Stupava
1269 - 1999
VYDAVA MESTO STUPAVA

Rokovati

o gymnáziu

A/a Kra/'skom úrade s/Braŕ/s/ave sa kona/o rokovan/'e za účasŕ/ pn'máŕora mesŕa Sŕupava, prednosŕu OÚ Ma/ac/<y a zásŕupcu rady ško/y f8ročnébo gymnáz/'a s/ Sŕupave) p. Šmer/nga/a.
Predmeŕom rokovan/'a bo/ návrh rac/ona//zác/e
s/eŕe sŕredných škó/ v braŕ/s/avskom kra/7.
Súčasŕou návrhu /e úŕ/mový program stu
pavského gymnáz/a z ekonom/ckých dôvodom
a zo zákonných pov/nnosŕízabezpeč/ŕ'zá/(/aďné
ško/sŕvo. A/ávrh spočíva s/ zrušení gymnáz/a.
Zásŕupcov/'a Sŕupavy pred/ož/7/ návrh, aby gymnáz/'um bo/o zachované ako štvorročné a po
/eho abso/vovan/' by ž/ac/ presŕúp/7/ na /né gym
názia. Poď/a /nŕormác/'e zásŕupcov KÚ ŕakéŕo
ŕypy sfrednýc/i škó/ sa posŕupne ruš/a. KÚ
navrhu/'e, aby v Stupave bo/a zr/adená stredná
ško/a na po/ytunkčne/ báze s takým zameran/m
vzde/ávan/a, po ktorom /e s/okrese dopyt (ekonom/'cká ško/a atd). ávšak a/ takáto ško/a bude
maťnároAy na phestorové kapac/ŕy.
/Vapr/ek ŕomu, mesŕo Stupava požadu/e zacho
vať už /estvu/'úce gymnáz/um v pôvodne/ štruk
túre. Kom/s/a pr/ KÚ túto pož/adavku pred/ož/'
m;'n/'sterstvu ško/stva, ktoré do 75. decembra
má vydať záväzné stanov/'sko.
-ps-

le p !o už každodenné?
Možno povedať že prob/emat/'kou tep/e/ vody a
tep/a sa mestské zastup/te/štvo a phmátor
zaobera/u už od /eŕa ŕ. r V októbr/ ŕ.r sa kona/o
n/eko/ko rokovaní zástupcov mesta JC/ a
odberate/škých sub/'ektov. Dňa 79. 70. sa
pr/'máŕor mesta zúčasŕn/7 zasadnut/a de/egátov
OSBD Pez/nok, kde okrem hodnoten/a
ce/kove/ č/'nnost/ družstva preb/eha// separátne
rokovan/'a so zástupcam/ OSBD o dodávke
tep/a do družstevných bytov v Stupave. Pokovan/'a sa zúčasŕn/7/ predseda predstavenstva
/ng. Sekan/'na, n'ad/te/' /ng. Somorovský, pod
predseda predstavenstva /ng. Pýdz/ (Stupava)
a /ng. L/kropec (Stupava). /Va rokovaní sa
d/skutova/o o krokoch /f uzavreŕ/'u zm/uvy medz/
JC/ a bytovým družstvom ako odberaŕe/om
tep/a. Dňa 3.77. pr/'máŕor zvo/a/pracovné rokovan/e za účast/ za/nteresovaných strán. V ŕom
čase už bo// uzatvorené a podp/sané zm/uvy
medz/ JC/ a odberate/m/; /Sgentúra KO/VL4K7J
Mesŕo Stupava, OÚ Ma/acky (materské ško/y),
Prvá samospráva v/asŕn/Trov bytov.
/Vedor/ešená bo/a /en zm/uva medz/ JC/ a
byŕovým družsŕvom a/ro na/váčš/m odberaŕe/bm ŕep/a. /Va stretnutí bo// prerokované n/ekŕoré sporné body pripravovane/ zm/uvy s rým,
že pokraču/e pr/prava podp/san/'a zm/uvy. /Va
zá/f/ade dobôd bo/a dňa 4. 77. zahá/'ená dodáv
ka ŕep/a v p/nom rozsabu do všetAých byŕov a
ob/'ektov vykurovaných z mestske/ koto/ne.
Poč/atočné prob/émy a tážkost/, ktoré nema/a
/en Sŕupava, a/e ukáza// sa ako koncepčné a
/eg/s/aŕ/vne prob/émy s ce/ospo/očenským
dopadom, sa n'eš/7/ ne/ábko. P o podp/san/'
zm/úv už n/e sú ž/adne ob/ekŕ/vne prekážky
kŕoré by mob// obroz/ŕ'nerušený chod koŕo/ne a
predovšeŕ/qŕm vykurovan/e byŕov
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ZASADALO MESTSKÉ ZASTUPľfEľST'/O
H)

sa A:oMa/o

zíM/Mpŕŕe/sŕva s

MZHaľewŕ, preJq/
í/o 37.72.7P99 a Háv?*/; JaMcvýc/: jaí/z/eč
posŕHpH

yyčavovoM; a A:oMŕro/e

pW vy&avovanŕ pe//c;';' v
znaJeMie MŽ;'voc;'e/?o práva ^

/?rograwow.*

PreA/'aJ AospoJóre^/a
Azvpava ^ 30.9.79P9 s yýMaďow!
z Me/???Mŕe/MO.sŕŕ Ma roA 2000, ľZŕ/ Tne-s^a
č.4/7999 j^z/cÁýc/? ď próvnŕcAýcA osô/? a

wej/o .SŕMpava, ľ Z #
&M^ava c. 3/7999 o cenác/? za
w/es/M na c/nŕor/Hoc/? we^/a, regMľra^Mrwy por/aJoÁ:

