MESAČNÍK O STUPAVE A STUPAVCANOCH
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^VYDÁVA MESTO STUPAVA

Zámocký park v Stupave je sku
točne miesto, s ktorým sa môžeme po
pýšiť pred hocijakou návštevou. Dlhé
roky ukrytý pred žiakmi a vandalmi,
ako súčasť areálu domova dôchodcov,
bol chránený a možno aj vďaka tomu
zostal v takejto slušnej podobe.
Otvoreniu parku predchádzali obavy a
ukazuje sa, že opodstatnené, práve z
vandalstva, bohužiaľ, občanov Stupa
vy. Oáza ticha, prekrásnej prírodnej
scenérie , ktorú občania vyhľadávali
pre prechádzky sa postupne mení.
V lete na lavičkách nebolo žiadnou
zvláštnosťou vidieť fetujúcich mla
dých ľudí, prekvapením bola aj dvo
jica, ktorá sa rozhodla pri rybníku
stráviť dovolenku aj s ubytovaním.
Vodu rybníka veselo využívali aj
bezdomovci, pravdaže na uspokojenie
svojich hygienických potrieb,
ísť s malými deťmi na prechádzku do
parku sa stáva pre rodičov hororom.
Raz sú to cyklisti, ktorí súťažia, kto
bude prvý a najviac napráši, potom
psi bez vodítka a náhubku. Musíte
byť v strehu a vaše ratolesti sa aspoň
naučia opatrnosti.
Rybník sa stal pre mnohých aj zdro
jom ľahkej obživy a tak tu lovia, čo sa
len dá. Nehovorím o deťoch, ale sú aj
takí, ktorí s úlovkom počítajú na
večeru.
Ťažko povedať, či predstava a zámer
o využití parku na rekreáciu je totož
ná so skutočnosťou.
Všetko má svoje pravidlá, aj parky,
ktoré majú byť oázou pohody, musia
mať svoj poriadok, aby sa nezmenili
na džungľu. Nie ako prales, ale ako
miesto svojvôle tých, ktorí sú silnejší,
arogantnejší a hlúpejší.
A hovoriť o tom teraz vôbec nie je
skoro. Príde jar, oteplí sa a v parku
zavládne... / necháme sa prekvapiť ?/
-ps-

ZDARMA

Musel to byť veľký chudák a ešte väčší odvážlivec, keď
si po vianočný stromček zašiel do Zámockého parku.
Vybral si smrek. Ešteže nevytal nejaký úctyhodný pla
tan. Redakcia Stupavan-u sa rozhodla tomuto chudá
kovi, ak sa prihlási, venovať umelý smrek k budúcim
Vianociam.

Zasadalo mestské
zastupiteľstvo^:
Dňa 21.12. 95 sa v Dome
techniky konalo zasadnutie
mestského
zastupiteľstva.
Rokovanie otvoril a viedol
primátor. Poslanci
prijali
program rokovania s nasledo
vnými bodmi : - návrh roz
počtu mesta na rok 1996., návrh všeobecne záväzného
nariadenia o dani z nehnu
teľnosti pre rok 1996.,- návrh
všeobecne záväzného naria
denia o prevode bytov a neby
tových priestorov z vlastníct
va mesta Stupava na iné
osoby., - majetko-právne veci.
Prítomných bolo dvadsať dva
poslancov .
Rozpočet mesta na rok 1996
Rokovanie k tomuto bodu
uviedol predseda finančnej
komisie Ing. J. Beleš. Konšta
toval, že predložený návrh bol
prerokovaný
vo
finančnej
komisii a v mestskej rade a
po zapracovaní úprav a pri
pomienok je v tejto poslednej
forme predložený na preroko
vanie mestskému zastupiteľst
vu.
Rozpočet je postavený ako
mierne prebytkový.
Potom
komentoval jednotlivé kapito
ly rozpočtu, ku ktorým sa
priebežne viedla diskusia.
Na rokovaní sa zúčastnil
aj gen. riaditeľ a. s. Cevaser
vis, ktorý predložil zastupi
teľstvu požiadavku, aby sa
vysporiadali vzájomné vzťahy
medzi mestom a a.s. Cevaservis vo vzťahu k pozemkom,
na ktorých
stojí skládka.
Uviedol, že pozemky sú ma
jetkom Cevaservisu, mesto na
týchto pozemkoch vybudovalo
skládku ako podnikateľskú
činnosť. Cevaservis žiada od
mesta nájomné za užívanú
plochu stým, že v budúcnosti
ponúka i ďalšie formy vzájo
mnej spolupráce alebo uží
vania tohto majetku / napr.
spoločný podnik a pod./ Záro
veň predložil dve alternatívy
nájomného. V prvej sa uvažuje
s nájomným vo výške 6 mil.
Sk za jeden rok v mesačných
splátkach. V druhej alternatíve
sa uvažuje s jednorázovou
splátkou vo výške 4,5 mil Sk

