VYDAVA MESTO STUPAVA

Z mestskej yady
Na zasadnutí MsR, ktoré sa konalo v utorok 13. júna okrem iného
boti prerokované podmienky odpredaja pozemkov v lokalite Motigrunty. ide o pozemky vo vlastníctve mesta, ktorých časť je zasta
vaná budovami a stavbami, ktoré už odpredala (tej istej spoiočnosti) firma Landor s. s r.o. Americká spoločnosť DURA, o ktorej sme
už písali, má záujem v tejto !oka)ite vybudovať fabriku na výrobu
dverových častí pre automobiiovú spoiočnosť Volkswagen Slovakia
a.s. Poslanci uznesením prijali podmienky odpredaja, medzi nimi je
i právo spätnej kúpy a cena pozemku 200 Sk/ nf. Definitívne zne
nie zmluvy a jej schválenie mestským zastupiteľstvom bude pred
metom jeho rokovania dňa 29. júna t. r. V prípade realizácie tohto
projektu a podnikateľského zámeru v Stupave vznikne cca 400 pra:ovných miest.
Primátor informoval poslancov o zámere založiť akciovú spoločnosť
STUPAVA H Á JE , a.s. Predmetom činnosti tejto spoločnosti by malo
byť vykonávanie bytových a občianskych stavieb, priemyselných a
inžinierskych stavieb atd. Zakladateľmi a.s. sú firmy SIBAMAC a.ä.,
IPEC - tnvest a.s., ZIPP Bratislava s. s r.o. a Mesto Stupava.
Nakolko išto o nový materiá), mestská rada ho prerokuje na svojom
zasadnutí dňa 26. júna.
Návrh Stanov a Zakladateľskej zmluvy predložil MsR poslanec NR
SR tng. Jirko Malchárek. V tomto prípade ide o založenie
spoločnosti Polygón Stupava a. s., do ktorej mesto vstupuje
pozemkami v lokalite Moligrunty. Zakladateľmi spoločnosti sú
Občianske združenie pre bezpečnosť cestnej premávky a Mesto
Stupava. Rozsiahly materiál bude prerokovaný na zasadnutí MsR a
predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
-ps-

C!SLO 6/2000
sobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na
mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri
tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Kro
niky mesta Stupava.
§35

CENA MES7K SHVPAMA
1. Cena mesta Stupava sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej,
umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky
a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho
občanov.
2. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať
poslanci, primátor mesta, prípadne aj občania mesta. Návrhy musia byť
riadne odôvodnené.
3. Cenu mesta Stupava tvorí plaketa s erbom mesta a peňažitá odmena
vo výške schválenej mestským zastupiteľstvom. K cene mesta sa vydá
va potvrdenie /preukaz/ o jej udelení, v ktorom je uvedené meno,
adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis
primátora mesta.
4. Cenu mesta Stupava slávnostne odovzdáva laureátom primátor
mesta.
5. Výnimočne sa môže cena udeiiť jednotlivcovi i po jeho smrti - in
memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným prís
lušníkom pocteného.

Ponuka pre kúpa!isko
Primátor mesta informoval poslancov o ponuke firmy Bussines Ser
vices Slovakia, s. r. o. Bratislava, ktorá má záujem o kúpu pozemku
areálu mestského kúpaliska, na ktorom by zriadila športovo -turis
tické centrum. Mestská rada s návrhom súhlasila za nasledovných
podmienok: - firma musí zrekonštruovať alebo vybudovať nové
kúpalisko, zabezpečiť ďalšie športové aktivity, vybudovať sociálne
zariadenia, šatne, občerstvenie, prípadne i informačné turistické
centrum. MsR zároveň žiadala, aby firma predložila výpis z obchod
ného registra a prezentáciu doteraz realizovaných podobných
zámerov.
-ps-

Oceniť zásiuhy občanov
Mestské zastupiteľstvo v Stupave prijalo návrh primátora mesta, aby v
tomto roku boli udelené mestské vyznamenania tým občanom, ktorí
svojou prácou prispeli k rozvoju mesta a šíreniu jeho dobrého mena.
Návrhy na udelenie ceny môžu podľa Štatútu mesta predkladať aj obča
nia mesta. Občania svoje návrhy, riadne odôvodnené môžu podať
písomnou formou na Mestskom úrade v Stupave. Uverejňujeme
pravidlá a postup pri udeľovaní týchto ocenení.

