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f 2 . feb ru ár - S/á vn o stn ý k o n cert a vyň/ásen/e 730 . výroč/a
prvey p/somney s p rá v y o Stu p ave
Každý z nás s/ dobre pamá'ŕá roz/íčné re/ác/e,
dokumenŕárne /7/my s pred n/eko/'kýcb roko^z a
desaŕ'ročí fako ŕen čas uŕeká/) a mnobé sa
zaobera/í ŕémaŕíkou a oŕázkou, ako sa skončí
ŕoŕo drubé ŕ/sícroč/e. "Prežŕ/'tv rok dveŕ/síc ? "ŕo
bo/a fyp/cká oŕázka v mínu/ýcb rokocb a vždy
sme y'u k/ád// v súv/s/osŕí, č/ prež/ye ŕen a/ebo
onen ž/'vočíšny a/ebo rasŕí/'nný drub. /Vás ako
keby sa ŕo an/ neŕýka/o. /Szda /en s povzdy
chom sme s/ vyráŕa/í, že budeme mar ŕo/'ko a
ŕo/'ko rokov... Bo/o nám ŕo smiešne a vzd/a/ené. Prognosŕ/'c/ op/sova/í rok dve ŕ/s/c ako
obrovskú zmenu. Preprava meŕrom, sŕravovan/e ^ spec/á/nom ba/en/, poma/y v
ŕab/eŕkácb. Skuŕočnosf ye úp/ne /ná. Do
po/zevky kupuyeme ze/en/nu, na/7acneyš/e sú
sŕá/e zem/'aky a každý má rád vyprážaný
rezeň. Ž/'vočíšne a rasŕ//nné druby sa pňspósobuy'ú, /úd/a boju/ú s nevy/íečíŕeínýmí
cborobam/ a ŕeš/a sa zo ž/voŕa. /Sko keby sme
bo// m/mo. 7ecbn/ka napredu/'e úžasným ŕempom. Šoku/ú nás obromné vedecké oby'av/,
kŕoré rozš/ru/'ú bonzonŕnášbo poznan/a a ma/é
der/ ovŕáday'ú počíŕače. /nŕormác/e sa š/na
ne/'úŕosŕnou /ých/osťou, /cb množsŕvo rasŕ/e
geomeŕnckým radom až sa k n/m sŕav/ame
/abosŕay'ne. Ľudský mozog, scbopnosf vn/man/a a koncenŕrác/e zap/'na ochranný sysŕém a
my vypíname. /Vapňek ŕomu závraŕnému
ŕempu sa náš ž/voŕ až rak zýcb/o nemení. 7o,
čo nás môže ŕešífy'e, že sa snažíme zacbovávaŕ /udský rozmer - d/menz/ú, kŕorá nás
cbarakŕenzuy'e. cbrán/ a predurčuje naše
posŕaven/'e v ŕomŕo dynamicky sa men/acom
sveŕe. /Sk sme ešŕe ŕeraz -pár dní pred rokom
2000 - scbopní spomaí/ľ, pnbrzdiŕ^ aby sme
vycbuŕna/í aŕmosŕéru V/an oc, ak sme scbopn/
s páŕosom prež/vaľ narodenie d/eľafa, ak
dokážeme úpnmne smúŕiľ, sme ešŕe zachrá
není. V nás ako keby ŕ/ka// /en /udské bod/ny.
Pocbop/ŕefne ŕ/koŕŕýcb sveŕov/cbye výrazne/š/
a časŕo ŕ/e naše prepočuť. /Vo sú v nás a
príde/'uyu nám ŕempo. Sŕoy'ac pred rokom
2000, boe/ sme ŕomu mnobokráŕ ani nevenii a
nepremýšľa// o ŕom, čo bude, môžeme
poc/ŕ'ovaŕ'ay rozpaky. Predsa ye ŕo /en z/omový
okam/b ^ b/'sŕón/ /udsŕva. Vkročíme do novébo
m/7én/'a. Sam/ ŕomuŕo kroku pnp/su/eme osob/'ŕný význam. Možno keby sme o ŕom
neuvažovaí/ a nerozpráva// ako o n/ečom výnimočnom, an/ by nás ŕo rak neŕáscínovaio.
Preži/'eme ŕeda rok dveŕísíc ? Preží/eme.
Modus M'vend/ -spôsob ž/'voŕa, ž/ŕ/a, sa mení
poma/y. /V/ekedy sa preŕo bovorí bob úžia/' a
n/ekdy zas bobuvďaka. Tak ye ŕo s nami.
Občas nev/eme, čo v/asŕne ebeeme. K e ď
budeŕe maf čas. započúvayŕe sa do ŕieba.
Možno začu/eŕe ŕ/kaf svo/e ľudské bodínky.
Keby sŕe n/č nepoču//, nevadí. Možno máŕe
digiŕá/ne...

Pňmáŕor a pos/anc/ Mesŕskébo zasfup/'fe/'sŕ^a zvo/ení v komuná/nycb vo/'bácb, po z/ožení s/ubov
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Vo váčšine miesŕ a obe/ S/ovenska sa v p/aŕok 75.yanuára uskuŕočn/7proy'ekŕZdružen/a
m/esŕ a obe/ S/ovenska (Z M O S ) pod
názvom Dobrý deň, samospráva/ Jebo
c/e/'om bo/o zdôrazn/ľ právo občanov
pod/e/'aŕ'sa na správe vec/ verey'nýcb. Organ/záŕor/ cbce// dos/abnuf, aby sa prvé
s/ávnosŕné zasadnuŕ/a novozvo/enýcb obec
ných a mesŕskýcb zasŕup/ŕe/'sŕ/ev uskuŕočn/7/
v y'eden deň. /Sdresáŕm/ proyekŕu bo// okrem
občanov ay predsŕav/ŕe//a územne/ samo
správy kŕo/ýcb s/ občan/'a zvo//7/ v komuná/nycň vo/bácň. Pos/ancov os/ov/7 Z M O S
pr/ručkou, vypracovanou špec/á/ne pre
samosprávy pod názvom Pýcň/y spňevodca. /de o pub//kác/u, kŕorá má byfzák/adom
na ško/en/a a ŕrén/ngy novozvo/enýcň predsŕav/ŕe/bv počas /cb funkčného obdob/a a
obsabuy'e /nŕormác/e z ob/asŕ/ /eg/s/aŕ/vy
f/nancovan/a, r/aden/a a rozvoya obce,
vzŕabov k vere/nosŕ/ a méd/ám. V Sŕupavé
sa s/ávnosŕné - usŕanovu/úce zasadnuŕ/e
mesŕskébo
zasŕup/ŕe/'sŕva
kona/o
v
zasadačke mesŕskébo úradu za pr/ŕomnosŕ/
véeŕkýcň novozs/o/enýcb pos/ancov. vedú-

c/cb pracovníkov úradu a vedúc/cb mesŕskýcb organ/zác/í.
Predseda mesŕskey vo/ebne/ kom/s/e Mgr
Pranŕ/šek Púsek zbodnoŕ/7 pr/ebeb komuná/nycb vo/íeb ako dôsŕoyný, bez /nc/denŕov, v
sú/ade so zákonom. /Va ve/'m/ dobrey úros/n/
bo/a / príprava voí/eb, vo/ebnýcb m/esŕnosŕí/
sŕarosŕí/vosľo č/enov vo/ebnýcb kom/s/í. na
čom má zásíubu mesŕský úrad v Sŕupave.
Poŕom vyb/ás/7 výs/edky vo//eb pr/máŕora
mesŕa.
Za pr/máŕora mesŕa Sŕupava bo/ zvo/ený
/ng. /Snŕon Daráé s počŕom b/asov 7775.
/ng. Daráš z/ož/7 s/'ub pr/máŕora a bo/ deko
rovaný pr/máŕorskou reťazou.
Za pos/ancov Mesŕskébo zasŕup/ŕeí'sŕva boí/
zvo/ení.* /ng. Ján Be/eš, /S/ena Hr/cová,
PaedDr. M/7an Gramb/íčka. /ng. Ľuboš /v/ca.
Pave/ S/ezák, Ján Borák, /ng. Jaros/av /Wayŕan, /van b/om, MĽ/Dr. Voyŕecb Erdé/y/.
M/ros/avPuškáč, V/a d/m/"r Va/acbov/č. Pave/
Kubíček, Ján Va/acbovíč, Gusŕáv Be/eš.
MVDr. Póberŕ Kazarka, Ľadís/av Pšenko,

fcŕoŕfončenŕe na strane 2.)

fdokončen/e zo sŕrany
/ng. Jozef Ukropec, M/7an Daráš, PhDr. Már/a Cha/oupková,
Z/aŕ/ca /-/asonová, /ng. Ľubomír
Z/ak, /ng. Jozef B/ažek, Már/a
Sŕr/brnská a /ng. Pados/av
Draško v/č. Po s/a n c/ svoy/m podp/som z/ož/7/ s/'ub pos/anca do
rúk pr/máŕora mesŕa.
Po skončen/ s/ávnosŕney časŕ/
zasadnuŕ/e pokračova/o pod/'a
programu, kŕorý navrho/ pr/má
ŕor. /Va návrh pr/máŕora bo/ do
funkc/e zásŕupcu pr/máŕora pos/ancam/ schvá/ený /ng. Ján Be/eš. Zásŕupca pr/máŕora ye vo/ený spomedz/ pos/ancov zasŕup/ŕe/sŕva na ce/é funkčné obdob/e a auŕomaŕ/cky zo záhona
sa sŕáva č/enom mesŕske/ rady
a v čase, keď zasŕupuye pbmáŕora, y'u zvo/áva a r/ad/.
Ďa/ey bo/a zr/adená osemč/enná
mesŕská rada (doŕeraz ma/a 7
č/enov), kŕorá ako 'po//ŕ/cký" or
gán mesŕskébo zasŕup/ŕe/'sŕva
odráža pomer zasŕúpen/a po//ŕ/ckých sŕrán a koa//c/7 v zasŕup/ŕe/šŕve. Pos/anc/ zvo//7/ za
č/enov mesŕskey rady. /ng. Jána
Be/eša, PaedDr. M/7ana Gramb//čku. PhDr. Már/u Cha/oupkovú,
Pav/a S/ezáka, /ng. Jozefa
L/kropca, /ng. ľubom/'ra Ž/aka,
Gusŕáva Be/eša a Jána S/a/a
ch o v/ča.
Mesŕské zasŕup/ŕe/šŕvo na návrh
pr/máŕora odsúh/as/7o zr/aden/e
kom/s/7 ako poradných orgánov
pr/máŕora a zasŕup/ŕe/sŕva. Ko
m/s/e mayú funkc/u poradnú, /n/c/aŕ/vnu a konŕro/nú. Pn M sZ
budú rak ako doŕeraz pracovať
kom/s/e. f/nančná, sŕavebno mayeŕková, obcbodno -podn/kaŕe/'ská, kom/s/a spo/očenskýcb
poŕheb ("šport, ku/ŕúra, vzde/ávan/e), soc/á/na, zdravoŕná a
byŕová kom/s/a, kom/s/a ž/voŕnébo prosŕred/a. Zasŕup/ŕe/'sŕvo
znadZ/o dve nové kom/s/e, kŕoré
vzn/k/Z z dôvodu poŕreby /nŕenz/vne r/eš/f n/ekŕoré zd/havé
prob/émy ž/voŕa nášbo mesŕa a
sú ŕo. dopravno -bezpečnosŕná
a proŕ/drogová kom/s/a a /eg/s/aŕ/vno -právna kom/s/a. Pos/anc/
z vo//// pre dse do v ko m/s// a č/e nov z radov pos/ancov. Kom/s/e
budú dop/nené ďa/š/m/ odborn/km/z radov občanov, kŕor/bu
dú zvo/en/ na nayb//žšom zasadnuŕ/ MsZ.

