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Každý, kŕo n/ečo rob/ nap/no, vk/adá sa do
vec/ ŕe/om /' dušou, pozná ŕen zv/ášŕny poc/'ŕ
a odvahu urob/f všeŕko pre VEC. Podobný
poc/'ŕ vo vzŕáhu /(u s/ávnosŕ/am kapusŕy
kŕoré sa v ŕýchŕo dňoch "dož/va/ú šŕvrŕého
roku s vo/e/ ex/sŕenc/e" prež/'vam n/e/en /a,
a/e mnoh/' dá/š/, kŕoh bo// pr/ /c/? zrode a
spo/uvyŕvára// /ch /m/dž. Za ŕ/e roAy sm e /m
da// obsah / formu. Máme /ch pred očam/,
v/eme s/ /ch predsŕav/'ŕ! Správa o ŕom, že sú
ohrozené, že as/ nebudú vyvo/a/a rôzne
reakc/'e. Prevažova//, za čo dáku/eme, poz/ŕ/vne oh/asy. Od pochopen/a ŕážkosŕ/', kŕoré
prež/va mesŕo a naša organ/zác/a až po
ponu/<y pom ôcŕ'ná/sŕ'sponzorov pre budúc/
rok. Premýš/á// sm e / nad skráŕenou verz/ou,
ochudobnenou o n/ekŕoré aŕrakc/e, ako
napn'k/ad ohhosfro/, kŕorý n/'kdy nesŕá/ 300
ŕ/'s/č korún, ako sa nevedomky rozš/ru/e
medz/ Sŕupavčanm/. Mkdy by sm e s/ nedovo//// ŕaký hazard/ Sŕá/ "/en 25 ŕ/s/c" a n/e pre
pýchu, a/e pre pocŕu ŕomuŕo mesŕu a /eho
obyvaŕe/b^ sm e ŕ/eŕo pen/aze obeŕova// a
m/nu/ý rok do V/anoc sp/áca//.
Ekonom/cká s/ŕuác/a sa pre/avu/e všade. V
naš/ch peňaženkách, v rozpočŕe mesŕa /
ce/ého šŕáŕu. /S/c sm e s/ ŕenŕo rok nenašeŕr/7/
na dovo/enku, as/ sm e nedovo/enkova//.
Phspósob/7/ sm e sa. /Sk ŕenŕo rok v našom
m esŕe an/ nezača// /nvesŕ/čné akc/'e, kŕoré
bo// v rozpočŕe p/ánované, a/e n/e sú pok/yŕé pr/ý'mam/, m ôžem e ŕo /en vz/aŕ' na
vedom/e. V ŕake/ŕo s/ŕuác/7 sa mus/me sam/
seba opýŕaŕj čo s/ môžeme dovo//ŕ? V/'nobran/e s bohaŕou ŕrad/c/ou /e /eden rok v
Pez/nku, druhý v Modre. Sú ŕo váčš/'e a
bohaŕš/e mesŕá a predsa s/ rak náročné
podu/aŕ/e môžu dovo//ŕ' /en raz za dva roky.
7aké, aby sm e neoŕravova// so vsŕupným,
bohaŕé na program a aŕrakc/e, jednoducho
hodné svo/ho m ena a dobre/ povesŕ/.
Môžeme usŕúp/ŕ' a pr/prav/ŕ' n/ečo skromne/š/e, /en aby sa nepoveda/o. Práveže sa
pov/e - chabé, chudobné, bez úrovne, na
úpadku...

24. 9. od 8°°, od 20°° - do tanca hrajú Záhoráci
25. 9. od 8°°, od 10°° na počúvanie hrá Veselá muzika

Stupavská kototňa nemá páru
Pom aly rok uplynie od chvíle, kedy bola nová kotolňa a s ňou ! komplex tepelného hospodárstva v
Stupave uvedený do prevádzky. M esto Stupava rekonštrukciou tepelného hospodárstva chcelo per
spektívne, minim álne na desať rokov vyriešiť kardinálny problém - vykurovanie a dodávku teplej
vody do bytov a pripojených objektov. Rozsiahly a finančne náročný projekt realizovala americká
firma Johnson Controls (JCI). Od počiatku realizácie mesto a dodávateľa čakali prekvapenia v
podobe legislatívnych zmien a tým i neistoty, ktoré m enili a kom plikovali podm ienky nielen realizá
cie sam otného projektu, ale tiež i prevádzky kotolne. Postupné znižovanie štátnej dotácie " zobudilo"
užívateľov bytov, pretože im priamo siahlo do peňaženky a značne nabúralo rodinný rozpočet. Do
obdobnej situácie sa dostala i firma JCI, ktorá svoj projekt a podnikateľský zám er postavila na štá
tom podporovanom projekte EPC. Mesto sa dostalo do situácie garanta tepla a teplej vody bez
m ožnosti ovplyvniť cenovú politiku azda len v tom, že by dlh zobralo na seba. Prerušenie dodávky
teplej vody, zdram atizovalo situáciu, zdvihlo vlnu rozhorčenia. Rokovania a rozumné komprom isy zo
strany mesta zabezpečili obnovenie dodávky teplej vody. M edzitým i JCI prišiel s niekoľkým i návrh
mi ako riešiť situáciu. Od 1. septem bra sa začala vykurovacia sezóna a preto prinášam e aktuálny
rozhovor s íng. Vladimírom Nikm onom , zástupcom firmy Termoreg s. r. o., ktorý bol poverený
prim átorom mesta Stupava prípravou technického prevzatia tepelného hospodárstva do majetku
mesta. íng. Nikm onovi sme v tejto súvislosti položili niekoľko otázok.
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* P ri hodnotení tohto rozhodnutia musíme vychádzať z reálnej skutočnosti, ktorá tu existovala. V Stupave
fungovala kototňa v Cementárni, ktorá zabezpečovala teplo pre potreby závodu. Súčasne časť výroby tepla
slúžila pre vykurovanie bytov a iných objektov v Stupave. Vyrábala paru a systém vykurovania bol
postavený na báze výmenníkových staníc para - voda. Výroba pary je energeticky päťnásobne náročnejšia
ako ohrev vykurovacej vody. Cena tepla v tej dobe nebola zaujím avá pre užívateľov bytov, pretože ju doto
val štát. Po dožití tejto kotolne, nastal problém ako ďalej? Treba pripomenúť, že koncepcia bytovej výstav
by, ktorá sa v Stupave realizovala pred vyše dvadsiatimi rokmi.
(pokračovanie na strane 2)

