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27. marec - Veľkonočný jarmok pr/ Kuítúrnom dome v Stupave
Časop/s Sŕupavan vsŕúp/7 do svojho des/'aŕeho - porevo/učného ročn/7fa. Počas ŕe/ŕo do
by preš/e/ mnohým/ zmenám/. Bo// ŕo zmeny
n/e/en po ŕechn/'cke/ sŕránke, úprave, spô
sobe ŕ/ače, a/e ŕ/ež zmeny v obsahu a zame
raná Vdáka pôsoben/'u redakčne/ rady v m/'nu/om obdob/' sa sŕa/ Ava//Yným a ob/ubeným zdrojom /nŕormác/V zo ž/'voŕa nášho
mesŕa a /eho občanov Vyproŕ/7ova/ sa na
časop/s, kŕo/ý phnáša /nŕormác/'e, poučen/'e
/'zábavu. Keď č/'fare ŕ/'eŕo hádky možno uvažu/eŕe nad rým, prečo ŕakáŕo zmena - Sŕupavan so svo/ou h/av/čkou - v/ožený do Podpa/šŕúnskych zvesŕŕ?/ Možno s/ k/ad/'eŕe
oŕázku, č/ ho nechceme z//'Av/dovafj č/ ho
nechceme náhodou obeŕovaŕ' kvó// novému
časop/su.
Sú vec/, kŕoré rob/ č/ovek so srdcom a vk/adá do n/ch svo/u dušu. Pre mňa /e ŕakouŕo
vecou Sŕupavan, /fŕo/ý som v ro/fu 7990
p/sa/ dos/ova na ko/ene, /fŕo/ý sme spo/u s
pr/'máŕorom zachraňova//, podporova// a
udrž/ava// pr/ ž/'voŕe, Sŕupavan, /fŕo/ý vdä/fa
pos/ancom dosŕa/ svo/e pevné m/'esŕo n/'e/en v povedom/ Sŕupavčano^ a/e ŕ/'ež v mesŕs/fom rozpočŕe. A/edovo/// by som s/ a pheč/Vo by sa m/ čo / /en pomys//eŕ' na /eho zán//f. Po/fús/7/ sme sa ná/sŕ' novú, úč/nne/š/u
formu /eho vydávan/a / d/'sŕr/'búc/'e, pr/čom
chceme zachovaŕ'/eho obsah / /fva//ŕu. Do
Podpa/'šŕúns/fych zvesŕ/' sú ŕeda v/ožené šŕyh
sŕrany Sŕupavana, na /fŕo/ých sú /nŕormác/'e
ŕa/fpoved/ac "z naše/ /fuchyne". 7áŕo pr/7oha
vychádza v ná/f/ade 7 500 /rusov a /e /en pre
Sŕupavu. Ďa/e/ sú v Podpa/šŕúns/fych zvesŕ/'ach /'nŕormác/'e na sŕrán/fach označených
"Sŕupava", o /fŕo/ých s/ mys//me, že sú zau//mavé / pre š/'rš/ o/fruh č/ŕaŕe/bv z o/fo/zŕých
/edenásŕ/ch obe/' Podpa/šŕúns/fe zvesŕ/ vy
chádza/ú v ná/f/ade 5 000 /fusov a sú d/'sŕhbuované v Záhors/fe/ Bysŕr/'c/, Mar/an/fe,
Bor/n/fe, Zohore, Ľozorne, Perne/fu, Jab/onovom, Ľábe, P/avec/fom Šŕvrŕku, Vyso/fe/
pr/ Morave a v Záhors/fe/ Vs/. Sŕupavčan/'a
ŕoŕu zmenou n/č nesŕraŕ/'a, /en z/s/fa/ú. Roz
sah /obsah sa zvýš/ a pod/á poŕn'eb sa upra
v/z rozsah v/f/adaného "Sŕupavana".
Považu/ŕe, vážení č/ŕaŕe//'a, ŕúŕo zmenu za
po/fus rozš/nŕ' obsah, s/fva//ŕn/'ŕ' vzh/ád a
zvýš/ŕ'úč/nnosŕ'/ č/'ŕanosŕ'časop/su. Mádáme
eŕekŕ/vne/š/e a múdre/š/e r/'ešen/'a a pn/meme /vašu dobrú radu/
Pave/ S/ezá/f, šéŕreda/fŕor

/Va stupavskom "papucaku' prvy/fraŕ vysŕúp// ženský spevácky súbor /Vevádza

Zasaďa!o mestské
zastupiteľstvo
Vo štvrtok 25. februára sa kona/o r/adne zasadnut/e mestského zasŕup/ŕe/isŕva Stupava
s nas/edovným programom; konŕro/a p/nen/a uznesen/1, návrh rozpočtu mesta a prís
pevkových organ/zác/ŕ zr/adených mesŕom na rok 7999., správa o stave vybavovan/a
stážnostŕ a pet/c/í vpodm/enkach samosprávy mesta Stupava za //. po/rok 7998., p/án
konfro/ne/ č/nnost/ h/avného kontro/óra na rok 7999., návrh na vymenovan/e prednos
tu mestského úradu a náče/n/ka mestskej po//c/e., dop/nen/e kom/s/Y č/enm/ nepos/ancam/., odmeny pre pr/mátora mesta a h/avného kontro/óra za /V štvrtrok 7998., vec/
ma/etkové., /nterpe/ác/e., rôzne a uznesen/e.
Mater/á/y pred/ožené na rokovan/e bo// prerokované mestskou radou.