Obsaďen/e kom/s//
F/nančná kom/s/a -predseda
/ng. Ján Be/eš, č/enov/a - pos/anc/. /ng. Jozef Ukropec, Ján
Va/acbov/č, M/ros/a v Puškáč,
/ng. Ľuboš /v/ca.

Sŕavebno -mayeŕková kom/s/a
- predseda, /ng. Jaros/av Mayŕan, č/enov/a -pos/anc/. /ng. Pados/av Draško v/č, /ng. Jozef
B/ažek, M//an Daráš, Z/aŕ/ca h/asonová.
Kom /s/a ž/voŕného prosŕred/a
- predseda, /ng. Ľubom/r Ž/ak,
č/enov/a - pos/anc/. M S/Dr. Póberŕ Kazaška, Lad/s/av Pšenko,
Pave/ Kub/ček.
Kom /s/a spo/očenskýcb poŕr/eb -predseda. Pave/ S/ezák,
č/enov/a pos/anc/. V/ad/m/r S/a/acbov/č, Ján Borák.
Kom /s/a dopravno - bezpeč
nosŕná a proŕŕdrogová - pred
seda. PaedDr. M/7an Gramb//čka, č/enov/a - pos/anc/ MDDr.
\/q/'ŕech Erdé/yZ, Ján Borák.
Leg/s/aŕ/vno -právna kom/s/a
-predseda. Ján S/a/acbov/č, č/e
nov/a pos/anc/.* PaedDr. M/7an
Gramb//čka, Gusŕáv Be/eš.
O b c b o d n o - podn/kaŕe/'ská
kom/s/a -predseda. Gusŕáv Be/eš, č/enov/a pos/anc/. Már/a
Sŕr/brnská, /van /-/orn, Z/aŕ/ca
Hasonová.
Soc/á/na, zdravo iná a bytová
kom/s/a -predseda. PhDr. M á
r/a Cba/oupková, č/enov/a pos/anc/. /4/ena /-/r/cová, /ng. Jozef
Dkropec, Pave/ Kub/ček, ML/Dr.
Voy'ŕech Erdé/y/.
Pos/anc/ ďa/ey odsúb/as/7/ sobáš/ac/cb.' /ng. Jána Be/eša, Z/aŕ/cu Hasonovú a Pav/a S/ezáka.
Pr/máŕor pred/ož/7 návrb harmo
nogramu zasadnuŕ/ mesŕskey
rady a mesŕskébo zasŕup/ŕe/sŕva. Vzb/adom na rad akŕuá/nycb prob/émov, kŕoré bude zasŕup/ŕe/šŕvo v na/b//žšey dobe neš/f (pr/prava rozpočŕu mesŕa na
ŕenŕo rok), sa uskuŕočn/a zasadnuŕ/a M s Z každý mes/ac, ŕ.y.
25.2. a 25.3.

Výberové /tonan/a
/Va programe rokovan/a bo/o /
r/ešen/e obsaden/a nayvýznamneyšey funkc/e aparáŕu mesŕské
bo úradu -prednosŕu mesŕskébo
úradu. Zasŕupovan/m prednosŕu
mesŕskébo úradu ye zaŕ/a/'pove
rený p. /ng. Dušan Pau//k
\/zb/'adom na dó/ež/ŕosŕ' ŕobŕo
posŕu pr/máŕor vyb/ás/ výberové
konan/e. Pos/anc/ ŕ/ež odvo/a// z
funkc/e náče/n/ka mesŕskey po/ŕc/e p. M/cba/a Morgensŕema.
\/ ŕomŕo pr/pade /š/o o nap/nen/e
uznesen/a mesŕskébo zasŕup/ŕe/'sŕva ešŕe z predcbádza/ucebo
obdob/a (sepŕember 98). Obsaden/e ŕe/ŕo funkc/e sa bude ŕakŕ/ež r/eš/ŕ' výberovým konan/m.
^eden/m mesŕskey po//c/e do
dňa vymenovan/a náče/n/ka ye
poverený p. Morgensŕern.
-ps-

f .S/ sŕarosŕom n/e/en ŕýcb obča
nov, kŕor/ fa vo////, a/e ay ŕýcb,
kŕor/ ľa ne vo////.
2.Dóvera spo/uobčanov ŕ*a posŕav/7a na če/o obce. Byť prvým
občanom v obe/ye ve/ké vyznamenan/e. S/'úb sám sebe na
svoyu česŕ a svedom/e, že ŕúŕo
dôveru nesk/ameš /
3.Práve rak neroz//šu/ pn výkone
svoy'bo česŕnébo úradu pr/s/ušn/kov róznycb po//ŕ/ckýcb sŕrán máš v n/cb v/d/eľ/en občanov/
4.L/s//uy pod/á svo/7cb s// a možnosŕ/ obce, aby s/ u/'abč/7 ž/voŕ
sŕa/ýcb, cbudobnýcb a práce nescbopnýcb občanov/
5.Podporu/ všeŕko, čo napomá
ha ško/sŕvu ívoyey obce. /V/č /epš/eho ako dobré vzde/an/e, ok
rem zdrav/a, nemôžeme že/af
naš/m deťom.
6./Vezabúday na obecnú kn/žn/cu, kŕorá poskyŕuye uš/'achŕ//ú
zábavu a vzde/áva občanov/
ľ.Máš byť úpr/mným pr/aŕe/bm
všeŕkého, čo skráš/'u/e a zve Za
duje zdravoŕnú úroveň obce.
Zasad/ľ dobrý sŕrom na správ
nom m/esŕe znamená vykonaf
dob/ý skuŕok/
8.\/ynasnaž sa osvoy/ť s/ č/m
skôr naydó/ež/ŕeyš/e
právne
predp/sy a zákony, aby s/ na n/č
nezabudo/, čo by moh/o byfobc/
na prospech/
9.0becný mayeŕok spravuj a
nak/aday s n/m opaŕrney'š/e a
úzkosŕ//ve/s/e ako so svoy/m

v/asŕným mayeŕkom. /Sk pregazduyeš zo svoybo, bude ŕo ívoya
škoda, ak premám/š obe/, bude
sŕraŕená 71/oya česľ/
í0.Dáva/ obe/ pekný pr/k/ad n/e/en dobrého sŕarosŕu, a/e ay hadneho občana v súkromnom ž/voŕe. Jed/ný ŕ/cbý pr/k/ad máva
váčš/u cenu ako mnoho reč/ a
ve/'ké kázan/e.

7*/eío vyše šesŕ'des/af rokov
sŕaré prav/d/á a pr/kázan/a nesfraŕ/Z/ n/č zo svo/e/ múdrosŕ/
a /norá/ne/ hodnoty. P/af/a a
sú akfoá/ne / v dnešne/ dobe,
a ŕo n/e/en pre sŕarosŕu, a/e ay
pre pos/ancov a pracovníkov
mesŕa. Vy/adruyú v/asŕne /deá/y, kt/ kŕo/ýn? sa mt/s/ každý
svq//m/ skuŕkam/ a svedom/ŕosŕbt/ dopracovaŕ'.
!/s/ereyne/)é. OĎč/a/is/(a /iái//^a a s/ýí/^a
pre mešŕ/á/is/<e šA*o/y f 936

Mŕeŕe, ž e ...
- v Mesŕskom zasŕup/ŕe/šŕve ye
72 pos/ancov zvo/ených po
prvýkráŕ a 5 pos/ancov, kŕor/ bo//
zvo/en/ už po ŕreŕ/kráŕ
-z 24 pos/ancov sú šŕyn ženy
- pr/ememý vek pos/anca ye 43
rokov a nay'm/adš/m pos/ancom
ye /ng. Pados/av Draškov/č
Í27r.)
- v deň usŕanovuyúceho zasadnuŕ/a Mesŕskébo zasŕup/ŕe/šŕva
os/áv/7 pr/máŕor mesŕa Sŕupava
/ng. /Snŕon Daráš šesťdes/aŕku.

Mestský úrad oznamuje
Primátor mesta Stupava vypisuje výberové
konanie na obsadenie funkcii :
A/ prednosta mestského úradu v Stupave
podmienky:
-vysokoškoiské vzdeianie
-trvaiý pobyt v Stupave
-krátky životopis
-výpis z registra trestov
B/ náčeiník mestskej potície v Stupave
podmienky :
-stredoškoiské vzdeíanie
-trvalý pobyt v Stupave
-krátky životopis
-výpis z registra trestov.
Prihiášky treba odovzdať na sekretariát
primátora do 19. februára 1999.

n
Odpovedá prec/sec/a f/nančne/
kom/s/e /ng. Ján Be/eš
7.Mojím osobným záväzkom je
venovať sa ŕe/'ŕo funkcii s maximá/nou zoďpoveďnosľotv.
Poznám prob/emaŕiku finančne/
kom/s/e z preďc/7áďzayJce/70
vo/ebného obdobia a viem, s
akými ŕ'ažkosŕam/ je späŕé finan
covanie mesŕa a jeho príspev
kových organ/zác/'í. Presadzu
jem a so mnou í däíš/ číenovía
komís/e myš/ienku, aby prí/my z
predaja ma/eŕku mesŕa, kŕoré
dnes predsŕavu/'ú jeden z rozbodu/'úcich zdrojov prí/'mov rozpoč
ŕu, bo// použ/ŕé v obiasŕíinvesŕícíí. 7eda aby zhodnocova/i m a
jerom mesŕa a nesŕrácaí/ sa vo
financovaní prevádzky a cboc/u
mesŕa. 71ež je dó/ežiŕá a akŕuá/na oŕázka možnej ŕransformácie n/ekŕorých podnikov - prís
pevkových organizácií na samosŕaŕné právne sub/ekŕy. \Zzn/M
by spo/očnosŕi vo výhradnom
v/asŕnícŕve mesŕa. /Vašou ú/obou bude pomáhať ŕýmŕo organ/záciám h/adať spôsoby pr/
zabezpečovaní prosŕriedkov na
ich prevádzku predovšeŕkým v
podn&aŕe/'s/fe; ob/asŕ/. /Vávrhy
finančnej komisie budú zam e
rané aj na opŕimá/ne využiŕ/'e
prevádzkových prosŕriedkov ph
správe mesŕa a v činnosŕi mesŕ
ského sŕravovacieho sŕreď/ska,
mesŕskej po/ície aŕd.
2.Za najakŕuáínejšiu ú/obu po
važujem prípravu a spracovanie
rozpočŕu mesŕa pre rok 7999.
Zosŕáva nám fakŕicky jeden
mes/ac a vzb/'adom na napáŕ/e
v ob/asŕ/ zdrojov, ŕeda v pr//movej časŕí rozpočŕu, s rým, že
mesŕo musí spíácať/sŕ/nu úveru,
úroky a zabezpeč/ŕ* zák/adné
funkcie mesŕa, bude ŕáŕo ú/oba
náročná a z/ož/ŕá. S/ súčasnosŕ/
ekonomika mesŕa ide pod/á
rozpočŕo vébo provizória, ŕ.j.
v ŕýcb prí/'mocb a výdavkoch ako
minuíý rok v prvom šŕvrťroku.
7"áŕo skuŕočnosŕ' sa negaŕ/vne
prejav/ v da/áom období ŕ.r.,
kedy bude ŕreba (už pod/'a
rozpočŕu) viacej seŕr/'ť úče/nejšie hospodáriť s prosŕhedkami.
Som presvedčený, že nebude
možné čerpať výdavky v rakom
rozsabu ako v m/nu/om roku.
Predpok/adám, že snabou všeŕkýcb pos/ancov, n/e/en č/enov
finančnej
kom/s/e,
bude
zabezpeč/ľ v roku 7999 aj
správny pomer čerpania invesŕíčnýcb a prevádzkových prosŕr/edkov. O d rozpočŕu bude
závisieť dáíš/ chod
a rozvoj
mesŕa. Je ŕo najdó/ežiŕejšia
ú/oha najb/ižšícb dní.