ZASADALO MESTSKc ZASTUUfEĽSTVO

Vo šŕwŕok 9. sepŕembra sa kona/o r/'adne zasadnuŕ/'e Mesŕského zasŕup/fe/šŕva Sŕupava s
nas/edovným programom.* konŕro/a uznesený
rozbor /lospodáren/'a mesŕa a pnspevkových
organ/zác/'/' zr/'adených mesŕom za /. po/rok
7999 a sŕanov/sko /i/avné/io konŕro/óra k pred/oženým maŕer/á/om, správa o pr//7man/^
prešeŕrovan/' a vybavovaní sŕážnos% podneŕov
a peŕ/'c/'/' v podm/enkacŕ) samosprávy mesŕa
Sŕupava za /. po/rok 7999, /nŕormác/'a o ŕepe/nom hospodársŕve v mesŕe Sŕupava, správa o
č/'nnosŕ/ Mesŕske/ po/zc/'e za obdob/'e od 7.7. do
75.8.7999, vec/ma/eŕkové, /nŕerpe/ác/e, rôzne,
návrh uznes en/a. /Va rokovan/ bo// pr/'ŕomn/' /'
hosŕ/a - r/ad/ŕe/' ZŠ v Sŕupave Mgr. Cs/7/aghy a
V dňoch 24. - 25. septembra sa usku r/ad/ŕe/' OO PZ SP Sŕupava m/r P /-/urban. P/'atoční yesenný /armok s ku/ŕúrnym pro d/ŕe/' ško/y /nŕormova/ o sŕave ško/y a zač/'aŕku
nového ško/ského roku. Podrobne/š/e /nŕormágramom, ktorý bo/ vždy súčastou s/ávc/'e pr/nášame v samosŕaŕnom pnspevku. O
nostĹ Srdečne vás pozývame na toto podu;at/e, ktoré nebude náhradou za s/áv- prob/emaŕ/ke bezpečnosŕ/, spo/uprác/ s mesŕnost/, a/e štartom pr/prav na naoza/stné a skou po//c/'ou /nŕormova/ pos/ancov m/r. /tur
ban. Okrem /ného konšŕaŕova/, že v ráme/ orgave/ko/epé os/avy naše; trad/c/e a pracov/tost/, na Deň ze/á 2000. Ďakujeme za pre n/začných zm/en a opaŕren/', kŕoré momenŕá/ne
v rezorŕe po//'c/'e preb/eha/ú pr/š/o k zn/žen/'u
javy porozumen/a a pochopen/a a ver/me
sŕavu po//ca/ŕov na sŕupavskom odde/en/' í/ež
vo vašu podporu.
nebo/a akcepŕovaná pož/adavka n/ekŕorých
obe/, aby bo/o znovu zr/adené obvodné oddePave/ S/ezák, r/ad/ŕe/' MsKS Sŕupava,
/en/e v Zohore. 7ým, že /e odde/en/e v Sŕupave
s ko/ekŕ/vom
sa v /ch ra/óne n/č nezmen/7o, preŕože nadá/e/

mus/'a svo/ou č/nnosŕou obs/ahnuŕ'obvod, kŕo/ý
predsŕavu/e 72 obe/'a ph /edne/ "obchôdzke"
pre/dú 756 k/7omeŕrov. S/ŕuác/u nevyheš/7a an/
peŕ/c/'a občanov z obe/ býva/ého 0 0 PZ Zohor
Z/ož/ŕé posŕaven/'e Sŕupavy pr/rovna/ "smeŕ/sku
pre Braŕ/s/avu". 7yka sa ŕo n/e/en zázem/'a pre
d/7erov drog, a/e a/ nárasŕu krádeží a v/áman/',
kŕo/ých páchaŕe//a sú z Braŕ/s/aMy. A/a oŕázku
pos/ancov, č/ po//ca/ŕ/ nev/'d/'a a nepozna/ú d/'/erské hn/ezda v Sŕupave, konšŕaŕova/, že /eg/'s/aŕ/'va umožňu/e bezŕresŕnosŕ' v pnpade, že za
držaný má pr/ sebe /ednu dávku. Sme svedkam/ ŕoho, že do Sŕupavy s/ pre /ednu dávku
dochádza/ú k//enŕ/ ŕax/kom. 7aŕo prob/emaŕ/ka
/e však v kompeŕenc/7 špec/á/nych /eďnoŕ/ek a
do /eh práce a koncepc/'e po//ca/ŕ/ nemôžu
zasahovaŕ k dopravne/ s/ŕuác/7 a preďovšeŕAým
k nák/adne/ doprave, kŕorá zhoršu/e bezpeč
nosŕ' a ž/'voŕné prosŕred/e mesŕa sa vy/adr/7
pr/'máŕo/; kŕo/ý /nformova/ o pr/pravovanom
spo/očnom posŕupe Sŕupavy Ma/ac/ek a obce
Ve/ké Leváre s podporou okresného úradu.
C/e/ôm os/ov/ŕ' kompeŕenŕné orgány aby prob/ém n'eš/7/ komp/exne v ráme/ ce/ého okresu.
Spo/uprácu s mesŕskou po//c/'ou hodnoŕ/7 ako
prospešnú, s rým že vzh/ädom na súčasný
počeŕ mesŕsAých po//ca/ŕov - 9, by odporúča/
pn/aŕ' opaŕren/'a, aby /ch s/7u bo/o v/'ac v/'d/'eŕ!
CDo/fončen/e na sírane 3)