za rok a to do konca
januára 1996.
Poslanci sa v dis
kusii vyjadrovali k
problematike nájomné
ho prevažne zhodne. Požia
davku Cevaservisu hodnotili
ako neúmerne vysokú vzhľa
dom na investície mesta, ktoré
boli vložené do tejto ekologic
kej stavby i s ohľadom na to,
že ide o neblahé dedičstvo,
následkom ktorého sú sústav
né problémy so životným
prostredím občanov žijúcich
predovšetkým v tejto časti
mesta. Neobstál ani argument,
že skládka si na " seba"zarobila, že mesto z „iných
peňazí" do skládky neinvesto
valo. Z príjmov zo skládky
boli realizované i ďalšie eko
logické stavby - kanalizácia,
vodovod
a
predovšetkým
stavby nutné k prevádzkovaniu
skládky. Niektorí poslanci v
diskusii ostro odmietli takúto
požiadavku a apelovali na
morálku a zodpovednosť voči
Stupave a jej obyvateľom.
Vzhľadom na to, že z právne
ho hľadiska je majiteľom
pozemkov, na ktorých mesto
prevádzkuje skládku a podni
ká, skutočne a. s. Cevaservis,
niektorí poslanci upozorňovali
na nutnosť rešpektovať vlast
nícke vzťahy a z nich vyplý
vajúce práva, teda v tomto
prípade i nárok vlastníka
pozemkov na nájomné. Pro
blémom nakoniec bola výška
nájomného,
ako
výdavok
mesta, ktorý musí byť schvá
lený v rozpočte mesta Vzhľa
dom na zložitosť problematiky
poslanci
odsúhlasili,
aby
problém
bol
prerokovaný
najprv vo finančnej komisii,
mestskej rade a v zastupiteľst
ve a to do konca prvého polro
ka 1996.

O dani z nehnuteľností
Pre upresnenie rozpočtu mesta
na rok 1996 bol o prednostne
prerokovaný návrh o dani z
nehnuteľností pre rok 1996.
Zákonná úprava- novelizácia
zákona bola uplatnená v tomto
návrhu a celé znenie schvále
ného VZN prinášame v prílo
he. Predpokladný príjem z
daní z nehnuteľností pre rok
1996 predstavuje čiastku 3,9
mil Sk.

Rozpočet prijatý
Po diskusii a návrhoch úloh a
opatrení k rozpočtu bol roz
počet prijatý s rozpočtovou
rezervou 1,97 mil Sk.
O prevode bytov
a nebytových
priestorov
Návrh bol prerokovaný v
bytovej, sociálnej a zdravotnej
komisii a konzultovaný s
právnikom mesta. Mestská
rada doporučila návrh schvá
liť. Poslanci VZN schválili. O
ďalšom postupe pri predaji
bytov a nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta vás bu
deme informovať.
Záver
Po prerokovaní programu
primátor poďakoval prítom
ným za celoročnú poslaneckú
prácu v prospech mesta a jeho
občanov a zaželal poslancom
veľa úspechov tejto činnosti v
roku 1996. Za prítomných
poďakoval za prácu primáto
rovi zástupca primátora Ing.
Kalivoda.
Primátor pozval prítomných
na stretnutie pri príležitosti
štátneho sviatku SR a roko
vanie ukončil.
Najbližšie zasadanie mestské
ho zastupiteľstva sa uskutoční
dňa 8.2. 1996.
-ps-