Odpovedá predseda kom/s/e
stavebne/ a ma/etkt/ mesta
/ng. Jaros/av Ma/tan
7.S predsŕavou, že m/ č/enovia
posíanc/ a č/enov/a nepos/anc/,
kŕorí budú kreovan/ z radov od
borníkov, pomôžu pr/ riešení
prob/émov - pokračovanie vo
výsŕavbe kana/izácie, byŕovej
výsŕavby, racioná/nom využívaní
majeŕku mesŕa, riešen/a cenŕra
mesŕa a ďa/áícb ŕrápení spoje
ných s rozvojom výsŕavby v
Sŕupave. /S osobný záväzok ?
Pobiť ŕo dobre /
2.Riešenie akúŕnych prob/émov
v ínvesŕične/ ob/asŕi s/ vyžadu/e
nema/ý objem ŕŕnančnýcb pros-

dopravno - bezpečnosŕnou a
proŕ/drogovou priprav/ľ program
bo/a proŕ/ drogám a poskyŕovať
poradensŕvo závis/ým a ich
rodinným prís/ušníkom o možnosŕiacb /iečby.
Odpovedá predseda kom/s/e
ž/votnébo
prostred/a
/ng.
Ľubom /r Ž/ak.
7.Punkciu predsedu komisie
som vykonáva/ aj v minu/om
vo/ebnom období. Wedajšia ko
misia však okrem živoŕnébo prosŕredia "obhospodarova/a " aj
prob/emaŕíku bezpečnosŕ/ a do
pravy.
činnosŕi komisie chcem
nadviazať na predchádzajúce

Dve otázky pre predsedov komisií
1 .S

akým/ predstava/n/ a osobný/n/ záväzkami ste pr//a//

ft/nkc/u predsedu kom/s/e ?
2 . Ktoré prob/émy považu/ete za na/v/ac aktt/á/ne a ako /cb
cbcete r/eš/ť ?
ŕriedkov. Zdro/e f/na n c/íbo//podsŕaŕne zredukované a ŕí, aj sú
časní pos/anci, kŕor/ sa o ŕo pri
čiň///, by sa ma// posŕarať o ich
nahradenie. \/ýs/edky č/nnosŕ/
komisie sa budú odví/ať aj od
ŕŕnančnýcb možnosŕí mesŕa.
Odpovedá predsedn/čka ko
m/s/e soc/á/nc^, zdravotne/ a
bytové/ PhDr. Már/a Cha/oupková.
7. Komisia sociá/na, zdravoŕná a
byŕová nie je pre mňa ničím
novým. S/ mínu/osŕi som pracova/a ako predsedníčka ŕejŕo
komisie, a je m/ ŕeda známa jej
obsahová nápĺň. \/zb/ädom na
svoje akŕ/viŕy v ob/asŕi po/iŕiky i
ŕzv. ženskej po/iŕiky som sa
sŕreŕáva/a s návrhmi zákonov v
ob/asŕ/ sociá/nej a rodinnej.
Mys/ím si preŕo, že som pomer
ne dobre pripravená na prácu v
komisii. Moje predsŕavy do
budúcnosŕ/. pomôcť vy/epšiť sociá/nu siŕuácíu ŕýcb najs/abších
a najodkázaneyšícb. posŕaraf sa
o udržanie ŕoho dobrého, čo v
zdravoŕnícŕve nášho mesŕa je a
pokúsiť sa spoíuvyŕvárať pod
mienky pre ich možné skva/iŕnenie.
2./Sko prvé by som chce/a akŕuaiizovať zoznamy poŕrebnýcb sociá/ne odkázaných občanov a
sŕa/ýcb občanov v mesŕe. Pri
prav/f dosŕaŕočne jasné a pre
hľadné vysveŕ/enia nových pod
mienok pre poskyŕovanie soc/áínych dávok, ako a kde sa o ne
uchádzať. Spo/u s komisiou

akŕiviŕy. Chce/ by som, aby sme
v komisii prebodnoŕ/7/ všeŕky
exisŕu/'úce Všeobecne závázné
nariadenia mesŕa doŕýkajúce sa
živoŕnébo prosŕredia. /Vove/izovať je poŕrebné na/má \/Z/V o
nak/adaní s komuná/nym odpa
dom. Za veľmi dó/ežíŕé pokíadám však aj uvedenie ŕýcbŕo
právnych predpisov do živoŕa,
konŕroío vanie ich p/nenia. /Sk by
sa ŕieŕo predpisy aj v ich dneš
nej podobe, dodržovaíi, sŕav
živoŕnébo prosŕredia Sŕupavy by
sa z/epši/ í
2.Medzi najakŕuá/nejšie prob/émy v ob/asŕi živoŕnébo prosŕre
dia zaradu/em prob/ém dorieše
nia ŕúnkčnosŕ/ sk/ádky komuná/nebo odpadu na Žabám/ a urče
nie posŕupu a da/šie budovanie
kana/izácie v Sŕupave. /Va
sk/ádke je nevybnuŕné vykonať
všeŕky opaŕrenia, kŕoré vyžadujú
orgány šŕáŕnej správy, aby
sk/ádka vyhovova/a právnym
predpisom a mob/a byť pre
vádzkovaná. 7aŕo sk/ádka musí
s/úžiť v prvom rade poŕrebám
mesŕa, aby maí/ občania kam
uk/adať svo/ komuná/ny odpad
aj v budúcich rokoch, č/ desať
ročiach. Kedže komisia nemá
výkonné právomoc/, naše odpo
rúčania v ŕe/ŕo ob/asŕi budeme
adresovať Mesŕskému zasŕupiŕe/šŕvu, kŕoré môže u/ožiť výkon
ným z/ožkám mesŕa (Mesŕské
mu úradu a Mesŕskému podniku
ŕecbnickýcbs/užieb), abyzabezpeč/Vo rea/izáciu nevyhnuŕných
opaŕrení. M y v komisii budeme
sŕáíe moniŕorovať vývoj siŕuácie

a žiadať nápravu od kompeŕenŕných, ak sa ú/ohy nebudú p/niť.
prob/emaŕike kana/izácie je
poŕrebné
sŕanoviť
prioriŕy.
^/ýsŕavba kana/izácie by ma/a
pokračovať v ŕej časŕ/ mesŕa.
kde pri vynaiožení určiŕýcb dosŕupných ŕ/nančnýcb prosŕhedkov
dosiahneme
napojenie
čo
najväčšieho počŕu domácnosŕí
na jesŕvujúc/ kanaiizačný sysŕém.
Posúdenie súčasného
sŕavu a navrbnuŕie posŕupu
da/še/ výsŕavby bude jednou z
prioríŕ komisie.
Odpovedá predseda obchodno -podn/kate/!ske/ komisie p.
Gustáv Be/eš
7.\/ obchodno - podnikaŕe/škej
komisii pracu/'em ako predseda
už druhé vo/ebné obdobie,
ŕakže mám už dosť skúsenosŕí v
ŕejŕo práci. L/ž v minuíosŕí sme
sa zaobera/i konkréŕnym/ n á vrh
ni/ na z/epšeníe živoŕa v mesŕe.
Predk/ada/i sme vedeniu mesŕa
konkréŕne návrhy avšak predsŕavensŕvo mesŕa im nevenova/o dosŕaŕočnú pozornosť ani
záu/'em zaoberať sa nimi.
7oŕo vo/ebné obdobie naznaču/e
dobrý ŕrend činnosŕi mesŕskej
rady i mesŕského zasŕupiŕe/sŕva
a ŕo rým, že pnš/o k vzá/omnej
zhode pos/ancov - pracovať v
prospech mesŕa. Z ŕohŕo dôvodu
som
s
uspokojením
pnja/
funkciu predsedu komisie, íebo
verím, že ŕeraz práca komisie
bude mať väčšie ambície a
šancu upíaŕniť sa a byť príno
som pre mesŕo. Môj osobný
záväzok je čím dá/e/ rým v/ac
skva/iŕňovať prácu komisie a
rým prinášať dobré a konšŕrukŕ/vne návrhy na riešenie prob/é
mov občanov ŕýkajúcicb sa ŕejŕo
ob/asŕi v živoŕe mesŕa.
2. Prob/émov na riešenie je
ve/'a. L/vediem z ŕoho množsŕva
/en jeden -ŕrbovisko. Obchodno
-podn/kaŕe/šká komisia navrbova/a doriešiť ŕrbovisko komp/eŕným hygienickým vybavením už
27. aprí/a 7995. 7akže budeme ,
za podpory občanov, ŕrvať na
ŕom, aby ŕáŕo sŕavba bo/a
zaradená do mesŕského rozpoč
ŕu na rok 7999 a v ŕomŕo roku í
rea/izovaná. Takŕíež vidíme re
zervy komisie v ŕom, že doŕeraz
nikdy nebo/a os/ovená , aby sa
moh/a
vy/adriť k podnikaŕe/ským zámerom v ob/asŕi sŕavebnej a invesŕ/čnej. S/eríme, že
siŕuácia sa v ŕomŕo zmení a svo
jim/ radami a sŕanoviskam/
prispejeme k správnym rozbodnuŕiam mesŕského zasŕupiŕe/'sŕva.
ŕpo/íračova/i/'e /)a sŕrane 4 J

4?
Dve otázky pre predsedov komisií
1.S akým/ predsfavam/ a osobným/
záľäzÁfam/ ste pr/ja//
funkc/u
predsedu /rom/s/e ?
2.Ktoré prob/émy považu/ete za
na/v/ac a/(fuá/ne a a/ío /cb cbcete
r/eš/f ?