S t u p a v s k á k o t o ! ň a n e má pá r u
(Dokončenie zo strany 1)
Svojim charakterom a stratégiou pre
durčovala centrálne vykurovanie za
jediné m ožné riešenie. Jednoducho je
to dané koncepciou, ktorú zostáva len
rešpektovať. Aké sú iné m ožné rieše
nia? Postaviť pri každom bytovom
dome sam ostatnú kotolňu. Toto rieše
nie, vyžaduje okrem nového rozvodu
strednotiakého piynu ku každém u
bytovém u dom u predpokladá aj výs
tavbu objektu kotolne s komínom ,
ktorý musí byť pochopiteľne vyšší
ako je výška obytného domu. Tieto
kotolne je m ožné po staviť aj na
streche týchto objektov, ovšem je tu
problém s cirkuláciou vykurovacej
vody, pretože pri vyšších objektoch
by bolo nutné uloženie obehových
čerpadiel v suterénoch. Predstava
toľkých kom ínov medzi bytovkam i
v zbudzuje nielen rozpaky m edzi
esteticky vnímavými ľuďmi, ale tiež
obavy z ochrany životného prostredia.
Ďalším možným technickým riešením
je inštalácia turbokotlov priam o v
bytoch. T urbokotol, nepotrebuje
sam ostatný komín, odvetranie dymo
vých plynov je vyvedené do fasády
domu. Cena turbokotla s výkonom 24
kW, čo stačí pre vykurovanie jedného
bytu vrátane prípravy teplej úžitkovej
vody, je približne 45 tisíc Sk. V Stu
pave však počas roka prevažujú
západné vetry. V p rax ito znamená, že
splodiny turbokotlov vyvedených na
západné fasády, by znepríjem ňovali a
ohrozovali čistotu vzduchu nielen
susedom , ale i sam otným m ajiteľom
bytov, ktorí by počas prevádzky kotla
vôbec nem ohli vetrať cez okná. Na
takéto riešenie jednoducho nezískate
súhlas príslušných orgánov. Nakoniec
sa m usíte vrátiť k jediném u riešeniu k systému centrálneho vykurovania. Z
m ôjho pohľadu, na základe mojich
skúseností pri riešení obdobných
problém ov napríklad v M odre, Veľ
kom Mederi, v Petržalke, môžem zod
povedne povedať, že rozhodnutie pre
tento spôsob vykurovania vychádzal z
poznania reálnych m ožností a je
správny.

Pc/ewŕ^M oččanov ŕ pc.s7aŕ?cov vyvo/a/a cena, za Ár/orM čo/a /ŕrwa 7C/
oc/?oŕná ŕep/o a ŕep/M
prea'ávaŕ'
MŽ/va/e/'ow čyŕov. A'a y'eJwe/' s/rane
čo/a íŕáŕow garaw/oľawá cena, Ma
.s'ŕrawe ň/ čo/a ŕrAová cena.
7?ozJŕe/ we&ŕ w/w/ čo/ pr/č/not/ prerMýenŕa Joí/ávAy /ep/a. Z?o/a ŕrAová
cena reá/na?
* Problém treba vidieť v dvoch ro
vinách. Jedna sa týka výrobcu, ktorý
vychádza zo svojich m ožností za akú
cenu je schopný vyrobiť teplo, čo
všetko musí prem ietnuť do ceny te
pla, aké sú jeh o náklady. Druhou rovi
nou je zákazník, čo je on schopný
zaplatiť, ako hlboko je schopný siah
nuť do svojej peňaženky. Cenu tepla
určujú vstupne faktory a tiež odpisy.
Tie slúžia ako zdroj peňazí pre obno

vu systému, aby tento po čase neľahol
popolom . Cenu tepla, ktorá bola
stanovená terajším výrobcom a dodá
vateľom JC í, na približne 400 Sk/GJ
určili okolnosti, za ktorých bola ko
tolňa a celé tepelné hospodárstvo
mesta realizované. V nej sa prem ieta
skutočnosť, že mesto nemalo pros
triedky na realizáciu tak náročného
projektu a preto oslovila firmu schop
nú zabezpečiť financie v objeme 30
m il Sk. Firm a JCI ,vď aka svojej
tradícii a postaveniu, vstúpila do štá
tom garantovaného projektu EPC.
Získala prostriedky - pôžičku od za
hraničnej banky vo výške 30 mil Sk
(v kurze koruny voči zahraničnej
m ene, platnom začiatkom roku 1998),
zahraničná banka stanovila návrat
nosť pôžičky na päť rokov, presne tak,
ako je to vo svete obvyklé a nor
málne. Treba zvýrazniť, že firma JCI,
takúto pôžičku, pre tak neisté pod
nikateľské prostredie, aké je na Slo
vensku, získala len vďaka svojmu
kreditu. Mesto do projektu vstúpilo s
čiastkou 13 mil Sk. Investovalo do
svojho majetku, opakujem, že do svo
jho majetku, ktorý následne firme JCI
prenajalo na dobu desiatich rokov za
účelom odpisovania majetku, pretože
m esto samotné svoj majetok neod
pisuje. Znovu pripomínam , že odpisy
sú jediným zdrojom vytvorenia fi
nančných prostriedkov na splácanie
zahraničného úveru a vytvorenie
fondu pre opravu a údržbu tepelného
hospodárstva. Kde sa vlastne prein
vestovalo 43 miliónov korún? Pre
dovšetkým do vým eny rozvodov tep
la. Pôvodný systém parného rozvodu
bol nielen v dezolátnom stave, ale tiež
nepoužiteľný pre systém teplovod
ných rozvodov. Bol použitý najmod
ernejší systém predizolovaných tepel
ných potrubí. V rozpočte predstavujú
približne štvrtinu nákladov. Časť nák
ladov pohltili rekonštrukcie piatich
výmenníkových staníc a výstavba na
Ružovej ulici. Technologická časť
projektu a predovšetkým technolog
ické vybavenie kotolne je ojedinelé.
Zodpovedne môžem prehlásiť, že na
Slovensku zrovnateľná kotolňa pre
centrálne vykurovanie bytov tejto
triedy neexistuje a v Európe by sme
museli dlho hľadať, aby sme našli
obdobné technologické riešenie.
Máme skutočne nadštandardné tepel
né hospodárstvo. Uver však treba
splácať a prvá splátka bola začiatkom
roku 1999 a tu sa už prejavil pokles
kurzu koruny voči zahraničným m e
nám. Vzhľadom na vyššie uvedené
skutočnosti osobne usudzujem , že
vypočítaná cena bola reálna.