§34
ČESTNÉ OBČ/ANS7VO MES7K S71MMM4
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj
a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého
mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi
tvorivými výkonmi môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianst
vo mesta Stupava.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo na
návrh primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje
primátor mesta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spô

STUPAVSKA ZAKLADNA
ŠKOLA BILANCUJE
Končí sa zase školský rok. Svoju prácu hodnotia učitelia a žiaci. Bol to
náročný rok. Na začiatku si ZŠ vytýčila hlavné ciele vo svojom výchovnovzdelávacom procese.
ľ. Zabezpečiť výuku cudzích jazykov od 3.ročníka
2. Zabezpečiť zriadenie učebne výpočtovej techniky a tým spojené vyučo
vanie výpočtovej techniky
3. Zabezpečiť školské športové stredisko: 3 oddelenia hádzanej a I oddiel
futbalu. Škola tieto ciele splnila.
(pokračovanie na strane 3)

F
STUPAVSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA BiLANCUJE
(Dokončenie zo strany 1)
Pričinilo sa o to vedenie ZŠ, učitelia, vychová
vateľky, žiaci. Touto cestou vedenie ZŠ ďakuje
M sU, Mávne prim átorovi Ing.A .D arášovi za
porozumenie a ochotu pom ôcť našej škole - stu
pavským deťom. Ďakuje za pomocné ruky, ktoré
priložil k dielu ochotne a veľmi rád, vždy ria
diteľ MsKS P. Slezák. Jeho prítom nosť bola pri
akciách, ktoré sme i jeho pričinením zvládli.
Pomocné ruky podali páni: Ing. Ladislav Cidylo
v oblasti výpočtovej techniky, Ing. M. Beleš
realizáciou hádzanárskeho ihriska, výbor
hádzanárskeho oddielu, tiež Stano Sokol pom o
hol pri zlepšení prostredia v telocvični.
Tiež OŠM TK Malacky patrí poďakovanie, že
našej škole vychádzal v ústrety v rámci svojich
m ožností. Pom ohol nám odstrániť závady.
Úprim ne poďakovanie patrí výboru ZR pri ZŠ a
i všetkým rodičom, ktorí sa podielali na zlepšení
votného prostredia tried. Bez Vašej pomoci si
milí rodičia nevieme predstaviť riadny chod ZŠ.
Pomocnú ruku podalo MsKS - p. riaditeľ Slezák
pri plnení protidrogového programu.
A čím sa môžeme pochváliť? Tým, že tvorivá
aktivita rastie u učiteľov a ich žiakov. Svedčia o
tom akcier Žiaci 4. A triedy navštevujú krúžok
Ochrana človeka a prírody. Medzi najkrajšie
podujatia 17 žiakov patrila 25. 5. cykloturistická
exkurzia Nivou M oravy. Pozorovali flóru a
faunu lužných lesov, obdivovali vážky, volavky,
bocianov. Triedna učiteľka M. Zemanová, jej
žiaci a 5 rodičov boli nadchnutí odborným výk
ladom M. Kúrthyovej z Ecocentra Daphne v
Devíne. Išli náučným chodníkom z Devína po
12.zastavenie: Lozom ské hrúdy a Hrubú lúku.
Deň detí na ZŠ mal viacero podôb. Žiaci 5. - 9.
roč. sa zúčastnili Orientačného behu, ktorý pre
hliadky - družstvá pripravili: ZŠ,
ZR pri ZŠ, TJ Rapid Bratislava, odd. orien
tačného behu a MsKS. MsKS zabezpečilo pre
žiakov špekáčky, horčicu, chlieb, hudbu. ZŠ a
"R pri ZŠ ceny pre víťazné družstvá a občer
stvenie. V Bom íku, v peknom prostredí prežili
radostné dopoludnie naši žiaci. Víťazné hliadky
v I.kat.: VI. A, VI. B, V. B, v II. kat. VII. C, IX.
A, IX. B sa tešili z úspechu a odmien. Prváci a
druháci sa hrali na lúke v parku a 3. a 4. roč.:
boli na Dni detí v Markíze.
Od 9. do 16. mája bolo 48 žiakov V. A a V. B v
škole v prírode v prekrásnom prostredí Striebornice. Každý deň začínal budíčkom, rozcvičkou.
Vyučovanie podľa rozvrhu viedli p. uč. Fišerová,
Šaššáková, Petríková, Lachkovičová. Po vyučo
vaní sa raz deti vybrali do Uhrovca navštíviť
rodný dom Ľudovíta Štúra a A. Dubčeka. V
m úzeu im prem ietli videofilm o živote A.
Dubčeka. Deti so záujm om si vypočuli pred
nášku a spievodné slová o živote a diele Ľ. Štúra.
Od múzea prešli "po chodníčkoch Ľ. Štúra". Ako
ohlas návštevy deti tvorili krásne básne a na
rozkvitnutých lúkach hľadali materiál do herbárov a kvíz o Štúrovi a Dubčekovi. Ďalším pro
gramom v čase voľna bola exkurzia do Štátneho
žrebčína v Motešiciach, kúpanie na plavárni v
Bánovciach 2 krát bolo príjemným osviežením
pri vysokých teplotách v bazéne a všetkým to
prospelo. Deti sa hrali na futbalovom, tenisovom