Pr/prava rozpočŕu na rok 7999
Pos/anc/ d/skuŕova// kpred/oženým návrhom rozpočŕov na rok 7999. V pred/ožených mare
ná/och bo// zapracované pr/'pom/enky a odporúčan/'a ŕ/nančne/ kom/'s/'e a mesŕske/ rady.
Vzh/ádom na ŕo, že rozpočŕy budú pn/aŕé až na zasadnuŕŕ mesŕského zasŕup/'ŕe/šŕva v apr/7/
ŕ.r, pos/anc/pn/a// uznesen/'e, že krozpočŕom sa ešŕe vy/'adha všeŕky kom/s/e. Predovšeŕkým
kom/'s/'a sŕavebno - ma/eŕková a rozvo/a mesŕa pupravŕ spo/u so sŕavebným odde/en/m mesŕa návrh /nvesŕ/cných akc/'í kŕoré ako pr/or/ŕné sa budú rea//zovaŕ' v ŕomŕo roku. Záu/em ob
čanov o rozvo/ mesŕa poŕvrd/7a a/ pr/íomnosŕ' občanov - predovšeŕkým m/adých /údi kŕoh
pr/š// pos/ancov pož/'adaŕ'o zaraden/'e výsŕavby ŕraŕosŕan/'ce na u/. Ľesne/ do /nvesŕ/čných akc/'ŕ na ŕenŕo rok. Prob/émy s e/ekŕr/c/fým prúdom v /oka//ŕe u/. /Vová a Lesná preŕrváva/ú už
n/eko/ko rokov a /esŕvu/úce napo/en/e nesŕač/pok/yŕ' ŕera/š/e poŕreby a už vôbec n/'e záu/em
sŕavebn/Tfov o dá/š/u výsŕavbu rod/nných domov.
fpo^ačo^an/e na s/rane 2;

Zasadalo mestské zastupiteľstvo
Prehodnoŕen/e /nvesŕ/'čnýcb ak
c/Vna rok 7999 však bude vychá
dzať z reá/nych m ožnosť mesŕa
a p r/ výbere pro/ekŕov sa bude
posudzovaŕ'p/*ospeš/ios^ akŕuá/nosŕ/ ŕ/nančná náročnosŕ'sŕavby

Menovan/e nových
ŕunkc/onárov
/Va zák/ade výs/edkov výberové
ho konan/a pr/máŕor mesŕa navrho/ vymenovaŕ' do ŕunkc/e prednosŕu mesŕského úradu JL/Dr
Magda/énu HabreA-ovú. Pos/anc/ návrh /ednomyse/be podpor/7/. Do ŕunkc/e náče/n/7ra mesŕske/ p o//c/e pr/máŕor navrho/ vymenovaŕ' p. Pados/ava Buchŕu.
Pos/anc/ návrh podpor/7/, do do
by uveden/a do ŕunkc/e nového
náče/n/ka po/íc/e zasŕupu/e p.
M. Morgensŕern.

Vec/ majetkové
Na rokovan/e bo// pred/ožené
dve ž/adosŕ/ na odpredá/ mesŕských pozemkov. P/nančne zau//mavý bo/ odpredá/ pozemkov
o roz/obe cca 70 000 nf, o kŕoré
pož/ada// ŕr/ ŕ/rmy podn/ka/úce v
Sŕupave. Mesŕská rada neodporuč//a p r/amy odpredá/ ŕýmŕo záu/emco^ a/e navrb/a mesŕskému
zasŕup/ŕe/šŕvu, aby sa odpredá/
us/rufočn/7 formou výberového
konan/a. Pos/anc/ súh/as/// s odpredan/m predmetných pozem
kov a u/ož/// prednosŕke úradu
pr/prav/ŕ' v zmys/e zákona výbe
rové konan/e na odpredá/ p o
zemkov.

/nterpe/ác/e
Pos/anc/ v /nŕerpe/ác/ácb upozorn/7/ a ž/ada// vysveŕ/en/e n/ekŕorých prob/émov v mesŕe, z kŕorýcb vyberáme; - prob/emaŕ/cké
prevádzková n/e novovzn/Tfnuŕe/
herne v garáž/ na Zdravoŕn/cke/