Mimoriadne
za
sadnutie mestské
ho zastupiteľstva
Primátor mesta zvoiai dňa
10.1. 96 mestské zastupi
teľstvo na mimoriadne zasa
danie. Predmetom rokovania
bolo stanovisko zastupiteľstva
k návrhu zákona národnej rady
Slovenskej republiky o územ
nom a správnom členení SR.
Primátor informoval poslan
cov o krokoch, ktoré podnikol
spolu so starostami v obvode
Stupava v tejto záležitosti. V
návrhu zákona sú zriadené v
rámci Bratislavského kraja
okresy / Bratislava, Malacky,
Pezinok, Senec a Šamorín/ a
Stupava podľa tohto návrhu

bude patriť do okresu Malac
ky. Proti tomuto návrhu
predložili starostovia okoli
tých obcí stanovisko, v kto
rom s takýmto členením
nesúhlasia a navrhujú, aby sa
zriadil
okres
Bratislavaokolie.
Poslanci na rokovaní súhlasne
podporili túto iniciatívu s tým,
že poverili primátora, aby v
tejto veci jedna! s kompetent
nými orgánmi. Niektorí sa
vyjadrili i k zákonu a
nesúhlasili s pripravovaným
územno-správnym členením,
kedy má byť na Slovensku
zriadených 8 krajov a 68
okjresov. Vznik nových admi
nistratívnych centier - úradov
bude predstavovať obrovské
náklady zo štátnej pokladnice
a peniaze sa nedostanú tam,
kde sú oveľa potrebnejšie v
rezortoch školstva, zdravotníc
tva, sociálnych vecí.
Poslanci nakoniec od
súhlasili uznesenie, v ktorom
vyjadrili nesúhlas s návrhom
zákona a navrhli zriadenie
okresu Bratislava- okolie.
-ps-

Vysledok rokovania
Primátor Stupavy a
starosta Ivánky pri Dunaji p
Legrádi, ktorí zastupovali obce
a mestá okresu Bratislava vid
predložili ministersvu vnútra
stanoviská k návrhu zákona
NR SR o územnom členení a
správnom SR. Na rokovaní s
riaditeľom sekcie verejnej
správy JUDr.Bečicom, bol
okrem iných aj primátor mesta
Bratislava Dr. Kresánek, ktorý
podporil
toto stanovisko s
tým, že okres Bratislavaokolie je vhodným prepojením
a zázemím hlavného mesta
ako rekreačná, turistická a
poľnohospodárska
zóna
a
Bratislava zase predstavuje
prácu pracovné príležitosti,
pre mládež školy a vzdelanie,
dopravné prepojenie a je teda i
prirodzeným
administratív
nym centrom pre túto oblasť.
Komisia návrh posúdila a
uznala argumenty a dôvody v
prospech zriadenia okresu
Bratislava- okolie. Komisia
doplní vládny návrh zákona
tak, aby v
Bratislavskom
kraji bol zriadený okres Bra
tislava- okolie. O konečnom
znení zákona rozhodne parla
ment.
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^Z27 6eZH z?evyeďzeL?a, že ve ^upapye
je ŕoiAro fjYmovýoA
Av/'ezď.
^/eďovaý
čezz j o r o ^ a z a <SArov3i2M