%?ša /ŕrw a a vy oyočwe .sVe čo// pov
erený pn'ŕMáŕoro/M, pW/jrav/Ypoí/A/aa^'
pre ŕec/?n;'cÁ:e prevzaŕŕe ŕepe/He/;o
Ao.spoa'ár.s'ŕva a ŕ/ež vyŕvorgM/w Aroncepcŕe ď'a/fŕeAo r/aí/en/a ŕepe/ŕiéAo
čo.spoí/ár.yŕva. Mco/n váí náw/? .spočí
va?

*M oja úloha spočíva v príprave tech
nického prevzatia tepelného hospo
dárstva do majetku mesta. Teda mesto
má záujem odkúpiť pohľadávky fir
my JCI. Ako som už uviedol, niet
pochýb o kvalite celej stavby, ktorá
predstavuje viac než štandard produk
cie JCI. Zároveň som navrhol nie
koľko variánt ako prevádzkovať te
pelné hospodárstvo v Stupave. N aj
lepším riešením je, aby mesto svoj
majetok, ktorý dalo do prenájm u pre
vzalo späť. Vytvorilo svoj vlastný
podnik tepelného hospodárstva, prí
padne spoločný podnik s nejakým sil
ným investorom, ktorý by bol schop
ný refinancovať zahraničný úver na
tuzemský úver. Firma JCI dala mestu
niekoľko veľmi tvrdých podmienok
na odkúpenie ich podielu - vlastne
zahraničnej pôžičky. H odnota tohto
podielu bola firmou JCI vyčíslená na
20,7 mil korún plus DPH vo výške
približne 5,3 mil korún. Po spätnom
prevzatí finančného podielu do m a
jetk u m esta, požaduje firm a JCI
okamžité uhradenie čiastky DPH a
ostatné splátky rozložila na m esačné
splátky v splátkovom kalendári na
dobu desiatich rokov. Samozrejme, že
firma to chápe ako pôžičku m estu a
ihneď sa poistila proti kolísaniu kurzu
koruny. Túto pôžičku zo strany JCI by
sme mohli prirovnať k leasingu tech
nologického zariadenia. Za dobu 10
rokov by mesto zaplatilo JCI oveľa
vyššiu hodnotu, ako je súčasná suma.
M esto nem á v súčasnosti žiadne
finančné zdroje ani rezervy, je
zaťažené splácaním úverov. V tejto
situácii sa ukazuje ako jediné možné
riešenie pristúpiť na spoluprácu so sil
ným finančným partnerom, ktorý by
zabezpečil uhradenie pohľadávok
firme JCI. Takéhoto partnera som
pomohol mestu zabezpečiť. V súčas
nosti prebiehajú rokovania o m ož
nosti a podm ienkach tejto spolupráce.
O tom to však m usia rozhodnúť
hlavne ekonóm ovia mesta a poslanci
m estského zastupiteľstva. V ich ru
kách je teraz rozhodnutie akú cenu za
odobraté teplo budú platiť občania
Stupavy, ktorých byty šú pripojené na
centrálny zdroj tepla. Pri všetkých
m ojich technicko - ekonom ických
variantách bolo prvou podm ienkou
dodržať zákonom stanovenú cenu

tepla momentálne 290 korún za jeden
GJ. Táto cena je reálne dosiahnuteľná
iba za podmienky, že časť majetku z
hodnoty 43 miliónov nebude zaťa
žená odpismi a odpismi bude zaťa
žená len vlastná technológia kotolne a
vým enníkových staníc, ktorá tvorí
približne 1/3 z investičnej hodnoty
technológie tepelného hospodárstva.
Odpisy vytvorené týmto spôsobom
budú slúžiť na vytvorenie zdrojov pre
údržbu zariadenia a na splatenie refinancovaného zahraničného úveru za
dobu približne desiatich rokov. Po
uplynutí tejto doby by malo prísť k
odpisovaniu zvyšnej hodnoty majet
ku, aby bol vrátený úver, ktorý si
zobralo mesto.
PreŕA/aáfáŕe /noa'e/ r/eíew/a. Oŕáz/roM
y'e, č/ .sa a'a Mp/aŕn/ŕ'/ na .SMČa.sv?ý vzŕ'a/?
we^/o - </C7?
^Sam ozrejm e, že sa dá uplatniť, ale
firma JCI k dnešnému dňu takýto
návrh oficiálne nepredložila. N am ies
to takéhoto prijateľného riešenia,
ktoré by zohladňovalo hlavne ob
čanov mesta, firma postupovala tvrdo
voči mestu, na čo doplatili občania
mesta. Oni totiž nemohli ovplyvniť
svoju závislosť na jedinom zdroji
tepla. Stali sa obeťou monopolného
dodávateľa tepla. Pri novom riešení
spolupráce s novým partnerom, mesto
si musí zabezpečiť vplyv pri určovaní
ceny tepla. Inak sa situácia môže
neustále opakovať. Pri úplnom zru
šení dotácií na teplo a uvoľnení ceny
tepla zo strany štátu, by mohol
monopolný dodávateľ určovať ľubo
voľné ceny tepla bez ohľadu na
finančné možnosti obyvateľov. Ve
rím , že poslanci m estského zas
tupiteľstva rozhodnú v prospech
občanov tohto mesta.
(rozhovor z pondetka, dňa 6. 9. 1999,

Priš!o po uzávierke
Primátor mesta informoval, že na
rokovaní dňa 7. 9. 1999 predložila
firma JCI nový, zo strany mesta
akceptovateľný návrh riešenia
prevádzky tepelného hospodárst
va mesta Stupava. Rokovania
pokračujú. O konečnom riešení
rozhodnú poslanci na mimoriad
nom mestskom zastupiteľstve.