u//c/., - poskoden/e povrchu vo
zov/ty na Že/ezn/čne/ u//c/, kŕoré
ŕu zosŕa/o po odsŕránen/ ko/á/n/c., - neúnosná s/ŕuác/a s
parkovan/'m nák/adných auŕomob//ov na u//c/ J//emn/ckého., "ku/ŕúrne akŕ/v/ŕy" - nekonŕro/ovaŕe/hé d/skoŕéky a zábavy v areá// býva/ébo družsŕva v Más/e., zaíopen/e sŕudn/ a p/'vn/c vodou
un/ka/úcou zo zaneseného a
zneč/sŕeného kaná/a poŕoka v
/oka//ŕe u/. Bofŕova v Másŕe., nebezpečená dopravná s/ŕuác/a
na u//c/ Dev/'nska cesŕa. Kr/ŕ/ka
n/eko/kých pos/ancov sa zn/es/a
na adresu poskyŕovan/a s/už/eb
a samoŕný výkon s/už/eb sŕupavske/ pošŕy. Ďa/š/e /nŕerpe/ác/e sa ŕýka// - podan/a /n/ormác/e o Syrovom družsŕve Sŕupavan a /ebo zámeroch v Sŕupave.,
- mandáŕne/ zm/uvy kŕorou ŕ/rma
Johnson conŕro/s poveh/a ŕ/rmu
Duspama prevádzAovan/'m Aoŕo/ne bez súh/asu mesŕsAébo
zasŕup/ŕe/šŕva., - podan/a /nformác/e o sŕave a počŕoch odpre
daných byrov, - podan/a /nŕormác/e o p/nen/ zm/uvy na rukop/s kn/hy o Sŕupave. V súv/s/osŕ/
s hospodárením mesŕa bo/a
pred/ožená pož/adavAa na prevádzAovaŕe/á MesŕsAe/ športové/
ha/y aby na nas/edu/úcom mesŕsAom zasŕup/ŕe/šŕve bo/a pred/ožená správa o hospodárení

Záver
Pos/anc/ pr/ebežne pn)7ma// uznesen/a, kŕoré budú vyvesené
na ŕabu// úradných oznamom ŕu
bude ŕ/ež zvere/nený návrh rozpočŕu mesŕa na rok 7999 /r vere/ne/ d/skus//. /Vás/edne sa uskuŕočn/ r/adne zasadan/e mesŕského zasŕup/ŕe/šŕva fŕerm/'n bu
de oznámený mesŕským rozb/asom), kŕoré /e vere/né.
-ps-

Rozpočet mesta na rok 1999
Do takzvaného prvého čítania bo! poslancom predložený návrh
rozpočtu mesta a príspevkových organizácií na rok 1999. Obsiahly
materiál, ktorý už prerokovala finančná komisia a mestská rada.
Podľa predloženého návrhu rozpočet mesta predpokladá príjmy vo
výške 49,77 mil Sk a výdavky vrátane investičných akcií vo výške
45,52 mi) Sk. Z toho najdôležitejšími zdrojmi sú daňové príjmy,
ktoré predstavujú 15,4 mil Sk, príjmy z predaja majetku vo výške 15
mil Sk a iné nedaňové príjmy 8,9 mil Sk (vrátane príjmu zo skládky).
Prevádzkové náklady predstavujú 36 mil Sk z čoho splátky úveru a
úrokov predstavujú cca 10 mi) Sk. V investičných akciách sa uva
žuje s prepojením kanalizácie Hlavná ul. (0,5 mil), pokračovaním
výstavby kanalizácie na Kolónii (2,6 mil), výstavbou sociálnej budo
vy na trhovisku (1,5 mil), prepojením vodovodu na ulici Železničná
- Mierová (0,3 mi)), prepojením vodovodu na Kotónii (0,5 mi)), vybu
dovaním kanatizačnej prípojky pre mestské stravovacie stredisko
(0,3 mil), vybudovaním trafostanice na Kremenici (1,2 mil) a vybu
dovanie kanalizácie na Kremenici (1,6 mil). Rozpočet ráta s rozpoč
tovou rezervou vo výške 4,25 mil Sk.
Návrh rozpočtu je v štádiu diskusie, podrobnejšie sa k nemu vrá
time po jeho schválení, pravdepodobne po 25. marci t.r.
-psvnej ulici po Domov dôchodcov
Stupava.
Realizovala sa výstavba kanali
začného zberača "BO" od ČOV
na Kolóniu - akcia ukončená,
skolaudovaná a daná do užíva
nia VaK Stupava. V roku 1999 sa
plánuje pokračovať vo výstavbe
rozsiahlej akcie Odkanalizovanie "Kolónie". Doteraz bola zre
alizovaná časť od Železničnej ul.
po skládku odpadov. Tato časť
je skolaudovaná a odovzdaná
do užívania VaK Stupava.
Nezrealizoval sa projekt odkanalizovania lokality Pažiť. Záro
veň začala výstavba kanalizácie
v lokalite Kremenica a v roku
1999 sa plánuje realizácia zbe
rača v časti nad starý cintorín.

