V!ANOCNE C!SLO

VYDAVA MESTO STUPAVA

Vážení spo!uobtama, Zasada!o mestské zastupiteľstvo
opäť nastáva chvíľa, kedy končí rok,
aby vzápätí začal nový, tak ako káže
neúprosný zákon času. Na prelome toh
to roku sme zároveň svedkami strieda
nia sa tisícročí. Len málo generácií
v histórii ludstva malo možnosť stáť na
prahu nového tisícročia. A tak ako kaž
dý zlom i vstup do tretieho tisícročia
spájame s veľkými očakávaniami, azda
toho lepšieho a krajšieho. Zároveň sa
snažíme hodnotiť, bilancovať uplynulé
roky, ja si dovolím zhodnotiť len posled
né desaťročie v živote nášho mesta.
Z hladiska celého Slovenska práve obce
a samosprávy boli za uplynulých desať
búrlivých a nepokojných rokov stabi
lizujúcim prvkom v spoločenskom i pol
itickom dianí. Pritom samospráva je ob
jektom už niekoľkých pokusov o refor
mu, dnes sme svedkami úsilia súčasnej
vládnej moci o reformu, ktorá chce byť
trvalejšia, rozumnejšia a predovšetkým
akceptovaná občanmi. Podobne ako celý
štát a všetky jeho rezorty i obce sa sús
tavne boria s ekonomickými probléma
mi. Napriek tomu sme desať rokov nes
pali a nečakali so založenými rukami
na spásonosné recepty a rady. Usilovali
sme sa zabezpečiť občanom pokojný ži
vot v rozvíjajúcich sa obciach. Nestagno
vali sme - dobudovali sme ČOV, vybudo
vali kilometre kanalizácie, riešili sme
problém s pitnou vodou a pritom sme
mysleli aj na bežné, každodenné potre
by m esta a občanov. Okrem toho sme
museli riešiť aj nepredvídané problémy
- s dodávkou tepla, s následkami povod
ní, atd. Podporovali sme aj rozvqj kultú
ry, športu a školstva. V súčasnosti pri
pravujeme prvý rozpočet mesta pre tre
tie tisícročie a sme v situácii, kedy hľa
dáme v poslaneckom zbore konsenzus
o prioritách, ktoré mesto potrebuje pre
svqj rozvoj, čaká nás neľahký rok. Na
priek kritike, ktorá padá z mnohých
strán na súčasnú vládu, na jej snahu
uplatniť Slovensko v európskych štruk
túrach, verím, že ambície sa naplnia a
dostaví sa i úspech. Nič iné nám už ne
ostáva, nič iné nepotrebujeme pre naše
deti a našich vnukov, pre budúcnosť Slo
venska. Pri tejto príležitosti dovoľte, vá
žení spoluobčania, aby som Vám i Va
šim rodinám poprial radostné prežíva
nie vianočných sviatkov, ktoré sú brá
nou do tretieho tisícročia, prežite tieto
dni v atmosfére pokqja a šťastia v kru
hu najbližších, aby sme spoločne vykro
čili do novej nádeje, v ktorú veríme a
ktorú očakávame.
Ing. Anton Daráš
prim átor m esta Stupava

Pred koncom ro/fa, na/má y súvisiosŕ/ s p/vpra
vo u rozpočŕu mesŕa, inŕenz/'vne pracovaii pr/š/ušné komisie, mesŕská rada a v nepos/ednom
rade /' mesŕské zasŕupiŕe/šŕvo. Vo šŕv/íok 30.
novembra sa konaio riadne zasaďnuŕ/'e mesŕského zasfup/ŕe/šíva s nas/edovným progra
mom - /fonŕro/a p/nen/a uznesený rozbor hos
podárenia mesŕa /r 30. sepŕembru 2000, prehodnoŕen/e zhadbvac/ch /isŕ/n pr/spev/fovýcŕi
organ/zác/Ymesfa, návrh rozpočŕu mesfa a pnšpevkových organizác/7' na rok 200?, VZM č.
5/2000 o dani z nehnuŕe/bosŕ/' na rok 2007, vec/
ma/eMové, inŕerpe/ácie, rôzne, návrh uznese
nia.

doŕeraz re/af/'vne poko/nou obyŕnou zónou. Sa
mospráva môže na miesŕnych komunikáciách
obmedziŕ'premávku, ienže /ednosŕranné opa
trenia môžu kompiikovaŕ'prevádzku a fungova
nie firiem, More naprikiad s/'di/'a v areá//
Cevaserv/su. /Vás/edne po ŕomŕo zasadnuŕ/'
mesŕského zasŕupiŕeišŕva bo// firmy pôdni/ra
fúce na územ/' mesŕa os/ovené //sŕom, aby oz
námi// mesŕskému úradu prevádzku nák/adných auŕomobi/ov; prevádzkovú dobu. Odozva
na //sŕ bo/a minimá/na. Pos/anc/ u/ož/7/ prednosŕ/(e úradu poMačovaŕ' v mapovan/' doprav
ne/ s/ŕuác/e

Z Ironfro/y uznesen/

Pnšpev/fové organ/zác/'e, Moré zr/'ad/7o mesŕo
Sŕupava za úče/om p/nen/a vere/noprospešných ú/oh a č/'nnosŕ/', Moré vyp/ýva/ú z pov/'nnosŕ/' mesŕa. V súv/s/osŕ/ s n/'eMo/ým/ /eg/siaŕ/'vnymi zmenami bo/o poŕrebné zmenám/
uprav/ŕ' pôvodné znenie zriadbvac/'ch i/'sŕ/h ph/aŕých vro/ru 7996. Zmeny pos/anc/ odsúh/as/7/.
Mesŕo ŕýmŕo poŕvrd/7o ex/'sŕenc/'u ŕroch pr/špev/rových organ/zác/7; Mesŕs/(ý podn/'/r ŕechn/c/fých s/užieb, Mesŕs/ré /ru/ŕúme sŕred/s/fo Sŕupa
va a Vodárne a /fana//zác/e mesŕa Sŕupava.