fdo/<or)če/i/e zo sŕrany 3J

Odpovedá
predseda
/eg/s/at/vno -právne/ kom/s/e p. Ján
Va/achov/č
7.A/a úvod by som sa chce/
vy/'adn'ŕ k ŕomu, prečo pos/anc/
poc/ŕova// poŕrebu znadenía ŕakejfo kom/s/e. Bo/o ŕo b/avne ks/ó//
skúsenosŕ/am z rokovaní MsZ v
predchádzajúcom období, kde
sme sa sŕreŕáva// mnohokráŕ s
maŕená/m/, u kŕo/ýcb vzn/ka// pocbybnosŕ/ o /cb sú/ade s právnym/
normám/ SR. 7o bo/ okruh vyŕváran/a vnúŕorných nor/em mesŕa
napr. VZ/\/, organ/začné a/ebo pra
covné ponadky. Druhým okruhom
sú zm/uvné vzŕaby s ŕreŕ/m/
osobám/, č/ už /yz/ckým/ a/ebo
právn/ckým/ ako napr. kva//ŕa
nájomných zm/úv, dodavaŕeľských
zm/úv, zm/úv o preda/7 majeŕku
mesŕa.
Západom práce ŕejŕo kom/s/e by
ma/a byŕ v prvom rade "meŕod/cká
pomoc" pr/ vyŕváran/ novýcb
právnych nodem na území mesŕa
rak. aby nám pos/ancom bo/o
jasné, aký dopad bude mar ŕakáŕo
právna norma na ž/voŕ občanov,
č/nnosŕ výkonného aparáŕu MsÚ a
všeŕkýcb doŕknuŕých subjekŕov.
/S/e b/avne posúd/ŕ, a/ebo zabez
peč/ľ odborné posúden/e kva/ihkovaným/ osobám/ sú/ad s právnym/
predp/sm/ a zákonm/ SR.
V druhom rade by sa ma/a zameraŕ na zabezpečen/e prehľad
ného regisŕra zm/úv kŕorým/ n/e
sú dosŕaŕočne chránené záu/'my
mesŕa a/ebo obsah u/ú z/avný
zdroj budúc/cb prob/émov. /Vás/edne navrhnúť možnosŕ/ /cb
dodaročného ošeŕren/a prípadne i
zrušen/a. Mojím osobným záväz
kom je pomôcť zabezpeč/f v
budúcnosŕ/ vzájomnú vyváženosť
pn uzaŕváran/ zm/uvnýcb vzťahov
mesŕa s ŕreŕími osobám/. /S b/avne
vyŕvoňť väčší pocíŕ dôvery zo
sŕrany pos/ancov v právnu č/sŕoŕu
schvaľovaných zm/uvných vzťa
hov
2.Za súčasný na/väčší prob/ém
považu/em právny sŕav ŕýkajúc/ sa
sk/ádky odpadom kde je mesŕo v
súdnom spore s akc/ovou spo/očnosľou Cevašerv/s. Považu/em za
poŕrebné u/ých/ene nájsť cesŕu k
spo/očným rokovan/am a nezosŕať
vpo/ohe ŕrucu, na kŕorom doŕeraz
pro/7ŕu/u /en právn/c/ oboch sŕrán.
Odpovedá predseda dopravno bezpečnostne/ a proŕ/drogove/
kom/s/e PaedDr M//an Gramh/ička.
7.Kom/s/a s ŕakýmŕo zameraním
ŕungova/a pred des/aŕ/m/ rokmi.

L/káza/o sa, že ŕ/e roky absencie
ŕake/ŕo komisie nevyneš/// prob/émy spojené s dopravou, bez
pečnosťou v mesŕe a navyše sa k
n/m pdda// obrovské prob/émy s
drogám/. Dobre poznáme, čo nás
ŕráp/ - parkovan/e nák/adných
auŕomob//ov na s/d//skácb, znečis
ťovanie živoŕnébo prosŕred/a a
ovzduš/a, sŕá/e odvážnejš/e pre
javy vanda/ízmu, ohrozenie bezpečnosŕi, zdravia i žívoŕov obča
nov mesŕa a kviŕnúci obchod s
drogami. /Vemys/ím s/, že doká
žeme vyňeš/ť všeŕky ŕ/eŕo prob/émy, a/e č/enov/a našej kom/s/e
budú predk/adať na rokovan/e
zasŕupiŕeľsŕva /n/c/aŕ/vne návrhy a
pož/adavky, aby ŕ/eŕo skuŕočnosŕ/
nezosŕa// nepovš/mnuŕé. Budeme
sa snaž/ťbľadaťspôsob náprav/ a
verím, že u ko/egov pos/ancov
ná/deme podporu a ochoŕu prob/émy heš/f.
2.Predovšeŕkým
sa
budeme
zaoberať dopravnou siŕuácíou v
mesŕe, a/armu/úc/m sŕavom pre
mávky po H/avnej u//c/, s/ŕuác/ou
na kn'žovaŕeke - Devínska cesŕa.
Musíme /n/c/o vaťsŕreŕnuŕ/e s kompeŕenŕnými orgánmi po/ície i šŕáŕne/ správy aby mesŕu pomoh/í pn
hešení sŕá/e sa zboršu/uce/ do
pravne/ s/ŕuác/e v mesŕe. Ďa/šou
ú/ohou bude skva//ŕn/ť č/nnosť
mesŕske/ po/ície, aby bo// výs/edky
je/ práce výrazne/š/e, aby /cb pr/ŕomnosŕ v mesŕe občan/a cíŕ/7/.
Č/enom kom/s/e bude aj náče/ník
po/ície, aby sme mob// n/ekŕoré
prob/émy nešír' spo/očne i s pod
porou komisie. Chceme presad/ŕ
ínŕenzívnejšiu spo/uprácu s ob
vodným odde/ením P Z S P v Sŕupave. /Vajŕažš/e bremeno nás
čaká v ob/asŕ/ boja proŕí drogám.
Okamžiŕe začneme pracovaŕ na
proŕidrogovom programe mesŕa
na na/b//žš/e šŕyn roky, kŕorý bude
vy/adrovaŕspo/očný posŕup mesŕa
a d'a/šícb zainŕeresovaných orgá
nov v bo// proŕ/ drogám. Sme odhod/aní vzáu/meňešen/as/ŕuác/e
os/o v/ľ / m/n/sŕersŕvo vnúŕra S P a
po/ica/né orgány.
Odpovedá predseda kom/s/e
spo/očenských potrieb p. Pave/
S/ezák
7.Z predchádzajúceho obdob/a
poznám prácu ŕejŕo kom/s/e. Je/
po/e pósobnosŕ/ je pomerne š/roké
- zaoberá sa prob/émam/ športu,
ku/ŕúry a vzde/ávan/a. íáŕo ob/asŕ
nikdy nebo/a na okraj/ záujmu
mesŕa, avšak na uspokojen/e
"spo/očenských poŕn'eb" občanov
mesŕa sú poŕrebné ŕ/nančné
prosŕr/edky. /Vaša koa/íc/a S O P a
SDĽ i osŕaŕné po//ŕ/cké zoskupen/a
zdôrazňova/í svoj záujem o
vyŕvoreníe nových možnosŕí pre
voľný čas deŕí a m/ádeže,
zdórazňova// ako h/avnú ú/obu
sŕarosŕ/ívosŕ o budúcu generác/u.
Mojím osobným záväzkom je

snažiŕ sa o ce/kové z/epšen/e a
rozš/ren/e možnosŕí športovania,
kuiŕúrneho vyž/ŕ/a pre všeŕky
vekové kaŕegóhe / soc/á/ne vrsŕvy
Sŕupavčanov. Zároveň hľadať
možnosŕ/ úzke/ spo/upráce s pedagógm/ sŕupavských škó/, v kŕorých dheme obrovský poŕenc/á/,
kŕorý hľadá up/aŕnen/e.
2. V najb//žšom období nás čaká
ú/oha phpravíŕ dôstojné os/a vy
730. výroč/a prvej písomne/' sprá
vy o Sŕupave. K ŕomuŕo výročiu
budú smerovať mnohé podu/aŕía
ce/omesŕského cbarakŕeru. S/ávnosŕ/ samy osebe nedokážu
vyŕvon'ŕ ŕú skuŕočne s/ávnosŕnú
aŕmosľéru v mesŕe. 7*o znamená,
že sa budeme snaž/t o sku/ŕúmen/e nášho ž/voŕného prosŕred/a,

aby a/ mesŕo a jeho č/sŕé u//ce,
upravený zámocký park dýcha//
s/ávnosŕnou aŕmosŕérou. Pokús/me sa o rea//zác/u modern/zác/e a
vy/epšen/a aspoň jedného už
jesŕvu/úcebo deŕského areá/u, aby
sme ukáza//, ako ŕo môže vyzerať.
Je veľm/ dô/ež/ŕé dať ľuďom pňk/ad a /nšp/rác/u. Musíme s/
sadnúť s veden/m ško/y, aby sme
získa/; /nŕormác/e o jej prob/émocb
a očakávan/acb smerujúc/ch k
mesŕu. Všeŕko bude závís/eŕ od
možnosŕ/ mesŕskej pok/adne a od
pňor/ŕ, kŕoré zasŕup/ŕeľsŕvo scbvá//
ako rozhodujúce. Ver/m, že nájde
me podporu u ko/egov pos/ancov/
pána pňmáŕora, ak dokážeme, že
naše p/ány a pož/adavky prospejú
mesŕu a jeho občanom.

Dve otázky pre primátora

Predseda mestskej votebnej komisie Mgr. František Fusek blahoželá
Ing. Antonovi Darášovi k zvoleniu do funkcie primátora mesta Stupava.

Stupavan; Vstupujete do svojho
tret/eho vo/ebnébo obdob/a.
Mnoho prob/émov čaká na
r/ešen/e a zamety, p/ány na
svo/u rea//zác/u. Čo povain/ete
za na/dó/ež/te/š/e v na/b//žšom
obdob; ?
Primátor; V prvom rade by som
ešte
raz
chce/
podákovaŕ
občanom, že m/ da// dôveru už po
ŕreŕí raz. Považu/em ŕo za veľké
ocenenie, a/e aj za morá/ny závä
zok pokračovať v zodpovednej
prác/ rak, aby som dôveru nesk/ama/. /4no, je mnoho prob/émov,
kŕoré mus/me r/eš/ť. Bude potreb
né, aby sme sŕanov/7/ pr/obŕy.
Poŕrebné je doheš/ť prevádzku
sk/ádky, odpredaj komuná/nycb
byŕov, pr/prav/ť podm/enky pre
výsŕavbu nových bytový venovať
pozornosť údržbe komun/kác/í,
čístoŕe mesta, kúpa//ska, bude
poŕrebné pokračovať v budovaní
kanaí/zác/e a pod. V na/b//žšom
obdob/ považujem za veľm/
dô/ež/ŕé obsad/ť ŕunkc/u prednosŕu
mesŕskébo úradu a náče/níka
mesŕske/ po/ície a b/avne phprav/ť