ihrisku. Vyvrcholením jedného z večerov bolo
zapálenie vatry a opekanie špekáčkov. Krásne
spomienky si odniesli deti z Bojníc: navštívili
zámok, vystúpenie sokoliarov a ZOO. Výstup na
Jankov vŕšok bol zaujímavý. Deti si prezreli par
tizánske bunkre. Únava z nich spadla pri večer
nom karnevale. Poslednou vychádzkou bolo sle
dovanie diviačich stôp. Na lúkach zbierali repík
lekársky. ŠvP splnila svoje poslanie, mamičkám
a babkám priniesli kytičku repíka a p.učiteľky
dostali odmenu: spokojnosť detí - svojich žiakov.
Takéto zážitky zo ŠvP si odniesli aj tretiaci, ktorí
tiež boli v Striebomici u p.Kazarku v krásnom
prostredí, ktorý je výborným vedúcim zariade
nia. Deti si pochvaľovali prostredie, stravu a
nakupovanie na vlastnom jarm oku za "striebor
niaky". Tiež štvrtáci v Tatranskej Lomnici trávili
svoj voľný čas v Tatrách. Žiaci IX.tried a VIII.C
navštívili v Hlohovci Planetárium. Prehĺbili si
vedomosti z fyziky.
Pedagógovia neustále vštepujú žiakom lásku k
svojm u rodném u m estu - Stupave. Pani
uč.Kazarková a p. uč. Lachkovičová pripravili
výstavu: Naša Stupava. Na nej si žiaci prezreli
fotografie, náčinie, náradie, kroje, písomnosti,
pohľadnice, ktoré sú dnes už vzácnosťou v rod
inách. Ku koncu školského roka žiaci sa
zúčastňujú výletov: Trieda VI.B sa zúčastnila
výletu do Varína. Cestovali vlakom. Bývali v
peknej drevenej chate pri potoku, obklopenej
lúkami a lesom. Navštívili Strečno, krypty Žofie
Bosniakovej. Zážitky m ali pri bohatých
úlovkoch rýb. Trieda V.A prežila pekný deň na
kúpalisku v Dunajskej Strede a pri návrate
domov si prezrela plavbu lodí cez kom ory v
Gabčíkove, "Divokú vodu" v Čuňove.
Žiaci IX. C prežili 3 dni v Belušských Slatinách
a VIII. C navštívilo Slovensko - M oravské
pomedzie. Trieda VI.A navštívila starý lom a
triedy: VII.A, IX.A strávili výlet na chate Pod
vrchom. VII.B a VII.C išli na bicykloch Nivou
Moravy - po náučnom chodníku na Devín. Deti
majú výlety rady, tešia sa. Spoznávajú prírodu,
hodnoty, vytvorené človekom. Učitelia idú s
nimi. Zanechajú často svojich členov rodiny, aby
sa i takto venovali svojim žiakom. Škoda len, že
s takýmto úsilím sa nestretávame u niektorých
problem atických rodín. ZŠ dosahuje veľm i
dobré výsledky. Svedčia o tvorivom prístupe
učiteľov a žiakov, ktorých máme.

