sk/ádke vzbud/Vo dojem, že
už /e zalezená a vyvo/a/o a/ oŕázky o /e/ budúcnosŕ/, č/ skuŕočne
/fapac/ŕne posŕač/do p/ánovaného roku 2075?
R Krái: Skiádkovanie sa robí
podľa projektu, ktorý vypracova
li odborníci z tejto oblasti. Teda
nie je živelné, ale zodpovedá ur
čitým stavebným normám a
predpisom. Podľa projektu výš
ka skládkovaného odpadu má
dosiahnuť kótu 188, čo je výško
vý bod a v porovnaní s úrovňou
terénu pri vstupe na skládku ide
o prevýšenie do 10 metrov, čo je
na plochu 14 ha pomerne za
nedbateľné. Opakujem, je to v
súlade s projektom. Odpad je
presýpaný zeminou, zhutňovaný. Navyše sú tu plynové studne
- ako bezpečnostné opatrenie
pre prípadnú tvorbu bioplynu z

uloženého odpadu. Táto časť
skládky, zavážaná od roku
1985, sa dnes dostala do etapy
kedy je zaplnená do predpísa
nej výšky. Následne sa bude fekultivovať, zavážať zeminou,
upravovať terén, pretože časom
zhutnený odpad ešte "sadne" až
sa zmení na zatrávnenú "homolu". Na dálšie skiádkovanie je
pripravená plocha za týmto
valom, kde sa bude navážať od
pad opäť do výšky stanovenej
kótou. Postupne odvodňujeme
a prečerpávame vodu z umelo
vzniknutého "jazera". Po vyčer
paní vody tento priestor bude
pripravený na uloženie odpadu
v objeme cca 300 tisíc nf. Z tohoto hľadiska sú obavy o zave
zení skládky a vyčerpaní jej ka
pacity neopodstatnené a vychá
dzajú z nedostatočnej informo
vanosti. Skládka v Stupave bu
de svoju funkciu plniť minimálne
do roku 2015. Moderné tech
nológie a predovšetkým využí
vanie ťažkých kompaktorov na
zhutňovanie odpadov sú veľmi
dôležitým prostriedkom, ktorým
sa dosahuje "úspornosť" pri
skládkovaní. Ďalším veľmi dôle
žitým aspektom pre úsporu ka
pacity skládkovacieho priestoru
je začať na území mesta koneč
ne so separovaným zberom od
padu, čo pri skromnom odhade
by prinieslo dálších 20% úspory
kapacity skládky. V našich pod
mienkach doslúžil deväťročný
kompaktor a zhutňujeme bul
dozérom. Účinnosť je oveľa niž
šia, slabým odhadom až o 30%
výkonu kompaktora. Nový kom
paktor to je síce otázka niekoľ
kých miliónov, ale tie sa však
vrátia usporeným objemom ka
pacity skládky...
-ps-

Rodičia

žiadajú

mes t o

Na základe pripomienok a podnetov z plenárnej schôdze Združenia
rodičov pri ZŠ v Stupave, uznesenia výboru Združenia rodičov pri ZŠ a
uznesenia Rady školy pri ZŠ Stupava sa na Vás obraciame so žia
dosťou, aby boli prijaté a realizované nasledovné opatrenia smerujúce k
zvýšeniu bezpečnosti detí pri areáli Základnej školy v Stupave:
7./nšŕa/ovaŕ' na kr/žovaŕke Ško/ská - /-//avná - zďrayofn/cAa sveŕe/né
dopravné značen/e - semafor; nako/ko s/užba na prechoc/e pre chodcom
kŕorú vy/fonáľa/'ú pnš/ušn/c/ mesŕskej po//c/'e /e časovo ohran/čená a z
ŕohŕo dôvodu nedosfafočná a neúč/nná.
2. Dopravným značen/m tvpray/f'povo/enú rých/osŕ'na u//c/ Mávne/ na 40
/fm//ioď a ŕo /' z dôvodu, že sú neúspešné pokusy mesŕa obmedz/f pre
mávku nák/adných auŕomob/7ov a kam/dnov po ŕejŕo šŕáŕnej /fomun;/fác//.
3.Dopravným značen/m obmedz/ŕ' v/'azd moŕorovýcŕ7 voz/d/e/ pred
budovu "sfare/ ško/y". S/oz/d/á sem pr/'cŕiádza/'ú zo Ško/skej u//ce a
vychádzajú pr/ "Besed/čov/" na H/avnú u/;'cu a ŕáŕo premávka sa deje pr/amo pred vchodom do budovy ško/y, v More/ sa uč/a najm/adš/' ž/ac/
prvého sŕupňa.
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o miestne komunikácie (okrem Hlavnej
ulice), ktoré spadajú pod správu a kompetencie Mestského úradu Stu
pava Vás žiadame, aby ste k tejto problematike prijali opatrenia v zmysle
požiadaviek rodičovskej verejnosti a v záujme bezpečnosti a ochrany
zdravia a životov žiakov našej školy.
Listy tohto znenia boli poslané primátorovi mesta Ing. A. Darášovi a
predsedovi dopravnej a bezpečnostnej komisie pri MsZ PaedDr. M.
Grambličkovi.