Zr/adb^ac/e /isfiny
Ma zasadnú?/'26.70. sa pos/anci zaoberaii n/'eko/Aým/ pef/c/'am/ občanov; More súv/se// s prob/émom nák/adne/ doprav/ po m/'esŕnych ko
munikáciách. Ma zasadnuŕ/ bo//' pnŕomn/' ob ča
nia, Mor/ peŕ/'cie poda//' a nebo//' spo/ro/nŕ s posŕtvpom a spôsobom ich vybavenia. Jedna peŕ/'c/'a sa ŕýkaia nadmerného a neúnosného zara
zenia Aomun/Tŕác/'e Marcheggská v časŕ/' ph
areá// beŕonárne Siovbeŕon. Sŕážovaii sa na/má
na ve/kú frekvenciu nákiadných auŕomoĎ/7ov dom/'ešavačov; zneč/'sŕovan/'e A-omun/'^ác/'e na/má prachom, biaŕom a prepravovaným maŕeriá/om. ÍVpozorňova//' a/ na skuŕočnosŕj že ide o
m/'esŕnu komunikáciu, Morá nie /e prispôsobe
ná ŕake/ŕo prevádzke. Druhá peŕ/'cia, Moru podp/sa/i obyvaŕe//a Záhradné/ u//ce sa ŕýka/a zru
šenia nočné/ premáv/(y nápadných auŕomobi/ov; na/má /fam/ónov po ŕe/ŕo m/esŕne/ komu
nikácii. Občania upozorni/i na rušenie nočného
k/údu a požadova/i v určiŕom časovom obdob/'
úpine zakázaŕ' v/azd nápadných auŕomobi/ov
do ŕe/ŕo u/ice. Uznesen/'m posianci u/oži/i prednosŕ/fe zabezpeč/f riešenie peŕ/'c/7'. Zároveň sa
d/skuŕovaio o ŕom, ako zosúiadiŕ'snahu o rozvoj
podnikaŕeiš/(ých aMiv/'ŕ a s rým súvisiacu do
pravnú zaŕáženosŕ'nie/en hiavného dopravného
ŕáhu, a/e /' ved/á/š/'ch - miesŕnych komunikác/7',
s ús/7/m o pri/'afe/bé ž/'voŕné prosŕredie v obyŕných časŕ/'ach mesŕa. 7enŕo ziožiŕý probiém,
Mo/ý nerieši ani /eg/s/aŕ/'va na/má v súvis/osť/ s
kam/ónovou dopravou po H/avne/, sa momenŕá/ne prenáša a/ do ŕých časŕ/' mesŕa, Moré bo//

Rozbor hospodárenia mesta
Vedúca e/fonom/c/fého odde/en/a p. D. Drahošová pred/ožiia posiancom rozsiahiy marená/ o
sŕave hospodáren/a mesŕa Au Aoncu sepŕembra ŕ. r Maŕer/á/ bo/ prerokovaný na f/nančne/
/romisii i v mesŕs/re/ rade. Jeh o význam spoč/'va/ na/má v upresnen/' východ/š/r pre pr/pravu
rozpočŕu na ro/r 2007. Jedným z h/avných riz/'A
a momenŕov, Moré ovp/yvňova// v ŕomŕo ro/fu
rea//zác/u invesŕičných a/fci/ bo/o oneskorené
p/nen/e /rap/ŕá/ových pn/mov - z preda/a ma/eŕA*u mesŕa. /Va ŕ/'eŕo zdro/a bo/a nav/'azaná ve/ká
časŕ' /nvesŕ/čných akc/7' vráŕane budovan/'a
kana/izác/e. P/ynu/osŕ' pn/mov z ŕe/ŕo ob/asŕi
záv/'s/' od záu/mu o kúpu nehnuŕeihosŕ/', Moré
mesŕo ponúka na predá/ a ŕen vzh/ádom na
súčasnú ekonom/ckú s/ŕuác/u zaosŕáva za
ponukou. Pos/anc/ rozbor hospodáren/a zobra// na vedom/'e.
(pokračovan/'e na sŕrane 2.)

Vážení Stupavčania,
dovoi'ujem st Vás pozvať na Novoročné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 1. januára 2001
o 16.00 hodine pri Kuttúrnom dome v Stupave. Stretnutie sa koná pri príležitosti štátneho sviat
ku SR a Prvého dňa tretieho tisícročia.
Vážení spoiuobčania,
spoločne prežívanie prelom tisícročí, skutočnosť, ktorá má význam nielen z hľadiska plynutia
času, ale tiež ako medzník v histórii ľudstva i v živote každého z nás. J e to okamih a príležitosť
pre sebareflexiu i predsavzatia. Prajem Vám v novom roku šťastie, zdravie a pokoj, aby vo
Vašich rodinách našli miesto láskavé slovo, porozumenie, radosť z detí a úcta k starším.
tng. Anton Daráš
primátor mesta Stupava