Áazneru á áovye^r je
á j 2 e ŕ v c & j T 3 j ^ . áaárj'ájŔ r

ýo ^?06/edne n^azovaT/',
co M zminozezn^az?^
ze7ez?á ^ Avzzavzí yaJí
zo7e oAočízz'ua joo <%HJ3áyy'(?,
čá zao^ozza
z?a zzervy z ŕeAo
^ zzaáľ 7udé Z?zaA'. Ja zayK/áa
vo7aja^ru oAzzíferu / T^Mo
z26^?ž?^L?, zz^Mo z?eoďpadeu, čfo ^ u p ary
^roZy oza/ ďo^eu z?e/aÁy
zmznozazn^áz?
cďgyďe* F jpuaoeza. ^eza
znože ďo/7^ a zzepoc^odzz
ZúM 6a zm' Z2a ŕezn, za
zzaáľ 7zzčfe, ^rez7 zažŕZŕ
vo/z? u, rzj6Áre ŕazzAy;
oAzTp^ovú epiďémzu a/
ArupozzoFíz jprŕvaízžaciH
,6ízve^'oeoďo^nzJ!/a6
žádzzý zsoz* z?ez/ozoz
J^re^a/ ez?éza 6ezn
06ýazza z?epo^ro;ž2á, ^reý
Zyuo ŕo zHJzaoj^dn/
za6edáz2/ zzaázbA jpoiKAaz?<3H. Tretru Aaŕ ^0
fHZ%j&H<3áľá v ŕ ám az n pT/dne, iďezH 6a ŕáin
^TH&ziHŕ, zzeoA FH ýrooAzz jcod ^roz2^ro7ú 6VOjzc^z voTzoú.
ŕaza pocuvázH, že za6 ezzézn
ýaza Aore, vy6o^ro ^raza
zzvc z?eďo7eo^* rczáoďZŕ,
že ŕmďezne jo<3%rŕŕ ďo
zzovéAo o^rre6í7 J^fauaoÁy. JS/ewzn o/zn roje,
a 7 e j a ýuáán azzi z?ej6eza ŕaJSr 6^aza ja^r
ZHOO

Če^O
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T*u L?ž Zyuo ŕo7&*o V6eTýaÁýoA zzovoŕ, V6e7zja^réAo Aozze73á 7 u d s ^
že Hž r o j e zzajeďez?
ž?'voŕ nŕazn a/ ďo6ý.
á?a^u zz^odďaza 6a,
j?režýem a/ ŕúŕo zmez?u. jE72ám /*L?rý rozzzý67azn. oovŕýcAJkfaízao^rao^ Z?udú ^ upavčaz?<? AVeďáŕ. 7ľóz?c ŕ?ud e z n e p r e o jv e z ? ý o v a z ? x

ýaza, ^ľaza 6zne zMáreďy
zzeo^odzzT/', jňrďŕ? gzne
zzzÁreďF z?ic zzeAVe^iz' a
^ež a/ zzvo z!azzaá/z'. # e Kón Jírezy ňo yyzny"R/ŕ?H, v Aerŕ?/ áHapye
F<a ŕo Ľz*oázz'HC , aVe
Vuďozn ŕc žáďŕrŕ a&p6*072 Z20čf0Z!0^0. F'OZZiZO
J7H/ďH ŕázn Á"ďe Z27C
zzozz^ Árďo
Z?Uífo zno<?Oý FOCÁ^O VjKf?UďOVát^
co ^o^oza o ^ z ? o ŕyzn
v oAre^'.PYázn ezzäm
-ŕaÁá v%aÁ*opá F%áZ2io<3
jría^rje v e ^ ŕ ^ á v /o . <3o?
z?zAľá^ zMárázn.
#ov7zn eáľZ?'
čo z?<a-