Mra^M AMpava, OJweny pr/wá/ora wes^a a /7Á* za 77. a 7/7. šŕwí'ro% 7999, /M/ôrwác/a o fepe/HO/n

v

Az/pava, ^c/ wa/'e&ove, /M/e^pe/ácig, 7?ôzne, /Vaw/: MZMesenz'a, Záver

7?oÁrovaM/e zas/Mp^e/s/va v;'eáo/ pn'wá/or wgs^a. Pos/awc/ SMA/asz7/, a iy wz'wo poraá/e progra/MM čo//
vypoČMŕ/ očcaw/a, ^or/pr/š// wa rokovaw/e so svo//w/ pož/aáavÁraw/.
Oswí/ gy/MMáz/a Ma vážkacA
K /Mene raďľ šAo/y &roc/!eAo gywwáz/a v á^Mpave vys/^p// JÍTDr 7^ ^wer/Mga/, Aŕorý pož/aáá/ po,s/awcov o
po<^?orH /e/7oyeá/we/ s/reďMe/' šÁ:o/y v Hašo?M wes/e. 7w/ôrwova/ o /ow, že zrŕaí/'ovaŕe/' .fÁro/y - Á*ro/'.s/:ý MraJ
Fra/z's/ava Ms//*M/'e o zrMŠe/!:'e s%o/y v ráwc/ przpravovanýcA Mspomýc/: qpaŕren/. J^o/a a y'e/' ejc/s/eMc/'a čo/a
o/zrozewá MŽ pokMsow o zwarew/'e pr//'/wac/c/z pohovorov , cowM začráMŕ/a /ew aA/;'v;7a a Mč/^wý posŕnp
roí//čov za p o k o r y preds/avzVe/bv mesŕa. Cy/K^áz/MW sa pošep n e ČMí/zv/e, ŕMowenŕá/ŕ?e má áve /r/'e^ o áva
ročn/ky, k^ore navš^evM/M ž/ac/ zo &Mpayy a o/;o/;'a. Zr/aí/en/e sŕreáne/ sko/y v A^pave, a/:o árM/íom wes/e
v okrese A/a/acky, čo/o a ye MspecAo/M. Ne/s^o^a a snaAa o ye/' /f^v/áác/M sa móŽM nepr/azw/vo oáraz/ľ Ma je/
tirovM/ / í/'a/šow š/Má/Mye/ ž/a^ov. Pos/awc/ yy/'aár;7/ MesM/í/as s //Á^/í/ačwý/M/ s/!aAaw/ a yeá/!ozMač/?M poáporM MS///M o zacAovaM/'e š%o/y v &Mpave w/M/wá/Me v rozsa^M šA:o/s^e/zo ro^M 7999/2000. Zároveň
o<%7orMČ/// pr/wáforov/ wes/a, ačy v (ýcAŕo /w/eMc/ác/: rokova/ s preí/s^av;7e/'/M/ š^á/we/ správy.
-SŕaveČMe pozewky v ceM^re