Zasadato mestské
zastupiteľstvo
(dokončen/e zo sfrany 7)
K rozpočtu mesta
Mávrby rozpočŕu mesŕa a pn'spes//fovýc/i organ/'zác/V bo// prerokova
né na ŕ/nančne/ /ŕom/s// a zaobera/a sa n/m/ / mesŕs/cá rada. /Va
ŕomŕo zasadnuŕ/' MsZ bo// preroko
vané v rov/ne prvéŕ?o č/'fan/'a. V
podsŕaŕe sa pos/anc/ ^y/ac/rova// k
rozpočfu ako k pracovnému mafer/á/u, pr/pom/enkova// /eďnoŕ//vé
kap/ŕo/y s rým, aby sa n/m/ zaobera// /ednoŕ//vé úŕvar/ MsÚ a pnspevkové organ/zác/e. Na záver
rozpravy sa doŕiodo/ dá/š/ posŕup
a ŕo rak, že sa k pr/pom/enkam vy/adr/' ŕ/nančná kom/s/a a mesŕská
rada na spo/očnom zasadnuf/' Z
ŕo/?-ŕo zasadnuf/a vz/'du odporúčan/a pre pos/anco^ kŕon by ma//
rozpočty scŕ?vá//f na pos/ednom
zasadnúť MsZ dňa 74. decembra.

domocb, kŕoré sú vo v/asfn/cŕve
mesŕa. Váčš/a časť komuná/nycb
byŕov /e už odpredaná, dá/š/a
nezanedbaŕe/bá časŕ' bytov /e s/ce
už predaná, a/e sa čaká na záp/s
do karasfra (až poŕom sa kupujúc/
sŕáva ma//ŕe/om), dá/š/e odpreda/e
sú v konaní a zosŕáva počef byŕo^
pr/ kŕoíýcb sa nepr/'sŕúp/7o k prevo
du z dôvodu, že /de o ŕzv. soc/á/ne
byŕy. Mesŕo os/ov//o n/eko/ko
správcovských spo/očnosŕ/ kŕoré
spravu/ú byŕy v Sŕupave, aby pred/ož/// ponuku na pr/padné správcovsŕvo byŕov, kŕoré zosŕanú v ma/eŕku mesŕa. Pos/anc/ u/ož/7/ prednosŕke úradu organ/začne a ŕecbn/cky pr/prav/ŕ' všeŕky opaŕren/a k
bezprob/émovému
prechodu
správcovsŕva na /ný sub/ekŕ a ŕ/ež
vykonaŕ' opaŕren/a na urýcb/en/e
procesu prevodu v/asŕn/cŕva byŕov
na novýcb ma//ŕe/bv. Prob/emaŕ/kou sa budú pos/anc/ zaoberaŕ' na
prvom zasadnuŕ/' v budúcom roku.

O predá// obecných bytov
Pr/máŕor /nŕormova/ pos/anco^ že
spo/očnosf Duspama, s kŕorou
mesŕo uzaŕvon'/o mandáŕnu zm/uvu
na správu komuná/nyc/i byŕov, ruš/
svo/u prevádzku v Sŕupave, čo
znamená, že od budúce/io roku
nebude dá/e/ spravovaf'f/efo byíy a
nebyfové pr/esŕory v byŕovýc/i

Pokovan/e MsZ sa n/es/o v ducbu
pr/prav rozpočŕu mesŕa a pr/spevkovýcb organ/žác/7' na rok 2007.
7/eŕo rozbodu/uce dokumenŕy bu
dú pr/)'aŕé na pos/ednom zasadnuŕ/'
MsZ ŕ. r vo šŕvrŕok dňa 74. decem 
bra ŕ.r
-ps-

Jubitantom

by sa naš/o v/ac času sadnúŕ's/ za
spo/očný sŕó/, spo/očne vycbuŕnaŕ'
nede/ňa/š/ obed, porozprávaŕ' sa,
poŕeš/ŕ'sa s/ovom. Veď práve on/,
sen/or/, na/'/epš/e ved/a, že ŕen
čas, kŕorý vo/áme ž/voŕom, n/e /e
veru d/bý. (Jŕeč/e ako voda v n'eke,
nemóžeŕe bo cbyŕ/ŕ' an/ za cbvosŕ.
á pu'ŕom zbone, keď sa obzr/eŕe
dozadu, z/sŕ/'ŕe, že vám uš// a/ podsŕaŕné vec/ a že ve/á vec/ by sŕe
rob/// /náč. Poseden/e preb/eba/o
v pr/ýemne/ aŕmosŕére, bosŕ/ pr/š//
pozdrav/ŕ' ž/ac/ zo ZL/Š v Sŕupave
ma/ým koncerŕom. Po pr/bovore
pr/máŕora sa všeŕc/ ;'ub//anŕ/
zap/sa// do Pamáŕne/ kn/by mesŕa.
Pr/ pobár/ku s/ poŕom spo/očne
zaspom/na// na sŕaré dobré časy.