a scbvá//ŕ deŕ/n/ŕívne znen/e
rozpočŕu mesŕa na rok 7999.
Stupavan; Okrem týchto bez
prostredných ú/oh a každoden
ných prob/émov občanov zau/ŕma / perspekt/va rozvo/a mesta.
Čo pr/pravu/ete a p/ánu/ete na
na/b//žš/e štyr/ roky ?
Pr/mátor;
V ráme/ r/ešen/a
Veľkého
územného
ce/ku
Braŕ/s/avského kraja má naše
mesŕo možnosŕ sŕaŕ sa moderným
ma/ým mesŕom v ŕomŕo reg/óne.
Výhodná je po/oba / vzhľadom na
pr/bran/čnú ag/omerác/u. K ŕomu
bude poŕrebné, aby sme ma//
vyr/ešenú /nŕrašŕrukŕúru, pnesŕor
pre využ/van/e voľného času,
šporŕové a ku/ŕúme
vyž/ŕ/e.
Zároveň, aby naše mesŕo bo/o
bezpečné, s vyhešenou doprav
nou
s/ŕuác/ou s poz/ŕívnym
imidžom. /Sko vidíŕe, je ŕoho ešŕe
veľa, čo čaká naše mesŕo, a/e
verím, že posŕupne budeme
odkra/ovaŕ z ŕýchŕo prob/émov a
naše zámery sa časom sŕanú skuŕočnosŕou.
-ps-
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#Pr/'máŕor mesŕa navsŕ/v/7 r/adiŕe/'a Okresného r/ad/ŕe/'sŕva P Z
S P s/ Ma/ackácb. /Va sŕreŕnuŕí
bo/a prerokovaná doŕerajšia čin
nosť obvodného odde/enia P Z v
Sŕupave. Piadiŕe/'informo va/ pnmáŕora o rozvojovom progra
me. v kŕorom sa uvažuje zriadiť
v Sŕupave pochôdzka rov, kŕor/
budú v priamom konŕakŕe s
občanmi. \/ ŕomŕo roku sa uvažu/e o pos/7ner?/ niekŕorýcb okre
sov. medzi kŕoré by ma/ paŕriť aj
okres Ma/acky.
#Primáŕor mesŕa sa 29. januára
zúčasŕní sŕreŕnuŕ/a pr/máŕorov a
sŕarosŕov ZoZo, kŕoré sa uskuŕoční v Sen/c/. /Va programe ro
kovania je organizačná príprava
snemu Združenia obe/ záhorskej ob/asŕi a pr/prava na 9.
snem ZMOS-u, kŕorébo č/enom
je aj mesŕo Sŕupava. ZoZo obce
pokračovať v č/nnosŕ/ smeru
júcej k rozvoju a zachovaniu
ku/ŕúmycb a bisŕorickýcb ŕradíc/7
Záhoria a ŕo napňek ŕomu, že pn
pos/ednom územno -správnom
č/enení bo/o Záhorie neciŕ/ivo a
proŕi historickému vývoju rozde/ené do dvocb krajov.
*D ň a 27.7. sa kona/a pracovná
porada za účasŕ/ okresného
hygienika, zásŕupcov odboru ž/voŕnébo prosŕred/a O Ú Ma/acky,
experta oprávneného vydávať
závázné sŕanoviská k pre
vádzke sk/ádky. pr/máŕora a pra
covníkov mesŕa. Predmeŕom ro
kovania bo/a prevázka sk/ádky.
kŕorá na zák/ade rozhodnuŕ/a
O Ú Ma/acky fungu/e s osobiŕným/ podmienkam/. Zúčasŕnení
konšŕaŕova/i, že všeŕky pripo
mienky a podmienky kŕoré vied/i
k rozbodnuŕ/'u, bo// zo sŕrany
prevádzkovaŕe/'a sp/nené. /Va
zák/ade ŕobo sa uskuŕočn/
ko/audačné konanie, po kŕorom
by ma/ nas/edovať súb/as na
ŕrva/ú prevádzku sk/ádky.
sŕredu 27.7. navšŕív/7/ phmáŕora zásŕupcovia de/egácíe EÚ a
sŕarosŕa mesŕskej časŕ/ Lamač.
Pokova/i o regíoná/nej spo/uprác/ prihraničnýcb ob/asŕ/ Rakúsko
-Maďarsko - S/ovensko. Do ŕejŕo ŕd/aŕerá/nej spo/upráce sa
uvažu/e zapoj/ť i mesŕo Sŕupavu
vzb/adom na jej zaujímavú po/obu ímožnosŕ/ budúceho rozvoja.
O ďa/šícb konkrétnych akŕiviŕácb budeme priebežne infor
movať.
-ps-
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Mesŕo Sŕupava prísŕúp/7o v
zmys/e zákona 782 z roku 7993
Z.z., kŕorý rieši prevod byŕov a
nebyŕovýcb priesŕorov na v/asŕníkov, k odpredaju
býva/ýcb
sociá/nych , ŕeraz komuná/nycb
byŕov. Zákon umožňu/e odpre
daj byŕov ich v/asŕníkom, záro
veň sŕanovu/e ceny byŕov. L/ži
va ŕe/ia byŕov využ/7/ ŕúŕo mož
nosť a prejav/7/ záu/em o kúpu
byŕu. /Vie/en kvó/i na dnešné
pomery ve/'mi nízkej cene, a/e
ŕiež kvó/i možnosŕiam ďa/šiebo
disponovania s byŕom už ako s
v/asŕným majeŕkom. Zda/o by
sa, že je ŕo ve/'mi jednoduché
sŕať sa majiŕe/'om byŕu. Opýŕa/i
sme sa, ako sa ži/e v/asŕn/kom
byŕov p. /ng. Miros/ava Perka,
predsedu predsŕavensŕva spo/očensŕva v/asŕníkov byŕov. prvej "
/asŕovičky" a novinky v ob/asŕi
správcovsŕva byŕového fondu v
Sŕupave.__
Sŕupavan; /Sko vzn/ká spo/o
čensŕvo v/asŕn/kov byŕov a
prečo sŕe zvo//// práve ŕúŕo
formu spravovania byŕového
fondu ?
/ng. Ferko; Spo/očensŕvo v/asŕ
n/kov byŕov je samosprávna
forma spravovania byŕového
domu. /Vaše spo/očensŕvo bo/o
riadne zaregisŕrované na Okres
nom úrade v Ma/ackách, je prá
vnickou osobou a ŕeda riadnym
partnerom pre dodávaŕe/šké or
ganizácie. Do spo/očensŕva
vsŕúp/7/ v/asŕníci byŕov dvocb
vchodov 54 -56 na u/ici /-//avnej.
7enŕo byŕový dom doŕeraz spravova/a ffrma DU SP4M /S a my,
ako ŕo zákon umožňu/e, sme sa
rozbod/i - peŕíciou - pre samo
správu, kŕorá od býva/é h o
správcu preberá ce/ú správu.
\/ypracova// sme zm/uvu o vzni
ku spo/očensŕva v/asŕn/kov by
ŕov, kŕorú podpísa/ prvý v/asŕník
byŕu a mesŕo, nako/ko v/asŕni/o
osŕaŕné byŕy. 7eda mesŕo ako
v/asŕn/k vsŕúp/7o ŕýmŕo do spo/o
čensŕva. K dnešnému dňu má
spo/očensŕvo 39 č/enov, s rým,
že ďa/ší žiadaŕe/ia o odkúpenie
byŕov; zaŕia/' nemajú byŕy zapí
sané v kaŕasŕri. Mesŕo im pozasŕavi/o vk/ad do kaŕasŕra, nako/ko
nezap/aŕi/i nedop/aŕky za roky
7995 - 97, kŕoré však spochyb
ni// a požiada/í správcu - DÚSP4M/4 o pred/oženie preukázaŕe/ňýcb dok/adov. Spor je zaŕia/'
v šŕádiu riešenia. Samosprávna
forma správcovsŕva byŕového
fondu je novou možnosťou, ako
sa v/asŕníci byŕov ži/uc/ v spo/oč

?

nom vchode a/ebo byŕovom do
me, môžu akŕívne podie/'ať na
spravovaní svojho majeŕku.
Oŕázkou je, č/ rým získavajú ne
jaké výhody. Nezískavajú v podsŕaŕe n/č, možno /en p/aŕia vyš
šie nájomné, aby si našeŕr/7/ na
horšie časy -na opravy výťahov;
zaŕeka/ucej sŕrecby a podobne.
Sŕupavan; Spo/očensŕvo pre
berá všeŕky pov/nnosŕ/ býva/ébo správcu. V c/nešnýcb ča
soch nep/aŕ/čov ná/om nébo
sŕe prevza// r/z/ko, že budeŕe
neso/venŕn/, be z ŕ/nančnýcb
prosŕr/edkov, čo urob/ŕe poŕom ?
/ng. Ferko; /Vaše spo/očensŕvo
s/ na usŕanovu/ucom zhromaž
dení odobri/o spo/očenskú zm/u
vu, orgány spo/očnosŕi a jej č/enovía - v/asŕníci byŕov odsúb/as/7/ spôsob výkonu samosprávy
a urč/7/ si výšku popíaŕkov do
fondov ŕ.j. ná/omné na rok 7999
a rozhodí/ sa zrušiť správcovsŕvo firmy D Ľ S P 4M /S k 7.7. 94.
Pod/'a zákona sme mob/i odsúb/asiťsprávcovsŕvo a/ býva/ému
správcovi, ŕeda ponechať ho v
rukách firmy DŕJSP/SM/S, my
sme vo/i/i iný spôsob - samo
správu. O ŕom sme ŕ/rmu infor
mová// ešŕe v novembri. Tvorí
me s/ fond, z kŕorébo sa budú
hradiť nák/ady na prevádzku
domu -za dodávku ŕep/a a ŕep/e/
vody, za dodávku p/ŕnej vody
sŕočné, údržba výťahov, upraŕovanie spo/očných priesŕorov, ná
k/ady na správu, odvoz a /ikvidácia odpadu, osveŕ/enie spo/očnýcb priesŕorov a zr/ad/7/ sme a/
fond generá/nych opráv a invesŕícií. Býva/ý správca ma/ poŕvrdené zm/uvy na odber médií s
do dá vare/mi, odb/ášky urob/7
27.72. 98, o čom nás informova/
až 75. januára. Dodávaŕe/ia,
kedže nema/iprib/ášky na odber
(od nás) rak nám odpoj/7/ e/ekŕromery -poŕom nasŕa/a ŕma na
chodbách a ne/úngova/ výťah.
Býva/ého správcu sme požiada/i
o odovzdanie ďa/šícb vecí pa
rnácicb k správe -pro/ekŕová dokumenŕácia, revízne správy za
riadení, požiarne predpisy a vy
bavenie a ŕiež jednoduchý zoz
nam nájomcov domu. Zaŕia/'
sme nedosŕa/i nič.
Wasŕníc/ byŕov ŕakŕo preberajú
správu nad svojím majeŕkom.
Čakajú nás bežné výdavky za
s/užby a energie a pýŕaŕe sa, čo
budeme robiť s nep/aŕičmi. Ve
ríme, že ŕu zaúradu/e verejná
mienka. /9k sa sŕane spo/očensŕ

vo vdáka nep/aŕičom neso/venŕné, neschopné p/aŕiť naprík/ad
za e/ekŕrinu, prídu z e/ekŕrární a
odpoja nás.
v ŕomŕo ma/om
spo/očensŕve nep/aŕ/č nebude
anonymný. Všeŕc/ budú vedieť,
prečo sa ŕo sŕa/o a kŕo ŕomu
pomobo/. S/e/kí správcovia ma/u
"dosť peňazí" a dokážu "zaŕ/abnuť" aj za nep/aŕ/čov. \/ ma/om
spo/očensŕve nep/aŕiči môžu
ohroziť jeho exisŕencíu. Dnešná
/egis/aŕíva, i keď nie je dosŕaŕočná v posŕihu nep/aŕ/čov, umož
ňuje i exekúciu a u/ožiť zá/ožné
právo na byŕ nep/aŕiča. \/erím.
že k ŕakýmŕo kra/nosŕiam ne
príde.
Sŕupavan; Čo považu/eŕe za
na/váčš/ prob/ém
v ŕe/ŕo
chv/7/ ?
/ng. Ferko; Spo/očensŕvo vsŕúp/7o do živoŕa v ŕej najnevhod
nejšej cbví/i - uprosŕred vykuro
vacej sezóny. Šŕáŕom regu/ovaná cena, kŕorú občan p/aŕí za
ŕepío, nezodpovedá skuŕočnej
cene, za kŕorú ju predáva dodávaŕe/' správcov/. Správca s/ rozdieí, a/e až po uhradení p/nej
výšky ceny, up/aŕňu/e u šŕáŕu -v
ŕomŕo prípade od Okresného
úradu. M y začíname, ŕeda ne
máme "ušeŕrené" peniaze z ná
jomného za obdobie mimo vyku
rovacej sezóny. Tenŕo začíaŕok
budem e musieť nejako prek/enúť, možno i mimoriadnymi
píaŕbam/ v/asŕníkov byŕov. Po
rekonšŕrukci/ ŕepe/nébo bospodársŕva v Sŕupave vzníko/ ďa/ší
prob/ém. Dodávaŕe/' ŕep/a podmieňu/e podpísanie zm/uvy s
odberaŕe/om rým, že správca
zabezpečí vyregu/ovanie súsŕavy. 7ym v/a sŕn e odberaŕe/'
docie/i s/'ubovanú úsporu ŕep/a
až o 3 0 % . \/yregu/o vanie súsŕavy v byŕovom dome, ŕ.j. od od
berného miesŕa až po venŕ/7y na
rad/áŕoroch, musí zap/aŕiť správ
ca byŕov. /de o čiasŕku cca 200
ŕisíc korún na ob/ekŕ, kŕorý spravu/eme. /Vašťasŕie dodávaŕe/'ŕe
p/a nám vyšie/ v úsŕreŕy a dobod/i sme sa, že ŕáŕo podmienka
podpísania zm/uvy na odber
ŕep/a bude mať v našom prípade
ročný odk/ad. Opáť s/ ŕo však
zap/aŕí v/asŕník byŕu.
Sŕupavan; V čom napokon v/cf/ŕe výhodu ŕobo, že sŕe za/ož/// spo/očensŕvo v/asŕn/kov ?
/ng. Ferko; \/ýbody nevidím v
ničom. Mesŕo sa zbavi/o byŕov.
v/asŕníci s/ byŕy kúp/7/ a začínajú
do nich invesŕovať. Spo/očen
sŕvo invesŕu/e do ce/ého byŕo
vého domu. Jediné, čo získa/i
č/enov/a spo/očensŕva je pociŕ
v/asŕnícŕva a možnosť spravova
nia svojho majeŕku.
-ps-
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Dňa 76. augusŕa 7583 vydá/
c/sár Rudo/f //. vo \//edn/ Z/sŕ/nu,
na zák/ade kŕore/ poŕvrd/7 zá/ožné v/asŕnícŕvo hradu Pajšŕún,
mesŕečka Sŕupavy a osŕaŕnýcb
obe/ paŕriac/cb k pansŕvu pre
Sa/movcov, a/e zváčš/7 zá/ožnú
sumu o 20 ŕ/s/c z/aŕýcb, s rým,
že /(e'd by bod/a/ Sŕupavu a
pansŕvo vykúp/ť sp áf (rozum/e
sa c/sár), musí z/ož/ŕ 80 ŕ/s/c
z/aŕýcb pr/s/ušn/kom spomenúŕey rod/ny. Sa/movc/ poŕom uží
va// dôchodky z mesŕečka / z
ce/ébo pansŕva ďa/šícb osem
rokov. V marc/ roku 7592 c/sár
Pudoíf //. súb/as// s rým, aby Miku/áš Pá/ŕ/ vyp/aŕ// zá/ožnú sumu
grófov/ Jú/Zov/ zo Sa/mu. L/ž o
mes/ac neskôr c/sárov m/adš/