^ pož/aáavkoM očcanov ží/TicicA /?a 7//avMe/ M//c/ očoz/!áw//a pos/awcov p. 7/asowová. 7w/ôrwova/a po.s/aMcov o werea/ŕzovaMOŕH záwere - yýs/avča roJ/M^ýcA áowov, ^orý ye SMcasľoM MzewMéAo p/á??H wes/a. 7áe o
záwer yyČMí/ovaŕ' ^0WMn;kác;'M zo -$A:o/sÁ:e/ M//ce pr/ečne cez /era/'š;'e zá/?raJy paŕr/ace áo/no/M Ma 77/avMe/'
M//c/ za MČe/ow ďa/še/ /Mí//v/áMá/?!e/' yýs/avčy v cewŕre wes/a. ^zA/aáow Ma po/o/zM v pr/paáe rea//zác/e
pô/í/e o zaM/'/wavé a /ukra^/vMepozew^y. Proč/éw však spcč/va v /ow, že sa WMs/a áoAoí/MMľ vše/c/ wa///e//a
pozewkov a vzA/'aáow na y/MancMe proč/ewy, Ár/ore wes/o //ač;'a A: M.sporM_ýw opa/reM/aw, čy przpaáMM yýs/avČM /rowMM/^ác/e /s/epM M/;'cM) wMse// //MaMcovaŕ' wa///e//a pozewkov a^o SM/rrowMM ces^M. 7eM/o pos/Mp
M/eye Meočyyk/ý, Ma^o/ko /ak^o pos^MpH/M / sŕaveČM/c/ v /oAa///e Á^reweM/ca. Áea//zác/a yýsŕavčy ye /eáa v
rMÁrác/: wa/ŕŕe/ov pozew^ov a ;'cA oc/?o(y áoAoáMMľsa weáz/ sečoM.
Tío.spoJáreM/e /Mes/a
/?ozsŕa/i/y a poároČMý wa/er/á/ rýka/Mc/ sa vývq/a p/MeMz'a rozpoč/M wes/a preá/ožŕ/o Ma ro^ovaM/e ekoMO/M/cké oááe/eM/e wes/a. A/a/er/á/ow sazoočera/ay/MaMČMá kow/s/a / wesíská raáa. N a yývo/7 p/MeM/a pr//'/Mov
sa po<^/sa/a MeprŕazMÍvá s//Mác/a v čas// Aap//á/ove pr/pny, káe z p/áMovaMýc/: o^reáa/'ov v oč/'ewe 76,4
w// sa rea//zova// o<^?re<Va/e /eM vo yýš^e 7,7 w// korMM. 7eM/o sŕavye oárazow ce/kove/' ekoMow/cÁre/' s//Mác/e Ma ^/oveMSÁrM, Aeáy preyyŠM/e poMí/ka Me//MM/e/Mos// áopy/. N a oá^reáa/' čo// sc/zvá/eMe pozewAy v
/o%a//ŕe A/o//grMM<y (^M/M. ceMa 200 AorMM/w^, poze/Mo^ D Z P Ma A/o/ý čo/a yy/z/áseMá vere/Má sM/až (w/M.
ceMa <$00 /corMM/w^. J/ačý zázv/'ew až MezáM/'e/M o MpM Me/zMM/e/'MMOs// Mačááa Ar opa/rMOs/í pr/ p/áMOvaM/
prý'wov v rozpoc/e Ma roA 2000. Mesŕs^e zas/Mp//e/s/vo v SMv/s/os// s Mepr/azM/yý/M yývo/'o/M vprý'wove/' čas/;
rozpočŕH M/ož/Zo wes/s^ewM //raáM a pr/spevAoyýw orgaM;'zác;'á/M yypracova/' rev//a//zaČMe prograwy s opa/reM/'aw/, k/ore čy w/M/wa/Zzova// yýáavÁy a zároveM zyýš/7/ v/as/Me pr//'wy. C/e/owy'e, ačypr/spev^ové orgaM/'zác/'e Mečo// záv/s/e Ma áo/ác/ácA zo s/raMy wes/s^é/zo rozpoč/M. Programy ČM^M výc/zo&skow pre
pr/pravzv a zos/aveM/e rozpoč/ov Ma rok 2000. ^ /e/7o SMv/s/osŕi čo// preá/ožeMé M/'e^/oré zweMy a opa/reM/a
ako Mapr/k/aá.' Má vr/: ľZ/V o áaM/ z Me/zMM/e/MosZ/ Ma rok 2000 (Inávr/? wax/wá/MycA saáz/'eč áaM/), MávrA Ma
zyýšeM/'e pop/aŕ%ov z preáa/'a a&oAo/M a c/garie/ (z <$ Ma 70%), Move//zác/a ľZ W o w/es/MycA pop/a/koc/z
(z re^/awy, za MŽ/vaM/e vere/Mečo pr/es/raMS/va, pop/a/ky za kowerČMé roz/z/asové re/ác/e). rezervy s Ma/ vo
yywá/zaM/po/z/aáavok v Mčý'owwýc/z z/M/í/váck. /VavrA^M sa oajpreáa/'e pozew^ov v /o^a/z'/e A7b/;'grMM/y, D Z P
a áa/š/c/z pozemkov vo v/as/Mz'c/ve wes/a. K oč/as/z Msporye Mavr/zMM/é zMzzeMz'e pr/spevAov pre príspevková
orgaMz'zácz'e v rozsa/zM 40-30% z oč/'e/MM /.r Navr/zM/'e sa /Zež "zoš/z/z/eMze" /Mes/ske/' po/zcze /wo/MeM/á/Me
<$+/), rac/oMa/z'zaČMe opa/reM/a vo vz/'a/zM k začezpečeMŽM s/ravovaM/a áóc/zoácov prz p/Mom zac/zovaMz'
výšky s/ravMé/zo a kva///y poJávaM^cA yeáá/. ľše/ky /z'e/o Mávr/zy szz poák/aí/ow pre zos/aveMze rozpoč/ov a
ČMík/prerokovaMé v kom/s/ácA. ZyyšovaMz'e cz'eM apop/a/kov SM Mepop/v/árMy/Mz opa/reMz'awz, k/ore sa áoŕkMM
peAažeMky kažáeAo oččaMa MášAo M/esŕa. Pos/aMc/ cAcM MvážeMe rozAoáMM/', zAoáMO/z'/'przMos z áopaá z^cA/o krokov, prz'čozM wMsz'a wa/' Ma parná/z spo/oČMý záM/ew /.y. /MMgovaz?z'e mes/a z záM/'wy yeAo oččaMov.
/?ozpoče/ mes/a čz/áe prerokovaMý Ma zasaáMM/z AísZ JAa 23. Movewčra a scAvá/eMý čy ma/ čy/' Ma áecewzčrovom zasaáMM/z.
Pseočec/ze záväzne Mar/aďe/MH
N a rokovaMze čo/ž preá/ožeMé MávrAy všeočecMe záväzMýcA Marz'aáeM/ mes/a. PrerokovaMé čo/z mes/skozz
raáoz/, k/orá oí%7orHČZ/a scAvá/z'ľ MZN č. 4 - zásaáy pos/MpM pr/prz/'/maMZ, yyčavovaMZ a koM/ro/e yyčavovaM/a s/'aŽMos/zy^zz'ckýcA a právM/ckýcA osóč a pos/Mpzz pr/ yyčavovaMZ pe/z'cžz v poázwzeMkacA A/es/a Azzpava.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 4/1999
Ato/ým sa vyďáľa/íí zásad/ posŕupu pr/ pr///ŕnan/^ vybavovať?/ a /conŕro/e vybavovan/a sŕážnosŕ/ /yz/c/(ýcb
a právn/c/(ýcb osôb a posŕupu pr/ vybavovan/ peŕ/c/Vv podm/en/facb Mesŕa Sŕtvpava.
369/? 990 Zb. o obecnom zriaden/ y znen/ nes<forš/'cň zm/en a dop/nhov a v sú/ade s ust. §
2 záhona č. 752/7998 Z.z. o stážnosMach a záhona č. 85/7990 Zb. v znen/ záhona č.
242/7998 Z.z. o petičnom práve v y d á v a foto všeobecne záväzné nariadenie mesta Stu
pava, htofým sa upravu/u zásady postupu pr/ priy'/man/, evidovan/, vybavovan/ a hontro/e