7rad/čne v okfóbr/ sa koná sŕreŕnuŕ/e s občanm/ /ub//anŕm/, kŕon sa v
danom roku dož/va/'ú okrúň/ebo
ž/voŕnébo /ub//ea. Podu/'aŕ/e sa ko
ná pod zášŕ/ŕou pnmáŕora mesŕa
Sŕupava. V zasadačke mestského
úradu sa sŕrert// sŕupavsk/sen/or/ a
/cb záu/em prekvap// a/ organ/záŕorov. Sá/a bo/a p/ná m/Výcb ŕván
/ud/', kton svo/ ž/voŕ prež/7/ v našom
mesŕe. Pracova// ŕu, vycbova// der/,
sŕara/ú sa o vnúčence, ž//ú medz/
nam/. V uponáb/ánom sveŕe dobre
padne na cbv/7u sa zasŕav/f! /4ko
on/ vrav/a, my máme času dos?;
/en ŕ/ m/ad/ bo nema/ú, keby sme
/m mob// z nášbo "pož/čaŕ", poíom

Gaštanová aieja v ohrození________
Tŕoží/orocne cAra<7nM//e gaA/anov, k/ore Avo/'oM vzneÁenoA/'oM Jo^vára// ko/or ;7 naA/?o weAŕa, y'e A/gná/ow, že ckoro&a ApreváJzaná preJčoAnýw väí/a MAycAan/w //A/ov f p/oJov Aa opakM/e a neproAp/eva zí/ravo/néwM
A/avM A/ron?ov. ZaAaA/n/, k/ore po <7 í/oA/aa'on? o<7/?om/Pa vy/rona// pracov
níc/ M y P 7iy A^pava, Aa výrazne zwen//a po<7o/?a gaÁ/anove/ a/e/e v ParkM.
A ro w y yyAyc/za/M o Mw/era/M, AVo//ŕn/ Ponárn?/ oArozM/'á /?ezpečnoAľ cAo<7cov o AM zí/ro/ow Ä/ren/a nákazy. ^ rozpocŕe weA/a Ma /<Ma';^c/ ro/f Aa ráŕa A
/c% yyrezan/w. Je /o yeJ/ne r/eÁen/e, ako začrán/ľpr/paí/nýw ÄkoJáw. Čo
VAa/c &M& A' w/eA/ow, k/oren?M Awe, z áA/ne/?o poí/an/a, k/oré Aa Á/r//o oí/
generácie Pn generác//, nepovedá// /náč ako "gaÁ/anová a/e/'". R/eíen/e
nacrľo/ /ng. Pavo/ M;7?a//é, Ár/o/ý poA/ancow na ok/óčrovon! zaAaJnMŕ/ A & Z
/knoc;7 nápa<7- wyÁ//enÁ:M, k/orá A^rA/a na A/re/nM/Z a&Ao/venŕov A/MpavAke/
zá^/aa'ne/ Áko/y. ^ con? Apoč/va? č^p/neyeJnoáMcký nápaá - AeAy ncaA/n/c/
PažJeAo A/re/nM//a zaAaá/// p r/ /e/7o p r; 7ež;7oAU' yeáen A/row, A/o/y Ďy
zaA/Mp// /en vyrezaný MkynM/ý zoAcAnz/(ý, poA/Mpne čy ožZ/a a/e/'a, P/orá
vÁeŕk^w AHpavčanow pnpow/na roky Je/A/va, w/aJoA// / a'ozr/evan/a.
ľzácna n!yÁ//en/ra, poAo/Aŕvo o výzva, ačy Awe nezoAľa// /a/?OAŕa/n/, ačy
Awe o'opr/a// naÁ/w po/ow^ow záž/ŕo/r z a/e/'e, zo A/ron?ora<7/a A/rowov,
A/ore Ay/nAo//cky a na a7Ae roky ČM&i vÄe/kýw pr/pow/naŕ' že /M ž;7/ /*Mí//a,
P/or/ Ao cAce/; Akrowne poo^/Aaľ a zap/Aaľ n/e/en pre ckv//'t/, Pforá ŕM
prež/7/.

-pA-

Zdravotnícke stužby
v pozornosti postancov
V rozpočte mesta na rok 2001 sa podobne ako v tomto roku, uvažuje
s príspevkom na zdravotné stredisko a to v objeme 1,053 mi) Sk. Po
kračuje rekonštrukcia a údržba predovšetkým vnútorných priestorov,
ktoré sa postupne menia podťa tvoriacej sa koncepcie a vízie, ako by
ma!i vyzerať zdravotnícke služby pre občanov mesta. Okrem ambuiancií zmiuvných iekárov prvého kontaktu a stomatologických ambutancií sa mesto snaží získať i odborných iekárov. Cesta za nimi do
Bratislavy alebo Malaciek je pre pacientov, zvlášť pre tých starších
pritvrdým orieškom a preto rozširovanie o odborné ambulancie
smeruje k zabezpečeniu čo najširších zdravotníckych služieb nielen
pre Stupavčanov, ale i pacientov z okolitých obcí. Ako informoval
mestskú radu primátor mesta Ing. A. Daráš, v uvoľnených priestoroch
(po pľúcnom oddelení a Rtg) sa pripravujú vhodné priestory pre pra
coviská detského imunológa, psychiatra, internistu a nové, väčšie a
vyhovujúce priestory pre rehabilitačné stredisko. Koncepcia sa tvorí
v spolupráci s odborníkmi - MUDr. Ležovičovou a MUDr. Lendeiom a
v záujme širšej informovanosti bude primátor koncepciu a dálšie
zámery vo vzťahu k zdravotnému stredisku konzultovať i so sociálnou
a zdravotnou komisiou vytvorenou ako poradný orgán mestského zas
tupiteľstva.
-ps-

