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Na začiatku tohto teta nás zamrazito. Hoci
každého poteší nejaký ten balíček, zásielka
odosianá všetkým, všetkým , všetkým nás
veľmi nepotešita. Doma pri rozbaľovaní
"balíčka" si postupne uvedomujeme, kam
sme to dopracova!i. Opatrenia sa dotknú
predovšetkým našej peňaženky či
sporožírových účtov. Počkáme si teda na
jú! a uvidíme ten tanec a tú rýchtosť s akou
sa korunky rozkotúľajú.
Naši spoluobčania, ktorí žijú v bytových
domoch už cítia "trhové ceny" na vlastnej
koži. leptá voda, ktorá je dnes samozrej
mosťou, pre nich je už mesiac nedosiah
nuteľným snom. leda dosiahnuteľným, ak
budú ochotní zaptatiť ponúkanú cenu.
Márna je asi snaha dohodnúť sa na jej
znížení. Ťažko sa asi štát vráti k dotáciám
na teptú vodu.
Začneme šetriť.
Teraz netečie a možno až raz potečie a
cena bude trhová, opäť nepotečie.
Z úsporných dôvodov a opatrení, ktoré
prijme (stobodným rozhodnutím) každý
užívateľ bytu. Nech sa naučia šetriť, povie
si ten, kto býva v rodinnom dome a sku
točne mu nikto nikdy neprispet na kúrenie,
na kotot, na opravy, nikto nezohľadňuje
jeho investície alebo odpisy. Nevýhodou
bytovkárov však je, že si nemôžu vybudo
vať v byte svoje vtastné vykurovanie, hoci
týmto smerom mnohí už uvažujú. Tato
snaha sa dá pochopiť, veď ide o ich penia
ze a chcú si zachovať určitý štandard býva
nia.
Sú rukojemníkmi.
Rukojemníkom je aj mesto, ktoré je zo
zákona povinné zabezpečiť tepto. Túto
povinnosť, vybudovaním tepetného
hospodárstva, si mesto sptnito a to napriek
tomu, že dnes vtastní ten zanedbateľný
počet bytov z celkového bytového fondu.
Ak štát skutočne prestane dotovať výrobu
tepta a ak pritom stanoví dve odtišné ceny
za teplo -jednu pre domácnosť a druhú
pre výrobcu, zostane tu rozdiet. Komu ho
dá uhradiť? Ak nie občanovi, tak potom
mestu?
Veď je štáte zo zákona povinné ...
-psVýstedky )!. ko!a voľby prezidenta SR
dňa 29. 5. 1999 v Stupave podľa okrskov
Okrsok
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1. júna ostáviti svoj sviatok deti. Nezabudli ste?

Deň matiek - dôstojná s!óvnosť
V nedeľu 9. mája sa v preplnenej sále Kultúrneho domu konali celomestské oslavy Dňa
matiek. Deti a mládež pripravili svojim mamičkám, starým mamám bohatý program, v
ktorom vystúpili deti materských škôl, žiaci ZŠ v Stupave, ZUŠ v Stupave, spevácky zbor
Perličky, tanečný pár lomáš Rigo s partnerkou, tanečné súbory pri KD - MODAN a NEW 2.
Po prvýkrát na verejnosti vystúpil znovuzrodený ženský spevácky zbor Nevädza. Symbol
icky vystúpili na začiatku programu, pretože láska k matke vychádza z matky, z jej obe
tavosti, nesmiernej lásky i z uspávanky, ktorá zasieva v dieťatku dobro. Ženám - matkám k
ich sviatku v príhovore gratuloval primátor mesta Stupava !ng. A. Daráš. Bohatý program
bol dôstojným a pestrým darčekom od stupavských detí.
-ps-

Zasadato m e stské za stu p ite ľstv o
Vo štvrtok 27. mája sa konalo v zasadacej
sále mestského úradu riadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva v Stupave. Na
programe rokovania boli nasledovné body:
- kontrola uznesení, - rozbor hospodárenia
mesta a príspevkových organizácií za rok
1998, správa audítora, stanovisko HK k
predloženým rozborom hospodárenia., rozpočtové provizórium mesta Stupava vyhodnotenie za I. štvrťrok., - štatút komisie
životného prostredia, Všeobecne záväzné

nariadenie č. 2/1999 o nakladaní s
komunálnym odpadom na území mesta
Stupava., - veci majetkové., - interpelácie., rôzne., - uznesenie. Poslanci navrhli, aby
bol pôvodný program rokovania rozšírený o
informáciu o situácii s dodávkou teplej vody
do bytových domov,
Rokovania sa zúčastnil i rad občanov, ktorí
predložili poslancom svoje požiadavky. K
jednotlivým problémom sa obšírnejšie
venujeme na stránkach Stupavana.
-ps-

Vyhodnotenie rozpočtu mesta
za rok 1998
Mestské zastupiteľstvo prerokovato rozsiahly materiál "Rozbor hospodárenia mesta Stupava za
rok 1998". V oblasti príjmom mesto v minulom roku splnilo plánované príjmy na 101% v celkovej
výške 65,760 mi! Sk, z čoho príjmy bez úverov a dotácií z fondov predstavovali čiastku 41,9 mil
Sk (úvery: 15,858 mil Sk, dotácie 9 mi) Sk). Spolu so zostatkom na účtoch MsÚ mesto v roku
1998 disponovalo čiastkou 68,585 mil Sk.
Výdavky mesta možno rozdeliť na prevádzkové vo výške 31,886 mi) Sk a investičné vo výške
33,854 mi) Sk.
(pokračovanie na strane 2)

F
Vyhodnotenie rozpočtu mesta za rok 1998
fďo/fončen/e zo sfrany 7)

Prevádzkové výdavky
V minutom roku boli v rámci prevádzky mesta
nasledovné výdavky:
výdavky príspevkovým organizáciám spolu:
6,696 mi) Sk z toho v mil Sk:
Kanalizácie mesta Stupava: 1,440
Mestské kultúrne stredisko: 2,025
Mestský podnik technických služieb: 2,960
Ostatné výdavky v mi! Sk
Bytové hospodárstvo: 0,131
komunikácie a doprava: 1,308
obstarávanie kapitálových aktív: 0,498
projektová a inžinierska činnosť: 0,560
požiarna ochrana: 0,173
Mestské stravovacie stredisko: 1,846
kultúra spolu: 0,290
ostatná činnosť v kultúre: 0,135
zdravotné stredisko: 0,831
sociálne zabezpečenie: 0,235
miestne hospodárstvo: 1,313
poplatky za vývoz odpadu: 0,350
Mestská polícia: 2,012
samospráva mesta: 7,490
príspevky nepodnikateľským subjektom: 0,045
splátky úveru a úroky: 8,225
výdavky a provízie: 0,065.
investičný majetok mesta
k 31.12.1998 v mi) Sk
budovy: 52,2
stavby: 62,39
stroje: 1,385
prístroje: 2,58
dopravné prostriedky: 1,88
inventár: 1,27
pozemky:75,0

Nový náčelník
mestskej pohde
Dňa 1. apríla nastúpi) do funkcie nový náčel
ník mestskej polície p. Radoslav Buchta. Po
absoivovaní skúšok odbornej spôsobitosti
sa uja) svojich povinností dňa 18. mája t. r.
Mestská polícia má týmto deväť pracov
níkov vrátane náčelníka.

R o k o v a n ie s p iy n á r m i
Primátor mesta rokoval so zástupcami SPP
odštepný závod Bratislava o dodatku k zmluve
o rekonštrukcii tepelného hospodárstva v Stu
pave - realizáciu strednotlakej prípojky plynu.
Celkové náklady boli vyčíslené na čiastku 5,
281 mil korún. V pôvodnej zmluve bolo dohod
nuté, že mesto Stupava sa bude na nákladoch
podieiať vo výške 50%. Dodatkom bolo dohod
nuté, že mesto uhradí SPP len čiastku 300 tis.
korún, čo v konečnom dôsledku predstavuje
úsporu pre mestský rozpočet vo výške 2,340
mit Sk.
-MsÚ-

Skvaiitnenie pohrebných siužieb
Od 3. júna slúži pre pohrebné služby, ktoré sú
v správe Mestského podniku technických s)užieb Stupava, nové pohrebné auto KtA - BESTA. Okrem prevozu pri obradoch automobit
stúži i na prevoz zosnutých v rámci SR. Vozidto bolo zakúpené z prostriedkov MsPTS v
rámci skvalitnenia služieb pohrebníctva, -mi-

investičná výstavba v roku 1998
Mesto v minulom roku na investičné výdavky
vynaložilo čiastku 33,854 mi) Sk. Z vlastných
zdrojov 10 mi) Sk, z úverových zdrojov na
kanalizáciu 2,858 mil Sk, z úverových zdrojov
na teplofikáciu 13 mil Sk a z dotácií z Fondu
rozvoja bývania 8 mil Sk.
Výstavba kanaiizácie
Práce boli realizované na kanalizačnom zber
ači v smere od čistiarne odpadových vôd cez
vodný tok Mláka po Železničnú ulicu, ďalej
prechodom pod železničné koľaje výstavbou
na Mierovej ulici v celej jej dĺžke až po vstup do
areátu skládky odpadov. Celkovo bolo vybu
dovaných 1,5 km kanatizačných zberačov.
Začala výstavba kanalizačného zberača A)l v
smere od Hlavnej ulice po "Vyhnálkovej" ulici
v dĺžke cca 60 m. Na výstavbu prispel majiteľ
domu, ktorý bol pripojený na kanalizáciu. V prí
pade, že sa podarí združiť prostriedky od 21
stavebníkov v lokalite Kremenica, bude výstav
ba pokračovať v tomto roku. Na výstavbu
kanalizácie bola vynaložená čiastka 9,9 mil Sk.
Sanácia sktádky odpadov
V zmysle rozhodnutia Okresného úradu v
Malackách boli splnené všetky stanovené pod
mienky pre riadne prevádzkovanie skládky.
Predovšetkým bolo vybudované: úplné oplote
nie areálu s uzamykateľnou bránou, vykonanie
(4x ročne) kompletnej analýzy kvality priesakových vôd, oddelilo sa skládkovanie od
jazera, bola vybudovaná akumulačná nádrž s
prívodom vody z jazera (s meraním a odkanalizovaním do mestskej ČOV). Bol vybudovaný
odvod povrchových vôd, plynové šachty a tiež
určená definitívna prístupová kanalizácia na

skiádku (Železničná - Mierová). Na sanáciu
skládky bola vynaložená čiastka 2,31 mil Sk.
Výstavba tepeiného hospodárstva mesta
Čerpanie finančných prostriedkov (13 mi) Sk)
sa reatizovato podľa ptánu, akcia bota
ukončená v termíne do začatia vykurovacieho
obdobia. Po odstránení závad bola stavba
skúšobne prevádzkovaná počas vykurovacej
sezóny 1998/99. V rámci akcie bola vystavaná
nová kotolňa na sídlisku, zrekonštruované
všetky výmenníkové stanice, vybudova! sa
nový prívod plynu do kotolne z regulačnej
stanice na Jilemnického ulici, zrekonštruovali
sa rozvody tepla po celom sídlisku, osadené
boli termoregulačné ventily na radiátory.
Na výstavbu teplofikácie bola vynaložená
čiastka 13 mil Sk.
Výstavba bytov
Mesto v rámci podpory rozvoja bývania využilo
možnosť dotácie z Fondu rozvoja bývania,
ktorá bola prisľúbená vo výške 9 mil Sk na
vybudovanie inžinierskych sietí. Stavba je
ukončená, 1 mii Sk bol fondom zadržaný do
kolaudácie.
Ďaišie investičné akcie
V minulom roku boli dokončené: komunikácia
Na Dieloch (len doúčtovanie nákladov z roku
1997), elektrifikácia ulice Lesná, rekonštrukcia
administratívnej budovy Mestského úradu,
rekonštrukcia elektroinštalácie stravovacieho
strediska, osadenie sochy sv. Jána Nepomuckého. Mesto na tieto akcie vynaložilo
prostriedky vo výške 1,45 mil Sk.