LITERÁRNA SÚŤAŽ
V knižnici R.M orica v Stupave porota vyhod
notila 5. ročník literárnej súťaže "Príroda je život
pre každého".
III. m iesto získal žiak VI. tr. J. Kunák zo ZŠ Stu
pava za prácu "Spiknutie odpadkov".
Hviezdoslavov Kubín
I.kat. próza: W archalová K. - IV. A - 1. miesto
poézia: Cidylová M. - IV. A - 2. miesto
II.kat. próza: Slezáková Z. - VI.A - 3. miesto
poézia: Veselá V. - VI. A - 3. miesto
III.kat. próza: Tádamová M. - VII. A - 2. miesto
poézia: Šlauková D. - IX. A - 1. miesto
Okresné kolo: I. kat. próza - W archalová K. - 2.
miesto
III. kat. poézia - Šlauková D. - 2. miesto

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA:
okresné ko!o
V. roč.
Weiss E. - úspešný riešiteľ
VI. roč. Tomek P. - úspešný riešiteľ
VII. roč Beer V. - úspešný riešiteľ
VIII - roč. Chromíková V. - 3. miesto

krajské kolo
Chrom íková V. - 17. miesto - úspešná riešiteľka

OLYMPIÁDA V CUDZÍCH JAZYKOCH:
okresné kolo
Nem ecký jazyk : kat. 1. A: Naďo M. - 5. miesto
k a t.l. B: Škrovanová J. - 2. miesto
Anglický jazyk: kat. 1. A: Smrčková J. - 2.miesto
kat. 1. B: Rácová M. - 1. miesto

krajské ko!o
Rácová M. - 2. miesto
M atem atický klokan 2000, najlepšie hodnotenie:
Švehla M., Urdovičová E., Chromíková V., M a
jerčík M. Daňo M.
Zúčastnilo sa 86 žiakov ZŠ Stupava.

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
okresné kolo
Dzurilová V. - úspešná riešiteľka
Janičáková L. - úspešná riešiteľka

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
okresné kolo
Kotásek P. - 1.miesto
Balog J. - úspešný riešiteľ
Ryba E. - úspešný riešiteľ

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
V. roč. - Obselková R. - úspešná riešiteľka
VII. roč.- Haraslínová A. - úspešná riešiteľka
IX. roč. - Kováč P. - úspešný riešiteľ

PYTAGORIÁDA
III.roč. Sedlár P. - I .miesto
IV.roč. Richterová - úspešná riešiteľka
Kapitán P. - úspešný riešiteľ
Rigler M. - úspešný riešiteľ
Lacík I. - úspešný riešiteľ
VlI.roč. Trokšiarová T. - 2.miesto
Kubicskóová - úspešná riešiteľka

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Kateg. D VI. roč. - Slivová, Darášová VI. A,
Chrom ík VI. B
- úspešní riešitelia, táto kategória končí OK.
Kateg. C VIII. roč. - Chromíková, Karlová úspešní riešitelia

OCENENIA VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE
L. Lachkovičová V. A v okresnom kole 2.
miesto: "Čo mi rozprávala stará mama",
V. Nováková V. A v okresnom kole 3. miesto
"Európa v škole",
Oravec, Laca, Šarkányi, Svetlák zo VII.C, skupinová práca - 3.miesto "Vesmír očami detí",
M ašek, Hoďa, H ollý, Frank zo V II.C skupinová práca 2. m iesto v okresnom kole.
- Anastázia Lachkovičová -

<?