Seď /cdy cfvor no eŕopy
PočaA we/aMéAo roz/zoJovon/<? /?ŕ?í7ŕ?ŕŕ!g/' AowM/'e / weA/A^e/' ra<7^' o /nve.s'ŕ/'ČMýcA cÁ:c/ácA
na ro^ 2007
Aa poA/Mpne vypro/?/ova/í pro/'ek(y,
A:ŕore z/s7:o/; poí^orM
orgánov
<3 čo/; navr/?nM/é í/o záverečne/' pot7oAy rozpoŕ/M wcA/o. ATeí/z; pro/'eA^,
Ár^ore
rco/;'zovon<? v ÓMí/Mcow
ro/ľM Ao/ zaradený / ná/neŕ na yýA<S*eJ//acÁreAo í/vora - /ržn/ce o
/eŕne/?o A^ón^M
Aŕorý /?Mí/e
Aŕáľ pr/ A7í/ŕMrno7n í/owe. Prq/eA/
r/eÁ/ <7w? proč/ewy - ŕržnŕčM, ^orM
n:eA/o newá a po^re^M/'e a /n/eA^o pre
ce/o/neA^AÁ:e ^M rn o - Apo/očenA^e
po<7;v/'a//<3. Mz/?/'í?a'ow na oAweJzgne
7?nancne wožnoA^' Ao/a rea//zác/a
yýA^avčy áeď/ŕa'cAreAo Jvora roz<7e/enáá <7o c/vocA efáp na o^Joč/e rokov
2007-2002. Po/y/MnMný areá/y'e A:oncýovaný
a/?y AMž// pre prav/<7e/ne /;7:y a zároveň Avo/o M arcA;7ek/MroM a proA^reJ/w /?o/ áÔA^o/nýn?
w/eA/ow pre Ár^Mrne poáM/'aŕŕa.

/í ásenc/a náweA^/a v &Mpave A7<?/?o
Apo/ocenAký/n/ /MnAc/aw/ poA^Mpne
yypro/í/ova/a z pr/eA^orM pr/ A7;/fMrno/n áowe re/a//vne /Jeá/ne /n/eAfo
pre vere/'ne z/:rowaží//A^o, pre w/eAŕo
A^re^ávan/a Aa občanov pr/ rôznyc/?
pr//ežz7oA^/ae/z. Pro/e^, k^orý Ďo/
Ä/roAe/ vere/'noA// pre&/avený pocaA
57ávno.sŕŕ Á:apMA(y 2000, vycAá<7za
z povoáne/' Aeá//acAe/ arcA;7e^/zÍAy,
z w/eA^nyc/: k^Mrnyc/? ŕraá/e// aÄp/r;y/e na á/e/o, Aŕore ČMJe yýA/eí/^ow
p ok ory a /oká/pa^r/o^'z/nM ^:<pavcanov /y/r/ew, Aŕorc poAo/?/a n/e/en v
Azvpave a/e / o^ro//. ^veác/ o ŕow záMy'e/n a p o k o ra zo A/rany Apo/očnoAŕ/
7on<7ac/! ^/ovenAko a //rwy Áľarov/e
íozorno, k/ore oko prve (a JM/áwe, že
n/e poA/eďne/ pr/A/zíč/// Apo/MMcaAľna
/nancovon/. 7y?n, že A/avča áoA/áva
ze/ená, 7?M<7e/ne popracovať v OA/ovovan/ Ja/Ä/cA poán/Aa/e/A^cA AM/)/ek
/ov, aíy pr/Ape// na prq/'ek/, Ár/orý Aa
Arane Ayw/?o/ow obnovene/' Apo/^paŕrzčnoAŕŕ a AráoAŕ/ na ^HpavM
a ZáAor/e.

7

F
Požehante míadému vínu
Mesŕs/ré Au/ŕúrne s^eď/'s/co Sŕupa^a a Záhadná organ/zác/a S/ovensA-ého
zvázu záhraď/fárov - /n/esŕna pn'prav/7/ pre Sŕupavčanov zaupma^é podu/aŕ/'e. /4A*o /náč /' ŕoŕo bo/o spo/ené s prácou a preďoľšeŕ/qŕm úrodou.
Sŕreŕnuŕ/e bo/o s/enované m/adému s//'nu a f/ež swaŕ/fu sváŕébo Marŕ/na,
/dor/ /e w w'no/iradn/c^om /(a/er?dár/ spojený s časom, /redy dozr/'eva
m/adé wr?o. 7er?fo momenŕ /e ve/m/ dó/ež/7ý preŕože, /e fo o/ram/b pravdy
Atorú už sŕar/ ň/man/a h/áda//' w v/'ne. Ochuŕná^an/m m/ad/s/vého, ešŕe
búr//Véŕ?o, zdan//Vo new'nného a nes^odné/io y/na sa v/asŕne Ziodnof/
a zúroču/e výs/edo/f /uds/re/ pracowYosŕ/ a ^edomosŕ/ o v/n/č/, hrozne
a /e/io spracoyan/' Vážnosť a duchovný rozmer s/áľnosŕ/ súw's/' s
podá^os/an/m za bož/u m//osŕ' a pomoc, podá/rovan/m osob/fne za
bohaŕú a Ava//'ŕnú úrodu hrozna. Pože/wan/e m/adé/io v/ha vy/rona/ vdp.
de/ran M/Au/a. V /fráf/fe/ /rázn/ pr/pomenu/ pracov/Yosf wnohradn&ov;
/dorá požehnaná Pánom pnn/es/a úrodu a odmenu, z /fŕore/ sa môžeme
radovať Po s/áwosŕ/ nas/edova/ pr/p/Yo/( phmáŕora a pofom sa už degusfova/o, hodnoŕ/7o, chvá//7o a rad/7o " /a/r sa /o má rob/'f". /Va počúvanie a
do ŕanca hra// sfupavs/a'Záhorác/. /Va prvý/fráŕ účasfnebo/a s/ce masová,
a/e /fŕo chce/ ŕen pr/š/e/ a ver/me, že na budúc/ ro/r sa sŕreŕneme znovu,
v ho/'ne/'šom počŕe (/en aby sa urod/7o, aby bo/o, čo p/Y'..J.
-ps-