POĎAKOVANÍM ZA "Š m Á K "
Chcela by som touto cestou, v mene všetkých účastníkov Stupav
ského širáku, poďakovať usporiadateľom za krásne dva dni prežité
na tomto podujatí, patrí im za tú velkú námahu vdáka.
A. Darášová, účastníčka S. Š.

Do pozornosti podnikateľov!
Mestské kultúrne stredisko v Stupave pripravuje na október seminár pre
podnikateľov a živnostníkov. Na seminári budú prednášať zástupcovia
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, zväzu živnostníkov a pod
nikateľov Slovenska, Národnej agentúry pre podporu a rozvoj malého a
stredného podnikania.

informácie a prihiášky: 07/ 65 93 43 12 pp. Siezák, Rác.

ZASADALO MEsrsKc ZASTÚP rsťsrvo
^Dokončen/e zo sŕrany 7)
/Vapn'k/ad a/ rým, že by abso/vova// obchódzAy
pešo. Podrobnejš/e /hŕormác/e o sŕave bezpeč
nosť a nápade ŕresŕnej č/nnosŕ/ pr/nes/eme s/
budúcom č/s/e PodpajšŕúnsAych zvesŕ/'.

Rozbor bospodáren/a mesta a
pr/spevkovýcb organ/zác/í
Výs/edok hospodáren/a mesŕa a pnšpev/(Oľýc/i
organ/'zác/'/' bo/ predmefom rokovan/ ŕ/nančnej
kom/s/e a mesŕskej rady kŕoré okrem svojho
sŕanov/ska návrh// rad konkréŕnych opaŕren/ /r
nap/nen/'u rozpočŕov s/ ŕej podobe, ako bo//'
schvá/ené. A/epr/azn/vý vývoj v prvom po/roAu
pokračuje / v ŕýchŕo mes/acocb. A/a jednej
sŕrane sú p/nené výdavky avšak na sŕrane
druhej zaosŕáva p/nen/e pnjmov. A/ajc/ŕ//vejšou
kap/ŕo/ou /e p/nen/e A*ap/ŕá/o^c/i pr/jmov - pr/j
mov z predaja majeŕku. 7ákŕo z/s/rané prosŕr/edAy bo// v/azané na /nvesŕ/čné výdavky ŕeda
z/iodnoŕen/e majeŕAu mesŕa. Zaŕ/a/'sa dan sp/ácaŕ' úver a úroky z úveru pod/ä sp/áŕAového
ka/endára a prevádz/rové ná/f/ady. /nvesŕ/čné
akc/e sú pozasŕavené. 7endenc/a ŕakéhoŕo
vývoja nabáda A opaŕmosf/ a max/má/ne/
úspomosŕ/ vo všeŕAých výdavkových po/ožAách. Ph opŕ/m/sŕ/cAom predsavzal že pr/jmy
zo sA/ádAy budú sp/nené v p/ánovanom ob
jeme, zosŕáva popasovaŕ' sa s vyše dvojm/V/ónovým rozpočfovým schodkom. Pos/anc/ v
ŕejŕo súv/s/osŕ/ scbvá//// zmeny cenn/'ka za
usk/adnen/e odpadu na sk/ádAe odpadov Sŕupava - Žabáreň, aby pos//n/// /e/ konkurenc/eschopnosŕ'a ŕrhové správan/e sa.
A/a dnešnej s/'ŕuác/7 sa podp/sa/a / ce/ková ekonom/cká s/ŕuác/a v šŕáŕe. Možno predpok/adaŕj
že ľývoj v budúcom roku bude podobný, aA n/e
horšÁ Pos/anc/ scbvá//// uznesen/e, kŕoré sa
ŕýka mesŕa / pnspevkových organ/zác//, aby vypracova// rev/ŕa//začný program, ako východ/sko pre rozpočŕy. Pev/ŕa//začný program má
v/esŕ' o Arem úspornosŕ/, opŕ/ma//zác/e predovšeŕAým A ož/ven/u č/nnosŕ/ ŕaA, aby pr/spevkové organ/žác/e bo// ŕ/nančne samosŕaŕné
a nezáv/s/é na pnšpevAu od mesŕa. Pňpravuje
sa ŕ/ež nová Aoncepc/a prevádzkovan/'a sA/ádAy /e; osamosŕaŕnen/e, nová Aoncepc/a soc/á/nebo programu - r/ešen/e mesŕsAébo sŕravovac/ebo sŕred/sAa pr/ zachovaní pr/špevku na
sŕravovan/e dôchodcov organ/začné zmeny v
mesŕskej po//'c/7 a dá/š/e zmeny Aŕoré vyp/ynú z
rev/ŕa//začnýcb programov. Mesŕo v súčasnosŕ/
prežíva jedno z najŕážžš/cb období z Aŕorébo
ŕreba nájsŕ' výcbod/sAo. Je snahou pos/ancov a
odborných Aom/s% aby r/ešen/a zoh/ádňova//
záujmy a poŕreby občanov mesŕa, Aŕoré všaA
budú obmedzované ŕ/'nančným/ možnosŕám/
rozpočŕu.