-? A m o v a

ma/ M/ku/aš Pa/fZ zap/aŕ/ť v boŕovosŕi, bo/a ŕeda 94 756 z/aŕýcb.
/4y napr/ek ŕomu, že ma/ bobaŕú,
no n/e pr///š poh/adnú manže/ku
Máňu, pochádzajúcu z bobaŕey
nemeckej bankárskej rod/ny
Puggerovcov, nedisponova/ v
ŕom čase ŕakou vysokou sumou
v boŕovosŕ/. Spo/77 sa však so
svo/'ou sesŕrou Kaŕarínou a jej
drubým manže/om Šŕefanom
//ešbáz/m a s /ch pomocou sa
mu podar/7o ešŕe v pr/ebebu
níeko/kýcb ŕýždňov požadovanú
sumu zap/aŕiť. M/ku/áš Pá/ŕ/ sa
však nemoho/ p/ne venovať
uspor/adan/u svoj/cb majeŕkovýcb zá/ežiŕosŕí, preŕože v roku
7593 vypuk/a ve/ká vojna medz/
cisárom a Turkami. M/ku/áš Pá/ŕ/

ma/a vdova Már/a Puggerová Zs
deťm/ v zá/obu až do roku 7603.
keď s/ od c/sára Pudo/fa //.
vymoh/a dekréŕ o ŕrva/om a
dedičnom užívaní. Panovn/k
však cenu pansŕva sŕanov/7 na
780 ŕ/s/c z/aŕýcb. Kedže 84 ŕ/s/c
pôvodnej sumy bo/o uhrade
ných Jú/Zov/ zo Sa/mu a desať
ŕ/s/c z/nkasova/a Komora za
prevod, zosŕáva/o ešŕe zap/aŕ/ť
86 ŕ/s/c. Vdova uhrad/7a do pok/adn/ce L/horskej komo/y soŕva
37 ŕ/s/c z/aŕýcb a aj napr/ek ŕomu
dosŕa/a //sŕ/nu o ded/cnom v/asŕn/cŕve. 7úŕo nezrovna/osť mož
no vysveŕ/zť /ba rak, že zvyšok
panovn/k d/bova/ Pá/ŕ/ovcom, a
rak sa pn darovaní Sŕupavskébo
pansŕva e/eganŕne zbav/7 í svoje/
pod/žnosŕ/.
Vdovu a osem der/ pozosŕa/ýcb
po M/ku/ášovZ Pá/ŕ/m uv/ed// dňa

sŕopy po /cb pôsobení badať v
Sŕupave až dodnes. Kašŕie/'.
park, majer, kosŕo/ / množsŕvo
dá/šícb sŕavieb ako aj sŕav
oko//ŕýcb /eso v a zver/ny sú
výs/edkom činnosŕi, na kŕorey
mayu zásíubu generácie prísíušníkov ŕejŕo rodiny.
(PbDr. /van Mrva, CSc.)

!M
V Braŕ/s/ave sa v dňoch 74 - 77.
januára kona/ 5. medz/národný
ve/'ŕrb cesŕovnébo ruchu. Okrem
cesŕovných kance/áňí. kŕoré po
núka// dovo/enkové pobyŕy sa
podujaŕia zúčasŕn/7/ í s/ovenské
regióny a ob/asŕ/ rozví/'a/uce vid/ecky ŕur/zmus. V expoz/c/7 Ma/okarpaŕskey vínnej cesŕy okrem
dobrého vína dominová// a Sŕu
pavu reprezenŕova/i / naš/ áerm/an -č/enov/a skup/ny h/sŕorickébo šermu "L/rsus". Po prvýkráŕ
sa predsŕav/7/ so svojím progra
m om na s/ávnosŕ/acb kapusŕy a
odvŕedy usi/ovne ŕrénujú na
dobýjanie bradu v Bojn/c/acb,
pozvanie dosŕa// na zámocké
s/ávnosŕ/ v Pez/nku a pr/pravu/u
program na ŕohŕoročné Zámoc
ké s/ávnosŕ/ v Sŕupave (na sŕu
pavské body) pr/ pr//ež/ŕosŕ/
os/áv 730. výroč/a prvej písomney správy o Sŕupave.
Záu/'emc/ o b/sŕoňcký šerm a
bojové umen/e sa môžu pr/h/ás/ť
na ŕ.č. 07/65934372 u p. Šŕefana Ba/oga a/ebo prísť priamo na
ŕrén/ng v ponde/ok o 20.00 bo
d/ne a v p/aŕok o 79.00 bod/ne v
Ku/ŕúmom dome (bočný vchod).
-msks-

S/ávnosŕný koncerŕ
R e n e sa n čn ý kaštie) v Stupave, pohľad z 18. storočia
braŕ arc/vojvoda Ernesŕ obozná
mi/ Uhorskú komoru so zmenou
v/asŕn/cŕva Sŕupavy. M/ku/áš
Pá/ŕ/ ma/ Jú//ov/ zo Sa/mu vyp/aŕ/ť zá/ožnú sumu vo výške 80
ŕ/s/c z/aŕýcb a komore ďa/šícb
70 ŕ/s/c z/á ŕýcb za prevod ma/eŕ
ku. Okrem ŕobo muse/ nahradiť
Sa/movcom všeŕky /nvesŕície na
pansŕve. /-/odnoŕa všeŕkýcb invesŕíci/ predsŕavova/a sumu
4756 z/aŕýcb. \/ Sŕupave vysŕava// Sa/movc/ počas šŕyrocb
desaťročí zá/obovébo v/asŕn/cŕ
va kúr/u a hospodárske budovy
v bodnoŕe 2556 z/aŕýcb, dá/e/
posŕav/7/ kúr/u v Gajaroch, kŕore/
cenu odbad// na ŕ/s/c z/aŕýcb. /Va
pansŕve za/ož/7/ i šesť novýcb
rozs/ab/ycb v/nobradov a /cb
vybudovanie sŕá/o 600 z/aŕýcb.
Šŕyri v/n/ce bo// pr/ D e v/n e a dve
v Sŕupave. Ce/ková suma, kŕorú

sa ako h/avný ve//ŕe/' uhorských
vôjsk zúčasŕňova/ na vojen
ských operác/ácb. \/ýznamena/
sa najmä pr/ dobyŕ/ pevnosŕ/
Gyor cisárskym/ vq/'skami v roku
7598. Za verné s/užby a zás/uby
v bojoch s "Turkam/ mu c/sár
Pudoíf //. ude/// v nas/edu/'úcom
roku grófsky ŕ/ŕu/ a kráŕko pred
smrťou i barónsky ŕ/ŕu/.. Okrem
Sŕupavy získa/ aj Braŕ/s/avské
hradné pansŕvo a v roku 7599
sa sŕa/ aj dedičným županom
Bra ŕ/s/a vskej sŕo/ice. M/ku/áš
Pá/ŕ/ zomre/ nečakane v 48.
roku svojho živoŕa dňa 23. apríía
7600 na svojom hrade Červený
kameň. Nečakaná smrť však
nezasŕav/7a rozmach a bobaŕsŕvo rod/ny, kŕoré sa rozš/rova/o
o pansŕvá Sváŕý Jur; Pez/nok,
Ma/acky,
D e v/n, Boy'n/ce a
Marcbegg. Sŕupavské pansŕvo

26. mája 7604 zásŕupcov/a braŕ/s/a vskej kap/ŕu/y do ŕrva/ébo a
dedičného užívanía Sŕupavské
bo pansŕva, ku kŕorému paŕr/7/
okrem bradu a mesŕečka aj
ded/ny Másŕ, Záhorská Bysŕr/ca,
Pajšŕún, Lozomo, Zohor; Láb,
Gaja/y, Ma/é Leváre a Vysoká
pn Morave. Már/a Puggerová a
dospe/ý syn
Šŕefan z/oži/i
panovníkovi prísahu, že Pajšŕúnsky hrad budú obraňovať
pred 7urkam/ a povsŕaícami a
nikdy bo nevyda/ú nepriaŕe/'om
babsburgskébo rodu.
Miku/áš Pá/ŕ/ je považovaný za
zak/adaŕe/a moc/ a s/ávy pá/ŕvovskébo rodu. Jeho poŕomkov/a bo// v/asŕn/km/ Sŕupavy a
Másŕu ako aj ce/ého Sŕupavské
bo pansŕva dve a po/ sŕoroč/a.
Pá/ŕiovc/ ovp/yvn/7i nie/en osudy
mesŕečka a jeho obyvaŕe/'oy, a/e

V piaŕok 72. februára sa uskuŕoční v Ku/ŕúmom dome v Sŕu
pave s/ávnosŕný koncerŕ, na
kŕorom vysŕúp/a ž/a c/ a abso/venŕ/ braŕ/s/avského konzervaŕória -rodáci zo Sŕupavy.
Koncerŕ je prvým ku/ŕúrno -spo/očenským podujaŕ/m, na kŕo
rom pr/'máŕor mesŕa of/c/á/ne vyb/ásí rok 7999 za rok 730.
výroč/a prvej p/somnej správy o
Sŕupave. Koncerŕ začína o
79.00 bod.
-msks-

Tanečné soireé
V Kultúrnom dome sa vo štvrtok
28. januára konalo lanečné soi
reé, na ktorom sa predstavili žiaci
tanečného odboru Základnej ume
leckej školy v Stupave a Malac
kách. Už po druhýkrát sa konalo v
Stupave ako dôkaz uznania výbor
ných výsledkov tunajšej umelec
kej školy. Nad podujatím prevzal
záštitu Okresný úrad v Malackách
-odbor školstva a kultúry, -msks-

7
Mestský reprezentačný p/es
\/ sobotu 23. januára sa v
Reštaurácii Sŕupava kona/
7.
mesŕský reprezenŕačný p/es.
P/es už ŕrad/čne oŕvori/ primáŕor
prípiŕkom, poŕom nas/edova/í
úvodné ŕance v podaní ŕanečney
skupiny z Braŕisíavy. Sŕraussov
va/čík v podaní Vese/ej muziky
výzva/ do ŕanca všeŕkýcb a veru
parkeŕ od ŕej cbví/e bo/ p/ný až
do bie/ebo rána. O dobrú ná/adu
sa posŕara/i - diskoŕékar Janko
Borák a ŕanečná skupina /Vew /i
(MsKS). P/es sa rak sŕa/ prvým
úspešným podujaŕím v ŕomŕo
roku.