NarodHi sa

Jaro slav Prosňák

B arb ora D yb ová

M atilda K rokvicová

V eronika Fú skov á
H enrieta K av ick á

Zosobáši!! sa v Stupave

D ávid Horváth

A nton V rábel a V iera Ober-

Sarah G ulárová

m árová

M ich al Chym o

P eter M ihalov ič a Katarína

Laura Jašík ov a

Sem ešová

OpustiH nás

Pri príležitosti nadchád zajú cich

A nna M ich alová

sviatkov želám e všetkým te raj

František B rezovský

ším , ale aj bývalým členom Zboru

Štefán ia K av ick á

pre občian ske záležitosti pri M sZ

M ária H olá

Stupava príjem né prežitie vian o č

A lo jz T om ašovič

n ých sviatkov, v e ľa zdravia, po

A nna M arošová

hody a optim izm u nielen do n o

A ngela L ach k o v ičo v á

vého roku 2001 , ale aj do nového

A lbert M ader

tisícro čia . A b y sa V ám

splnili

Ing. K atarína K ralo v ičov á

všetky, aj tajné, želania a aby ste

M ária Puškáčová

m ali dostatok elánu rozd ávať aj

Štefan T óth

n aď alej rad osť, či povzbudenie

P eter K o v a čič
R o zália M asarov ičov á

7?eJaAc/'a /M&sačníAa 5'/Mpavan vyA/ayM/g pr; pr/7ež;7o.s/í pre/owz/ /7s';'cročí
.s'tíŕaž no MJe/en;'e ceny Aí/pavana za
č/M, í/;e/o ^ o re ,svq/7'w význawow
pre&?/Ao/ -svo/H í/o^H. ľzA/'aJow na
/o, že .s'Mŕ'až .sa vyA/a^M/'e po prvýArá/
Ar;7er;'á pre prŕA/á-senŕe "c/'nov"
vo/he a o ŕcA ocenen/ rozAo<7we ^;'roAá
čŕŕaŕe/sM ve/*e/'no.sľ pro^^reí/n/c/vow
anÁre/ý. A'o/M/'nác;'a Ay .sa wa/a /ýÁraľ
o.sóÍ! a .s'po/oČMo.sV/, Aľ/oré vyAona/; c/n
Aoáný na.s7eovaw;'a a v.šeoAccneAo
Mznan/a, .s'vo/A?? Aonan/w príspeA /c
rozvo/7/ a ^Árráý/en/M we^/a Azvpava,
vyAonaA' sAMŕo%, ^o/ýw was/o zv/'<7/'/e/'n;7/ a pr;'.spe/ ÁryeAo a'oAre/MM wenM.
<S^ľaž ÓMa'e preč/eAaľ v ďvocA e/apáčA. ^prvé/ eŕape ^M/'aže /j. Jo 7J.
/eAr^dra 2007 wóže^e í/o reJaAc/epo.s/'e/aľ .svo/e náwe/y a návrAy - now;'nác/e na Mí/e/enŕe Ceny Azvpavana.
Pre z'n^p/rácíM prea%/aďá/??e návrAy
re<7aAc/'s, A/orá na Ma'e/en/'c Ceny Aupavana now;'nM/'e.'
7. panŕ Aíagí/a/eMM Dowč/čovM za
na-p/'.san;'e "Tľrá/AeAo .s/ovn&a náre
čia A'/oven.s7:eAo Zá/?orácÁre/?o ^Mpav.sAeAo", Aŕorý /)o/ vya'aný v ro^M 2000
2. .spo/ocno,?ľ Povoze DMMH/a za rea//'zác;M pro/eÁ:fM Aav/a'/o na 5*/Mpav^Ao/n po/oA^ za .spó.soA rea/izác/e
a za cAA'vý prí.s'ŕMp Árpr/roa'newM proA/rea'í'M a í/oŕvoren/e A7a/eAo parAM
3. aAa<7e/?n'cAeAo wa/;'ara AÍ/Ya/ía Aľw-

iným .
Ing. A. D aráš, prim átor

A/cAa za ŕnŕcŕovanŕe a rea//zác;'M a'/e/a
Morový Aríž - pawäľn/A oAe/z'aw worovýcA ep/Wew/;
v ^ . Fe/Ara Aí/Aa/M, .s/Mpav.sAeAo
yárára za /n/c/ovan/'e a organizovanie
obnovy A^AMrnycA a .saArá/nycA paw/aľoA na Mze/n/ we.s/a Aí/pava
J. pro/é.sora Dr. J J n a 77orecAeAo za
ce/ož/vo?ne /i'/erárno - ve^/ecAe <7/'e/o
6. Dr. TVagyová, r;aJ;7e/'AM Dowova
JócAoa'cov za oAnovM a M<7rž/?M ZáwocAeAo parAzv - ^báne pr/'eAopy

7. ^FOOPy fiSpq/'ene /rawp^Aé o^aaý
ochrancov pr/ro<7y AMpavq) za organ/zovan/e po<7M/'aľ/a &Mpav^/ý .?;'ráA
Cena Az/pávana /e .sywAo/;'cAá, ye
pre/'avow víeo&ecneAo Mznan/'a obča
nov Aívpavy, n/e y'e /?nančne a'o/ovaná. Po Mzóvŕer/re nowfnáez'e ,SM/'až
poÁ:racz//'e a*/*zv/?OM e/apo M, /reaý ^a
M.sA'M/ocn; vere/ne A/a^ovanie ybrwoM
anAre/ovýcA /M&ov. 7?e/o ÓM&Í Mvere/nene v we,S'aŕn&M AMpavan v warcf a
v aprf//' roÁ:M 2007 y Mvečŕenŕ/M v.še/ÁýcA non?;'novanýcA. A^a záA/aa'e A/a.s'ovan/'a ^Mí/e Cena AMpavana Mí/e-

/ená na ^7ávno.s/now ga/a^oncerŕe
v /?:á/7' ČMí/MceAo ro^M. 5pds*oA A/a^ovan/'a ČMí/e oznámený v warcovow
CMÍe ^Mpavana. TVa regM/erno.sľ ,s*Mľaže ČM<7e o'ozeraľ reáaMná ra<7a ca^opMM A^pavan na ce/e .s preí&eJow
reJaAcne/ raaý 7ng. a. Dará^ow, prfwá/orow me.s/a 57z/pava.