Čo s M avým i psami_______
Sŕará bo/esŕ- čo s ŕú/as/ým/ psam/ - sa opáf'pr/ŕ)/ás//a o s/ovo. Svorky psov ohrozu/ú der/ /
ďospe/ýc/i občanom dokonca sa zdržu/'ú ph vchodoch do byŕových domov, /ch obyvaŕe//a sa
nemôžu dosŕaŕ' dnu. P/aŕné Všeobecne závázné nahaden/e mesŕa s/ce heš/ ako ŕreba posŕupovaŕi avšak chýba reá/ny posŕup samoŕného výkonu. Po pnpadnom použ/ŕ/ narkoŕ/začne;
zbrane, kŕorá psa uspí výkon konč/. Čo s n/m? Á/ezobud/ŕ'ho? Mesŕo nemá prosŕhedky na
ŕo, aby psa um/esŕn//o v ne/ake/ odc/iyŕne; sŕan/c/, ž/'v/Vo bo a čaka/o, až sa ná/de ma/7ŕe/'prí
padne záíjyemca o osvo/en/e zv/eraŕá. V dnešnej s/'ŕuác/V, kedy v/dame bezdomovcov a
soc/á/ne s/abš/ obyvaŕe//a ž/)Ú v kr/ŕ/ckých podm/enkach, sa ako paradox vynára prob/ém s
opusŕeným/ zv/eraŕam/. Odsŕre/ ŕú/avých zv/eraŕ ye považovaný za nehumánny. Ma vybudovan/e a prevádzku úŕu/ku n/kŕo nemá pen/aze. Výzvy ochrancov zv/eraŕ sú v ŕake/ŕo s/ŕuác/7
prázdne. Mesŕské zasŕup/Ye/šŕvo sa rýmfo prob/émom zaobera/o a /edno z výcbod/s/f v/d/ v
ro/fovan/ so šŕáŕnou správou, kŕorá by ŕ/nančne pr/spe/a na zhaden/e zar/aden/a so š/ráou
pósobnosŕou, v Zborom by ŕ/eŕo zv/eraŕá bo// um/esŕnené. Mesŕo ako ŕaké momenŕá/ne heš/
prob/émy občanov napr/7c/ad s dodávkou ŕep/ey vody

Kúpalisko nebude fungovať
^ŕapaviAc kapa/Mo Mz ďva roAy Me/5/MgM/e. Po wľeMz/we/
ypreváí/zkovaľ a^poŇ ^/reí/Mý 5aze^ a
óazen pre Je// pr/i/o Ŕ áŕa/ŕe/ Jeýľr:/Á;c// a poýko^ew/M /e/eó*a bazénov.
óazéw we/:/A?kČA7é
y pokroč//oM eróz/oM. ^ r e ^ ý čazen ye .y/aZ/c/y Mar^ie^ý, v j/ewácA
pocerwé
%ŕoré .SM
Meprar/í/e/^é
ce/M
Faze^, /r/orýy'epoňízewwý wá ,s7e^' o ^ o že/ezo/?eŕÓMOľe, ye v ^VreJne/' canŕ/ v pr/eČMOw o pozJ/ž^ow .swere z/owewý. ^aMac/'a ye wož/?a v /rocA a/yer^aľ/wcA. Ce/op/o^á
/w/'ekľaž po/yMreŕanoty;??/ ž/v/caw/ čy p/ /' p/ocAe ^azewa 300 w' ^ŕá/a cca 2,7 w//
^a^ác/a /)aze/?a
ar/novanoM Ae/ówovoM t^p/AoM o An/Me 0,/w ŕy .y?a/a cca 477 ŕM.
S'aMác/a Aazewa .S' oce/'ovoM
s^jrŕMŽOM- o^rMeoM
^ orwowwoM ^c/ówowM í/g/:oM Jwo Božena čy .?^/a cca 420 ľ / y . ^ o5/afvoc/?
p rýaí/oc/: yaMác/o - oprava vrá/awc Máŕerov Ay ľrva/a / J a^?/. A/a/^' ŕ?azcM pre ^cp/avcov y c

.y?aŕ-

/cÁy warM^cwý. Navyýc y'e í/encMý ipor/ovoM Aa/oM. ^pr/paí/c vyA:/í/ovaw'a wov<?/?o /)azc^a
/?áA/aJy
prcch/awva// cca /30 ľ/j.
Ma /o, že y rozpočŕe wejŕa .s*a zieM^azova/o ^o ^awác/OM a sprevaí/zÁrova^/w Mpa/M/ra, v /ow/o ro/rM Mpa/MÁro Me^Mí/ey^/Mgovaľ awí .ya weprMň(p/ Á;y'eAo reÁroŕM;rM/rcŕŕ.
-py-

F
Tanec nad teptou vodou - pyečo v bytoch netečie teptá voda?
Vyjadrenie k schvaľovaniu maximálnej
ceny tepia a TÚV na rok 1999 pre JCI, s.r.o.
Bratislava v zast. fa. DUSPAMA, spo!. s r.o.
Bratislava pre mesto Stupava.
Dna 37. J. 7999 sme obdrža// oJ ľds faxovú správu,
v Aŕore/ so na Mas obroc/oŕe a žZadaŕe nás o yysveŕ/en/e posŕupu OAresného úradu v A/á/acMch pr/
určovan/ ceny ŕep/o na roA 7999 v mesŕe Jŕupovo.
Oznamu/'eme ľáw , že cenová AomZsZo prZ G í/ v A/o/ocAách dno 70. 3. 7999 M r č ŕ / <3max/md/nu cenu
ŕep/o
roA 7999 pre predávq/'úceho JC7, s. r o. 7?raŕZ.s/ovo vo výšAe 373,- JA /G J (pod/'a cenového výme
ru č. 6/7999 o Jm ern/ce OÍ7 v A/o/ocAóchy.
Zdôvodnen/e, prečo neprZš/o A sAorš/emu schvá/en/u moxZmó/ne/' ceny pre preí7óv<7/Mce/;o JC7, s. r o.
7?raŕZs/avay e podrobne rozp/sané v záznamoch z ce
nove/Aom/s/e zo dňa 77. 2. 7999, 22. J. 7999, 26. 4.
7999 o 70. i 7999.
V077MSČW C Č W 7P07 ,J 77V7FPA^r7GA^Í, s.r.o.
Praŕ/s/ava no záA/ode manddŕne/' zm/uyy z roAu
799# uzavre/ dohodu s
D(/J7^A7^, spo/. s.ro.
Praŕ/s/ava, M/. FurmansAá č. 7, o zabezpečovaní doddvoA ŕep/a pre mesŕo Jŕupovo. JC7, s.ro. Rraŕŕs/ava pred/ož// návrh Ao/Au/dcZe ceny ŕep/a na 7. šŕvrŕroAľ 7999 <7/7a 2#. 7. 7999 na záA/ode nášho /Zsŕu zo
dňa 79. 7. 7999
č. 99/007377-07 vo výšAe 777,77 JA /G J /cena bez 6
% DP77). No zasaJ^M^' cenove/ Arom/s/e dňa 77. 2.
7999 všeŕc/ č/enovZo Aom/s/e od.súh/o.sZ/Z, aby sa
maxZmd/na ceno za ŕep/o určZ/o už na ceZý roA; 7999.
Z uvedeného dôvodu sme všeŕAých výrobcov muse//
p/somne Zn/ôrmovaŕ's ŕerm/nom pred/ožen/a do 70.
J. 7999. M zázname cenove/ AomZsZe zo dňa 77. 2.
7999 v bode 3/ bo/a zohrnuŕó do náA/odov Aurzová
sŕroŕo vo výšAe 737.2#3,- J^ . ^ zmys/e yyh/. A/F 67?
č. #7/7996, Aŕorou sa vykonáva záAron TV/? 57? č.
7#/7996 Zz. o cenách
3 ods. /) sa c/o eAonomZcAy
oprávnenýchnáA/odov n e m ô ž e zahrnúŕ'Aurzová
sŕraŕo. TVa záA/ade uvedene/ sAuŕočnosŕ/ sme písom
ne Jn a J. 2. 7999 JC7, s.ro. Praŕ/s/ava /n/ormova/Z
a pr;pomZenAova/Z pred/oženú Aa/Au/ác/u ceny ŕep/a
v štyroch bodoch ("//s/ OÍ7 v A/o/ocAách č.
99/003273-02 a 99/003273-02/ 7Va záA/ade uvede
ných sAuŕočnosŕ/ n e b o / a dňa 7 7. 2. 7999 schvá/ená max/má/na cena za ŕep/o.
Dňa 22. 2. 7999 na záA/ade naš/ch p/somných pož/adavZeA aprZpomZenoA: JC7, s.ro. ProŕZs/avapred/ožZ/Z novú ^a&M/ác/M ceny ŕep/a na roÁr 7999 vo
vyšAe 300,73 W C 7 fcena bez d % DP77). M Ára/A:M/ác// na ro/r 7999 bo/a o p ä ľ zabrnMŕá í/o náA:/aí/ov ÁrMrzová s/ra/a vo výšÁre 2,797.676,-,% Árŕord
nepaŕr/ <7o e/ronom;'cÁy oprávnených náÁ:/aáov. A'a
/M/o s^Mŕočnosľ sme VC7, s.ro. 7?raŕŕs/ava ŕe/e/ôn/c/y Mpozorn///. O nMŕnosŕ/ r/ešen/a prob/emM s dodávÁroM ŕep/a pre mesŕo .SŕHpava, a^o o/' yýšAoM Ára/%M/ác;e ceny na roÁr 7999 doporMČ//a ^om/s/a predvo/aľ dňa 26. 7. 7999 na cenová ^om/s/zv q/' pr/máŕora mes/a A apavy p. 7ng. Daráša. //a záAVade uve
dených dôvodov nebo/a určená pre JC7, s.ro.
Rraŕ;'s/ava maxŕmó/na cena ŕep/a na roÁ: 7999.
yVa záA/ade pr/pom;enoÁ: cenove/' Á;om/s/e nám pre
dá vq/úc/ ŕep/o JC7, s.ro. 7?raŕŕs/ava dňa 77. 3. 7999
//sŕom č. 73^/7999 - 7ng. P/rše/ pred/ož;7 ďa/s/M
MpravenM Á:o&M/ác/M /MŽ bez Aurzove/' sŕraiý) s
dop/ňM/Mcónŕ ŕabM/X:am/ vo výš^e 397,93 5A/GJ
/cena bez 6 % DP/7).
Ao dá/šom zasadnuŕ/ cenove/ Árom/s/e dňa 26. 7.
7999 sa opäŕ'pre/'ednáva/a Ŕa&H/ác/a ceny ŕep/a na
roA 7999 pre JC /, s.ro. Rraŕ/s/ava s rým, že v %omenŕár/ nebo/ rozp/saný pr/ememý počeŕ pracovn//:ov, pr/ewerný zárobok a prodM^ŕ/v/ŕa práce v po/ožAácb 9.3.7. TVá^r/ady obs/Hhy a 9.3.2. AáA/ady re-