í%ro^i/í .<f%
^a/7H/í*ííBe^sár

^/á/o^á
%f/Mnŕ
^ían/m ó'í/ciirwoMí
ó'a^a/í*ÍJ/a7í^
f^u^ti/í /íá?
J/ozc/^M .S'^proc/ywJ
f tw r

'ihííi/M &^6&M W M 3
^ŕg/án íMaJgr
íMa/yíta ^a^wfoMí
ZcAWhdsi/í .s*U ?7J/ u ^ í??^
^ítoí^n ^ST/ -

C7M

%^/COt^KÓ^á
íMarím íMac^pc^c ÍAÍ&7M Tdití^pMí

Šanca pre fa/enŕy
V Partizánskom sa už po 26 krát
uskutoční ce/os/ovenský súťaž
ný fesŕiva/ začínajúcich spevá
kov popuiámej piesne Z/aŕá
črievička S/o vak/a Pesŕ 99 s
podŕiŕuiom ... Spevák pre ŕreŕie
ŕisícročie. Zo šŕv/fsŕoročnej bisŕóríe fesŕíva/u vz/šío na profesionáínu scénu množsŕvo spe
vákov.
za
kŕorých
možno
spomenúť Karoia Duchoňa, Ju
raja Gahéra (Saicoj, Paía Drapáka (Meŕa/indaj. /vanu Ka/ayovú (Ex//), č/ herca a speváka
Šŕefana Skrúcaného a ďa/ších.
/Vie ye ŕeda n/č yednoducňá/e,
ako vyskúšať svoje nadanie a
ŕa/enŕ na súťaž/ v Parŕízánskom/
L7c/?ádzač/. kŕor/ sa pribiásia do
súťaže musia byť občanmi S P a
v roku konania súťaže dovŕš/a
m/n/má/ne 74 rokov. Horná
hranica n/e je vekovo obme
dzená. Do výberového konkurzu
s/ uchádzač/ pripravia dve sú
ťažné piesne pod/'a v/asŕnébo
výberu zo žánrovej ob/asŕ/ sú
časne/ popu/ámej p/esne. Pod
mienkou účasŕi vo výberovom
konkurze je vyp/nen/e a odovz
danie prih/ášky do 26. februára
ŕ.r. Prih/ášky a ďa/š/e informácie
vám poskyŕneme v Mesŕskey'
knižnici Puda Mon'ca.
-msksM o v á ŕraď/c/a "papí/čáÁr"
/Va prvý papučový bá/ pozýva
Pešŕaurácía Sŕupava. Ľskuŕoční
sa v uŕorok 77. februára o 79.00
bod/ne. /!ko už názov napovedá
bude ŕo u nás doŕeraz nev/da-ný
a neŕrad/čný b á/. Prísne pred
písaná je /en obuv - papuče,

-msks-

Mestský reprezentačný ples oživilo vystúpenie skupiny N E W II.
najíepšíe budú ŕie, v kŕorých s/
sadáŕe k ŕe/evízoru, ŕeda ŕep/é a
pobod/né. K ŕomu už /en vbodný
domáci úbor a ŕakŕo vysŕrojení
sa móžeŕe sŕať účasŕníkmi bu/'arej zábavy, kŕorá o po/noci končí
pochovávaním basy. Do ŕanca
hrajú a basu pochovávajú.' hu
dobná skupina Záboráci.
-ps/y/' jŕ/7v\„
Ludé, já mám ráda šecko živé.
Zvírence, rým by sem nev/edzeua jak živ ubiížíŕ. Právda nepovím, ker síépka je už vyno
sená a/ebo kura p/ekne opere
né, ŕo kážem sŕarému, aby ŕo
podrezau, šak čovyék ŕo kŕmi,
sŕará sa, rak s/ zasúží aj nejaký
choseň z ŕeho. 7eda nejsme ve
getariáni, co by sme kúšček ma
sa neda/i do huby. /Ue ŕaké zví
rence jak je kočka /ebo pes, na
ŕí nedám dopuscíŕ. Co sa já na
kŕmim kdejakých odb/ebuícb koček, až sa sŕarý jedu/e, že sme
jak m/éčkáh. /S dneska/ ŕo m/éko
veru není uaciné, ide ŕo do
peňez. /Sy psa máme, ŕakú dobrú
rasu. Co ŕen mú/ robiu, ker sem
mu /šua kúp/ŕ misku, ŕakú íigoŕavú anŕikčrovú, za sedemsŕo
korún. Eném drd/au, že es/i mu
nesŕačí gíajŕovaný kasŕrč/ek v
kerém sem ceuí živor nemu variua omáčky, že es/i je pes v/ec
než čov/ek/ /Vo byu z ŕeho brícb,
a/e s/ zvykeu. V /eŕní kuchyni
sem ŕemu Vzorkoví variua aj
čaj, ker mneu bjehání, /ebo m/ ŕo
poradziu veŕerinár. /Szórek má aj
osobního dochŕora. /Sj vnuci s/
na neho zvyk/i, sŕrašne sú za
ním zvedení. /Sj sa m/ ráz sŕauo,
že došeu mauí Miško a oŕŕčau
mi cuku/u, že sŕarenko dajŕe si.
/Vá já sem si ho daua a jak cuckám, naráz sa mňa pýŕá, že
sŕarenko a je ŕen cukrík dobrý?
já reku, dobrý je Miško, dob/ý
a co ? /Vá ked je dob/ý, proč ho
ŕen /4zórek vyp/u/?/ Poráŕ mi
suze vy/ece/i, n á ŕoŕ, máš ŕo, za

ŕú prehnanú íásku...
Jedem vám ŕakŕo na koíe a
začua sem jak vo/agde sŕrašne
skučí pes, jak keby bo voíaco
bo/euo. Já skúr ču/em než v/dzím, okurá/e mám se skuama
jak pope/niky a ešče a/ m/zuo a
ŕo nadýchané m/ seduo na skua,
byua sem ráda, že voiajak po
pam/aci jedem a ne/sem v neja
ké/ kríkop/e. /S/e ŕen pes skučau
v/ec a v/ec. -/Vá kde ŕo puače ŕá
úbohá dušička, ná gdo ub/ižuje
ŕemu neščasnému psíčko, co ŕo
je za sparného čov/eka -spusciua sem oparme, rak jak keby
eném pro sebja. Jak povidám
moc sem nevidzeua a až na
posíední chví/u sem kúšček
pred sebú zbadaua ŕakú panič
ku jak rukú muácí ŕú dušičku,
ŕeho psíčka. Mneua sem co ro
b/ŕ, abych do ní nevíeceua, sŕočiua sem ŕo doprava a skončíua
v ŕakém pcháčí. Seskočiua sem
z ko/ečka a reku, proč ŕeho psíč
ka ŕučeŕe, co vám spravíu. íá sa
na mňa ob/édua a pov/dá - /Vá
co ŕy sŕará rachéŕ/o, co sceš,
sŕaraj sa radči o svúj picig// -/Vá
pjekne, poráŕ sa m/ rosvíciuo, už
mám aj vyrobené. Obraua sem
z kabáŕa pcháčí a kdejaké ŕo
seno, co sa na mňa nachyŕauo,
naščascí sem osmičku na ko/o
nedosŕaua, a/e ŕeho psíčka m/
byuo sŕrašne íúŕo. /Sj sem sa
jedovaua, reku nač ŕen ŕŕňák fu/t
do cudzích v/ecí strkám, poŕom
po nem dosŕanem, je m/ ŕo
ŕreba. /Ue šak nejsem samá,
každý sa nekedy zamíšá...
Doy'eua sem dom, oŕevreua
bránku a /Szórek samú radoscú
po mne skákau a co sem sa já
moŕaua v bránce. vyraziu na u/ic
a akoráŕ jeua Šŕeŕ/na - súseda.
/-/a/avec jakýsi, skoó/u aj po ní a
ŕá v ŕem momence /úbau asfa/ŕ.
Zbodziu ju z ŕeho ko/a. Sŕe/in a s/
ví uieviŕ, aie jak s/ u/eviua fč/7, ŕo
sŕe v živoce neču/i. maŕere porát
bra/i dzec/ u u/ice dom, aby ŕo

chudáŕka
neču/í a
osŕaŕní
súsedé hneŕ by/i v okne.Čekai/,
co sa sŕane. /šua sem ju dvíhaŕ
a ona eném ŕen ŕvúj če/t psačí,
já ho oŕrávím, nedoži/e rána,
abych ŕu /ežaua ne cesŕe jak
kebicb byua nacecaná. Ko/eno
mňa bo/í, jogúrty m/ ŕečú po
cesce a rožky o/izuje ŕen čerŕ
jedovaŕýí /Vo kriku a /amenŕovaňá, za ŕeho Vzorka, kerý už
biu vbehnuŕý do dvora, v/edzeu,
že je z/e nedobre. Šŕefine sem
poŕom odnésua /7ašu vína,
jakože na ŕo ko/eno, aj jogu/ty a
rožky sem í /šua kúp/ŕ, eném
aby byu pokoj. Co čovjek
nespraví pro svojého psa, /ebo
každá /áska neco sŕojí...

R/ad/te/'sfvo Zák/adne/ ško/y Sŕupava o zn a m u/e, že záp /s der/ do prvého ročn/ka
b u d e dňa 5. februára v čase
o d f 5 .0 0 b o d do f 8 .00 b o d a
dň a 6. februára o d 8.00 do
7 2.00 b o d v nove/ bu do ve
ZŠ.

Pr/nesfe s/ so

sebou

o bč /an sk y preukaz a rodný
//s t d/eŕáťa.