Komunikácie
Skolaudovaná bola ulica Na
Dieloch, vykonaná bola oprava
povrchu v celej dĺžke ul. Ma
riánskej a v jednej polovici po
kračovala od Školskej ul. po
Karpatskú ul. Rekonštrukcia ko-

Ostatné akcie
Dokončená bola rekonštrukcia
budovy MsÚ. Pripravuje sa zokruhovanie inžinierskych sietí na
Karpatskej ulici (zokruhovanie
plynu je projektovo pripravené,
časť elektro je v pláne r. 1999,
vodovodná sieť sa projektovo
pripravuje, doposiaľ však mesto
neprevzalo do vlastníctva vodo
vod a terajší vlastník ZsVaK Bra
tislava neplánujú žiadne inves
tičné akcie v meste). V tomto ro
ku sa neuskutoční plánované
dokončenie oplotenia starého
cintorína v Stupave a cintorína v
Máste, taktiež sa doposiaľ nere
alizovala obnova pamiatkového
objektu - oblúková brána pri no
vej budove pošty) a chodník na
ulici Novej. Ukončený bol chod
ník na Devínskej ceste.
Nadálej zostáva vyriešiť a zreali
zovať rekonštrukciu úpravne
vody Medené Hámre. Tento pro
blém je potrebné riešiť čo naj
skôr, pretože dostatok pitnej vo
dy je základnou podmienkou

Plnenie prioritných investičných akcií
Od roku 1997 boli realizované
investičné akcie v rámci plánu
prioritných akcií mesta, ktoré vy
pracoval odbor výstavby mest
ského úradu pod vedením Ing.
D. Paulíka. Plán bol vypracova
ný na základe požiadavky pos
lancov MsZ, ako krátkodobý do
kument s vytýčením najdôležite
jších investičných akcií.

o určení osobitných podmienok
skládkovania. Išlo v podstate o
odstránenie nedostatkov, ktoré
boli k dnešnému dňu fyziky vy
konané. Dokončuje sa projekt
skutočného vyhotovenia sta
vieb, zameranie a zabezpečujú
sa potrebné doklady pre zruše
nie osobitných podmienok s
predpokladom od apríla t.r.

Skiádka odpadov

Kanaiizácia

Pri stanovení investičných úloh
sa vychádzalo z rozhodnutia
Okresného úradu v Malackách

Za toto obdobie bolo dokonče
né pokračovanie výstavby ka
nalizačného zberača "A" na Hla-

munikácie na Záhumenskej ul.
začne po rekonštrukcii vodo
vodnej siete.

Vodovody
Rekonštrukcia vodovodu na
Záhumenskej ulici, kde investo
rom je ZsVaK sa v roku 1999 ne
plánuje.
Projektovo je zabezpečená
rekonštrukcia vodovodu na
Bezručovej ul. a v prípade za
bezpečenia finančných zdrojov
je možná realizácia už v tomto
roku.

pre rozvoj bytovej výstavby v
Stupave. Vzhľadom na to, že
zatiaľ je vodovodná sieť i zdroj
pitnej vody v majetku ZsVaK,
ktoré nemajú záujem investovať.
Až po prevzatí majetku mestom
môže mesto podniknúť kroky k
rozsiahlej rekonštrukcii a rozší
reniu jestvujúcej úpravne vody.
Už teraz sa rokuje s možnými in
vestormi, ktorí majú záujem rea
lizovať v Stupave rozsiahle in
vestičné akcie, napr. Sibamac,
Stavebné družstvo Stupavan,
Canit a dálší.
- Ing. D. Paulík-

AKO SA Z BAVOVAL! SŤAŽNOSŤ!
V druhom po/roku 7998 sa vy
bavoval stážnosf/ v podm/en
kach samosprávy už pocf/ä
novoprz/aŕého zákona č. 752/
7998 Z.z. o stážnosf/ach s
úč/nnosfou od 7.6. 7998, ktorý
na/irad// íakmer šfyr/dsaf ro
kov p/afnú v/ádnu vyh/ášku z
roku 7958.
Pod/ä nového zákona sa za
sŕážnosŕ' považujú /en podan/a
fyz/'ckej a/ebo právn/ckej osoby
kŕofým/ sa domáha;
a) ochrany svoj/ch práv a/ebo
práva ohrozených záujmom preŕože doš/o k /ch porušen/'u a/e
bo ohrozen/'u neč/'nnosfou orgá
nu verejnej správy
b) upozorňuje na konkréŕne nedosŕaŕky na/má na porušovan/'e
právnych predp/sov, kŕorých
odsŕránen/'e s/ vyžaduje zásah
orgánu verejnej správy.
V podm/enkach samosprávy sa
okrem usŕanoven/' ŕohoŕo záko
na ph prešeŕrovan/ sfážnosŕ/'posfupu/'e a/ pod/á vnúŕomej smern/ce "Zásady vybavovan/'a sŕáž
nosŕ/ f/z/'ckýcb a právn/ckých
osôb v podm/enkach samo
správy mesŕa Sŕupava", kŕoré
bo// schvá/ené MsZ dňa 6. 7 7.
7998.
Z 8 sŕážnosŕ/ zareg/'áŕrovaných v
//. po/roku 7998 bo// 2 sŕážnosŕ/
anonymné. Ob/'dve sŕážnosŕ/
bo// prešeŕrované, nako/ko poukazova//' na konkréŕne nedosŕaŕky. Prvá na devasŕác/'u ž/'voŕného prosŕred/'a a druhá na neo
právnený odpredaj byŕu. Prešeŕrovan/m bo/o z/'sŕené, že prvá
sŕážnosŕ' bo/a opodsŕaŕnená.
Zneč/'sŕovaŕe/' bo/ p/šomne vyz
vaný na zjednan/'e nápravy do
určeného ŕerm/ňu. Druhá sŕáž
nosŕ'sa ukáza/a ako neopodsŕaŕnená.
Ďa/š/'e sŕážnosŕ/ sa ŕýka// ŕýchŕo
okruhov;
- nedodržan/'e sŕavebného povo/en/á, sŕážnosŕ'vybavova/o odde/en/'e výsŕavby a ž/voŕného
prosŕred/'a a kva////kova/o /u ako
opodsŕaŕnenú. Sŕavebné práce
bo// zasŕavené a marená/ bo/
odsŕúpený na pn'esŕupkové