OpýtaH sme sa

Návrh názvov nových ulíc

tng. Michaia Hrdiičku, riaditeľa OZ Západoslovenských vodární a
kana!izácií š. p. Bratislava vidiek so sídlom vo Svätom Jure:
Stupavan: Primátor mesta informoval poslancov i verejnosť prostred
níctvom nášho časopisu o tom, že podlá expertízy odbornej firmy zdroj
pitnej vody, z ktorého je napojená vodovodná sieť mesta Stupava, je
dostatočný a výdatný, dokonca po jednoduchých a finančne
nenáročných úpravách kapacitne prevyšuje dnešnú potrebu pitnej
vody. Prečo pri plánovaní investícií nezaradíte do svojich ptánov
rekonštrukciu zdroja pitnej vody pre Stupavu, aby ste konečne mohli
uspokojiť potreby obyvateľov mesta?
Stupavan: V súčasnosti v Stupave žiadajú o vodovodnú prípojku nieten stavebníci nových rodinných a!ebo bytových domov, ate žijú tu i
občania, ktorí ani po tridsiatich rokoch bývania v rodinnom dome
(napríklad celá u!ica Pri potoku) nie sú napojení na mestský vodovod.
Jediným zdrojom pitnej vody pre nich sú studne, v ktorých voda nevy
hovuje hygienickým normám pre pitnú vodu. Ako postupujete pri
prideľovaní vodovodných prípojok žiadateľov - občanov mesta Stupa
va?
Stupavan: Mesto Stupava prejavilo vážny záujem o bezodpiatný pre
vod vodovodnej infraštruktúry do svojej správy a majetku. Momentálne
sa kompetentné orgány k projektu ešte nevyjadrili. Súvisí nejako tento
záujem mesta o majetok, ktorý spravujete, s vašim prístupom k potre
bám mesta Stupava?
Vážený pán šéfredaktor,
o problematike zásobovania vodou a rozvoji v meste Stupava sa vedú už
niekoľko rokov s predstaviteľmi mesta a ZsVaK rokovania, či už písomné alebo
osobné. Z Vášho listu je citeľné, že najviac sú dotknutí starousadlíci, ktorí
žiadajú o možnosť pripojenia. Nebudem vyčíslovať kapacity vodných zdrojov,
tieto čísla sme odovzdali aj s predpokladanou spotrebou v súčasnosti pri posled
nom rokovaní pánovi primátorovi. Pri povoľovaní prípojok postupujeme podľa
dohôd z minulosti, medzi p. primátorom a riaditeľom ZsVak, kde boli stanovené
množstvá prípojok rozdelené do niekoľkých lokalít v Stupave. Čiže dochádza
tu k dileme, či podporovať rozvoj mesta a do akej miery, alebo zastaviť vývoj
mesta a sústrediť sa len na starousadlíkov. Tieto otázky boli však už rozhodnuté
pri predchádzajúcich rokovaniach.
K prvej otázke zatiaľ mi nie je známa žiadna expertíza odbornej firmy
(odpoveď je datovaná 17. 5. 2000, pozn. redakcie), takže zostávam len pri pod
kladoch, ktoré sme odovzdali p. primátorovi. Ak budeme poznať výhodné alter
natívy riešenia, napr. úpravne vody, čo by zvýšilo kapacitu, budeme nápomoc
ní rieišiť technicky tento problém. V otázkach investícií je kompetentný
rozhodovať podnik ZsVak Potreba investičných prostriedkov pre celý ZsVAK
je niekoľko miliárd. Takže sa dokončujú i rozostavané. Presné čísla potreby
investičných prostriedkov a koľko podnik musí odvádzať do fondov Vám
poskytne podnik. Ak by sme mali podporovať všetky obce a mestá v ich rozvo
ji môžte si domyslieť koľko by to bolo miliárd. Odkiaľ ich vziať?
Druhá otázka už je zodpovedaná v texte. K tretej otázke - jednoznačne ako
vyplýva z textu nie. Postupujeme tak približne všade. Len na doplnenie v roku
1999 sme na opravu prameňov Medené Hámre a Pajštúnska vyvieračka po
povodni v Borinke preinvestovali 2,5 mil. Sk. Iste by sa dalo dlho písať a disku
tovať. Zatiaľ len takáto informácia. Ak bude treba číselne sa vyjadriť doplníme
v ďalšom naše stanovisko.
- Ing. Michal Hrdlička, riaditeľ OZ -
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o/e /nnoAé nerozAoí/né tyí/ec/Áy neyeí/e//