dodržaná záAonom sŕanovená /eboŕa vybaven/a
sŕážnosŕ/. A/a dve sŕážnosŕ/ do dňa výkonu konŕro/y pracovníc/ neodpovedá//. Č/'asŕočne bo/a
nesená sŕážnosŕ' anonymného sŕážovaŕe/á na
Aonan/e rod/ny Sch. - rušen/e nočného A/údu,
prevádzAu pohosŕ/nsŕva bez povo/en/a, zbromaždbvan/e vraAov a zneč/sŕovan/e verejných
pr/esŕransŕ/ev, chov drobných zv/eraŕ. /SAo
neopodsŕaŕnená bo/a Ava//ŕ/Aovaná sŕážnosŕ' na
prevádzAu pohosŕ/nsŕva bez povo/en/a. Opodsŕaŕnená bo/a vo vec/ zhromaždbvan/a vraAov a
zneč/sŕovan/a verejného pr/esŕransŕva, Ade bo/a
vykonaná a/ náprava. Za ŕoŕo obdob/e bo//
mesŕskému úradu posŕúpené dve peŕ/c/e. V
prvé; zo dňa 5.5. obyvaŕe//a u/íc Záhumenskej a
Dev/'nsAa cesŕa (87 podp/sov) poukazujú na
porušovan/e zákonov o premávke na pozem
ných komun/kác/ách - voz/d/á zo sŕav/eb S/o/kswagenu a ce/kovú dopravnú s/ŕuác/u na vyšš/e
uvedených u//c/acb. Peŕ/'c/a pod/á posúden/a
nebo/a p/ne pr/š/ušná na vybaven/e MsL/ a s
oneskoren/m bo/a odsŕúpená na Okresný úrad
Ma/acAy. V druhej peŕ/c/7 zo dňa 72.5. obyvaŕe//a Mar/anskej ž/adajú posúden/e a prerokovan/e v mesŕskom zasŕup/ŕe/šŕve akŕuá/nosŕ'
výsŕavby kana//začnej s/eŕe a opravy m/esŕnej
komun/kác/e na zosŕávajúcej časŕ/ u//ce. Zod
povedný pracovn/k v odpovedz uv/edo/, že v
roku 2000 sa uskuŕoční reAonšŕruAc/a p/ynovodu (pn's/úb SPP), nás/edne výsŕavba Aana//začnej s/eŕe a oprava Aomun/kác/e. Vzb/ádom na
z/sŕené nedosŕaŕAy ph vybavovaní sŕážnosŕ/
prednosŕAa pnjme opaŕren/a k /ch náprave.

7epe/né bospodársfvo
Pr/máŕor mesŕa /nŕormova/ pos/ancov o pr/ebehu rokovaní vo vec/ r/ešen/a ŕepe/ného hospodársŕva v mesŕe Sŕupava. Bo/ vypracovaný
ŕecbn/cAý posŕup prevzaŕ/a do majeŕAu mesŕa.
T

A/adá/ej poAračujú rokovan/a s JC/ o spôsobe a
podm/enkacb odkúpen/a. O de//n/ŕ/vnom r/ešen/' rozhodnú pos/anc/ na m/mor/adnom mesŕ
skom zasŕup/ŕe/šŕve.

Pos/anc/ cfá/ey prerokova/ŕ
A/a vedom/e zobra// správu o č/nnosŕ/ mesŕskej
po/ŕc/e, kŕorú pred/ož// náče/n/A MsP p. P.
Buchŕa, s rým, že pnprav/' rev/ŕa//začný pro
gram, z kŕorébo budú vycbádzaŕ' konkréŕne
opaŕren/a vráŕane organ/začnýcb zm/en.
Vsúv/s/osŕ/ s rozpočŕom n'ad/ŕe/'MsKS P S/ezáA
/nŕormova/ pos/ancov, že S/ávnosŕ/ Aapusŕy Deň ze/á, vzb/ádom na f/nančnú s/ŕuác/u mesŕa
/ organ/zác/e n/e je možné uskuŕočn/ŕ! Pos/anc/
vza// na vedom/e pred/ožené argumenŕy a
ponechá// na rozbodnuŕ/e n'ad/ŕe/á, č/ sa
s/ávnosŕ/ uskuŕočn/a.
Pr/máŕor /nŕormova/ o s/ŕuác/V, Aŕorá vzn/A/a po
pož/ar/ mesŕsAébo byŕového domu na u/. D/há
7247. 7enŕo objekŕ bo/ pož/arom zn/čený až po
nosné obvodové sŕeny zhore/a sŕrecha, krov a
drevený sŕrop. Šŕyr/ rod/ny pr/š// o sŕrechu nad
b/avou. S ve/kým/ ŕážkosŕám/ mesŕo b/áda/o
náhradné ubyŕovan/e pre rod/ny s deŕm/. Všeŕky
r/ešen/a sú však /en prov/zôrne. Syrový dom je
majeŕkom mesŕa, aby sa pred/š/o k jeho
dá/š/emu znebodnoŕen/u, pož/ada/ pos/ancov o
odsúb/asen/e cca 7,3 m/7 korún na jeho rekonšŕrukc/u. A/ávrh vyvo/a/ búr//vú d/skus/u, v
kŕorej pos/anc/ prezenŕova// svoje názory.
Bezoh/ádu na /ch pravd/vosŕ' / vecnosť
nakon/ec preváž// soc/á/ny aspekŕ prob/ému.
Pos/anc/ scbvá//// rekonšŕrukc/u domu, hoc/ v
s/ŕuác/V, kedy chýbajú zdroje. A/a /ch rozhodnuŕ/
sa podp/sa/ /' ŕ/ak méd/Y, kŕoré n/e práve objekŕ/vne /nŕormova// verejnosŕ' o vzn/'knuŕej s/ŕuác/7.
A/a záver rokovan/a pos/anc/ pr/ja//' uznesen/e.
A/ajb//žš/e r/'adne zasadnuŕ/e mesŕsAébo zasŕup/ŕe/šŕva sa bude Aonaŕ'dňa 28. oAŕbbra ŕ.r
pr/prav/7 -ps-
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Vybavovan/e sŕážnosŕ/'
/nŕormác/u pred/ož//a b/avná Aonŕro/órAa mesŕa
/ng. Jankov/cbová. Za /. po/roA 7999 bo/o do
cenŕrá/nej ev/denc/e posŕúpenýcb 27 sŕážnosŕ/^
z n/cb dve bo// anonymné a dve peŕ/c/e.
Sŕážovaŕe//a v n/ch poukazujú h/avne na; zneč/sŕovan/e ž/voŕného prosŕred/a, susedsAé vzŕáby dopravnú s/ŕuác/u v mesŕe a porušovan/e
podm/'enoA chovu zv/eraŕ na území mesŕa. Z
ce/Aového počŕu sŕážnosŕí bo/o 76 prešeŕrovaných a vybavovaných pracovnom/ mesŕsAébo úradu, pár'bo/o odsŕúpených na vybaven/e Okresnému úradu Ma/acAy. y p/aŕ/cb pnpadoch nebo/a zo sŕrany mesŕsAébo úradu