žý'nýcň pracovn/7;ov. L^resnen/e ŕýcňŕo dvoch %a//ľM/ačnýchpo/ož/eÁ: nám JC7, s.ro. 7?raŕ/s/ava vzasŕ.
yá.
spo/. s ro. Fraŕ/s/ava zas/a/o /dvom
až dňa 3. 3. 7999 o 70,39 hod. Z cenove/' Áromŕs/e zo
dňa 26. 7. 7999 /bod 3) yyp/ynM/o dá/e/'yednaŕ's vý
robcom o yýš^e max/má/ne/' ceny, aAo a/' o cenovom
rozdíe/e, /rŕorý n/eye //nančne vyAryŕý.
Dňa 2& 7. 7999 sa ŕohŕo roAovan;'a zúčasŕn// za
JC7, s.ro. Rraŕ/s/ava, r/od/ŕe/' odboru s/už/eb 7ng.
P/rse/ CS'c., pracovn/čÁy OÁrresneho úrodu v A/d/acM ch - 7ng. A//šŕ/nová, vedúca odboru y?nancz7 a
Pa/pachová, re/érenŕ súborného rozpočŕu a c/en na
odbore y?nanc;7 s rým, aby sa záväzne dohod// o
úprave Ao/Au/ác/e ceny ŕep/a na ro^ 7999 pre mesŕo
Aupava. Záver z yednan/a bo/ ŕaÁý, že 7ng. P/rše/,
súh/as// s cenou na roA 7999 vo t-ýšAe 373,- ^A/GJ
/bez DP77).
TVa nq/'b//žšom zasadnuŕ/ cenove/ ^om/s/e dňa 70. 3.
7999 bo/a ŕáŕo cena odsúh/asená a ŕýmŕo dňom bo/
vydaný cenový výmer č. 6/7999.
Z uvedených s^uŕočnosŕ/ yyp/ýva, že /reby predávayúc/ JOTŕMSOTV C a V ÍR O T .^ 7/V7E7?7V^7YOA^Í,
s.ro. Rraŕ/s/ava, hneď od zač/oŕ%uzoí%?o vedne pr/sŕupova/ A preprave A:a/%u/ác/e ceny ŕep/a a posŕupova/ v zmys/e záhona AW 5*7? č. 7^/7996 Zz. a y'eho
yy^onávace/' vyh/ášAy A/F
č. ^7/7996 z
72.3.7996, do ná^/adov /ro//ru/ác/e s/ ma/ zahmúŕ'
/en eAonom/'cAy oprávnene ndÁr/ady /bez burzové/'
sŕraŕy), oÁro a/' včasným upresnen/m a do/ožen/m
všeŕ^ých do/r/adov %posudzovan/u, moh/o sa sÁ^ráŕ/ŕ'
obdob/e schva/ovan/a max/má/ne/' ceny na roA
7999. Áľa/Á:u/ác/e sa ce&om upravova// a pred^/ada// ŕr/^rroŕ a s n/m/ a/ yýš^a ceny.
Pvrden/e, že cenová Á;om/s/a je neAompeŕenŕná a že
pr/ schva/ovan/ ceny nebo/pr/ŕomný zásŕupca mesŕa sa nezaÁ:/adá na pravde. Pr/pá/'ame prezenčnú
//sŕ/nu zo dňa 26. 7. 7999 a yýp/s zo záp/sn/ce, v
Áľŕorom sa A cene yy/'adrova/ q/' pr/mdŕor mesŕa P ú 
pavy p. /ng. Doráš. Cenová Á:om/s/a /e od 7. 7. 7999
menovaná prednosŕom <%resného úradu v A/a/acAách a y'e sedemč/enná. Predsedom Aom/s/e ye 7ng.
Dagm ar Ah'šŕ/nová, vedúca odboru /znanc// O í/ v
A/d/acAách. Pvrden/e, že pr/ určovan/ ceny ŕep/a
bo/o oyp/yvnene "úp/aŕAom", sa neza^/adá na
pravde, preŕože Aaždý č/en cenove/' Aom/s/e sa osob
ne yy/adrova/ /r schva/'ovane/' výšAe maxr/má/ne/' ce
ny a ŕoŕoye uvedene a/ v zázname z cenove/ Aom/s/e
zo dňa 70. 3. 7999.
Dávam e ľám ŕoŕo na vedom/e a zosŕávame s poz
dravom
Ah7an K a š & o r
prednosŕa (%resneho úradu v A/a/acMch

Stanovisko JOHNSON CONTROLS
Internationa! s.r.o.
.Spo/očnosŕ' Johnson
Conŕro/s 7nŕernaŕ/ona/
spo/.s.ro. /dd/e/ /en "7(7'^ na zá/r/ade yýs/edAu
vere/'ne/' súŕáže uzaŕvor//a s mesŕom A upava zm/uvu
o re%onšŕruŔc// repe/neho hospodársŕva. 7epe/né
hospodársŕvo bo/o v Aupave scháŕrané a úč/nnosŕ'
dodávky ŕep/o do byŕov cca 3#%. M zm/uve sa JC /
zav/aza/a, že zreÁ:onšŕruM/'e súsŕavu vo v/asŕn/cŕve
mesŕa ^ŕupava o zvýš/ úč/nnosŕ' doddvAy ŕep/o. Do
re%onšŕruAť/e JC 7 /nvesŕova/a cca 30 m//. .% s rým,
že sa ye/ ŕ/eŕo prosŕr/edAy vráŕ/a z dos/ahnuŕých
úspor ^ zm/uve medz; JC 7 a mesŕom Aupava, Árŕorá
bo/apoo^/saná ešŕe v r 7997, sa uvádza, žepredpoA/odaný ce/Árový ročný obraŕ pr/ prevádzke ŕepe/ného hospodársŕva bude 76 m//.
7o y e cena
ŕep/a, Aŕorú by bez re/ronšŕru/rc/e ŕepe/ného
hospodársŕva zqp/aŕ/// všeŕc/ pr/am/ odberaŕe/Za v

Aupave predchádzq/'úc/'m doddvaŕe/'om ŕep/a.
Pe^onšŕru^c/o bo/a po ŕechn/c^e/ sŕrán^e úspešneyš/a, než bo/ pôvodný pre^oo^/ad a úspory ŕep/a sú
yyšš/e. VC7 prea^o/r/ado/a, že ce/Aove ná/r/ady pr/amych odberaŕe/'ov na dodávku ŕep/a v Jŕupave
budú v r 7999 v rozsahu 73,9 m//. JA, a ŕo a/ naprŕeA:
ŕomu, že od poc^/su zm/uyy v r 7997 doš/o A
výraznému zdražen/u vsŕupov.
Okresný úrad v A/a/acAách schvá/// cenu 373,JA / C J bez DP77, a rým zn/ž// ŕržby JC 7 oproŕ/ predpoA/adu na 73,2 m//. JA ("vrdŕane DP77). ^n/ ŕúŕo
cenu pr/am/ odberaŕe/Za nep/aŕ/// a za 6 mes/acov
prevódzA^' Aoŕo/ne vzn/Ao/ d/h 2,<$ m//. JA;, pr/čom
bo/Z v má/'Z nevyrovnané p/aŕby ešŕe zo roA 799^.
7enŕo d/h má/ na zač/oŕAu roAa narosŕa/ucu ŕendenc/u a JC 7 muse/a sŕá/e v/ac úverovaŕ' prevádzAu
Aoŕo/ne zo svo/'Zch Zných čZnnosŕ/, čo naŕrva/o n/ey'e
možné. Z ŕoho dôvodu bo/ay/rma núŕená, v sú/ade so
záAonom č. 70/799# Z z. o energeŕZAe, obmedz/ŕ' v
neyyhnuŕnom rozsahu dodávhu ŕep/a do byŕov v Jŕupave s rým, že aAonáh/e pr/č/ny obmedzenZo pomZnú, obmedzenZe dodávAy ŕep/a zruš/. Do dnešného
dňa (7.6.7999) d/h pr/amych odberaŕe/'ov predsŕavu/'e 7, J m//. JA. Závažným prob/émcmy'e q/ ŕo, že
nq/'vá'čš/ pr/amy odberaŕe/' ŕep/a - J7?D O Pez/noA nemá do dnešného dňa uzovreŕú zm/uvu o doddvAe
ŕep/a. P/pr/am/ odberaŕe/Za, Aŕor/ mq/'ú zm/uvu uzo
vreŕú a vyrovnané p/aŕby za dodávAu ŕep/o, n/e sú
obmedzen/m dodávAy ŕep/a doŕAnuŕ/. ^r/me, že a/
zosŕávq/'úc/ pr/am/ odberaŕe/Za yyrovnq/u svo/'e d/hy
a doddvAa ŕep/a bude mócŕ' byŕ' v p/nom rozsahu
obnovená.
7ng. 7.od/s/av P Z r š e /, C Jc.
rZadZŕe/' odboru s/už/eb

Stanovisko SBDO Pezinok
/l/ sAončen/m yyAurovaee/' sezóny y'e prob/emaŕ/Aa
ŕepe/ného hospodársŕva sŕd/e aAŕuá/na a zosŕávo
množsŕvo neyyr/ešených prob/émov a ne/'asnosŕ/.
ŤVq/'väčš/ prob/ém pre byŕové družsŕvd vyp/ynu/ zo
zásad zvere/'nených vo ^sŕn/Aru A/F J P č. 6, že od 7.
apr//a 7999 nebude doŕovaná ŕep/á voda. M podm/enAach regu/ác/e cZen v energeŕZAe v sú/ode so
záAonom č. 70/799# Zz. y'e sŕanovená mox/má/na
cena pre spoŕrebZŕe/'a - domáenosŕ' vo yýšAe 200,JA /G J a Max/má/nu cenu pre výrobcu sŕonovu/'ú
oAresné úrody cenovým výmerom, Ade sa ceny pohy
bu/ú v rozpdŕ/ 230 až 730,- JA /G J. Pozd/e/ medz/
iýmZŕo dvoma cenamZ byŕové družsŕvd nemôžu prenZesŕ' na občana, preŕože maxZmá/nu cenu pre
spoŕreb/ŕe/á sŕanov// šŕdŕ na 200 Aorún, pr/čom
byŕové družsŕvo, aAo nez/sAová spo/očnosŕ' nemá
prosŕr/edAy, AŕorýmZ by vydoŕova/ vznZAnuŕý rozdZe/
v cene. P re družsŕevné byŕové domy v Jŕupave y'e
výrobcom a doddvaŕe/'om ŕep/a /Zrma Johnson Con
ŕro/s 7nŕernaŕ/ona/ spo/. s ro. /do/e/' JC7), Aŕo/ý dňa
70.3. 7999 preruš// dodávAu ŕep/e/ vody do domdcnosŕ/ s odôvodnen/m, že JR D O ye nep/aŕ/čom a neo
právneným odberaŕe/'om ŕep/a a ŕep/e/' vody, čo
deA/arova/ vo vývesAách um/esŕnených na
družsŕevných byŕoyých domoch. JP D G y'e pre byŕové
domy v Jŕupave odberaŕe/'om ŕep/a a ŕep/e/ vody od
JC 7 od oAŕóbra 799& Odber ŕep/a o ŕep/e/' vody bo/
za roA 799J p/aŕený zá/ohovo vo výšAe mox/má/ne/'
ceny pre domáenosŕ' a rozpusŕen/m šŕáŕne/' doŕdc/e
adeAvdŕne pod/á odobraŕého množsŕva G J. Po
vydaň/ cenového výmeru Č W v A/a/acAách, v
yanuár/ 7999 pre roA 799#, bo/ JC 7 uhradený
vzn/Anuiý rozdZe/ medz/ zá/ohoyým/ p/aŕbam/ zo roA
799# a odobraŕým množsŕvom ŕep/a v sŕanovene/
cene.
/DoAončenZe no sŕrone 77
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Tanec nad tep!ou vodou - ptečo v bytoch netečie tepíá voda?
Stanovisko SBDO Pezinok
(^?o/rročovon/e 20 ^ŕrany
P re ro% 7999 Ao// JC 7 do/zodnzvŕé zó/o/zové p/oŕAy pod/d preá{po%/adoné/zo
/nnož^ŕvo od/^erz/, ^ŕoré /?o/z 5*RDO
M/zrodené. Údq/e zzvódzoné JC7 vo
vývesMc/z, že 3RD O Je nep/oŕ/čozn
Ao/z neodôvodnené. VC/ ^o ^vq/'z'nzz
nó vr/z/nz znz/zzyy o odAere ŕep/o yo
jŕonovenozz cenozv 47 J
3%/ C J
dozwóAo/ y e/ Mzoŕvorenzo eíŕe pred
yydonz'zn cezzovéAo yýznerzz O č/ v
A7o/ocAócA pre ro^ 7999. 7enŕo nóvr/z
5*7?DO nenzo/z/o a^cepŕovoŕ' noÁro/'/ro
ne/zo/ž ^p/nené pre Hzoŕvorenze znz/zzvné/zo vzŕdAzz /egM/oŕzvne podzzzz'enAy,
čo deÁ:/orovo/o p r; ro/rovonz'oc/z o
zzzoŕvorenz znz/zzvné/zo vzŕa/zzv, prz'čonz
prezz/rozovo/o, že zó/o/zovo p/oŕz' za
od/zer cenzz 200,- 3A/GJ a rozpzz^ŕž/o
doŕdc/zz na ŕep/o o ŕep/zv vodzv. Prerzvíenz'e dodávAy ŕep/e/ vody zo Jŕrony
JC 7 Ao/o no zóÁr/ode Mvedenýc/z yd^ŕov
neodôvodnené.
6*7?DO
jvo/'z7n
podonz'nz no Proŕônonopo/ný zžrod
ŕezzŕo požz'odo/o o pre^Á:zzznonze
znožné/zo znezzžzŕzo doznznonŕné/zo
po^ŕovenzo .7C7 o/ro dodóvoŕe/d ŕep/o
o ŕep/e/ vody .s' pozzMzonzw no yy.fiz'e
zzvedené orgzzznenŕy. Cenovo Á:o/nžy/o
O č/ v A/d/oc^rdc/z yydo/o pre VC7 cen
ový yýzzzer č. <5/7999, v Aŕorow zzzz/
zzrčz/o zzzaxz'znó/nM cenzz ŕep/o no roÁr
7999 vo yýR e J7 J,-3 Á /C J Aez DP77.
7í/ pozzÁ;ozzz/'e 3RD O no /o, že cenovo
Aoznz'yzoprž zzrčovanz zzzoyz'zwó/ne/' ceny
pre výro/zczz ŕep/o ne/zro/o do zzvo/zy