iušnosť vybavenia stážnosti postupu/e biavný hontro/ór v sú/ade s ust. § 77, odst. 4 a 5 záhona č.
752/7998 Z.z. o stážnostiacb.
4. Stážnost'nesmie vybavovať ani prešetrovať osoba;
a) proti htore/ stážnost'smeru/e, ani osoba htorá /e te/to osobe podriadená,
b) o htore/ nezau/atosti možno maťpocbybnosti vzh/ádom na /e/ pomer h stážovatefovi, /ebo zás-

Čiánoh 7 ZÁKLADNÉ USMNOVENM

Č/ánoh 7 - PREáETROMAN/E SŤAŽNOSŤ/

Č/ánoh 2

3. Zodpovedný zamestnanec, htorý /e poverený prešetrením stážnosti, vybotov/ o prešetren/
stážnosti zápisnicu. Zápisnica obsahu/e miesto a čas prešetrenia predmetu stážnosti,
preuházané zistenia, dátum vyhotovenia zápisnice, mená a viastnoručné podpisy osôb, htoré

pod/ä odst. 7, p/sm. a) až c) VZN n/e /e stážnostou, /e povinný zabezpečiť/eho vrátenie do p/af/cŕ;
dn/ s uveden/m dôvodu tomu, hto ho poda/. Podanie pódia odst. 7, p/sm. d) VZN zaš/e h/avný
hontro/ór bezodh/adne sfäžovate/bv/ s poučen/m, a ah /de o neprá vop/atné roz/)od/wí/e, a/ orgánu
Č/ánoh 8 - LEHOTY NA VYBAVEN/E SŤAŽNOSŤ/
to/íofoVZ/V, vybav/sa táto časť ahostážnost!
Č/ánoh 3
7. VZN upravu/e postup pr/ pnyňnan/, ev/dovan/, vybavovan/a hontro/e vybavovania stážnost/ <ýzČ/ánoh 9 - OZNAMENiE O VYSAVEN/ SŤAŽNOSŤ/

Č/ánoh 70 - KONTROLA VYSAVOMAN/A SŤAŽNOSŤ/
* vybaven/e sfäžnosf/ sa rozum/e samostatné prešetrenie stäžnóífi, pn/'atie opatren/ na nápravu,
aho a/ hontroia ich p/nenia, t./. všethy úhony od pr/)'afia stážnosti až do oznámenia výs/edhu a
zabezpečenia nápravy.