konan/'e Okresnému úradu v
Ma/ackách.,
-neúčasŕ'ph sŕavebnom konaní sŕážnosŕ' bo/a kva//7/kovaná ako
neopodsŕaŕnená.,
-z/á dopravná s/'ŕuác/'a v mesŕe s
pokazovan/'m na neč/'sŕoŕu v
cenŕre mesŕa - ŕáŕo sŕážnosŕ'
pod/á z/sŕen/ nebo/a vôbec vy
bavovaná.,
-h/učnosŕ' novej koŕo/ne - sŕáž
nosŕ' v čase podan/a (75.70.
7998) ako aj vybavovan/'a bo/a
opodsŕaŕnená. Koŕo/ňa v ŕom
obdob/' pracova/a v skúšobnej
prevádzke. /Va zjednanie nápra
vy bo//' pr/jaŕé 4 opaŕren/á, o čom
bo/ sŕážovaŕe/'/nformovaný.
Ďa/š/e dve sŕážnosŕ/, kŕoré bo//'
na MsL/ zaev/dované nepaŕr/7/ do
kompeŕenc/'e samosprávy. V
prvom pr/pade sŕážovaŕe/' upozom/V na zr/'aden/'e ne/egá/nej
sk/ád/(y na súkromnom pozem
ku., v druhom pr/pade sŕážova
ŕe/' upozom/V na /7/učnosŕ' prevádz/<y /esného závodu na Že/ezn/čnej u/., ŕáŕo prob/emaŕ/ka
je hešená OÓ* Ma/ac/ry už od
roku 7997.
Dňa ľ. 72. 98 obyvaŕe//a s/d//ska
na /-//avnej u/, č 997 a 998 - spo/u 82 podp/sov - zas/a// peŕ/c/'u,
kde poukáza//' na nedosŕaŕočné
vykurovan/'e byŕov a dodávky
ŕep/ej vody. Peŕ/c/'a bo/a kva////kovaná ako opodsŕaŕnená. Prešeŕren/m u dodávaŕe/á sa z/'sŕ/7o,
že prob/ém vzn/ko/ s uveden/m
novej ŕechno/óg/e do prevádz/(y. Po odsŕránen/' závad sa oča
káva normovaný sŕa^ v ŕomŕo
zmys/e bo//' obýva fe//a aj /n/ormovan/.
Lehoŕy sŕanovené zákonom na
prešeŕren/'e sŕážnosŕ/ bo// u vy
bavených sŕážnosŕ/ ako aj peŕ//'e
dodržané, jedna sŕážnosŕ' však
nebo/a dos/edovaná. Pod/á pňjaŕých zásad sŕážnosŕ/ v samo
správe mesŕa vybavujú vedúc/
zamesŕnanc/ v rozsahu svojej
právomoc/. Cenŕrá/nu ev/'denc/'u,
ako aj konŕro/u vybavovan/a
sŕážnosŕ/ vykonáva h/avný konŕro/ór mesŕa.
-/ng. Jankov/c/iová, /-/K-

Výberové konania
/Va zák/ade uznesen/'a MsZ pn'máŕor mesŕa Sŕupava vyh/ás/7 výbe
rové konan/'e na obsaden/'e funkc/'e prednosŕu mesŕského úradu.
Výberové konan/'e sa kona/o 23. februára o 75°° hod/ne v zasadacej
m/'esŕnosŕ/ MsL/. Phh/ás/7o sa šesŕ' uchádzačov a výberová kom/'s/'a
odporuč/7a mesŕskému zasŕup/'ŕe/šŕvu schvá//ŕ' do funkc/'e prednosŕu
Msí) JtVDr Magda/énu Habrekovú.
Zároveň prebeh/o výberové konan/'e na obsaden/e funkc/e náče/n/ka mesŕskej po//č/e, do kŕorého sa phh/ás/7/ dvaja uchádzač/. Kom/'s/á odporuč/7a mesŕskému zasŕup/'ŕe/šŕvu scbvá//'ŕ' do funkc/'e náče/n/ka mesŕskej po//c/e p. Rados/ava Buchíu.