TVavrAM/e/H na M<;7e/en/e Ceny ^Mpavana.*__________

/neno, pr/'ezvÁsAo, aa're.sa, /e/. cM/o.'

4?

Daň z nehnuteľností pre rok 2000]
Na rokovan/ MsZ dňa 25.7 7.
7999 bo/o scbvá/ené V šeo b ec
ne záväzné naňaden/e č. 5/99
o Dan/ z neňnuŕe/ňosŕ;' na rok
2 0 0 0 (v zmys/e zákona o dan/
z nebnuŕe/hosŕ/' č .3 7 7/7992 Zb.
v znen/' neskorš/cb predp/sov).
Sadzby sa zvyšu/ú u nas/edovnýcb neŕinuŕe/bosŕ/'.*
H záŕvady zo 0,76 Sk na 0,32 Sk/nf
H sŕavby na bývan/e - u pnž. do
mu z 2 ,-Sk na 2 ,4 0 S k /n ť
H garáže z 8,- Sk na 9 ,6 0 S k /n f
H osŕaŕné sŕavby zo 7,20 S k na
9 ,6 0 Sk/m '
Daňové pr/znan/e podáva /yz/'cká a/ebo právn/cká osoba, kŕorá
nadobud/a nebnuŕe/bosŕ' v r
7999, a/ebo u kŕore/ nasŕa// zm e
ny v ne/inuŕe/bosŕ/acb už pnznanýcb (napr kúpa, predá/, ded/čsŕvo, darovan/e a pod.). /Vové
d aňové pr/znan/e sa podáva
/ vredy ak nasŕa// zmeny v oko/nosŕ/acb pre vyruben/e dane.
/Vapr pň vydaň/ sŕavebnébo povo/en/a, sa pozemok, na kŕo/ý /e
vydané sŕavebné povo/en/e sŕáva pre úče/y dane z nebnuŕe/nosŕ/' sŕavebným pozemkom, pň
kŕorom sa men/ sadzba dane,
ŕakŕ/'ež pň vydaň/ ko/audačnéňo
rozbodnuŕ/a z ase nasŕáva zmena
v oko/nosŕ/acb p re vyruben/e
dane.
7erm/n na podan/e daňového
pr/znan/a /e do 37. /anuára 2 0 0 0

(na Mesŕský úrad Sŕupava). Za
oneskorené podan/e daňového
pr/znan/a sa daň zvyšu/e o 70%.
/\k ^ pr/ebeňu roka nasŕane aká
koľvek zm ena s/o y/asfnŕcŕve
neňnuŕe/hosŕ/' (vzn/k a/ebo zán/'k
v/asŕn/cŕva), ŕreba v zmys/e záko
na o dan/ z neňnuŕe/bosŕ/' sp/n/ŕ'
oznamovac/u pov/'nnosŕ' správ
cov/ dane (na Mesŕský úrad) a ŕo
do 3 0 dní od vzn/'ku a/ebo zán/ku
ŕe/ŕo skuŕočnosŕ/. Za nesp/nen/e
s/ ŕe/ŕo pov/'nnosŕ/ zákon uk/adá
správcov/ dane u/ož/ŕ' pokuŕu až
do výšky 500,- Sk u FO a do
5 0 00,- u PO.
7erm/n na zap/aŕen/e dane /e do
3 7 .3 .2 0 0 0 (pň daňové/ pov/nnosŕ/ nad 500,- Sk u FO a nad
5 0 0 0 ,-Sk u PO /e možnosŕ'zap/aŕen/a dane v 4. zákonom sŕanovenýcb sp/áŕkacň).
Za oneskorené zap/aŕen/e dane
sa vyrub u/ú pená/e z omeškan/'a
vo výške 0,3% nedop/aŕku za
každý deň omeškan/a.
V/asŕn/c/ byŕov, kŕoré nadobud//'
do v/asŕn/cŕva v r 7999 s/ ŕ/ež poda/'ú daňové pr/znan/e do 37.7.
2000 .
V šeobecne záväzné naňaden/e
mesŕa o dan/ z neňnuŕe/nosŕ/'/e
k naň//adntvŕ/'u na úradne/ ŕabu//
na Mesŕskom úrade Sŕupava.
B//žš/e /nŕormác/e Vám budú
poskyŕnuŕé v kance/áň/ č. 4 na
pnžem/ MsÚ Sŕupava, a/ebo na
ŕe/. č. 659 3 4 5 0 3 k/. 78.
-dk-