Zo zápisníka potície
"D ňa 3. 5. v noci bota htiadka
MsP požiadaná prístušníkmi PZ
SR o preverenie občana Z. Htiadka ho navštíviia v jeho byte, kde
ho našta v kritickom stave, prav
depodobne po užití drog. Okam
žite mu privotata sanitku.
*V dopotudňajších hodinách 6. 5.
nahtásiia predávajúca na miest
nom trhovisku krádež. Páchateľ J.
S. bot okamžite zadržaný a ukrad
nutý tovar bo) vrátený.
BHtiadkou MsP bo) 10. 5. odchy
tený čistokrvný pes - írsky seter.
Po štyroch dňoch komptikovaného hľadania majiteľa bot odovz
daný majitetke z Bratistavy.
HDňa 8. 5. po oznámení, že na
Htavnej utici je poškodený poktop
na šachte kanatizácie. Htiadka
okamžite miesto zabezpečita do
pravným značením a poškodenie
nahtásiia správe ciest.
Tiež bo) zadržaný ztodej v Potrav
inách pána B. Zadržanému bota
utožená btoková pokuta 500
korún.
a Dňa 14. 5. sa dopusti) v budove
mestského úradu výtržností V. K.,
ktorý bo) v podnapitom stave. Hti
adka ho z budovy vyviedta a rieši-

neprzzneroný rozdz'e/ znedzz znoYŽzzzd/nozz cenozz pre dczzzácno.s'ŕ'200,- <S^/CJ
a cenou pre yýroAczv 37J,-3Á/C7, 0A0 z
ŕo, že ŕenŕo cenový rozd/e/ n/eye nz'Áyzn
vyAryŕý.
č/zoŕvoren/e zzzz/zvvné/zo
vzŕdAzv j JC 7 v cene 37J,- 3^/CJ /zez
DP77/e pre
neprz/'oŕe/'nozz podznz'enAozz, noAo/'Áro y'e/' zzzoŕvorenz'zn
vzn/M zwedzz ^zz/z/'eAŕoznz o/zc/zodný
vzŕ'oA, z Aŕoré/zo nep/nenz'e zdvoz/rovy'e
yyznd/zaŕe/'né .yzidozn, prz'čo/n p/nen/e
zo vznz'Anzzŕé/zo ziozdze/M znedzz zzzoxrzzwd/ny/nz cenonzz Krčený/n/ orgdnznz
y^ó/ne/' správy n/e ye /egM/o^'vne
vyr;'eiené.
Áa/M/órne
orgány
drHŽsŕva, Á;/ore zo^ezpeČM/M výAon
správy drHŽyŕevne/zo /wq/'e^M n/'e ,SM
oprávnené zo^roľ no jeóo zóvozo^,
/ľ/o/ý <5y p r; nep/nen/ o/ Aez /cA v/ny,
woAo/ /noľzo nás/edo/í .sVroŕM, čo /en
čo^/ž wq/'e^M, ^pás'oi'enM vy/nóAon/w
^0^/0 vzn;'ÁrnM/e/' poA/odóv/y, /j.
^/zrody /eg/^/oŕ/vne nevy/rry/éAo
rozdŕe/i/ v ^ZonovenýcA /wo%z/nó/nyc/:
cenóc/z ŕep/o pre dowócno.s'/' o pre
výroócM. í/vedené orgM/nen^y
dóvodow neMzaŕvorenŕo zw/Mvné/zo
vzľo/zM o doddv/re ŕep/o zo sŕrony
3FDO . Pýročco - VC7 do Mzoŕvoren/o
z/n/MvnéAo vzľo/:M o dodávke /ep/o o
ŕep/e/ vody y &BD O v cene ^ŕonovene/
cenoyý/n yýwero/n O í/ v A/d/oc^óc/:
od/n/eŕo oónovenz'e dodóvÁy ŕep/e/
vody. Áóŕne o/góny d<?A/orovo//, že
.S'ŕŕMÓc/M v ŕepe/no/n Ao.s'podór.sŕve
yyrzei/o do Aonco y'Mno.
<S*RDO - Pezŕno/r

ta ústnym pokarhaním,
n Dňa 22. 5. boto htiadke nahtásené, že na ceste do Záhorskej
Bystrice sa voľne pohybuje hov
ädzí dobytok pochádzajúci z
priľahtých pastvín. Skutočnosť si
overita a nahtásiia majiteľovi, ktorý
okamžite zabezpečí) nápravu.
«V noci 24. 5. pri nočnej ob
chôdzke bota zistená na utici
Sama Chatupku R M.. ktorá tvrdi)a, že ide do Bratistavy a nevie
nájsť cestu. Htiadka si preverita jej
totožnosť a potom ju nasmerovata
správnym smerom,
n Htiadka zabezpečita dňa 25. 5.
tikvidáciu vraku auta zn. Fiat
neznámeho majiteľa, ktorý bo)
umiestnený na verejnom pries
transtve. Likvidácia bota zabez
pečená na vrakovisku.
HV nedeľu 30. 5. bo)i zistené dve
ženy butharského občianstva,
ktoré navštevovati byty občanov
za účetom žobrania. Boti predve
dené na OO PZ SR Stupava,
n Na záktade tetefonického ozná
menia bot 31. 5. odchytený pes,
ktorý sa potutovat po utici
Pažitnej. Pes bot odovzdaný na
veterinárnu prehtiadku. Veterinár
po vyšetrení usúdit, že musí byť
utratený.
-podľa msp-

Mimoriadne zasadanie
ma$t$kaj rady
Pn'máŕor mesŕa, vzh/áďoŕn na A'r/'ŕ/'c/cú s/Yuác/u v súv/s/osŕ/ s preru
šením doďáv/q/ ŕep/e/ s/oc/y cfo byŕo^ zvo/a/ vo šŕwŕo/f 3. /úna m/'mor/aďne zasaďan/'e mesŕs/re/ rady.
O^rrem je/ č/enoM sa /70 zúčasŕn/7/.*
prednosŕa O/rresného úradu s/Ma/ac/fác/i p. M/7ar? Vaš/roŕ; /ng. D.
M/šf;noľá (OÚ Ma/ac/(y), zásŕupcoľ/'a Johnson conŕro/s /ng. L.
P/'rše/ CSc. a zásŕupcov/a /y Duspama. Po/ro^an/'e oŕvor/7 pr/máíoŕ;
/fŕoŕý /nŕormos/a/ o Mŕ/c/fom sŕas/e,
Ator/ sa pre/'a^u/'e neusŕá/ym/
sŕäžnosŕäm/ občanom dez/nŕormo^anosíou
a
nedobrou
spo/očens/fou aŕmosŕérou
^
mesfe. Pož/ada/ ŕiosŕ/, aby sa
vy/adr/7/ /f cene sfanos/ene/ za
dodáv/cu ŕep/a / ^ dá/s/m prob/émoŕn, Aíoré s ŕ/m súw's/a. Za
okresný úrad -a/ro cenoŕvorcu -sa
yy/adr/7 prednosŕa p. Maš/(Oŕ; /dory
zopa/rova/ ŕ//ozoŕ/u pnsŕupu /f
ŕvorbe ceny -chrán/7'záu/my obča
nov a nepoš/rod/f dodáyaŕe/ä
ŕep/a. Posfup pr/ sŕanos/en/' ceny
ŕep/a yysyeŕ//7a /ng. M/šŕ/nos/á,
s/edúca odboru ŕ/'nanc/7'. K
cenoŕvorbe a ce/ému prob/ému sa
^y/'adr/7 / zásŕupca Jo/inson con
ŕro/s /ng. P/'rše/, Ato/ý t/ n/eAtor/c/i
bodoch oponova/ predrečn&om.
Podsŕaŕné vša/c /e, že sŕanovenú
cenu 375 /(orún/GJ nepot/ažu/'e za

uspo/fo/7Vú a ade/n/áŕnu /f
preuAazaŕe/bým nápadom. Poŕom
pnmáfor /pos-/anc/ yyzva// ŕ/'rmu /r
úsŕreŕoľosŕ/ s/oč/ občanom. Ce/ý
prob/ém vša/r spoč/Va ^ ŕom, že
/do zap/aŕ/' "bude úverovaŕ"' rozd/e/
medz/ cenou, Aíorú p/af/' občan
(zaŕ/a/' 200 S Aj a s/rufočnou cenou
sŕanoyenou OÍ7 na 375 Aorún bez
DPH fzaŕ/a/'6%).
Pos/anc/ ž/ada// dodá^aŕe/á, aby
pre/iodnof/7 náA/adové po/ožAy a
preuAáza/ ŕa/f oc/?ofu a úsŕreŕoľosŕ'
a ŕ/'ež spochybn/// opráľnenosf
n/eAtoŕých po/ož/e/f. Pr/'máŕor s//zya/ pr/'ŕomnýc/i, aby sa pr//'a/ Aomprom/s ^ záu/'me obyvaŕe/o^ byto
vých domou /don dopos/a/' r/adne
p/af/'a za ŕep/o a ŕep/ú yodu.
Súw's/osŕ/ ŕohŕo prob/ému sú
ce/ospo/očens/fé, d/žn/'Aom voč/
dodá^aŕe/ov/ /e momenŕá/ne šŕáŕ,
/dory s/ša/c doŕác/am/ nepo/f/ýva
ce/ý rozd/e/ v cenách, hoc/ /ch
sŕanoľu/'e/ Zásŕupcom dodáľaŕe/ä
bo/a pred/ožená pož/adas/Aa, aby
preroAoya// s ^eden/m ŕ/rmy možnosŕ/ obmedzene/ dodás/Ay ŕep/e/
vody za podm/enÁy že odberaŕe//a
fs/ŕomŕo pr/pade a/ na/Váčší odberaŕe/' - byŕové družsŕvo Pez/noA)
bude r/adne uhrádzaŕ' /a/dú/y za
ŕep/o v cene vo výš/re, /dorú p/aŕ/a
občan/a a zaŕ/a/'doŕu/'e šŕáŕ (bca 35
SA/GJJ. 7oŕo sŕanov/s/fo ŕ/rmypred
nes/e pr/máŕor na sŕreŕnuŕ/' s občanm/, /doré zvo/a/ na p/aŕo/f 4.
/úna ŕ.r
-ps-

Spoločenshd h ro n ih a
Naroditi sa
Nina Obadatová, Mitoš Weinštuk,
Patrícia Szabóová, Sarah Schwarzová, Magdaléna Seppová, Juraj
Csáder, Daniet Krát

Opustiii nás
Marta Lakatošová, Hermína Hor
vatičová, Štefan Lachkovič, Mária
Kučerová, Marta Kovárová, Štefan
Malec, Rudotf Jeiašič, Ján Hlavtur
Anna Bališová, Rudolf Voletz, Ztatica Polláková, Vojtech Kozánek

Zosobáši!! sa
Martin Živner
a Renáta Tančiboková
Patrik Mikuta
a Miroslava Lagová
Peter Rác
a Zuzana Kováčikova
Marián Zábrodský
a Katarína Hnátová
tng. Mitan Tomášik
a tng. Luba Balážová
Matúš Hurbanič
a Eva Nagyová

Členky ženského speváckeho
zboru Nevädza si položením
kytice kvetov na hrob zaktadatelä a dlhoročného vedúceho
súboru p. Ladistava Kudijovského pripomenutí tretie výro
čie jeho úmrtia. Ladislav Kudijovský zasvätil cetý svoj život
rozvoju miestnej a regionálnej
kuttúry. S úctou si jeho pami
atku pripomínajú i spotupracovníci z Mestského kultúrne
ho strediska Stupava.