Zakopaná šanca zakopať...
Občan/a Sŕupavy s/ pochva/újú,
že najváčš/a rozkopávka chod
níkov na skoro ce/om územ/'me
sŕa súv/s/' s uk/adan/m rozvodov
kábe/ovej ŕe/ev/ž/e. Konečne sa
vyrovnáme Bor/nke, Mar/anke a
P/aveckému Sŕvrŕku.. /nŕormova/ŕ
sme sa v kance/ár// S/ovenských
ŕe/ekomun/kác/7 o čo v/asŕne /de
a ŕam nám poveda//, že S7* uk/adajú ŕe/eŕónne rozvody do zeme,
vym/eňajú sŕaré rozvody za opŕokáb/e z dôvodu rozš/ren/a kapac/'ŕy a nových pož/adav/ek na
ŕe/eŕónne //nky (napr/k/ad v súv/s/osŕ/ s novým/ podn/kaŕe/škým/ akŕ/v/ŕam/). Raz sm e už p/sa//
na ŕému kábe/ovej ŕe/ev/ž/e a z
rozhovoru so zásŕupcom jednej
M e z m M / s /e ? /
Oznamu/eme oAronom, íýyo/'úf/m / rocí/nnýfA
t/omorAno ^n/(M/ró/nomúzem/ mes/o í/opo/o,
že no/esen /oA/oroÁoso vyÁonóre/op/ošnó c/eroŕ/zóoo, zo úŕe/om //ÁwWdne premnoženýfA
A/oí/o/ro^ yzmys/e r. j!// o</ercŕŕzóf//
o &zmseAo/. Termín </ero//zóf/e /e
s/ono^enýnooMo&'e ocŕ /á./O. F000
Jo20.//. 2000.

Oč/fo/e/ŕo Aýľo/óf/ / M vrómr/
Á.ú. mes/o mo/'ú pow'nnos/
y zmys/e f/7oyonéAo ľseoAerne
zówzneAo nor/o&moA^es/oRupoľo f. j / PP,
zoAezpeň/ s; pre/zoŕ/e o po/ožen/'e nówoc/ ľ
rómo /fAneAno/e/nos/ŕ ľše/o pow'nn/ ľ/os/nm
rocí/nnýfA &moy s/ At/cŕú môr/ prevz/o/ /e&u
</ó^u nóľnocŕy zot/ormo, pr/rom Aoc/ú o pre
tvor/nówoíZ/zoew'c/os'onf Jozoznomo, x/ŕosne
č/ Hmo// pr/^úp/ŕ nówoí/o ŕ/ oAy/oŕe//o M,
Á/or/ f rómn s/o/'e/ neAno/e/nos// fAo/o/ó
/KMpocMre zwero/d.
0Ayw/e//o s/ prevezmú &ro//zorné nó/no^
A/oré AuJú pos/e&ý^ró/ tyt/oné prorowAom
Ponorne/ s/ožč/ / /erm/ne; 2 /./0. 2000 -