Spotoíné zasadnutie
V utorok 5. decembra sa konalo už spomínané spoločné zasadnutie, na ktorom
sa postupne, krok za krokom, kapitola za kapitolou prešiel celý rozpočet mesta
na rok 2001. Možno konštatovať, že príprave rozpočtu sa venuje maximálna
pozornosť a rokuje sa o každej kapitole a položke v nej. Vedie k tomu snaha
koncipovať rozpočet ako zákon pre finančný život mesta, ktorý na jednej strane
zabezpečí reálne príjmy a na strane druhej uspokojí potreby občanov, zabezpečí
funkcie mesta a tiež je h o rozvoj v investičnej oblasti. Po päťhodinovom roko
vaní vzišla konečná podoba návrhu rozpočtu na rok 2001, ktorý bude
predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Spoločná schôdza prebieha
la v konštruktívnom duchu, padali slová kritiky i požiadavky reprezentujúce
skupiny občanov. Najm ä v oblasti financovania investičných akcií a konkrétne
kanalizácie v jednotlivých častiach mesta sa opäť otvorila otázka možnosti
spolufinancovania budovania kanalizácie za prispenia občanov. Nákladnosť
výstavby kanalizácie už niekoľko rokov výrazne zaťažuje rozpočet a svojím
spôsobom tu končí alebo začína obmedzenie pre iné investičné akcie. Napriek
tomu sa doteraz vždy usilovalo, aby sa investovalo vyvážene do viacerých
oblastí života mesta i jeh o rozvoja. Zakopané milióny sú zárukou ochrany život
ného prostredia, pozrime sa ako vyzerajú ulice, v tých častiach mesta, kde nie
je kanalizácia. Občania často vypúšťajú fekálie priamo na cestu, do jarkov a
kanálov. Príspevok na vývoz fekálii, ktorý predstavuje čiastku 500 tisíc korún,
je už regulovaný a takýto spôsob pomoci občanov v záujme ochrany životného
prostredia nemá v širokom okolí obdoby ! V minulom roku občania - stavební
ci na Krem enici po prvýkrát po roku 1989 združili prostriedky vo výške 800
tisíc korún ako pôžičku mestu s tým, že v tejto .časti bude vybudovaná kanal
izácia. Náklady na tento úsek sú ďaleko vyššie cca 2,7 milióna korún, ale treba
povadať aj to, že kanalizácia ide až ku Krem enici " až k ich domom" ulicami,
kde občania neprispeli, neboli oslovení ani sa nevyjadrili, že chcú na stavbu
prispieť. Otázkou je aj výška príspevku, ak by sa išlo aj touto cestou, sú potreb
né pravidlá o spolufinancovaní. Realitné kancelárie, ktoré skupujú a predávajú
pozemky na výstavbu rodinných domov, majú tiež m ožnosť ponúknuť mestu
pomoc najmä pri investovaní do rekonštrukcie a rozšírení úpravovne vody.
Feudálne spôsoby, ktoré voči mestu používa terajší vlastník zdroja pitnej vody
- štát v zastúpení ZVaK., diktujú jasné podmienky - ak mesto nebude investovať
( nevieme do čoho a koľko to bude stáť), Stupava nedostane ani jednu vodovod

PETÍCIA občanov
mesta Stupava

nú prípojku. A nedostanú ju ani starousadlíci, ani noví stavebníci.
To však nie je jediný problém, tých je oveľa viac, každý je špecifický a potre
buje nielen riešenie, ale predovšetkým finančné krytie. V diskusii odznelo, že
pri ich schvaľovaní by mala rozhodovať aj m ožnosť združovania finančných
prostriedkov, príspevky od iných subjektov.

za odklonenie nákladnej dopravy z uh'c Hviezdoslavova, Hlavná,
M alacká z dôvodu ohrozovania bezpečnosti a zdravia občanov
m esta, ochrany životného prostredia a majetku občanov m esta
Stupava.
iniciátor petície pán František Mader z uiice Hviezdostavovej
doteraz zozbieral 1200 podpisov občanov Stupavy, ktorí svojím
podpisom vyjadrili podporu a súhlas tejto myšlienke. Na stretnutí
občan ov s poslancom NR S R Jirkom Malchárkom, pán poslanec
vyjadril svoju podporu a prisľúbil pom oc pri riešení tohto problé
mu. Petícia bude v januári roku 2001 od oslaná na príslušné
úrady a tiež do NR SR.Vzhľadom na mohutnú odozvu občanov
Stupavy veríme, že petíciou s a budú seriózne zaoberať kom pe
tentné orgány a nájdu riešenie ako pom ôcť nielen Stupave, ale
i dálším obciam , ktoré sú postihnuté expandujúcou kamiónovou
dopravou. Petičné hárky boli k dispozícii p o čas Mikulášskeho
jarmoku v sobotu 9. d ecem bra t.r. pri Kultúrnom dome. Petičný
výbor: František Mader, Mária Stríbrsnká, Pavol Veselý, Pavel
Slezák. info: 0 7 /6 5 9 3 4 3 1 2

Poslanci budú rozhodovať o tom, ktoré investičné akcie sa budú realizovať a
budú uvedené priamo v rozpočte na rok 2001 i s finančným zabezpečením a tiež
určia akcie, ktoré budú uvedené ako ďalšie, na príprave ktorých sa bude praco
vať a realizovať sa budú podľa vývoja príjmov v rozpočte. (Informácie
vzhľadom na uzávierku dňa 11. decembra, môžu b yť neaktuálne, nakoľko
zasadnutie MsZ sa koná dňa 14. decembra - pozn. red.)

Mesto Stupava a Mestské kultúrne stredisko
Stupava oznamujú, že

M estský reprezentačný ples,
prvý v treťom tisícročí sa koná dňa
10. februára 3001 v Reštaurácii Stupava.
Rezervácia vstupeniek na t. č. 6S934 312.
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