Pozvánka na
*Ht. ročník okresnej prehtiadky
interpretácie ľudovej piesne deť
mi materských škôt Záhorácky
stáviček, ktorý bude v sobotu
12. júna o 14°° hodine v Kuttúrnom dome Stupava. Od 16°° ho
diny bude pri Kuttúrnom dome
zábavný program pre deti Dis
kotéka z Raja.
tstávnostný koncert "Jendruchovcov" ku sviatku svätého
Cyrita a Metoda, ktorý sa usku
toční vo farskom kostote v ne
deľu 4. júta o 15°° hodine.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1999 Mesta Stupava
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM na území mesta Stupava
Mesŕs/fé zasŕup/'ŕe/šŕvo s/ Sŕupave sa poď/á
usŕanoven/á § 4 ods. 3 p/šm. ŕ) a g), § n ods.
3 p/šm. g) záhona S A/ň č. 369/7990 Zb. o obec
nom zhaden/ v znen/ nes/rorš/ch predp/sov a §
6 oďs. 7 zá/fona S/V/? č. 494/7997 Zb. o šŕáŕnej
správe v odpadovom bospodársŕve v znen/
nes/forš/ch predp/sov uzn/es/o na ŕomŕo
všeobecne záväznom nar/aden/.*

§1
Zákiadné pojmy
ŕ?) Komuná/nym odpadom je
a) domový odpad, /fŕo/ý ŕvor/
t domov/ odpad z domácnosŕ/
2. osŕaŕný odpad podobný domovému odpadu,
vzn/'/fnuŕý na/má v ob/asŕ/ ŕechn/c/fej a
obč/ans/fej vybavenosŕ/, ž/vnosŕ/, dopravy,
re/creác/'e a špohu,
3. odde/ene vyŕr/'edený domový odpad s obsa
hom š/fod//v/n, /fŕo/ý má a/ebo môže mať
nebezpečné v/asŕnosŕ/
b) objemný odpad, Aŕo/ý ŕvor/
7. objemný odpad z domácnosŕ/
2. osŕaŕný ob/emný odpad vzn//fnuŕý na/má v
ob/asŕ/ ŕechn/c/fe/ a obč/ansA-e/ vybavenosŕ/,
ž/vnosŕ/, dopravy re/freác/e a športu
c) u//čné smer/,
d) odpad zo ze/ene, na/má z parkov sado^
/esopar/fov a záhrad.
e) odpad zo sepŕ//fOV a žúmp z /fomuná/nebo
bospodársŕva
0 Zv/ášŕny odpad /e odpad, /fŕo/ý vyžadu/e
osobv'ŕný rež/m pr/ na/f/adan/ s n/m, na/má z
národobospodárs/fycb dôvodov a/ebo ochrany
ž/'voŕnébo prosŕred/a .
(3) /Vebezpečný odpad /e ŕa/cý odpad, /fŕo/ý
svo//'m/
v/asŕnosŕám/
na/má
ŕox/'c/'ŕou,
/nŕe/fčnosŕou, drážd/vosŕou, výbušnosťou,
hor/ávosŕou, chem/c/fým/ v/asŕnosŕám/ a /farc/nogénnym/ v/asŕnosŕám/ /e nebezpečný pre
zdrav/'e obyvaŕe/šŕva a/ebo ž/voŕné prosŕred/'e.
(4) Prob/émové /áŕ/fy sú nebezpečné odpady
/fŕoré sú pr/ŕomné v /fomuná/nom odpade,
a/ebo odpady /fŕoré výrazne zn/žujú možnosŕ'
využ/van/a /fomuná/neho odpadu.
(5) Druhoŕnou surov/'nou /e surov/na a/ebo
maŕer/á/ z/š/faný z odpadu, /fŕo/ý/e spôsob/7ý na
dá/š/e hospoďársA-e a/ebo /né využ/'ŕ/'e, zosŕáva
phŕom odpadom až do dá/š/ebo spracovan/'a
(6) /Va/f/adan/m s /fomuná/nym odpadom /e
a/fá/fo/ve/f č/nnosť /fŕorej predmeŕom /e
/fomuná/ny odpad, najmá zhromaždbvan/e,
preprava, s/f/adovan/e a zneš/fodňovan/e
/fomuná/neho odpadu, vráŕane sŕarosŕ/zvosŕ/ o
m/'esŕo zneš/fodňovan/'a, zbe/; vý/cup, úprava,
ŕr/eden/e, spracovan/'e a využ/van/e /fomuná/neho odpadu a/fo zdroja druhoŕných surov/n a
energ/e.
(7) Separovaný zber /e ŕr/eden/e odpadu na
/ednoŕ//vé z/ož/fy zbe/; zvoz, spracovan/'e a
využ/van/'e j'ednoŕ//yýc/i vyŕr/'edených z/ož/'e/f.
(8) Z/ož/fy /fomuná/nebo odpadu sú odpady
/(ŕoré sa z/š/favajú odde/bvan/m z domového a
objemného odpadu v m/esŕe vzn/'/fu, pučom
môžu maŕ'chara/fŕer
a) využ/ŕe/bej z/ož/fy (pap/'e/; s/f/o, /fov rasŕ//nný
odpad a /ný b/o odpad),

b) poŕenc/á/ne využ/ŕe/hej z/ož/fy (p/asŕy
auŕovra/fy pneumaŕ/'/fy ŕexŕ/7/'e a podobne),
c) nevyuž/ŕe/bej z/ož/q^ (m/nerá/ny odpad, prob/émové /áŕ/fy napn/f/ad suché ga/van/c/fé
č/án/fy ž/anv/fy a podobne),
d) zvyš/fového odpadu ('osŕaŕný domový
odpad).
(9) Zneš/codňovan/e /fomuná/neho odpadu /e
na/má jeho sA7áďAwan/e, spa/ovan/e a/ebo
úprava, pr/ /fŕorej poš/fodzovan/'e ž/voŕného
prosŕred/a, a/ebo ohrozovan/e zdrav/a /ud/,
nepres/ahne m/eru usŕanovenú osob/ŕným/
predp/sm/7/
(70) Oprávnená osoba /e právn/c/fá a/ebo ^z/c/fá osoba oprávnená vy/fonávaťpodn//fan/e v
ob/asŕ/ na/f/adan/a s /comuná/nym odpadom,
/fŕorá má s mesŕom Sŕupava uzaŕvorenú zm/uvu
pod/á § 3 ods. 7 ŕohŕo nahaden/a
(7 7) e/o/og/c/fým odpadom a/fo z/ožAou
/fomuná/neho odpadu sa rozum/e h/avne
rasŕ//nný odpad vhodný na /fomposŕovan/e
pod/á p/aŕnej normy2/
§2
Povinnosti právnickej a fyzickej osoby pri
nakiadaní s odpadom
(7) Fyz/c/fá osoba /e pov/'nná najmá;
a) ŕr/'ed/'ťz/ož/fy /fomuná/nebo odpadu a u/f/adať
/ch do zberných nádob určených pre /ednoŕ/ŕvé
z/ožAy odpadu, pr/padne odovzdať oprávnene/
osobe pre zbe/; vý/fup a/ebo úpravu odpadom
b) vy/úč/ť zo zvyš/fového odpadu prob/émové
/áŕ/fy a u/f/adať /ch na vyhradených a
označených m/'esŕacb do zberných nádob pre
ŕenŕo úče/ určených (zvyšAy //e/fov do zberných
nádob um/'esŕnenýcb v /e/fárňacb, ga/van/c/fé
č/ánAy v obchodoch so spoŕrebnou e/eAíron//fou, opoŕrebované o/e/e a oba/y z n/ch
prosŕredn/cŕvom čerpac/ch sŕan/č, o/ovené
a/fumu/áŕo/y s obsahom odpadové/' a/rumu/áŕorove/ Ayse//ny odpad s obsahom orŕuŕ/,
orŕuŕové ž/'ar/'vAy, tybo;'/(y do predajný pr/padne
do vyhradených zberných nádob, auŕovraAy na
vyhradené p/ochy pr/padne zberňa - vý/fupňa
druhoŕných surov/n),
c) pr/ výsAyŕe objemných využ/ŕe/býcb a/ebo
poŕenc/oná/ne využ/ŕe/hých z/ož/'eA* /comuná/neho odpadu (napr&/ad sŕavebný marená/, pneumaŕ/Ay a podobne) zabezpeč/ŕ'prosŕredn/cŕvom
oprávnene; osoby za úhradu odvoz a zneš/fodnen/'e ŕohŕo odpadu,
d) prob/émové /áŕAy z domácnosŕ/ vyžadujúce
špec/á/ne zaobchádzan/'e, a/ro sú jedy Avapa/né odpady ŕox/c/tým/ /áŕ/cam/ zneč/'sŕené oba/y
vy/úč/ŕ'zo zvyškového domového odpadu a po
vzájomne/ dohode s oprávnenou osobou
zabezpeč/ŕ'/ch znešAodnen/'e,
e) zhromaždbvaŕ' a ŕr/ed/'ŕ' Aomuná/ny odpad
pod/á jednoŕ/zvých z/ož/e/c v zónach mesŕa do
vyhradených /conŕajnerov, pr/padne Ade je
zavedený Aa/endárový bez/conŕajnerov/ sysŕém
zberu ŕr/edeného odpadu odovzdávať ho
oprávnenej osobe,
(2) V/asŕn/'/c (správca) domu je pov/'nný najmá.a) zabezpeč/ť zberné nádoby na druhoŕné
surov/'ny a zvyškový odpad a/ebo /ch prenájom
u oprávnenej osoby; ŕyp, počeŕ, ve/kosť
zberných nádob a /nŕerva/ odvozu urč/ opráv
nená osoba po dohode s v/asŕn/kom
(správcom) domu pod/á z/ož/e/r predpo/(/adaného množsŕva odpadu,