prvej písomnej správy o Stupa
ve.
Primátor j u prvýkrát použil pri
slávnostnom
odovzdávaní
pamätných medailí pri príleži
tosti 725 výročia prvej písom
nej správy o Stupave.
-lach p ri/
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Súčasťou obrannej stratégie
Československa sa v prvej
polovici tridsiatych rokov stala
výstavba pohraničných opev
není. Na Slovensku sa opev
nenie sústredilo výhradne na
hranice s Maďarskom. Podľa
programu
opevnenia
jeho
riaditeľ generál Husárek počí
á á a j^o^TazíoozH, ýoď a
tal vybudovať na dohiom toku
%yzn FŕL%?á^Fj%yzn joo- Moravy súvislé opevnenie.
ďaz!/j á&y <?zne znzľeZ;' Počítal s 20 guľometnými
o^rroF
oáro- pevnôstkami a asi s 270 objekJ!z ZTŕazn a/ Z2é, aVe tami na 50 km línii dolného
7Z20Ž0ZH0 Z yý á[pO^O/ŽM toku Moravy s ukončením pod
áá[pon ^ %yzn, že <ŕo Devínom. Napriek tomu. že
zzeZ?ude je/zb^ o^yM. časť vojenských teoretikov sa
postavila proti tomuto zámeru
#eZ?L?ífe čo zHoo,
zzap7a<yý, ŕez?^ra ďeÁra, vláda výstavbu opevnení
aVe ááTpozž &Hďezne schválila v júni 1936.
v/'oďzeč, co <szae 67 zvo- Obsadenie Rakúska v r . 1938
podnietilo urýchlenie prác na
izTí'.
Fozn zHoTzeu výstavbe opevnení na dolnom
ďo//^ R^ľHŕeoHý jzMzno- toku Moravy. Štandardným
zeznFí<3Z!, 6 ŕyzn r y typom bunkra sa stal „ ropík „
F7ne 67 _pozaďzŕ/ŕ...
/ zo skratky ROP - riaditeľstvo
^^zŔyATná operačných prác/ - mal dve
guľometné
strieľne,posádku
pre 7 mužov a strop o hrúbke
V L e te ^
--minimálne 60 cm.
V závislosti na výstavbe opevňovacieho komplexu sa pre
javila i konjunktúra priemyslu
Pre slávnostné a repre kameňa a cementu, čo pozitív
zentačné úlohy mesta Stupava ne ovplyvnilo dopyt po cemen
bola
vyhotovená
insígnia- te zo stupavskej cementárne,
primátorská reťaz. Je to origi cena jedného objektu sa pohy
nál akademického sochára bovala okolo 60 tis. Kč.
Jozefa Barinku zo Záhorskej Priebeh vojny dal za pravdu
Bystrice. Patrí k symbolom oponentom statickej obrany.
Bunkre zostali ako nemé pa
mesta Stupava.
Na insignii je platný znak- erb mätníky- betónové monštrá,
mesta. Po ľavej strane je na dnes vhodné len na sklad ze
kovovej lunete reliéf zobrazu leniny.
júci svätého Rócha - patróna / spracované podľa „Záhorie
Má stu, po pravej strane je 5/94, autori: P. a M. Juzovci/
reliéf ryby s tíčikom a kvet
ľanu - symboly z novšieho
ľux/
erbu Stupavy. Reťaz je z pozlá C č % t ŕ u á /
teného bronzu. Tvorí ju tridsať
tri kusov obdĺžnikových ohni
viek pospájaných do reťaze.
Kráľovské cesty majú v
Insígnia bola vysvätená a
odovzdaná do rúk primátora hierarchii ciest privilegované
Ing. Daráša dňa 9. októbra postavenie. Záhorím prechád
1994, vdp. farárom F. Miku- zali kráľovské cesty už v 14.
storočí. Kráľovská cesta
lom na záver osláv 725 výročia