7. Kontro/u pr%/mania, evidencie prešetrovania, vybavenia stážnosti a pinenia opatren/ pri/'atýcb
na nápravu pódiá VZN vyhonáva biavný hontro/ór

Čiánoh 4 - PRMiAMN/E S73ŽNOS77

Č/ánoh 77 - POR/ADKOMÁ POKUTA

pr/J/ušnému na/e/vybavenie a zároveň o tom upovedom/stážo vate/á.
4. Každý zamestnanec, htorý sa zúčastňu/e na prešetrovaní stážnosti, /e povinný na požiadanie
stážovate/á, aby sa /ebo totožnosť uta/'iia, postupovať v sú/ade s ust. § 7, odst. 7 a 2 záhona o
stážnostiacb.
5. H/avný hontro/ór pri pn/'/man/stážnost/postupu/e v sú/ade s ust. § 5, 6, 7 a 8 záhona o stážnos
tiacb.

ty za marenie prešetrovania stážnosti aiebo za nespinenie povinnosti uvedených v záhone o
sťažnostiach a vo VZN v sú/ade s ust. § 22 záhona o stážnostiacb od 500,- Sh do 5.000,-- Sh. Ponadhovú pohutu možno u/ožiť a/ opahovane, ah povinnosť nebo/a spinená v určenom term/ne,
na/viac všah do 70.000,-- Sh.
Č/ánoh 72 - SPOLOČNÉ USTKNOVEN/A

Čiánoh 5 - EVtDENC/A SŤAŽNOSŤ/

Čiánoh 73 - VYBAVOVANiE PET/C//

menom e) a údaje pod p/smenom /, až i?) sa v tahom prípade neuvádza/ú.
2. Evidencia anonymných stážnost/ sa vedie pódia odst. 7 v rozsahu, v ahom to ic/i obsah
umožňu/e.
ciu podai.
b) Ah vznihne spor o pr/s/ušnosťna vybavenie pet/cie biavný hontroiór zabezpeč//e/ posúdenie a
rozhodnutie ústrednému orgánu štátne/ správy pre pet/c/e bez zbytočného odh/adu.
c) Ah pet/c/a má tahé vecné nedostathy, htoré neumožňujú /e/ prešetrenie, biavný hontroiór
Č/ánoh 6 - PRÍSLUŠNOSŤ NA VYBAVEN/E SŤAŽNOSŤ/
7. V sú/ade s ust. § 2, p/sm. bj a § 77, odst. 7 záhona č. 752/7998Z.Z. o stážnostiacb na vybave
nie stážnosti /e pns/ušný biavný hontro/ór

H/avný hontro/ór zabezpeč/ písomné oznámenie o výs/edhu vybavenia pet/c/e do 30 dn/ od
doručenia pet/cie aiebo od odstránenia /e/ nedostathov osobe, htorá podaia pei/ciu aiebo osobe
určene/ na styh
VZN.

^

^

^

F

/'

P

č/ánoŕf M - ZÁVEREČNÉ US7KNOVENM

P

6.
vz/á/a peťc/a zo zhromaždenia, posíupu/e sa pod/ä usf. § 7, 2 a 5 záhona č. 85/7990 Zb. v
znen/zá/fona č<s/o 242/7998 Z.z. o pef/čnom práve s (ým, že mus/ by^' uvedené, z a/rébo zbromažden/a vzŕá/a a a/fo bo/a v zhromaždení scbvá/ená. Pef/čným výborom sa rozum/e zvo/ávafe/*
7. Pr/ vybavovan/ pef/c/e /e b/avný /toníro/ór oprávnený vyžadovať súč/nnosŕ'za/'nŕeresovanýcb v
rozsabu usŕ. § 6aJ zá/rona č/s/o 85/7990 Zb. vznen/zá/rona č<s/o 242/7998 Z.z. o peí/čnom práve.
8. Každý, Mo sa pod/e/ä na vybavovaní peŕ/c;7, sám obrádza (rovy, More mu vzn/M s /e; vybavo-

24.08.7995.
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Výzva občanom
Vážení občania, dovoľujem e si vás požiadať o pom oc a
spotuprácu pri zaktadaní fotoarchívu Stupavy a Mástu.
Zapožičané fotografie po spracovaní (aj na počkanie)
vrátime. Zároveň sa obraciam e s prosbou o identifikáciu
osôb na fotografii čtenov "Hudby Stov. Roľ. dorastu
v Mástu".
Kontakt: kancetária Kuttúrneho domu,
te!.č.: 65 93 43 12. Za ochotu vopred dákujeme!

Program Kina Život
14.11. 18°° - STAR WARS: Skrytá hrozba
16.11. 20°°- NEPOBOZKANÁ
21.11. 18° ° - W!NG COMMANDER
23.11. 20°°- ŠESŤ POHREBOV
28.11. 18° ° - MÚMtA
Zmena programu vyhradená!