Odkanalizovanie časti "Pažiť"
Jestvujúca čistička odpadových vôd pri sfdtisku na Jilemnického
ulici vyvoláva otázku obyvateľov tejto časti mesta, či majú v blízkej
budúcnosti nádej napojiť sa na kanalizačný systém. Podľa štúdie a
projektov kanalizačný zberač je plánovaný po uiici Lipovej do čis
tiarne na Jilemnického ulici, s tým, že čistiareň bude slúžiť ako
prečerpávacia stanica - odpadových vôd z lokality Pažiť. Z hľadiska
objemu odpadových vôd čistiareň na Jilemnického ulici kapacitne
nestačí pre celú lokalitu. Momentálne je napojených 550
obyvateľov, žijúcich na sídlisku. Pripravovaná výstavba cca 300
bytov v tejto časti mesta bola podmienená tým, že napojenie na čis
tičku je možné len za predpokladu rozšírenia jej kapacity, ktoré
zabezpečí investor. Z hľadiska napojenia na kanalizáciu treba pove
dať, že končí novou bytovou výstavbou na Vajanského ulici, ktorá
je však napojená na zberač vybudovaný súkromnou firmou a svo
jím prietokom nestačí na odkanalizovanie ulice Lipovej. Do vybu
dovania kanalizačného zberača na ulici Lipovej je napojenie rodin
ných domov na Pažiti je teda neaktuálne.
-ps-

Z radnice
Mesŕská rada sa z/š/a na svojom
zasadnuŕ/ 76. februára ŕ.r Prerokova/a návrhy rozpočŕu mesŕa
a pnšpevkovýcb organ/žác/7 V
uznesen/ akcepŕova/a pn'pom/'enky ŕ/'nančnej kom/'s/'e. Ok
rem /ného odporuč/7a soc/á/nozdravoŕnej a byŕovej kom/'s/'/' v
spo/uprác/ s kom/s/ou sŕavebnomajeŕkovou vykonaŕ' obh//adku
byŕovébo fondu na u/. Ka/várskej
z b/ád/'ska efekŕ/vnosŕ/ opravy
ŕohŕo objekŕu a/ebo nás/edného
odpredaja ŕerajš/m už/vaŕe/bm (V
rozpočŕe sa uvažuje s č/'asŕkou
na opravu ŕejŕo mesŕskej budovy
- domu so soc/á/nym/ byŕm/).
MsP ŕ/'ež odporuč/7a pož/am/kov/
mesŕa vypracovaŕ' komp/exný
marená/ pož/'amej ochrany na
územ/ mesŕa. zaobera/a sa ŕ/'ež
e/ekŕ/vnosŕou prevádzky Mesŕského sŕravovac/'eho sŕred/'ska
(MsSS) a odporuč/7a prehodnoŕ/ŕ' č/nnosŕ' MsSS a z/'sŕ/ŕ' mož-

nosŕ'poskyŕnuŕ/'a f/nančných prosŕr/'edkov na rozvoz sŕravy pre
/mob/7ných občanov z Okres
ného úradu Ma/acky, a ŕo v
zmys/e zákona o soc/á/nej po
moc/. V súv/s/osŕ/ s programom
/nvesŕ/'čných akc/7 MsP odporuč/7a kom/s/7 sŕavebno - majeŕkovej a rozvoja mesŕa zhodnoŕ/'ŕ'
vybudovanú kana//začnú s/eŕ' a
pred/ož/ŕ' zoznam u//c, kŕoré by
moh//' byŕ' napojené na ŕúŕo kana//'zác/'u a doc/e//ŕ' rak čo najefekŕ/vnejš/e využ/'ŕ/e už vybudo
vanej kana//'začnej s/eŕe. Prerokova/a aj vec/ majeŕkové a odporuč/7a odde/en/'u správy majeŕku mesŕa odpredaj pozemku
pare. č. 4729/78 (pr/ býva/om
DZP) o výmere 70 774 m2 for
mou výberového konan/a a/ebo
verejnej súŕáže s určen/m podm/enok predaja. Pada odsúh/as/7a návrh programu MsZ dňa
25. februára.