vedúca z Bratislavy cez Holíč
a Skalicu na Moravu bola v 18.
storočí prebudovaná. Kráľov
ská cesta prechádzala z Brati
slavy cez Lamač, Záhorskú
Bystricu do Stupavy. V roku
1783 bola dobudovaná nová
trasa cesty zo Stupavy priamo
do Malaciek, vyhýbajúca sa
okolitým osadám. Tým stará
vetva kráľovskej cesty prechá
dzajúcej zo Stupavy cez Zohor,
Láb, Plavecký Štvrtok do
Malaciek stráca na význame.
Naprieč Záhorím viedli dve
poštové cesty. Jedna z nich
bola totožná s kiáľovskou
cestou Bratislava-Holíč, pokra
čujúca do Bma. Poštové stani
ce na tejto ceste boli Stupava,
Malacky a Moravský Sv. Ján.
Okrem toho z hľadiska vojensko-strategického boli v 18.
storočí budované i vojenské
cesty, najdôležitejšia z nich
bola cesta z Bratislavy cez
Stupavu.
Malacky,
Veľké
Leváre, Moravský Sv. JánKúty do Holíča, ktom zdvojo
vala cesta z Bratislavy cez
Stupavu, Lozomo, Pemek.
Rohožník, Studienku, Šaštín.
Petrovu Ves do Holíča.
Kráľovská
cesta
StupavaMalacky bola dokončená v r.
1783 a budovala sa s tehlo
vými priekopami a s mostíkmi
na odtekanie vody. Jej povrch
bol štrkový.
/ podľa VI. Petroviča, Záhorie
6/94/
po^6x/
# t^ & tx ^ u y t/c < ŕv
v magistrátnych protoko
loch mesta Skalice je z roku
1849 zaujímavý zápis o kore
špondencii Hurbanovho dobro
voľníckeho zboru s mestom
Skalica. Okrem iného je tu tiež
list zaslaný zo Stupavy. Veliteľ
zboru
slovenských
dobro
voľníkov, ktorý podliehal pod
velenie rakúskej armády ako
Slowakische Freiwiliger Corps,
barón Lewartowski, ktorý v
tom čase sídlil v Stupave,
posiela! dlžné peniaze za uni
formu skalickému krajčírovi.
Zaujímavé je, že ako odosiela
teľ listu je uvedený K.K.
Oberkomando der Slow Frey
Corps., teda Hlavné veliteľstvo
zboru
slovenských
dobro
voľníkov a list je zapečatený
pečaťami zboru .
/podľa : Naše Záhorie,4/95, P.
Hallon/
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Nové daňové priznanie k dani z nehnu
teľnosti si podáva občan, ak mu vznikne nová
daňová povinnosť alebo ak mu nastala oproti
minulému roku zmena v okolnostiach rozhodu
júcich pre vyrúbeme dane.
H ačivá si možno vyzdvihnúť na mestskom
úrade až koncom januára 1996. nakoľko bola
oneskorená tlač a tým aj distribúcia. Z uvede
ných dôvodov bola zmenená i lehota na podanie
daňového priznania do konca mesiaca február
1996
Zákon 317/92 Zb. o dani z nehnuteľnosti bo! v
decembri 1993 novelizovaný zákonom č.
279/95 Z.z. a zmeny, vyplývajúce z tejto novely
sú zakotvené vo VZN č. 28 o dani z nehnu
teľností na rok 1996, podľa ktorého budú dane
v našom meste vyrubované / úplné znenie VZN
v prílohe/.
Chceme upozorniť tiež na okoinosť pri vý
počte dane zo stavieb u rodinných domov, kde
sa v minulosti odratávalo z výmery stavieb,
tvoriacich príslušenstvo k hlavnej stavbe 16 m2,
že toto už citovaná novela k zákonu o dani z
nehnuteľnosti neumožňuje
Takže daňovníkom, ktorí si v pôvodnom
daňovom priznaní odrátati uvedenú výmeru,
vzmkne od r. 1996 nová okolnosť pre vyrúbe
me dane a sú povinní v zmysle zákona o dani z
nehnuteľností podať nové daňové priznanie.
Nakoľko v zmysle novely zákona sa upravujú
sadzby dane, zašieme všetkým občanom pla
tobné výmery na rok 1996 i s poštovou pou