b) po dohode s oprávnenou osobou vhodne
um/'esŕn/'ť poŕrebný počeŕ zberných nádob pre
všeŕ/fýcb už/vaŕe/ov na vyhradenom m/esŕe,
/fŕoré mus/vyhovovať hyg/'en/'cAým, esŕeŕ/cAým
a proŕ/pož/amym podm/en/cam a mus/ byťpr/šŕupné pr/ na/r/adan/ vyprázdňovan/ a odvoze
/fomuná/neho odpadu, pr/čom sŕarosŕ/zvosť o
ŕoŕo m/'esŕo má už/vaŕe/' - ^z/c/fá osoba, správ
ca,
c) zberné nádoby sa na nevybnuŕný čas poŕreb
ný pre /ch vyprázdnen/'e um/esŕňujú na chodn/'/coch pr/padne /romun/'/fác/ách ŕa/c, aby
neohrozova//; po /ch vyprázdnen/ je ŕyz/c/fá
osoba pov/'nná /ch neod/ďadne od/ož/ť spáť na
vyhradené m/'esŕo (jedná sa o /BV -PD),
d) zabezpeč/ť nápravu v pr/pade poš/roden/a
zberných nádob a/ebo /ch označen/'a,
e) ud/ž/'avať č/sŕoŕu v pr/'esŕore um/'esŕnen/'a
zberných nádob, v z/mnom obdob/ odpraŕávať
sneh, pr/padne posýpať man/pu/ačný pr/'esŕo/;
/fŕo/ý s/úž/ na čas /ch vyprázdnen/'a,
ŕ) zabezpeč/ť prosŕredn/cŕvom oprávnenej
osoby za úhradu odvoz a zneš/fodnen/e
zvyš/fového odpadu v /nd/v/duá/nej byŕovej výsŕavbe m/n/má/ne raz za dva ŕýždne, v
obč/ans/fej byŕovej výsŕavbe m/n/má/ne raz za
ŕýždeň, v pnpade prep/nen/a zberných nádob
aj časŕejš/'e, u ŕhedeného /romuná/nebo
odpadu raz za dva ŕýždne pr/padne pod/á
nap/nen/a nádob,
g) preu/fázať pracovn/kom uvedeným v § 5
ŕohŕo nanáden/'a na /ch výzvu, spôsob na/f/adan/'a s /fomuná/nym odpadom,
h) /faždý v/asŕn/7f a/ebo už/vaŕe/' /nd/'v/duá/nej
byŕovej výsŕavby správca obč/ans/fej byŕovej
výsŕavby a/ebo už/vaŕe/' obje/fŕu /fŕorý je
využ/vaný na podn/'/faŕe/š/fú pr/p. /nú č/nnosť a
je napojený na sepŕ/'/f a žumpu, má pov/nnosť
na v/asŕné ná/f/ady zabezpeč/'ť u oprávnenej
osoby prav/'de/ný vývoz obsahu sepŕ/'/fov a
žúmp a jeho ///fv/dác/'u prosŕredn/cŕvom Kana//zác//mesŕa Sŕupava, pnpadnej /nej ČOV
(3) Právn/c/fé osoby a/ebo ŕyz/c/fé osoby
vy/fonávajúce podn//faŕe/š/fú č/nnosť nadác/'e,
združen/'a a pod., pr/ č/'nnosŕ/ /fŕo/ých vzn//fá
/fomuná/ny odpad, sú pov/'nné najmä.*
zaobsŕarať s/ zberné nádoby na druhoŕné
surov/'ny a zvyš/fový odpad, a/ebo s/ /ch
a) prenajať u oprávnenej osoby a vzn/'/fnuŕý
odpad ŕded/'ťpod/á z/ož/e/f, zabezpeč/ť ho pred
znehodnoŕen/m, odcudzen/m a/ebo /ným
než/'adúc/'m ún//fom,
b) zabezpeč/'ť za úhradu prosŕredn/cŕvom
oprávnenej osoby /ch prav/de/né vyprázdňovan/'e - odvoz a zneš/rodnen/e odpadu,
c) odde/ene zhromažďovať nebezpečný odpad
poď/á z/ož/e/f, označ/ť bo určeným spôsobom a
na/f/adaťs n/m v sú/ade s osob/ŕným/ predp/'sm/
3/,
d) využ/vať vzn/'/fnuŕé odpady vyŕr/eďené z
/fomuná/nebo odpadu a/fo zdroj druhoŕných
surov/n preďovšeŕ/fým ph svojej v/asŕnej č/nnosŕ/, pr/padne /ch spracovať ŕa/f, aby /ch nepdazn/'vý vp/yv na ž/voŕné prosŕred/'e bo/ čo naj
menší
e) ponú/fnuť vyŕr/'edený odpad z /fomuná/nebo
odpadu nevyuž/'ŕý pod/á p/šm. d) /nému subje/fŕu, a v pnpade že jeho využ/'ŕ/'e n/e je možné,
zabezpeč/'ť u oprávnenej osoby za úhradu
odvoz a zneš/fodnen/e odpadu,
ŕ) v/esť ev/'denc/'u o množsŕve produkovaného
odpadu a spôsobe jeho zneš/fodnen/a a
preu/fázať pracovn/7fom uvedeným v § 5 ŕohŕo
nadaden/'a na /ch výzvu spôsob na/f/adan/a s

odpadom,
g) zabezpeč/ŕ' pr/ semene a demonŕáži vec/
a/ebo zariaden/,
More
sú
súčasfou
poďn/'A-aŕe/šAre; činnosŕi a poskyŕovanýcb
s/užieb, odvoz a zneškodnenie nahradene/ veci
na viasŕné nákiady aiebo na zák/ade p/somne/
dohody so zákazn/kom,
b) na nákiady ŕoho, koho činnosŕou odpad
vznikoi, sa ^A-onáya mimoriadny odvoz po
dobode s oprávnenou osobou,
(4) Do zberných nádob sa zakazu/e uk/adať
horúci popo/, zeminu, sŕavebnú suŕj kamene,
ŕeb/y ŕekuŕý odpad, uhynuŕé zv/'eraŕá, odpad z
chovu zvieraŕ, i/šŕie, konáre, ve/korozmemý
odpad, horiávý, výbušný odpad a odpad, kŕo/ý
by svo//m ziožen/m obrozii zdravie pracovn&ov,
kŕor/ s odpadom nakiada/ú.
(5) Do zberných nádob označených symbo/om
pre ŕriedený odpad sa zakazu/e uk/adať
akýko/i/ek iný odpad.
(6) Do veikoob/emových Aonfa/'nerov rozmiesŕnenýcb na územ/ mesŕa, ktoré sú viasŕn/cŕvom
mesŕa a sú vyprázdňované na nákiady mesŕa, /e
možné u/r/adar' /en ľe/7forozmerný odpad
vzniknu/ý z domáenosŕ/ y ráme/ mesŕa. Zakazu
je sa do nich ukiadať horúci popo/, zeminu,
sŕas/ebnú suť /ramene, ŕeb/y ŕekuŕý odpad,
ubynuŕé zv/'eraŕá, odpad z cbovu zvieraŕ, i/sŕ/'e,
konáre, odpad zo ze/ene, horiávý, výbušný
odpad a odpad, kŕo/ý by svo//m z/ožen/m
ohrozí/ zdrav/e pracovn&o^ kŕor/ s odpadom
nak/ada/ú. 77eŕo konŕa/ne/y smú využ/vať /en
občan/a mesŕa a n/e podnikaŕei/ä. V pr/pade
konŕroiy sú /yzické osoby povinné preukázať
pracovn/kom uvedeným v § 5 ŕobŕo nariadenia
na /cb výzvu pôvod vzniku odpadu, kŕo/ý do
ve/koob/emovýcb konŕa/nerov u/ožiii.
§3
Podnikanie s komunáinym odpadom
(7) A/a územ/mesŕa Sŕupava môže podnikať v
obiasŕi nakiadania s komunáinym odpadom
právn/c/fá a/ebo /yzická osoba /dá/e/ /en opráv
nená osoba), kŕorá má na vyAonávan/e ŕe/ŕo
činnosŕi osob/'ŕné oprávnen/e3/ a uzaŕvor/;
a) s mesŕom Sŕupava zm/uvu o nakiadan/ s
komunáinym odpadom, a/ebo
b) má uzaŕvorenú osob/'ŕnú zm/uvu s V a K
fČO^
0 Zm/uva s oprávnenou osobou musí obsa
hovať na/má.'
a) predmeŕ, rozsab a podmienky č/'nnosŕ/
b) rozsab a podmienky č/'nnosŕ/ pr/ nakiadan/ s
ŕr/'edeným komunáinym odpadom
c) cenu p/nen/a za výkony účŕované /yzické/
osobe
d) čas p/nen/a
e) rozsab a spôsob konŕroiy mesŕa nad zm/uvne dobodnuŕou činnosŕou oprávnene/ osoby
ŕ) záväzok oprávnene/ osoby poskyŕovaŕ' predp/šané úda/e mesŕu na evidenciu odpadom
g) sankcie pri nedodržaní podmienok
/3) Oprávnená osoba /e povinná na/má.*
a) zabezpečovaŕ' odvoz komuná/nebo odpadu
b) v pr/pade ŕriedenia komuná/nebo odpadu
zabezpečovaŕ'odvoz zvyškového odpadu
c) pn zbere a odvoze odpadu posŕupovaŕ' rak,
aby nedoš/o ku škodám na ma/eŕku
d) premiesŕňovať nap/nené zberné nádoby zo
sŕo/Zska a naspáŕ' na čas poŕrebný pre /ch
vyprázdnenie
e) pr/ znečisŕen/ vere/nébo pr/'esŕransŕva v
dôs/edku manípu/ácíe s nádobám/ odsŕrániť

zneč/'sŕen/'e
/^zabezpečiť náhradný odvoz na/neskôr nas/edu/úc/ deň v pr/pade neuskuŕočnen/'a odvozu v
dôs/edku bavan/nébo sŕavu (v pr/pade ž/ve/ne/
pohromy a/ebo všeobecného ohrozenia)
(4) Oprávnená osoba zodpovedá na územ/'
mesŕa Sŕupava za včasné vyprázdňovanie
zberných nádob pod/á dobodnuŕého harmono
gramu odvozu. Dobodnuŕý ínŕerva/ vývozu /e 2
kráŕ a/ebo 4 kráŕ mesačne. Zneškodňovanie
komuná/nebo odpadu na územ/' mesŕa sa reaiizu/e na/mä prosŕredn/cŕvom sk/ád/% kŕorú pre
vádzku/e M sPíS Sŕupava.
(5) Dvo/ŕýždenný vývozný ka/endár fŕo znamená
2 x do mesiaca) si môže upiaŕniť domácnosť s
maximáinym počŕom čienov 3 osoby.
Domácnosť s vyšším počŕom čienov; /e
povinná si zabezpečiť vývozný ka/endár s inŕervaiom 4 x do mesiaca
§4
Poptatky
/7) Za vyprázdňovanie zberne/ nádoby a
zneškodnenie odpadu u/ožen/m na skiádku
p/aŕ/' pop/aŕok ^zická osoba oprávnene/ osobe
prosŕredn/cŕvom mesŕského úradu.
(2) ^ občianske/ byŕové/ výsŕavbe piaŕ/'popiaŕok
za vyprázdňovanie zberných nádob a zneškod
nenie odpadu uiožen/m na skiádku správca
oprávnene/ osobe - odvozcovi, na zákiade
zmiuvného vzŕábu.
P ) Za vývoz odpadu zo sepŕikov a žúmp piaŕ/'
popiaŕok /yzická osoba, právnická osoba,
správca, už/'vaŕei' a/ebo ob/ednávaŕe/' vývozu
oprávnene/ osobe na zák/ade zm/uvnébo
vzŕábu.
/4) Výška pop/aŕku za /ikvidáciu domového
odpadu pod/á odsekov 7 a 2 sa urču/e na zák
iade účŕované/ s/užby za vyprázdnenie zberne/
nádoby a vývoz odpadu oprávnenou osobou a
pr/poč/'ŕan/m nákiadov spo/enýcb so zneškodnen/m ŕobŕo odpadu na sk/ádke.
(5) Pop/aŕok pod/á zákona č. 327/7996 Z. z. o
popiaŕkoch za u/oženie odpadov hrad/' mesŕo
ako pôvodca.
§5
Kontroia
Konŕroiu dodržiavania usŕanoven/' ŕobŕo
všeobecne záväzného nariadenia vykonáva
mesŕská poi/'cia a poverení pracovníci mesŕ
ského úradu.
§6