OdkanaHzcvame sMádky
S ďalším prevádzkovaním skládky je spojený i problém odkanalizovania skládky. Voda z areálu skládky doteraz stekala do tzv. ja
zierka, z ktorého bola prečerpávaná na skládku odpadov. Kumu
lácia vody je problém, ktorý bolo nutné riešiť ako jednu z podmie
nok povolenia ďalšieho riadneho prevádzkovania skládky. Vybu
dovať samostanú čistiareň vody v areáli skládky predpokladalo
náklady vo výške cca 15 mil Sk. Hľadalo sa lacnejšie riešenie s vy
užitím jestvujúcej kanalizačnej siete v tejto lokalite s odvádzaním
vôd od mestkej čističky. Poloprevádzkový pokus skúmal, či
odpadové vody zo skládky je možné čistiť na ČOV bez následkov
na jej prevádzku. Výsledky potvrdili túto možnosť s tým, že prítok
vody do kanalizačného systému musí byť regulovaný a nesmie
prekročiť limi 0,4l/s. Na základe tohto výsledku bola podaná žia
dosť o vydanie rozhodnutia na čistenie týchto odpadových vôd.
Po vydaní rozhodnutia vodoprávny orgán určí skúšobnú prevádz
ku, kde bude zdokumentovaný (odberom vzoriek) vplyv vody na
mikrobiológiu v ČOV. Až po splnení podmienok pre skúšobnú pre
vádzku bude vydané rozhodnutie na trvalú prevádzku čistenia
odpadových vôd na mestskej čističke. Tým bude splnená jedna z
podmienok na povolenie riadnej prevádzky stupavskej skládky
odpadov.
-ps-
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Sama sa nepostaví
Nemáme na mys// unavené oso
by mys//me na c/opravné znač
ky. V pos/edne/ c/obe sa ve/m/
rozmoho/ /cŕ? "úhyn" na naš/cb
komun/kác/ác/i, predovšeŕkým
na ŕých m/esŕnycb. Vyva/ené,
odŕrhnuŕé, pokr/vené sú akoby
nemým výkdčn/7fom, kŕo/ý n/kobo neos/ovu/'e - ná/deŕe /ch na
zač/aŕku Že/ezn/čne/ u//ce, na
robu ágáŕove/ a o dá/š/ch by sa
da/o ešŕe rozpráva ŕ! Okrem ŕ/'nančne/ škody ŕu vzn/ká pre
dovšeŕkým nebezpečensŕvo do
pravne/ ko//z/e. Dopravno -

bezpečnosŕná kom/s/a a /e/
predseda Dr M/7an Gramb//čka
o ŕomŕo prob/éme ved/a a
pr/s/úb///, že na na/b//žšom zasa
daní kom/s/e sa ŕýmŕo prob/émom budú zaoberaŕ!
(Jvažu/e sa a/ o zrušení značen/a
na m/esŕnycb komun/kác/ácb s
rým, že premávka sa bude r/ad/ŕ'
prav/d/om pravé/ ruky /Svšak do
ŕobŕo rozbodnuŕ/a /e //kv/dác/a
dopravných znač/ek vanda//zmom obrozu/úc/m bezpečnosŕ'
na naš/cb cesŕácb/
-ps-

"Vyhnáiková utieka"
- premávka bez obmedzen ia?
Nevšímavosť kompetentných napomáha rozvíjať iniciatívy, ktoré sa
stávajú najprv pokusom a neskôr pravidiom. Tak napríktad prejazd
automobitov všetkého druhu po neupravenom chodníku, či vjazde
z hlavnej cesty smerom k uiičke známej ako "Vyhnátkova". Práve
teraz je táto "cesta" rozbahnená a rozjazdená, autá prechádzajú
cez súkromný pozemok a pokračujú "Vyhnáikovou" utičkou na
Mariánsku. Postanci na túto skutočnosť upozorniti a navrhti, aby
kvôti zásobovaniu obchodov boia cesta dostupná z obidvoch strán,
ale nie prejazdná - rozdelená stĺpikmi.
-ps-

Odišiel futbalista Ferko Malec
V ponde/ok 22. februára sa kona/a na sŕupavskom c/nŕonne
pos/edná roz/účka š Franŕ/škom
Ma/ecom, /egendou sŕupavskébo ŕuŕba/u. Pán Ferko Ma/ec, bo/
pre sŕupavskýcb šporfovcov, ŕuŕba//sŕov, č/ovek pevne spo/ený s
íuŕba/ovým a šporŕovým bnuŕ/m.
Jeho prvé konŕakŕy s ŕuŕba/om
zača// v roku 7940 na ŕuŕba/ovom
/búsku pr/ cemenŕárn/. Po vo/ne
sa ob/avu/e vo ŕuŕba/ovýcb mužsŕvácb na/skôr šporŕovébo k/ubu
a neskôr v Soko/e a 7aŕrane Sŕu
pava. S /ebo menom sa spá/a
n/eko/ko sŕupavskýcb ŕuŕba/o
výcb rekordov. Akŕívne bráva/ ŕuŕba/ ešŕe ako 44 - ročný, čo bo/
na ŕú dobu úcŕybodný vek, za
sŕa/ýcb pánov bráva/ ešŕe po

šesŕdes/aŕke. Na svo/ pos/edný
ma/sŕrovský zápas nasŕúp/7 až v
roku 7968, ŕeda po dvads/aŕ/cb
š/esŕ/cb odobraŕýcb sezónach/
V roku 7984 pr/ pr/7ež/'ŕosŕ/ 60-ŕ/n
s/ ešŕe zabra/ proŕ/ sŕarým pá
nom S/ovana Braŕ/s/ava.
Boky po ukončení akŕívne/ hráč
ske/ kar/éry sa venova/ ŕuŕba/u
ako ŕunkc/onár a na/má ŕréner
V/edo/ n/eko/ko rokov m/ádež a
ŕ/ežsen/orské mužsŕvá. Zv/ášŕ'sa
zas/úž// o prekonan/e kr/žovébo
obdob/a sŕupavskébo ŕuŕba/u v
rokocb 7974 - 78.
Svo//m šporŕovým ducbom, ŕuŕba/ovým umen/m, zan/eŕenosŕóu
zosŕane navždy zap/šaný v aná/ocb sŕupavskébo ŕuŕba/u.
Česŕ'/ebo pam/aŕke/