Mí/Aoy (H .

oArd///' /o svo/ pro^perA. Tréner fo/^ow'f

Doros/end oAMí//// /o í^o/e/ Hi/džŕ J. m/eí/o.
/Vo//epám í/re/fom M í/o/ #t/nwn í f / pó/mŕ.
0</ í/orí/'fA žM oy o&Aó&o & doros/u
nMo&o /o/en/oyonýfA Arófoy nopr. ľ
AfoM, / í /eAo pomofoo Ay moA// &ro^eno
vyAo/oyof ///. /<po.

/n/; "/Vofe reó/ne íonre ío/n wt/e/</o i /n/eí/o. OMóvo/ ío/n oí/ yoSíny Arófoy ľyfá'e
noMí/en/e, Ao/oyno^ y í/re/no//ofA - mnoA/
Aróo A/ M mo/ŕ not/ yeAoo zomy^/e/!..
/Ven/óie M í/o( /e <^MK/yo, A/oré /e /

<&''<§MW

ľyí/etMy pode&ýfA lópcMV
Avpofo - JoA/onoľé 4; f /MroŕŔo, #or/o/o%
#/až;'ŕeŔ, M?Aú/eŔJ,

íewve - Rupofo

á'H Mn/óľó - Rupoľo 0;% Rupovo - íozomo

/./.
SŕOfá' 7MM

ľ 4onÁwenn/ n/nýfA ArofM/owÁýfA &t/Mey
/noM'/epá'e oAď<% ÁreAyproľM/eAMpŕe ŕrénoľo//. Weyyuď/ŕ výAorné podmŕen^ 4ŕoré /m
W posŔy7oťc/. M? wo/'e/ ióŕož/ dronň/ŕ no 7.
m/Mŕe. M?/'/epďn? ďre/fom M y/o/ 7. %?ŕor í
yóAn/.
/W of/é ľý íM y Rupofo - íozorno /./
ffo & n ^ Rupo/o - /úró/ovd 27 fTôŕo/;
S/e/ow'^, /ío$ŕo/;íŕe - Rupoľo
F/e/ow'^ Rí/povo - Mot/ro ^onfí/rnoíhe

Vjŕí/eJÁí/ poi/e&ýcA zópMov

Áľorz. ľyAro// v Cr/noye 7% vo ľŕn/ŕnon? Z.*4

J/oďen^o -

na strelnicu - ul. G aštanová a
Javorová, ulica po pravej strane: ul.
Lúčna, Bazová, Kvetná, pričom ul.
Karpatská by začínala na križovat
ke od ul. Marianskej po ul. Pri Borniku. Ulica oproti židovskému cin
torínu by sa nazývala ul. Jaseňová.
Názvy ulíc komisia zvolila po list
natých stromoch z dôvodu, že ide o
zalesnenú časť mesta. Pre pláno
vanú ulicu oproti bývalej Inchebe je
navrhnutý názov ul. Sadová. Pre
plánovanú ulicu, ktorá bude napo
jen á na ul. Lesnú nad novým cin
torínom sa navrhuje názov N a Kop
coch, podľa názvu lokality. Návrh
komisie prerokovala mestská rada a
odporučila mestskému zastupiteľ
stvu na schválenie.
-msú-