Sankcie
(7) Fyzická osoba, kŕorá poruší ŕoŕo všeobecne
záväzné nariadenie, dopúšŕá sa priesŕupku
proŕi poriadku v správe mesŕa, za čo /e/ možno
uiožiŕ'pokuŕu do 7 000.- Sk a v b/okovom konaní
do 500.- Sk. 4/
0 Právnické/ osobe, kŕorá poruš/' ŕoŕo nari
adenie, môže pr/'máŕor mesŕa uiožiŕ'pokuŕu do
700 000.- Sk. 5/
§7
Prechodné ustanovenie
Wasŕn/k (správca) domu, kŕo/ý zo závažných
dôvodov nemôže p/niť podmienky ŕobŕo nari
adenia odo dňa nadobudnuŕia /eho účinnosŕi,
môže požiadať mesŕo o výnimku na čas nevyhnuŕne poŕrebný prispôsobeniu sa nariadeniu,
na/viac však na dobu 6 mesiacov od nadobud
nuŕia účinnosŕi ŕobŕo nariadenia.
Povinnosŕ'začaŕ'ŕriediŕ'komunáiny odpad pod/ä
§ 7 ods. 7 na /ednoŕ/ivé ziožky vzniká pre /yzickú osobu - občana, dňom obiásenia o zave

dení separovaného zberu mesŕom Sŕupava ako
pôvodcom odpadu 6/ na /eho územ/.
§8
Všeobecné ustanovenia
(7) 7r/'edenie komuná/nebo odpadu na
využiŕeiné z/ožky pod/ä § 7 ods. 7 a 8 ŕobŕo nar
odenia p/aŕ/ pre právnické osoby a /yzické
osoby oprávnené na podnikanie odo dňa účinnosŕi ŕobŕo nariadenia.
(2) Právnické a /yzické osoby oprávnené na
podnikanie na územ/ mesŕa Sŕupava s ŕovarom,
kŕo/ý má po použiŕ/ cbarakŕer probiémových
/áŕok, sú povinné po dohode s mesŕom
zabezpečiť na/má ich.*
a) zber a zbromaždbvan/e
b) odvoz a zneškodnenie prosŕredn/cŕvom
oprávnene/ osoby
c) viesť samosŕaŕne evidenciu o množsŕve a
spôsobe zneškodnenia
f3) Zneškodňovanie odpadu iným spôsobom
než /e určené v ŕomŕo nariaden//e zakázané.
(4) Správca a/ebo už/vaŕe/' ob/ekŕu, právnická
osoba a fyzická osoba oprávnená na pod
nikanie /e povinná zabezpečiť ŕ/vaié umiesŕnenie ŕobŕo nariadenia na pr/sŕupnom m/'esŕe vo
všeŕkýcb ob/ekŕocb a obchodných pn'esŕorocb,
kŕoré v/asŕn/pnpadne už/va
§9
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
(7) Zrušu/e sa všeobecne záväzné nariadenie
mesŕa Sŕupava č. 26 z roku 7995, o nakiadan/
s komunáinym odpadom vznika/úcim na územ/
mesŕa.
(2) 7oŕo nariadenie schvá/iio Mesŕské zasŕupiŕeišŕvo Sŕupava dňa 27.5.7999 uznesen/m
č. 8/ 7.
f3) 7oŕo nariadenie nadobúda účinnosť dňom
76.6.7999.

ing. ^nŕon Daráš
pr/'máŕor

7/ /Vapr. zákon S/VP č. 272/7994 o ochrane
zdrav/ä iúd/ v znen/ neskorš/ch predpisov
Vyhiáška M LW SSP č. 23/7977 Zb. o ochrane
akosŕi povrchových a podzemných vôd,
Zákon č. 238/7997 Zb. o odpadoch, v znen/
neskorš/ch predp/'sov;
Zákon č. 309/7997 Zb. o ochrane ovzdušia
pred znečisŕú/úcimi iáŕkami (zákon o ovzduš/),
v znen/ neskorších predpisov
Zákon č. 327/7996 Z. z. o popiaŕkoch za
u/oženie odpadov;
Zákon SMP č. 377/7992 Zb. o pop/aŕkoch za
znečisŕovanie ovzdušia, v znen/ nesk. pred
pisov
/Nariadenie viády SP č. 606/7992 Zb. o
nakiadan/ s odpadmi a /Var. v/ády SP č.
605/7992 Zb. o veden/ ev/'dencie odpadov; v
znen/ neskorš/cb predpisov
2/ S77V 46 5735 Pr/emyse/né komposŕy
3/ Zákon č. 455/7997 Zb. o ž/'vnosŕenskom
podnikan/ fživnosŕens/(ý zákon) v znen/ nesko
rších predpisov
4/ § 46 zákona S/VP 372/7990 o pr/'esŕupkocb v
znen/ neskorš/ch predpisov
5/ § 73 a zákona č. 369/7990 Zb. o obecnom
zriaden/ v znen/ neskorš/cb predpisov
6/ Zákon č. 238/7997 Zb. o odpadoch v znen/
neskorš/cb predpisov
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Mesŕs/ré zasŕup/'ŕe/šŕvo v Sŕupave pnja/o
Všeobecne závázné nahaden/e fdá/ej /en
VZ/V) mesŕa Sŕupava č. 30 o m/esŕnyc/7
pop/aŕ/roch, /doré nadobud/o úč/'nnosŕ'dňom
79.7.7996. Uvádzame v p/nom znen/ Č/áno/r
V, /do/ý r/eš/ ŕenŕo prob/ém.
í Pod/ä ŕohŕo VZ/V sa pop/aŕo/r p/aŕ/ za psa
sŕarš/'eho a/ro 6 mes/acov.
2. Pop/aŕn&om je /yz/c/rá a/ebo právn/c/rá
osoba, /dorá /e v/asŕn/7rom psa.
3. V pnpade, že pes je v spo/uv/asŕn/cŕve
dvoch a/ebo v/acerých ŕyz/c/rých a/ebo
právn/c/rých osôb, zodpovedajú ŕ/eŕo za
zap/aŕen/e pop/aŕ/ru spo/očne a nerozd/e/ne
a
úhradu
možno
požadovať
od
/dorého/ro/í/e/r z n/'ch.
4. Pop/aŕo/r sa p/aŕ/;
- v m/esŕe ŕrva/ého byd//'s/ra a/ebo s/'d/a podn/'/ran/'a v/asŕn/7ra psa,
- s/ m/esŕe, /rde pop/aŕn/7r a/ro v/asŕn/7r a/ebo
nájomca rod/nného domu, chaŕy, pnpadne
/nej nehnuŕe/ňosŕ/ psa d/ž/ a má bo s/ ŕomŕo
m/esŕe phb/ásenébo.
5. Od pop/aŕ/ru sú os/obodené;
- s/užobné psy Mesŕs/rej po//c/e s/Sŕupave.
6. Pop/aŕo/r sa nep/aŕ/' za psa, /rŕorého
použ/va na sprevádzan/e a/ebo ochranu
- nev/'domá osoba,
- dôchodca s pr/jmom na hran/'c/ ž/'voŕného
m/n/ma,
- bezv/ádna osoba,
- drž/ŕe/' preukazu Z7P/S, zdravoŕne ŕáž/ro
posŕ/hnuŕý so spr/'evodcom (a Z ÍP zdravoŕne ŕáž/ro posŕ/hnuŕý),
- osame/ý dôchodca.
7. Sadzba pop/aŕ/ru je;
a/ 500,-S/r ročne za psa d/žaného s/ obyŕných a/ebo č/'nžových domoch,
b/ 720,-S/r ročne za psa d/žaného s/ rod/'nnom dome a/ebo /nom obje/de nes/úž/acom
na ŕrva/é bývan/e,
c/ 750,-S/r ročne za /raždého dá/š/eho psa
držaného s/ obyŕných a/ebo č/'nžových
domoch,
d/ 780,- S/r ročne za /raždého dá/š/eho psa
d/žaného v rod/nnom dome a/ebo /nom
obje/de nes/úž/acom na ŕ/va/é bývan/e.
Pop/aŕo/r pod/á p/sm. c/ a d/ sa nevzŕáhuje
na pop/aŕn/7ra, /do/ý má chovnú sŕan/'cu.
Výš/ra pop/aŕ/ru pod/á p/sm. a/ sa zvyšuje na
7.000,-S/r a pod/á p/sm. c/ na 7.500,-S/r vpnpadoch psa nad 40 cm v /rohúŕ/'/ru.
8. Pop/aŕn/7r je pov/nný oznám/ŕ' s/ruŕočnosŕj
že v/asŕn/ psa Mesŕs/rému úradu Sŕupava do
75 dn/ od vzn//ru pop/aŕ/rovej pov/'nnosŕ/ a v
ŕej /sŕej /ehoŕe je pov/nný oh/ás/ŕ //raždú novú
s/ruŕočnosŕ^ /rŕorá má vp/yv na výš/ru
pop/aŕ/ru.
9. Sp/aŕnosŕ' pop/aŕ/ru je /r 30. júnu
/ra/endárneho ro/ra. A/r vzn/'/rne pop/aŕ/rová
pov/'nnosŕ' v phebehu ro/ru, p/aŕ/ sa pop/aŕo/r
za jednoŕ//vé mes/'ace do /ronca /ra/endárne
ho ro/ra vo výš/re 7/72-/ny sadzby určenej v
bode 6, najmenej vša/r 20,- S/r. Pop/aŕo/r sa
p/aŕ/ od prvého dňa mes/aca nas/edujúceho
po dn/, /reďvzn//r/a pop/aŕ/rová pov/'nnosŕ'.
70. A/r pop/aŕ/rová pov/'nnosŕ'zan//rne, pov/'nnosŕ'p/aŕ/ŕ'pop/aŕo/r za psa zan/7rá up/ynuŕ/m
mes/aca, v /dorom ŕúŕo s/ruŕočnosŕ'pop/aŕn/7r

oznám//. L/hradený prep/aŕo/r pop/aŕ/ru za
psa sa vráŕ/, a/r je vyšš/ a/ro 20,-S/r.
7 7. Mesŕs/rý úrad vydá pop/aŕn/7rov/ znám/ru
pre psov; a ŕo aj pre ŕých, za /dofých sa
pop/aŕo/r nevyberá. /Va vydanej znám/re mus/
byŕ' vyznačený názov mesŕa a ev/denčné
č/s/o psa. Pop/aŕn/7r je pov/nný zabezpeč/^
aby pes znám/ru s/ruŕočne nos/7. Pes bez
znám/ry môže byŕ'uŕraŕený.
/Va podneŕ prednosŕ/ry MsÚ JL/Dr M.
Habre/rovej budeme v Sŕupavane posŕupne
uverejňovať zoznam občanov - maj/ŕe/bv
psa, /don s/ ŕúŕo pov/'nnosŕ'voč/ mesŕu sp/n/7/.
Máme aj ŕa/rých spo/uobčanov; /dor/ s/ ŕúŕo
pov/'nnosŕ' nep/n/a. Zoznam pocŕ/'vých
p/aŕ/čov budeme a/dua//zovaŕ' pod/á s/ruŕočného sŕavu, aby sŕe aj vy vede//, č/ váš
sused je pohadnym občanom a zap/aŕ/V za
svojho m/Váč/7ra.