ľ "
____ !__________:____
A/a preŕekocb ma/oŕrakŕorov do vrchu ECCE ÍEPP/4, kŕoré sa ŕenŕo rok kona// ako prvé
Majsŕrovsŕvá ČeskoS/ovenska, bo/ pnŕomný aj popredný s/ovenský auŕomob/7ový preŕeká/;
pos/anec A/R SR J/rko Ma/chárek. Jeho pnŕomnosŕ' okamž/'ŕe zareg/sŕrova// der/ a rak nas/edova/a sponŕánna auŕogram/áda a spo/očné ŕoŕograŕovan/'e. A/apr/ek ŕomu, že podujaŕ/'e bo/o
med/a//zované, že ŕu preŕeka// / zabran/'čn/' preŕekár/, neprejav/7a záujem an/ jedna z dvoch
os/ovenýcb ŕe/ev/z/7'. N/ekedy sa d/vákom zdá, že jedna ŕe/ev/z/a je akoby o n/čom a druhá
pr/náša /en drámy a ŕragéd/e. 7a súkromná, čo je za humnám/, b/esku/ych/o reaguje na
sŕážnosŕ/ a kváz/ škandá/y ma// sm e možnosŕ'presvedč/ŕ'sa o ŕom v ŕomŕo roku už dvakráŕ koŕo/ňa, pož/ar domu na u//c/ D/bej. Škoda, že svoj/cb d/vákov ocbudobn/7a o zauj/mavú
reporŕáž, veďškandá/ov, ŕragéd/7' sm e už prejeden/'.
foŕo; Ľ. Mózová

<?

Zača! ško!sky rok
Rŕad/ie/ ZŠ v Stupave Mgr.
Cs///aghy /nŕormova/ pos/ancov mestského zastup/te/štva
v Stupave o stave ško/y a zači
atku vyučovacieho procesu. Z
jeho vystúpenia prinášame
nasiedovné informácie.
Sŕupavská ZS /e ŕvorená dvom/
komp/exm/ budov - sŕará budova
ško/y s ŕe/ocv/'čňou a d/e/nam/,
kŕorá bo/a konc/povaná ako 7 7ŕr/edna a novou ško/ou s ŕe/ocv/č/iou, ško/skou /eda/ňou, špec/á/nym/ učebňam/, zubnou ambu/anc/ou. Ško/e však cbýbayú
vonka/š/e šporŕov/'ská, čo sa
pre/avu/e prob/émam/ pr/ p/nen/
osnov z ŕe/esne/ výc/iovy. /Vová
ško/a /e posŕavená ako 22 ŕn'edna. Oí/'c/á/ne /e ško/a 33 - ŕn'edna
so špec/á/nym/ učebňam i /yz/ky
chém/e, prírodovedy výŕvarne/
výchovy, hudobne/ výchovy
nábožens/fe/ výchovy a poč/ŕačove/ fhedy (v súčasnosŕ/ sa
budu/e) v/'deo - učebne a učeb
ní na de/en/e cudz/ch /azy/fov.
V ŕomŕo šA*o/s/rom roku /e ŕu 27
ŕr/ed a 758 ž/akov. /Va prvom
sŕupn/ /e 74 ŕr/'ed s 387 ž/akm/,
na druhom sŕupn/ /e 377 ž/akov.
Súčasŕou /e /' šesŕ'odde/en/'ško/ského k/ubu der/' (ŠKO) ŕeda
druž/ny. Pre p/ynu/ý chod ško/y
je ŕreba 33 učebný č/m /e
obsadená ce/á kapac/ŕa. Z ŕýchŕo sm e vyč/en/// ce/é jedno
p o sch o d /e pre poŕreby 8 -

ročného gymnáz/'a a fým sme
urob/V/ krok spáŕj nako/ko sme
nezabezpeč/// odde/en/a ŠKD
samosŕaŕným/ pr/esŕorm/ rak,
ako ŕo vyžaduje vy/i/áška. O
výchovno - vzďe/ávac/'proces sa
sŕará 50 pedagog/c/(ýcb pracovn/kov. Chod ško/y zabezpečuje
7 7 správnych zamestnancov a 8
pracovn/kov ško/skej jedá/ne.
Ce/ková p/ocha ško/ských bu
dov je vyše 78 000 nf.
O výs/edkoch ško/y sm e už na
sŕránkach časop/su /nŕormova//.
Vstupujeme do nového ško/ského roka s predsavzaŕ/am/
zvýš/ŕ' kred/í sŕupavskej ško/y a v
z/ož/ŕých ekonom/ckých podm/enkach zabezpeč/f vysokú
úroveň vyučovan/a s c/e/bm,
dos/ahnuŕ' čo naj/epš/e výs/edky
ž/akov. Zamera// sm e pozornosf
na výuku cudzích jazykov; chce
me pokračovaf /' s var/'anŕou
rozš/reného vyučovan/a cudzích
jazykov v 3. až 9. ročníku. 7u je
možnosť aby sa ž/ac/ jeden
jazyk nauč/7/ dobre (za 7 rokov) a
druhý č/asŕočne (3 roky). /Va
druhom sŕupn/ sa zamer/avame
na pos/7nen/'e výučby s/ovenského jazyka, maŕemaf/'ky a /yz/ky. V spo/uprác/ s Mesŕským
ku/ŕúrnym sŕred/skom Sŕupava
chcem e zabezpeč/ŕ výuku práce
s počíŕačom ako pov/nného
predmeŕu.
Moj/m osobným zámerom dar'