STMVWAMK
DÔCHOMW BR 2MKH
Príspevok na stravovanie d ôch o d co m a sociátne odkázaným
občan om v Stupave, boto vžd y súčasťou sociátneho programu
mesta. Garantom a nositeľom tejto útohy bota preddavková orga
nizácia m esta - M estské stravovacie stredisko. V m estskom
rozp očte boi v posiedných rokoch na stravovanie vyčienený príspe
vok c c a 800 tis. Sk ročne. Toľko predstavovati režijné náklady, ktoré
neboii započítané d o výšky stravného. Za roky existencie stredisko
boto d obudované a vybavené moderným zariadením. Pod vedením
vedú cej strediska p. O ľgy M aderovej sa tu variio pre cca 160
stravníkov denne. Nepriaznivá finančná situácia mesta a snaha
efektívnejšie a s menšími náktadmi zab ezp ečiť stravovanie d ôch od 
cov, viedii k hľadaniu iného riešenia, ako prevádzkovania stratového
strediska. Postanci i primátor chceii za každú cenu udržať kvatitu
stravovania, sortim ent i výšku príspevku p ódia jednotiivých
kategórií (výšky dôchodkov), zároveň však boto treba nájsť nieko
ho, kto by to dokázat zabezpečiť. Boti ostovené všetky stupavské
firmy zaoberajúce sa verejným stravovaním s ponukou variť pre
dôchodcov. Záujem com boti predtožené dátšie podm ienky - pre
vádzkovať jestvujúce zariadenie, zach ovať kvatitu a m nožstvo
stravy, prediožiť cenovú ponuku. Bota ustanovená komisia, ktorá
mata vybrať najtepšiu ponuku a odporučiť zastupiteľstvu prevádzko
vateľa stravovacieho strediska. Záujem prejavit dve stupavské firmy.
N a návrh komisie postanci na zasadnutí MsZ dňa 28.10. odsúhtasiti
p. M. M inarovičovej prenájom zariadenia za účetom zab ezp ečen ia
stravovania d ôch o d co v v Stupave. Podľa stov postancov PhDr.M.
Chatoupkovej a J. Vatachoviča, čtenov komisie, pri rozhodovaní v
prospech p. M inarovičovej (prevádzkuje Reštauráciu Stupava bývatý Maroš) najviac zavážita konkrétna a jasná ponuka, výhodná
ce n a a garancia kvatity, ktorú už dnes svojou spokojnosťou
potvrdzuje odberateľ jedát - bratistavský penzión. Postanci uzne
sením zrušiti M estské stravovacie stredisko a to k 31.12.1999, s tým,
že zam estnanci dostanú odstupné. Stravovanie zostane zachované
v pôvodn om rozsahu, o prípadných administratívnych zm enách
budem e včas informovať.
-ps-

ZASADALO MESTSKÉ ZASŤUHTECSTVO
(DoAľwcenŕŕ zo y/roŕ?y V)
/VdvrA ľZTV c 3/7999 o cenóc/? zo zr/oáe^/e MŽ/voc/e/zo p rá v a %Aro&ove/WM
wŕayŕM

c/M/or/noc/? /ne-sVo A ^ p o v o preá/ož// r/oá/ŕe/' AísPLS ^/zvpovo p.

J. AÍMŕám. TVóvr/: prea^o^/oJo 700% -^é zvýíe/i/e c/er? zo zr/oáeM;'e MŽ/vocŕe/ío próvo /r Aro/^ovéwM w/e^/M. Po^/oMc/ MÓvr/: Me.scAvó/;7/, požoáovo//
preá/ož;7' no wq/7?//ž^/e zasoí/wM/Ze poí7ro/)A7e/'í/M afóvoáovM .spróvzv.
7?eg/y/ro/MrMy por;'oí7oÁ: Me.s7.S'Áre/?o ííro^M AMpovo ye v po&/o/e w/erwó
^wer^/co, poy/onc/y'M oí/s:;/;/o^/7/.

OJJe/eM/e wq/e/ÁľM we.s/o preJ/ož/7o ^óvrAy wo o^re<7o/ /wq/'e/ÁrM we^7o pozew^ov, A/ore preroÁrovo/o ^/ove/?MO - wq/e/Árovó /row/s'/o o we^/^Aó
ro<7o. /Vo ro^ovoM/'e Ao// preá/ože^e MovrAy;

í M M , y r o. - ž/oí/o^/' o

co^// pozewÁrM v A.:/. Afo^/, M -M o w / o v - ž/oo'o.sľ o oJA:MpeM/e
co.s7/ poze/w/rM v

5/Mpovo, 77rJ/7?o ľ?//ow - ž/oJo^/'o reó/w rozí/e/cM/'e

^po/w/o^/M/c/vo pozew ^ov v Á:.M. A7ó,s-/

7^g. Fora^ec - ž/o<7o.s/' o

oa^reí/o/' ca?/z pozewÁrM v Ár.M. J/Mpovo. Po^/o^c/ ^cAvó//// prevod v/o^/M/'c/vo o^ec^ýc/? Ayŕov /brwoM /wp^o - preí/q/nýcA zw/MV , A/oré
Mzo/vore^e weí7zŕ was/ow &Mpovo o/ro pre<7ávo/7vc/w a MŽ/vo/e/'w/ Ay/ov
oAo AMpM/Mc/w/. OoMA/o.s7// prevoJ o&ecA?ýc/? óy/ov v čy/ovýcA ďowoc/?.'
Jorw ^ezrMČovo č. 2<?/9.5#, á o w BMí/ow/eľs'Áro c.^/963, J ow #M&)W7/e/!yM
c. J/9Ó6, í/ow Ž o M re ^ č. 7/7
vec/

í7ow Zí7rovo/M/cAo c. 4/990. Po,y/oŕzc/ w

pozew ^ov ž/oí7o/e/'ow - yŕr/wó/M, oí^orMc///, oAy /)r;'wó/or

wasŕa po^ročovo/ v

o ce/Mc/?.