Zoznam p/aŕíčov - Ár 13.5.7999.
Súmračná 10
Na dietoch 5
Kupeckého 2
Haydnova 24
Mitetičova 51
Blagoevova 4
kpt. Rašlu 4
Astrová 56
Tylová 10
Homo!ova14
Račianska 29
Mánesovo nám. 8
HoHého 2
K. Adlera 1
Furdekova 13
Ondavská 6
Studenohorská 67
Hlavná 22
Htavná 20
Htavná 11
Htavná 2
Ferdiša Kôstku 1
Ferdiša Kôstku 1
Ferdiša Kôstku 3
Ferdiša Kôstku 11
Ferdiša Kôstku 17
Ferdiša Kôstku 17
Ferdiša Kôstku 27
Ferdiša Kôstku 39
Ferdiša Kôstku 41
Ferdiša Kôstku 47
Ferdiša Kôstku 49
Jitemnického 51
Jitemnického 51
Jitemnického 53
Jitemnického 53
Ferdiša Kôstku 42
Ferdiša Kôstku 32
Ferdiša Kôstku 22
Ferdiša Kôstku 14
Ferdiša Kôstku 8
nám SNP 3
SNP 7
SNP 29
SNP 36
SNP 8
SNP 6
Malacká 3
Malacká 5
Malacká 9

Beleš Štefan
Besedičová Kvetostava
Dinda Jozef
Harom Ján
Haška Vtadimír
Hrazdítek Mitan
Jetínek tvan
Kožeta Stanistav
Kubíček Jozef
Méheš Štefan
Psota Jozef
Semančik Štefan
Szalay Richard
Štiavnický Ján
Uličný Ján
Urc Rudolf
Žužičová Viera
Brúder Teofil
Prokeš Ľubomír
Rydziová Eva
Kohútiková Mária
Sivák Mitan
Siváková Mária
Lachkovičová Anastázia
Darášová Blažena
Kovačič Anton
Kovačič Bohumit
Bobák Jozef
Marošová Hetena
Ďatko Michal
Čurda Jirí
Sajan Mirostav
Havlík Štefan
tvaničová Ľubomíra
Labajová Lýdia
Šablica Alojz
Hudecová Jozefína
Marošová Anna
Bollová Rozália
Kotásek Peter
Vaniš Rudotf
Murgašová Veronika
Lachkovičová Emília
Géc Alojz
Mašek Daniet
Dzuritová Jozefa
Brezovský Rudolf
Gurský Jozef
Jánoš Ján
Vyskup Pavol

Vyskupová Marcela
Malacká 9
Predajňa Rudolf
Malacká 13
Kunák Juraj
Malacká 19
Ševčík tmrich
Malacká 23
Ševčík Miroslav
Malacká 27
Jarošová Darina
Malacká 31
Jarošová Eteta
Matacká 31
Jarošová Veronika
Malacká 31
Daráš František
Malacká 33
Haramia Ján
Pažitná 1
Geršič Jozef
Pažitná 3
Ország Ľudovít
Pažitná 9
Haramia Anton
Pažitná 20
Maroš Marek
Pažitná 14
Maroš Alojz
Pažitná 12
Vatent Pavet
Pažitná 10
Michálek Simeon
Poľná 5
Bačko Mikuláš
Poľná 7
Kôstka Jozef
Poľná 9
Kostková Renata
Poľná 9
Sajanová Mária
Kalinčiakova 7
Katinčiakova 8
Jaroš Jozef
Cigánek Karol
Kalinčiakova 15
Kovačičová Daniela
Kalinčiakova 19
tvan Jozef
Kalinčiakova 24
Kalinčiakova 22
Katona Kotoman
Matacká 41
Matovec Emit
Fatika Ján
Matacká 40
Kostková Veronika
Matacká 34
Vesetý Emit
Matacká 22
Smrek Dušan
Malacká 20
Kovačovská Mária
Malacká 14
Rigotti Jozef
Malacká 12
Betešová Žofia
Malacká 10
Wagner Zdenek
Nová 0
Beteš Ján
Rímska 3
Merc Ľudovít
Rímska 14
Smeja Jozef
Rímska 12
Mikutič Jozef
Rímska 4
Ktuvánek Vladimír
Malacká 6
Slezák Ján
Malacká 6
Slezák Atojz
Nová 1
Nová 5
Kavická Mária
Horecká Helena
Nová 13
Sabo František
Nová 15
Buchta Marian
Nová 23
Nová 25
Bubnič Anton
Hrabovská Mária
Nová 25
Prosňák Pavol
Nová 35
Nová 39
Čajkovič Jozef
Betošič Karol
Nová 43
Brezovský Ferdinand
Nová 53
Novák Vladimír
Nová 71
Nová 77
Veselá Oľga
Pikáty Ladislav
Lesná 87
Kňazovický Jur
Nová 94
Lachkovič Jozef
Nová 95
Stankovský Peter
Nová 96
Húbter Juraj
Nová 98
Schwanzerová Petra
Nová 98
Cuna Ondrej
Nová 100
Kavická Mária
Nová 104
Stepánek Róbert
Nová 105
Mader Jaroslav
Nová 108
Nová 110
Maroš Štefan
Kučera Zdenek
Nová 111
Kavická Agneša
Nová 15
Nová 116
Tomkovič Ferdinand
Nová 118
Schwarzová Eva
Nová 119
Janečková Antónia
Nová 121
Esterteová Martina
Nová 125
Prokš Ján
(po/rračos/an/'e v budúcom č/s/e)

f0/*0^FF0^714Z Z 7H4J/)
/šua sem z kosŕe/a, b/u večé/; a/e vč/7/a/f sú ŕ/ hodz/'ny poposúvané
byuo /fonc sv/eŕuo. Peku sŕav/m sa u naš/ch muad/ch, býva/ú s/
by/ovce. /Vo p/ekne s/ ŕo zar/ďz/7/ - dúm /e zamknuŕý, zvon/ry dohov/
es// zvoňá, a/e ŕen auŕomechan/'c/fý vráŕn/k, co ŕ/ dvera oŕev/rá, /en
vúbec ne/ungu/e, 7o sem a/e nemohua /á vy'edzeŕ. Zvon/'ua sem a
vykr/kaua do ŕe/ krab/čky /a/r b/esná. - 7o sem /á, vaša sŕarenka, ču/eŕe mňa?/ -á n/c, eném ŕo vrčauo /a/f /cer nekdo moc sce a n/c sa
mu nedar/ /Vepomobua an/ zm/nka, že /m nesem pen/že. /\ž /cer sem
sceua zahreš/ŕ, že /ch ŕeda se..m a /dem dom, /cer nem/ná oŕewŕ,
došua konečne záchrana. 7aký muadbcb m/ pov/'dá, že sŕaren, ŕo ne
funguje, /á vám oŕevrem. 7o sem skuŕečne nemohua v/edzeŕ. Byua
sem ráda, že jede výŕáh a že budem bneŕ u n/ch. Ja/f m/ oŕevre// poráŕ mňa obahua ŕa/fá para, /a/f z parn/ /okomoŕ/vy co sŕávaua vo/a/fedy na šŕác/7.. - /Vá co zab//'áŕe, /feŕ ŕu máŕe ŕo//fe/ pa/y? - pow'dám.
- fšč e s/ robŕe srandu - zavrčau zaŕ! V/ézua sem do /fucbyn/, re/fu
/fu/rnem, co ŕo predsá/ eném rob/á. Panen/fo mo/a/ /Va šporá/ru hrn
cu, /fasŕró/ú a v n/ch vre voda. /Vá co /de rob/ŕ? Večer a on/ vará /a/f
v závodn/ /fuchyn/. Se suzama v očách m/ Marka - céra, prezradz/'ua
ŕo hrubé ŕrápen/. /Veŕeče /m ŕepuá voda, už m/es/c deň co deň s/
zhr/va/ú vodu, aspoň na umyc/7 /Vá ša/f ŕo an/ /á nerob/m, a ŕo sem
sŕará a zaosŕauá, /á mám bro/7é/; ŕen m/ vodu ohr/vá a on/ v byŕo/ce
/a/f vo/a/a/f/ uŕečenc/7 - /Vá a v ŕem //ŕrovém /fasŕró//fu, ŕo pro /foho
zhr/váŕe? - ešče sem byua zv/'edavá. - Pro /Szór/fa. - 7o /e /e/7ch pes,
ŕa/fý b/echavec rnau/^ a/furáŕ mu ŕo bude sŕač/'ŕ. /Vež sem sa prebraua
z ŕeho šoku, došeu dom Jane/f, vňu/f. /7neŕ pr/ dverách pov/'dá, že
mne vodu nezhr/va/ŕe, o/fúpau sem sa u /famaráda v m/esce. Chodz/
na vyso/fú ško/u a nos/ s/ se sebú ŕa/fý ŕen hyg/en/c/fý ŕegéze/f uc/rá/f s myd/em a /fde sa chuapcov/ nas/fyŕne pr/7ež/'ŕosŕ ŕam sa ŕeda
o/fúpe. /Vo /fonc /a/f vo/a/'aký žebrác/ spod mosŕu. - /Vá ŕo /fonc
nemáŕe ŕep/é/ vody? - nemohua sem uv/er/'ŕ. - Jed/ne v auŕomaŕ/c/fe/
pračce - pov/'dá céra. V z/m/e /m nekúr/7/, v /éce /m naščasc/ ŕéž
nekúr/7/, a/e aby nepov/da//, ŕa/f /m zas neŕeče ŕepuá voda. ŕščeže
ne/de cez ŕú /foŕe/ňu a/ voda sŕudená, /ebo ŕ/ /udé by /fonc cbodz/7/
na poŕo/f, /ebo už dnes/fá/ nemáŕe n/'kde an/ vere/ný hydranŕ. - Vč/7,
sa u/fázauo, /a/f sem byua predv/davá, /feŕ sem 77-pov/dám Marce daua do v/ena g/a/ŕované /(ýb/e a /ednu ŕa/fú ruskú šp/rá/u na ohnvan/
vody Vredy s/ ohŕňaua nosem, s/foro s/ ŕo nesceua a dnes/fá/, /a/f
dobre, že ŕo máš/ - /Vemám- pov/'dá, smuŕná /a/f /fúň. - Daua sem ŕo
šec/fo c/'gáňom, že nech m/ ŕo ŕu nezavadzá/ - V/'dz/s, v/dz/s, ŕa/f ŕo
dopadne, /feŕ čov/e/f nemys// na zdan/ ko/ečka/

wMestská knižnica Ruda Mórica
v Stupave vyhtásiia !!t. ročník
čitateľskej súťaže Krá/' cŕefs/tých
č/'faŕe/bs/ mesta Stupava. V stre
du 5. mája primátor mesta Stu
pava ing. Anton Daráš, stávnostne dekoroval korunkou a titu
lom Kráľovná detských čitateľov
Veroniku Chromikovú žiačku 7.
A triedy .(1)
tVelký aplauz sprevádza! vys
túpenia tanečných súborov
Modan (2) a NEWit. (3) na
slávnosti ku Dňu matiek.
*V máji začala "historická" re
konštrukcia domu na Marchéggskej ulici. (4)

Stupavská krídlovka 1999
Mesto Stupa\a. Mestské kultúrne stredisko Stupava a Malo
karpatskú osvetové stredisko v Pezinku pozývajú na S. toŕnik
prehliadky dychových hudieb. ktorá sa uskutočni v Stupave dňa
20. júna ľ999 v amfiteátri Bornik (v pnpade nepriaznivého poča
sia v K !)). Program: 15" Itod - sprievod dychových hudieb od
mestskej knižnice na nám. sv. Trojice, 16'" hod. - otvorenie prehli
adky v amfiteátri Horník.
V pogranie vystúpia: Veselá muzika. Cajla - né, Malačanka. Pežinčanka, Záhorienka; Zohoranka, Vinosadka, Sväíojurská dy
chovka.

Program kina jún, jú! 1999
Kino Život - Stupava
15.6.0 20°° - Halloween H 20 * 22. 6. o 20°° - Je treba zabiť Sekala *
29. 6. o 20°° - Dvojrole
Letné kino Borník začiatok predstavenia 21^° hod -amfiteáter Stupava
1. 7. -Život je krásny * 4. 7. - 8 MM * 6. 7. - Perníkový dedko * 8. 7. Odplata * 11.7. -Druhá, alebo prvá * 13.7.- Živelná pohroma * 15.7.
- Star Trek : Vzbura * 18. 7. - Môj sused Marťan * 20. 7. - Ako
prichádzajú sny * 22. 7.- Správa vo fľaši * 25. 7. - ED TV * 27. 7. Pasca na rodičov * 29. 7. -Ako som balil učitetku *
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