J/f

fnprovÁro
/Vo/vo3y progreí zoznonteno/o /o/o &oží/vo,
4/oré M z precjpoj/eí/néAo m/eí/o z /esene
preproroyo/o & prvé/ po/owŕ4y /oAu^y.
/Vo//epí/m í/re/fom /e fo/r% Aloní/oÁr. ľ
ypo/opróo yo Zŕ f í/opove M vy/vor/7o %or/ové í/re&^ro yo /uŕAo/e pre pr%?rov%u. 0í/
íep/emAro /.r. M p/dnu/e s/retMo rozďr/Y o
</ruži/vó m/oí/ďfA o y/orí/irAzMoK
S/orŕ pón/
^Ayo/yoyo// ty/e/ ipo/'ený í pr/o/e/Mým zópoíon? po</ ópo/;m M er i í/p/o^ýn? 7ónon?
preAroA*
zo nóí ^drow// Pomŕ o For/o/oí ľpre(/oďomzdpoíeren!/zoyo//(/omoí
íozorno/n /.*/ ÍCeržoJ.

/fomenŕór

S/upovo - M/onoľé 4./ fCerzo ^

m/eiŕe. Zoň'o//fom /on noAro// yzo^/upný

zAo&o/;7 dnn^ovon/e ífo/Ao &ož$/yo í/ovo-

Stupava - V súvislosti s rastúcou
individuálnou bytovou výstavbou
vznikajú v Stupave úplne nové
ulice. N a určenie názvov novovzniknutých ulíc v m este Stupava
primátor mesta vymenoval názvoslovnú kom isiu v zložení: JUDr. M.
Habreková, Ing. J. Binder, Ing. D.
Paulik, P. Slezák, M. M ihalovičová.
Členovia kom isie navrhli tieto
názvy prejestvujúce nové ulice a
tiež pre plánované ulice v zmysle
SÚP. Lokalita pri Železničnej ulici smer Hollého sú doporučené názvy:
ul. Moyzesova, Hurbanova, Hodžova, JuraČkova. Uvedené názvy ko
misia doporučuje z dôvodu, že tu už
sú ulice pom enované po národných
buditeľoch. Lokalita nad starým
cintorínom po ľavej strane smerom

f/oo

ľ /orne/ M $o íŕo/< no/ŕepám &</ž^om.
O^rrem preAry í /nŕeron? o J/ownom nenoi//
premoží7e/o. Mý/epá'm í/re/rom ío y/o/ ň'Ap
PoMowčí / / gó/m/.
foí/eí/né výs/et%y; fo/ygrof - Ropo/o 7;3
f0roye( C/e/f/ ^

J/opow - tMí/ňo f. /

Po poí/e&om zópoíe M A/owó p/orAo AoJe
oproyow^ - yý/neno roj// /rdfm'/ro no/mo y
územ/ po/^y".
f/ŕ oznonw/e, že &o&/yo pr/pro^y m/o(/f;ŕA
o í/orďfA zMoy AoJú pr/eAežne poňK próz</n/n í/ó/e /rénovof - /n/! p. /íd/ono 0%? 4^0
m

/0roye( Áíofe^ Rt/poľo-Jener /. / fC/erŕ/^

f/ŕ &Áľo/e yfe/Áfým pr/ozn/yco/n, /r/or/

/foí/o/M/e - Rupoľo
fí/ezóÁ; 6;erŕ%
%/aá?eŔJ, Ropo/o - Afo&o 7.2 fRezóÁ,

pr/íAó&o/í povzAo&oyoŕ noŕ/rA /d/Ao/^/oy.

foM ow^ 6/e^/Z ÁfoM

ocíf/orŕu/emeyovgtK/e.

/ef/me M no noty roŕn% 7C00/ZOO/, ^/orý
-Áo-
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