P o d p a j š f ú n s k e z v e s f/
Mestské ku/ŕúme sŕred/sko Sŕupa
va p/7'pravu/'e vydávanie nového
"ob/asŕného" mesačníka pod náz
vom Podpa/šŕúnske zvesŕi. Chce
me phspíeť k väčšej /nformovánosŕí a k pociŕu spo/upaŕncnosŕi
nás Záhorákov kŕor/ sme pokrvný
mi zväzkami síce pospájaní, aie
v dnešnom sveŕe prepinenom in
formáciami, časŕokráŕ nevieme, čo
sa de/e v susednej obcí vzdia/ene/
hoci /en päť ki/omeŕrov. /Va finan
covaní časopisu, kŕo/ý bude vy
chádzať v nák/ade 5.000 kusov a
bude zadarmo, sa budú podie/aŕ'
obecné úrady. Súčasťou bude ay
inzertná prí/oha. Predpok/adáme,
že časopis uzhe sveŕio sveŕa 72.
februára ŕ.r.
-ps-

y
Spevácky zbor
Nevädza informuje
/Sj ŕen najväčší opŕimísŕa muse/
byť prekvapený skuŕočnosťou,
že s/ ponde/ok 77. januára sa
sŕreŕ/i ženy -č/enky speváckeho
zbonv /Vevádza. Po d/he/ odm/ke
konečne zazne// v k/nosá/e Ku/ŕúmebo domu p/esne z /ch bohaŕého repertoári/. /Va druhé
sŕreŕnuŕ/e phš// í nové č/enky, čo
prekona/o všeŕky naše očakávan/'a. Pozývame / dä/š/e záu
jemkyne o zborový spev, aby
pbš/i medz/ nás. Súbor ved/e p.
Eva Š/mková. Sŕreŕávame sa
každý ponde/ok o 78.00 bod/ne
v k/nosá/e Ku/ŕúmeho domu
(vchod od domovníka).
-nev-

Ruiny a rumoviská
^ decembrovom č/s/e sme uverejn/7/ ťoŕograf/u rozpadajúceho
sa ž/dovského domu ved/'a
budovy /Srŕŕepu. /Vasŕa/a rých/a
zmena, dom ye dnes asanovaný
a vzn/ko/ ŕu pekný a zaŕ/a/' č/sŕý
pozemok. 77aku vanda/ov a
"rozoberačov" však neodo/áva
budova ž/dovskey synagógy,
kŕorá ešŕe pred voy'nou paŕr/Va
medz/ naykrayš/e a najváčš/e
synangógy na Zábor/. Posŕupne
zm/'z/í z ok/en kované dekoraŕívne mreže -možno skonč/7/ v
zberných surovinách. a/ebo bu
dú súčasťou p/oŕa ne/ake/ v//y.
May'/ŕe/bm sŕavby ye f/rma /Srŕŕep
a bo/a súčasťou predaja majeŕku ŕejŕo ť/'rmy (ako vecné bre
meno v hodnoŕe 720 ŕ/s/c Sk).
Opáť/de o mayeŕok, kŕorý židov
ská obec odpreda/a. /Va rekonšŕrukc/u pravdepodobne nebude
mať pen/aze an/ nový may/ŕe/. V
Parku cháŕra zhorenisko a dnes
i rozs/ahia ruina známa ako
P/vovar - m/esŕo m/mor/adne
vhodné na sŕreŕávan/e sa všeŕkých možných asoc/á/ov. /Va
zač/aŕku Marcheggskey u//ce "v
yame 'sa posŕupne rozpadávayu
múry býva/ého nájomného do
mu. K ŕýmŕo dominanŕám sa
rad/a i n/ekŕoré rod/nné domy
kŕoré majú konkréŕnych majiŕe/ov a ŕ/ež sa o n/č nesŕaray'ú dobrá /nšp/rác/a pre pos/ancov /
kom/s/u ž/voŕnébo prosŕred/a /
-ps-

O z n a m
A^íesŕské ku/ŕúme
sŕred/sko
hľadá šikovné d/evčaŕá a/ebo
ch/apcov - vedúc/ch pohybo
vých súborov pre der/ a m/ádež

rôzneho veku. Predpok/ad pre
pri/aŕ/e. skúsenosŕ/, ŕa/enŕ a vek
nad 7 8 rokov. B//žš/e /nŕormác/e.
ŕe/. 07/65934372, a/ebo v kan
ce/ár// Ku/ŕúrneho domu.
BU W O Ž IV O T
P O Z Ý V A N TA
7 2. o 78 00 -Zoznám ŕesa, Joe
B/acÁí - romanŕ/cká koméd/a. V
h/avných ú/ohách Brad P/ŕŕ,
/Snŕhony /-/opk/ns, C/a/re Poha
n/o vá. S/ovenské ŕ/ŕu/ky, 787 m/núŕ, vsŕupné. 55,- Sk.
76 2 o 20 00 - 1/ečný pr/beb romanŕ/cký pr/beh s Drew Barrymoreovou a /Sny'e//cou Husŕonovou. Český dabing, 720 m/núŕ.
Vsŕupné. 45,-Sk.
27.2. o 74.00 a 78.00 - Pr/nc
Egypŕský - b/b//cký pr/beh Mojž/ša. /Snímovaný, m/ádež/ pr/sŕupný, s/ovenský dab/ng, 720
m/núŕ. \/sŕupné. 50,-Sk.

Daň z nehnuteľností
v roku 1999
Daňové priznanie k daní z nehnuŕe/hosŕ/ podáva ŕyz/cká oso
ba (PO) a/ebo právn/cká osoba
(PO), kŕorá sa sŕáva daňovní
kom (nadobudnuŕ/e nebnuŕe/nosŕ/ - pozemok, sŕavba, byŕ),
a/ebo kŕorey nasŕa// zmeny v
oko/nosŕ/acb pre vyrúben/e da
ne. 7erm/n na podan/e daňové
ho pr/znan/a ye do 37. januára
7999. /Sk pr/znan/e n/e ye po
dané včas, daňovn/kov/ sa u/ož/
pokuŕa do výšky 7 0 % dane.
\//asŕn/c/ byŕo v kŕoré nádobud//
do v/asŕn/cŕva v roku 7998, s/
podajú daňové pr/znan/e do 37.
yanuára 7999, s rým, že s/ v
daňovom pr/znan/ môžu up/aŕn/ť
právo na os/oboden/e od dane
na 5 rokov. Podm/enka os/oboden/a sa vzťahu/e /en na prvého
v/asŕn/ka a ŕo za podm/enky, že
sa byŕ nevyuž/va na podn/kaŕe/ské úče/y a/ebo prená
jom. /Sk bude daňové pr/znan/e
podané po sŕanovenom ŕerm/ne, právo na os/oboden/e v
zdaňovacom obdob/ zan/ká a
môže s/ ho up/aŕn/ť až v nas/edu/úcom zdaňovacom obdob/
(roku).
Daň z nebnuŕe/bosŕ/ ye sp/aŕná
do 37.3. 7999 pr/daňovej pov/nnosŕ/ u P O do 500,- Sk a P O do
5.000,- Sk. /Sk výška dane pre
sahu/e uvedenú sumu, je možné

Primátor pri stávnostnom otvorení novej kotolne,
ju zap/aŕ/ť v šŕyrocb sp/áŕkach a
ŕo v zákonom sŕanovených ŕerm/noch do 37.3., 30.6,30.9. a
30.77 .7999, /Sk n/e je daň zap/aŕená v ŕýchŕo sŕanovených ŕermínoch, správca dane je pov/nný vyrúb/ťpená/e vo výške 0 ,3 %
za každý deň omeškan/a.
-dk-

Cena za teplo na
rok 1999
Prob/emaŕ/ka ŕepe/ného bospodáren/a je po sŕránke ŕechn/cke/
vyr/ešná, bo// odsŕránené ŕecbn/cké nedosŕaŕky v dodávke ŕep/a / h/učnosťprevádzky koŕo/ne
bo// odsŕránené. Pos/edné ko/audačné konan/e bo/o v nede/'u
24.7. za účasŕ/ pož/ameho ŕechnika, č/m je sŕavba komp/eŕne
sko/audovaná. 7eraz preb/ehajú
rokovan/a medz/ dodávaŕe/'om a
odberaŕe/'m/ ŕep/a. Doŕeraz bo/a
sŕanovená
a
odsúh/asená
Okresným úradom v Ma/ackách
cena ŕep/a za 7GJ vo výške
387,- Sk pre /\/ šŕvrťrok 7998.
Cena ŕep/a na rok 7999 bo/a
predmeŕom rokovan/a. kŕoré sa
uskuŕočn/ľo dňa 22.7. za účasŕ/
pbmáŕora mesŕa Sŕupava, prednosŕu O Ú v Ma/ackácb a zásŕupcu ŕ/rmy Johnson conŕro/s
/ng. P/ráe/a. Doŕeraz však nebo/a odsúh/asená.

Stretnutie starostov a
primátorov
Prednosŕa Okresného úradu v
Ma/ackácb z vo/a/ prvé pracovné
sŕreŕnuŕ/e sŕarosŕov a pbmáŕorov
obe/ a m/esŕ okresu, kŕoré sa
kona/o v ponde/ok 25. januára.
/Va sŕreŕnuŕ/ predsŕav/7 vedúc/ch
odborov OÚ, pr/s/'úb// svoju
účasťpr/ besen/ prob/émov obe/
a účasŕn/c/ sa dohod//, že ŕakéŕo
sŕreŕnuŕ/a
sa
budú
konať

jedenkráŕ za šŕvrťrok. Ďa/ey bo/o
uzaŕvorené doúčŕovan/e nák/adov spojených s komuná/nym/
vo/bamiainformova/ opr/prave
prez/denŕských vo//eb. Prednos
ŕa ínŕormova/ o pr/pra-vovanom
seminári
pre
pracovníkov
maŕr/k, kŕor/ budú vyko-návať ay
/nformačnú a poradenskú s/užbu pre občanov vo vec/ach ŕýkajúc/ch sa zá/ež/ŕosŕ/ OÚ.

Zo zápisníka polície
w D ň a 22. 72. 7998 bo/o bi/adkou z/sŕené vyŕekanie vody z
prasknuŕébo poŕrub/a. O havár/7
bo/
/nformovaný
pracovn/k
vodám/, kŕo/ý závadu odsŕrán/7.
* D ň a 2. 7. 7999 bo/o b/iadke
oznámené ub/ížen/e na zdraví
p. B. Okamž/ŕe bo/a pr/vo/aná
rých/a zdravoŕná pomoc. /Vás/edne bo/ z/sŕený páchaŕe/' a prí
pad r/eš/ O O P Z S R Sŕupava.
* D ň a 5. 7.7999 b//adka prevza/a /n/brmác/u, že oko/o n o k 
nového sŕánku na námesŕ/
S/ovenského povsŕan/a sa pobybu/'e podozr/vá osoba Po prí
chode bo/ pr/ vykradnuŕom
sŕánku zadržaný H. a prívo/aná
h//adka O O P Z S P Sŕupava.
* D ň a 75. 7.7999 bo/a b/íadka
požiadaná O O P Z S P o pomoc
pr/ zadržaní pácbaŕe/'ov krádeže
v/áman/m do cháŕ medz/ Sŕupavou a Mar/ankou. Zadržaní bo//
ŕraja páchaŕe//a zo Sŕupavy. Ľozoma a Braŕ/s/avy.
w D ň a 20. 7.7999 bo/a h//adke
oznámená dopravná nehoda na
u/. Mar/anskej, kde páchaŕe/'
značne poékod/V vsŕupnú bránu
rod/nnébo domu a z m/esŕa
nehody uš/e/. /-///adka pácbaŕe/'a
zadrža/a a odovzda/a Dopravney
po/íc/7

Mesačná Sŕupavan. Výc/áva /nesŕo Sŕopa^a. RedaAčná rada; /ng. A. Daráš ^predseda RR), R S/ôzá/í (šéfredaktor)
L/záv/er^a; 25- *?. ÍSPS. R e d a ^ c /a ; Af&K S Sŕtvpava -K u /ŕ ó m y do/n, Agáfová f 6, 50C 3 ^ Sŕivpava,

^e/./ŕax. 07/65 93 43 f2. E-n?aí/; /ns^5$(upava@ba.^e/ecom.s^ Ná^/ad. f.500 ŕís. 77ač. Kn/M ač Gerí/roŕer.