kábe/ovej spo/očnosŕ/ vyp/ynu/o,
že najdrahš/e na ce/ej kabe//zác/Y/e práve u/ožen/e kábe/ových
rozvodov. Lacnejš/e by ŕo bo/o
/en v pr/pade, keby sa "pr/ jed
nom urob/V/ dve vec/ naraz" a
práve ŕúŕo pr/7ež/'ŕosŕ- po/ož/ŕ'ro
zvody kábe/ovej ŕe/ev/ž/e spo/u s
opŕokáb/am/ - sm e nevyuž///.
Momenŕá/na ekonom/cká s/'ŕuác/a a možno / nephpravenosŕ'na
ŕakúŕo akc/u sa podp/sa//' na
ŕom, že šancu zakopaŕ' rozvody
K7* sme "zakopa//". ŕo / naphek
ŕomu, že pod/ä počŕu ankeŕových //sŕkov v ráme/ pr/eskumu
záujmu o K í záujem občanov je
pomerne vysoký.
-psíoAoŕo v rose oí/
ľ/í/o/ o pret/o/
nó/no</ Aí/í/e / Je/^om por^o oproŕ/ čot/ofe
meí/^éAo órot/u ľočorA/erm/no&
ľie/Á/ Jo/s/'e po/rečné /n/ormór/e
oznomo/oné pros/re</n/fŕyommes/AéAo rozA/osu o týľe^om/ no óroí/nýrA /oMorA mes/o.
/oo/o fes/oo upozorňujeme oAyyc/e/ón že m/es/o po/ožemo nóľno</ no ľere/nýrA pr/esŕron^órA ču&í r/oc/ne oznorené
/oču^om/. Zórowň ž/ocíome roďfoy í/eŕ( oAy //e/o
opozorm/í no nečezperens/fo
pr/po&éAo ď/Ŕt/ s po/oženoo nó^noJoo, o/eAo po pnpo&om pož//ŕ Ôo/e/
upozorňu/eme mop/e/o/ psôt; oč/ y oznómenom /erm/ne tý^onu &ro//zóoe no územ/
meí/o, /ze/o ^enrií// tý/uŕne no
o nepúf/b// pso/ Á m/es/om o/oženýfA nóľnot/.
Oó/ome, že fse/n oAfom'o, Á/or/mo/'úpow'nnoí/
tyÁonon/o &ro//zóo'e ľo sw/'/fA M y zm/s/e
ľďi/, Aí/í/óÁ/e/7oproA/emo//ÁeprK/t/poľo/zotŕpoyeí/ne o Aoc/ó so r/oďŕpr;po</ným/ poÁ/nm/
proroMn/ÁoľPonorne/ s/užA%zo^o^nýf/! zo
óspesnýpr/ečeAre/op/ofne/ &ro//zóf/'e.
Aies/sÁ/ úroí/ f 5/t/poye
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Krásne dn/ prež/ŕé pn pr/7ež/ŕosf/
Dňa ze/á sa nám s/fonč///. L/ž
ŕreba /en spom/ňaf na s/ese/á
pesn/č/ry od nas/cb na/b//žš/cň
susec/ov / osfaŕnýcň ňosŕ/. So/o
nám pnŕom pn/emne na srde/,
že ešŕe a/ ŕ/e s/fór narodené
žen/č/fy nám vede d// svo/7m/
p/esňam/ spn/emn/ť ce/é popo/udn/e. Je ŕo fa/'n. K dobre/ ná/ade pr/spe/ a/ moderátor so
svo/7m /reč/rým stupavským náreč/m. L/pr/mná vda/ca patr/ váet/(ým, /don pr/spe// svojou prácou

/ru Dňu ze/á. Vda/fa patn a/ Jar
kov/ Uňrov/, Edov/ Ka//c/cému a
dá/š/m, /don pr/ te/to pr/7ež/ŕosŕ/
vystavova// svoje d/e/a. Mám na
mys// a/ Doda S/ezá/<a, /dorý za
svo/'e s^/árs/ce ma/strovstvo zoža/ obd/v / uznan/e od návštevn/Tcov s/ávnosŕ/. Stupava môže
byť ňrdá, že má ta/(ýcň g/7(Ovnýcň /ud/. Podá/rovan/e patr/' /
č/enom SZZ, /don zorgan/zova//
výstavu ovoc/a a ze/en/ny Ešte
raz - patr/' vám srdečná vdáka/
Darášová

Zmena te!efónneho čís!a
Mestský podnik technických siužieb Stupava oznamuje zm e
nu teiefónneho čísta stáíej pohotovostnej pohrebnej stužby
v dom e smútku. Votajte: 0905 712 847.
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