"Sta/V pán/" /nŕormu/ú
"Dobrou uda/osŕbu" bo/a os/ava šesŕdes/aŕycb naroden/n nášbo
d/boročnébo spo/ubráča /ng. /Snŕona Daráša, popu/árnebo a známe
ho pod šporŕovou prezývkou "C/ny", kŕorý /e v obč/anskom ž/voŕe už
ŕreŕ/e vo/ebné obdob/e phmáŕorom -Sŕupavy. Jeho pov/nnosŕ/ mu už
ne-umožňu/ú, aby sa až rak akŕívne zapá/a/ do šporŕovébo ž/voŕa, a/e
pomáha pr/ rôznych organ/začnýcb vec/ach a nezabudne pr/šŕ' medz/ svo//ch kamaráŕov na "kus reč/". Pr/ pr/7ež/ŕosŕ/ okrúh/ych naro
den/n mu že/áme ve/á zadrav/a a pr/p//ame na /eho úspechy v dá/še/
pr/máŕorske/ č/nnosŕ/.
- S. Prokeš -

DAŇOVÉ PHtZMAMA
A PORADENSTVO
(s licenciou SKDP)

pre podnikateľov, neziskové organizácie i fyzické
osoby (daň z dedičstva, darovania, prevodu
nehnuteľností a i.)

Prídeme k Vám
Teh 0903 348 264

M?ďa
v pivniciach
Obyvaŕe//a u//ce Boŕŕove/ a Do/ne/ v Másŕe pož/ada// svo/u pos/ankyňu p. M. Sŕríbmskú, aby
upozorn//a mesŕský úrad na
zneč/sŕený a zanesený kaná/ v
/oka//ŕe "Másŕska ko/ón/a". Ka
ná/, kŕorý má odvádzaŕ'povrcho
vú vodu z oko//a a do kŕorébo
n/ekŕorí občan/a úda/ne vypúšŕá/ú a/ ŕeká//e, sa ŕúŕo z/mu sŕa/
príč/nou zaŕopen/a p/vníc oko//ŕých domov Presvedč/// sme sa
o ŕom na v/asŕné oč/ pr/ návšŕeve ŕrocb rod/nných domov na
Boŕŕove/ u//c/. Po ce/ý deň /ch
ma//ŕe//a čerpa/ú vodu z p/'vn/c,
kŕorá odŕeká do neodŕeka/úceho
kaná/a a vrac/a sa naspáŕ!
P/vn/ce bo// zaŕopené do výšky

Spoločenská hroniha
Narodiii sa
lo m á š Prokeš

Opusti!i nás
Matitda Suchá
Mária Batoghová
Štefan Juria
Atžbeta Haršániová
Viktória Harsanyiová
Jozef )!iť
Libert Gschwandtner
Mitada Kubovičová
Rozátia Cibutková
František Maiec

cca 20 cm, voda sa dosŕa/a /do
sŕudní V ŕe/ŕo časŕ/ mesŕa /e
zavedený mesŕský vodovod, a/e
ž//u ŕu /osame/ía sŕarší občan/a,
kŕorí nema/ú prosŕr/'edky a an/
dosŕ' sí/ pusŕ/ŕ' sa do ŕake/ŕo
/nvesŕíc/e. 7akže ŕeraz sú odká
zaní na svo/u sŕudňu. O sŕudn/čne/ vode v ŕe/ŕo časŕ/ mesŕa
preh/ás/7/ pred n/eko/kým/ rokm/
hyg/en/c/, že n/e /e vhodná an/
na po//evan/e. Sŕudne sú ŕu p/yŕké, už po ŕrocb meŕroch narazíŕe
na vodu. Spodnú / vodu presaku/úcu z kaná/a.
Pocbop/ŕe/ne, že n/kŕo nemôže
neš/ŕ' prob/émy /zo/ác/e, vodo
vodne/ pnpo/ky a/e prvoŕná príč/na pravdepodobne bude v
ŕomŕo zanesenom, pod/á s/ov
občanov už desaŕ' rokov neč/sŕenom, kaná//. Jeho dno /e vyšš/e než pod/aha p/vníc. O údrž
bu kaná/a sa má sŕaraŕ' Povod/e
Duna/a, na akŕuá/ny sŕav musí
však upozom/ŕ' kompeŕenŕný or
gán na mesŕskom úrade. /V/e/en
upozorn/ŕj a/e ž/adaŕ' a urgovaŕj
preŕože /de o záu/em a ochranu
ma/eŕku občanov Sŕupavy, hoc/
a/ býva/úc/cb na /e/ okra//.
- Pave/ S/ezák -
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Zosobáštii sa v Stupave
Peter Rigter
a Monika Steinerová
Stanistav Krajčír
a Andrea Jursová
Peter Hasoň
a Lenka Javorková
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