7Vo ro/rovo^/'e óo/preJ/ože/iý ^ovrA
č. 777/5 v Áľ.M.

ypq/'owcc/' :;//cÁy pare.

w e & f 77/avMOM o Mar/ám/roM z///coM

vcre/Me/zo zÓM/WM. Á" wóvrAzv preí7/ož/7a y/oMovíyÁro pre^oy/A o Ms'č/.
Zó/rowwe í/ôvoa^, /r/ore MwoŽMM/M /oÁý/o po.s/zv/? w oA

Je

^*7ce proví7oM, že "zvyAy'e že/ezHÓ /roie/'o " a ge^eroc/e .SŕMjpavčaMovy'M pozMo/M o vyMŽ/vq/M o&o .s/rro/^M, o/e vzA/'oJow ŕ?o

že M/zc^o -

/70ze/M0% po/r/ AonAre/wyw v/o^/^//row o ^MÁ:rowne v/o.s/M/c/vo y'e p róvo w
o/?^o/M/wyw

" pó^o^/oc/w

voc/ we/^ýw

o zoa^oveč/ó WM pov/w^o^ľ

v^e/ÁycA o^/o/Mýc/? MerM^/ľ v/o^/w/Áro vo vý^o^ey'e/?o p rá v o A vec/." Po^/oMc/ vzo// MO veáow/e //e/o ^AM/OCMO^//, Me.yŇA/o.s'/// ^ vyv/o^/MeM/m pozew^M
zo MČe/o/7! zocAovo^/o M//c/y, o oŕ%7orMČ/// pr/wó/orov/, oóy ^ áo/A/7M/ýw/
rodovo/ o pr/poáMow o^reJo// pozern^M ŕvý/weroy'e
JSľow/ťc
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Zap!ati!i ste za hrobové miesta?
Väzeň/ občan/a,
s/ up/ynu/ých dňoch sm e vše/c/ navš/zv/// m/es/o pos/eďné /70
odpoč/nku svo//ch drahých zosnu/ých, č/ už pnbuzných a/ebo
známych. Mes/ský podn/'k /echn/cAých s/už/eb S/upava, ako správca
c/nZor/hov v SZupave sa snaž// pr/ /e//o pr/7ež/ŕosŕ/ pr/prav/'Z' dôs/o/né
prosZred/e pre uc/en/'e pam/a/ky zosnu/ých.
Zabezpečovan/e údržby c/n/onnov vyžaduje pom erne vysoké nák/ad y č/ na vyvoz odpadu, kosen/e pr/es/ransZ/e^ úhrady za čerpan/e
vody a podobn e. 77eŕo nák/ady ma/ú by/' po/r/y/é pn/mam/ za
prená/om hrobových m/es/. O /o sm u/ne/š/a /e s/ŕuŕočnos/i že o d
roku 7990, kedy sa zača// uza/váraZ'zm/uvy o prená/me /c hrobovému
m/es/u /e z ce/kového poč/u 2527 hrobov uhradený pop/a/ok za
prená/om /en za 7603 hrobom č o /e nece/ých 63,5%. 7ym/o Vás
chcem výzva/' /f nap/nen/u s/ svo//cb pov/nnos// a /f uhraden/u /oh/o
pop/a/ku za prená/om, č o preds/avu/e pr/emerne č/as/ku 437,-S/f na
obdob/e des/a//ch rokov. V prepoč/e na /eden deň Váš pr/spevok na
údržbu c/n/or/bov preds/avu/e 72 ba//erov. Sp/nen/m svo//ch pov/nnosZ/ pr/spe/e/e a/ Vy /f údržbe m/es/a, k/oré má by/' dôs/o/né,
udrž/avané s úc/ou a p/e/ou.
Pop/a/ky za hrobové m/es/a môže/e úhrad//' u p. Z. Ba/ogove/ na
Správe c/n/or/hov S/upava - Dom smú/ku v ponde/ok až p/a/o/f v čase
o d 7°° d o 75'° h.
J. M/šZ/na, had/Ze/'MsPíS

Obnovená činnosť
školských rád
Mestské zastupiteľstvo d etegovaio z o svojich radov za čtenov škót
skych rád poslancov: ZŠ Stupava - p. V. Valachovič, Gymnázium
Stupava (8-ročné) - p.tng. L. Žiak, ZUŠ Stupava - p. R Siezák, MŠ
j). Ružová - MVDr. R. Kazarka, MŠ u). Hviezdosiavova - p. M.
Stríbrnská, MŠ ul. J. Kráľa - p. R Kubfček, MŠ M archéggska - tng.
U vica.