defom možnosf získa ŕ' ŕe/esnú
zďafnosŕj pr/esŕor pre /ch pňrodzený zmyse/ pre akŕ/'vny
pohyb, vyp/n/ŕ'/m vo/hý čas hodnoŕnou a p ro sp ešn o u záuj
movou č/'nnosfbu. Od sepŕembra začína pr/ našej ško/e pósob/'ŕ ško/ské šporŕové sŕred/sko
(ŠŠS) v hádzanej s 3 odde/en/am/ a keď sa podarí dohoŕov/ŕ'
po/rebnú dokumenŕác/u ofvoríme /' ŠŠS vo ŕuŕba/e za ŕ/a/s jed 
ným odde/en/m. /Vadv/ažeme rak
na s/ávnu šporŕovú ŕradíc/u,
kŕorú Sŕupava prežíva/a p red
n/eko/kým/ rokm/. 7oŕo moje
ús/7/e naš/o podporu u predsŕav/ŕe/ov mesŕa, šporŕových
k/ubov /' rod/'čovskej verejnosŕ/.
Som presvedčený, že s /ch p o d 
porou dokážeme vybudovaŕ'kva//ŕnú hráčsku zák/adňu.
/Vemóžem ob/šŕ' prob/émy ekonom/ckého charakŕeru, je zbyŕočné nar/ekaŕ' nad prob/émam/,
kŕoré ŕráp/a ško/u n/eko/ko rokov
a ku kŕo/ým sa dnes pr/dávajú
bežné prevádzkové prob/émy. V
ŕomŕo sm ere s/ ve/m/ váž/me
pom oc rod/covskej verejnosŕ/,
n/'ekŕo/ých podn/kaŕe/ov a m es
ŕa. Ško/a sa bude snaž/ŕ'prezenŕovaŕ' čo naj/epš/e p red rod/'čovskou /' sŕupavskou verejnosŕou, aby sa obnov// ŕen ŕrad/čný vzŕáh verejnosŕ/ ku ško/e,
ako k /nšŕ/ŕúc/7, kŕorá vzde/áva a
vychováva budúcu generác/u
občanov mesŕa a šŕáŕu.
-ps-

Spoločenská hnmiha
Matej Petrovič
Adam Kaprálik
Samue! K.aprá)ik

Ján Pecsuk
V ladim ír Pecsuk
D ominika G eršičová
D iana K atupková
Vitiam Sloboda
M onika Turanská

Ján Lachkovič
Emit Švarba
Roman Kovačovský

Iníormácía o odpredaji bytov
Z ástu p co v ia firm y D U SPA M A predložili na rokovanie M sZ inform áciu o stave rozpracovanosti a prípravy preda
j a obecných bytov m esta Stupava. Zo správy prinášam e niektoré inform ácie. N a bytový dom na B ezručovej
9 94/23, 24 (40 b y to v ý ch jed n o tiek ) existuje projektová dokum entácia, pozem ok je nevysporiadaný, preto dom nie
je zap ísan ý na liste v lastníctva m esta. O bjekt nie je m ožné odpredať a vybavenie vlastníckych práv k pozem ku
rieši m estský úrad. N a objekt B ezručova č. 958 (4 b.j.) chýbala inform ácia o nadobúdacej hodnote objektu. Po
v y jad ren í m in isterstv a financií boli stanovene ceny a v októbri nájom covia obdržia návrh kúpno - predajnej zm lu 
vy. P roblém y p retrv áv ajú s pozem kom pod objektom na Školskej č. 615/3 (12 b.j.). N a ul. Z dravotníckej je
p rip rav en ý k o d p red aju objekt č. 955, 954, 953, 990, pričom sa vyskytli kom plikácie zo strany nájom cov, ktoré
po zd ržali odpredaj. O b jek t č. 991 sa odpredá do konca októbra. K bytovým dom om na B udovateľskej ulici firm a
ešte neo b d ržala v y p raco vanú projektovú dokum entáciu, preto nem ôže pripravovať ich odpredaj. N iektoré o b jek 
ty a b y ty napr. na H lavnej ul., K alvárskej a Dlhej neboli M sZ Stupava schválené na odpredaj. T reba však p o v e
dať, že objekty, ktorých odpredaj bol schválený a súčasne sú k nim podkladové m ateriály pripravené, sa p o stu p 
ne o d p red áv ajú , po zd ržanie odpredaja zapríčiňujú "n o v é" nároky nadobúdateľov bytov do osobného vlastníctva,
ktoré sú často k rát i v rozpore s platnou legislatívou.
- podľa m ateriálov z M sZ -

Termínový ka!endár majstrovských zápasov
!V. !igy 1999/2000
8.
9.
10.
11.
12.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

19. 9.
26. 9.
3.10.
10.10.
17.10.

o
o
o
o
o

153°
15^°
15°°
15°°
14^

FK Stupava - SFK Jabtonec
FC Záhorská Ves - FK Stupava
FK Stupava - TJ Baník Pezinok
FK Jabloňové -FK Stupava
FK S tupava-F C Modra

Program kina Život
3.10. 18°° Charakter, 5.10. 20°°
Matrix, 10.10. 18°° Desať vecí,

ktoré na Tebe nenávidím, 12.10.
20°° inštinkt, 17.10. 18°° Kiopa-

nie na nebeskú bránu.

a Veronika Lachkovičová
Ján Kocián
a Božena Krtilová

Zmena programu vyhradená!
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