Združovať prostriedky
ako východisko?
V návrhu na revitatizačné opatrenia, ktorý vypracovali pracovníci
m estského úradu, sa objavila ako jedna z m ožností i spoluúčasť
ob čan ov na rozvoji infraštruktúry v m este. Obciam zatiaľ nie je pov
o le n é stan ovovať takéto pod m ien k y ako súčasť záväzných
stanovísk k investičnej činnosti na územ í obce, no zároveň to nevy
lučuje (v zm ysle ustanovení § 51 zákona č.40/1964 Zb.) Občiansky
zákonník v platnom znení. Um ožňuje uzatvárať s občanmi Zmluvu
0 za b ezp ečova n í spolupráce pri výstavbe mesta. Na jej základe sa
občan zaväzuje mestu poskytnúť na realizáciu výstavby inžinier
skych sietí (vod ovod, kanalizácia, rozvody plynu, elektrickej energie
a telekom unikačných vedení) dohodnutú peňažnú čiastku, čím by
sa vytvorili podm ienky na ďalší rozvoj m esta a výstavbu rodinných
dom ov. R ozm enené na drobné - ak občania majú záujem stavať
napríklad rodinné d om y v lokalite, kde nie sú vyb u d ovan é
inžinierske siete a majú záujem aby nielen stavali, ale aj skolau
dovali a potom i bývali, majú m ožnosť združiť prostriedky s mestom.
Zatiaľ sa tak stalo len v prípade výstavby rodinných d om ov v iokalite
Kremenice. Stavebníci združili prostriedky vo výške 800 tisíc korún,
aby sa v tejto lokalite vybudovala trafostanica a prípadne v budú
com roku i kanalizácia. V terajšej ekonom ickej situácii to bude asi
jedna z ciest, ako rozhýbať investičnú výstavbu v meste. N em ôže to
byť však živelné. M esto musí byť koordinátorom, iniciátorom
1garantom nielen projektov, ale i ceiej realizácie.
-ps-

Prišii na s v et
Dominik Paukov
Martin Neradovič
Kristián Torók
Martin Pleva
Natália Živnerovä
Katarína Mičová

a Maryia Verbych
a Lucia Sajanová

!ng. Mirostav Suchý
a ífľí, lúim na ľ'-AyH&ľ,,',

Opustili nás
Anna Kovačičovä
Viiiam Hason

RúuSľd
' '

Z osobášiH s a v S tu pave
Miroslav Karotčík
a Viera Slezäkovä
Milan Brežný
a Andrea M aderová
Milan Horecký

3 /Gena

Mí/u-VA'

Ondrej Csino
Martin Waschek
a Miriam Pechaiová
Martin Koleno
a Eva Uhričová

Zatiaľ bez odozvy
V minulom čísle sme uverejnili informáciu o slovníku stu
pavského nárečia od našej občianky p. Dovičičovej. Dobrozdanie od spisovateľa a záhoráckeho barda Štefana Moravčíka na adresu autorky i jej diela je azda najlepším
odporúčaním, ktoré by sme mohli vziať na vedomie. Prob
lémom sú financie, konkrétne čiastka 50 tisíc korún, ktorá
chýba vydavateľstvu, aby knižku vydalo. Vyzývali sme všeobecne, veď koho konkrétneho oslovit? - a požiadali
sponzorov a mecenášov o finančnú pomoc. Neozval sa
nikto. Zatiaľ. Píšeme o tom opäť, lebo to je teraz už naozaj
len naša "stupavská" vec. Chceme alebo nechceme svqj
slovník, kus duchovného chleba, obrovský krajec, ktorý sa
nám ponúka? Skúsme sa ešte zamyslieť, ako by sme mohli
sami sebe pomôcť!
-redakcia-

Opäť o kamiónoch
Z iniciatívy O Ú v Malackách sa stretli zástupcovia Malaciek, Stupavy a
Veľkých Levár, ktorí prostredníctvom O Ú požiadali K Ú - odbor dopravy
a Dopravný inšpektorát o zrušenie prejazdu kamiónov cez tieto obce.
Riešenie dopravnej situácie v meste Stupava vybudovaním diaľničného
zvodu s napojením na zohorskú cestu sa skomplikovalo záporným
stanoviskom Rozvodných závodov a zmenou stanoviska Ministerstva
dopravy SR. M esto požiadalo Úrad vlády SR o posunutie termínu zahá
jenia výstavby a poskytnutia dotácie z prostriedkov P H A R E na rok 2000.
V súčasnosti prebiehajú rokovania s Ministerstvom dopravy SR.

Rekonštrukcia stavidla
Nevyhovujúci technický stav stavidla regulujúceho hladinu vod y v
koryte Stupavského potoka v tzv. malom parku rieši rozsiahla
rekonštrukcia, investorom je P ovod ie Dunaja. S o súhtasom prís
lušných orgánov a v súlade s projektom boti vyrúbané i niektoré
stromy v parku.Vybudovaním nového stavidta bude zab ezp ečen á
regulácia vod y v potoku tak, aby nedoch ádzaio k rozsiahtym
zápiavám a následným škodám . S úpravami v parku súvisí i
pripravovaný výrub m ohutného gaštana - pri chodníku, ktorý je už
suchý a ohrozuje b ezp ečn osť c h o d co v i cestnú premávku. Drevo
z o stromov bude použité na výrobu tavičiek, prípadne bude
odpredan é ako paiivové drevo.
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