kážkou na uhradenie dane Daň bude možné
zaplatiť i priamo do pokladne MsU.
Zároveň prosíme občanov, aby priš!i daň
zapiatiť až po obdržaní piatobného výmeru
a to v úradných hodinách.
Ďalšie informácie Vám poskytne p. Koreňo
vá.p Čelovská na t Č 5934 503.
D Koreňová
ref odd. daní a poplatkov
V šeob ecn e záväzn é n ariad en ie č.28
Mestského zastupiteľstva v Stupave,pre uplatneme
zákona Národnej tadv Slovenskej republiky č. 3 17/!992
Zb.
o
dani z nehnuteľností
v znení neskorších predpisov,
ua rok !996
Mestské zastupiteľstvo v Stupave v zmys!e § 6 odsek !
zákona SNR č. 369/!990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a doplnkov
vydáva
pre mesto Stupava ako správcu tejto dane nas!edovné
všeobecne záväzné nariadenie
í.
Daň z pozem kov
Č lánok i.
1. Daňovníkom dane z pozemkov je v!astník pozemku.
Pre daňovú povinnosť je rozhodujúce, kto je ako vlast
ník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností.
2. Ak v!astník pozemku prenechá! pozemky do nájmu
fyzickým a!ebo právnickým osobám, je daňovníkom
nájomca, ak nájomný vzťah trvá a!ebo má trvať najme
nej 5 rokov a je evidovaný v katastri nehnuteľností ako
nájomca.
3. Pri pozemkoch spravovaných Slovenským pozemko
vým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca
bez ohľadu na dižku trvania nájomného vzťahu a na to,
či je nájomca zapísaný v katastri.
Ak hranice pozemkov nie sú vyznačené v teréne alebo v
katastrálnych mapách a!ebo ak sú zlúčené do väčších
ce!kov a pozemky užíva iná osoba ako vlastník, daňov
níkom je ten, kto pozemky skutočne užíva.
4. Pri náhradných pozemkoch vyčlenených z pôdneho
fondu užívaného právnickou osobou, ktoré boli pridele
né na ohospodarovanie fyzickej osoby do vykonania
pozemkových úprav je daňovníkom táto fyzická osoba.
/ pokračovanie/

5. Ak nájomca pozemku nie je sám daňovníkom, ručí za
daň.

0 ,2 0 Sk za záhrady u všetkých PO, ktoré nemajú sídlo
v Stupave a FO, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Stupave

6. Ak nemožno určiť daňovníka podľa vyššie uvedeného,
je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

0,1 0 Sk za zastavané plochy a nádvoria

7. Na určenie osoby daňovníka je rozhodujúci stav k
Ljanuáru bežného katendárneho roka
Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov,
vyrúbi sa daň daňovníkovi,určenému dohodou spolu
vlastníkov,inak tomu spoluvlastníkovi,ktorého správca
dane vyzval na podanie daňového priznania. Pokiaľ
niektorý zo spoluvlastníkov daňovú povinnosť splní, má
nárok na vysporiadanie sa so spoluvlast níkmi.

Čiánok 2.
1. Zákiadom dane u pozemkov orná pôda, chmeľnice,
vinice,ovocné sady a trvalé trávne porasty je cena pôdy
bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v
m^ a ceny pôdy zistenej za 1 m" odvodenej od bonitovaných
pôdno-ekologických jednotiek podľa platných
cenových predpisov.
Ročná sadzba dane u týchto pozemkov, okrem trvalých
trávnych porastov sa určuje vo výške 0,75 % základu
dane.
Ročná sadzba u trvalé trávnych porastov je 0,25 %.
2. Základom dane u pozemkov - lesné pozemky, na
ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané vodné plochy je cena
pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v
m2 a ceny pôdy zistenej za 1 m2 podľa platných ceno
vých predpisov.
Ročná sadzba dane u týchto pozemkov sa určuje
0.25 % zákiade dane.

Č!ánok 3.
Základom dane u pozemkov záhrady, zastavané plochy a
nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je celková
výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2.
Na určenie druhu pozemkov, ich výmery á ceny je roz
hodujúci stav k l.januáru zdaňovacieho obdobia.

1. Základná ročná sadzba dane z pozemkov za každý i
začatý m " pozemku je : 0,10 Sk za záhrady u FO trvalé
bývajúcich v Stupave a u PO so sídlom v Stupave,

0,10 Sk za ostatné plochy
Ročná sadzba dane z pozemkov /mimo ostatných plôch,
ktoré sa nachádzajú mimo zastavaných častí obce/ sa
násobí koeficientom podľa počtu obyvateľstva 1,6.
2. 2,- Sk za stavebný pozemok Táto zsadzba dane sa
násobí koeficientom 1,6.
Stavebným pozemkom pre účely tohto zákona sa považu
jú nezastavané pozemky určené na zastavanie rozhod
nutím o umiest není stavby alebo stavebným povolením
vo výmere pozemku, na ktorý sa rozhodnutie vzťahuje, a
to až do vydania kolaudačného rozhodnutia.

Čiánok 4.
{.Predmetom dane z pozemkov nie sú:
- časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané
stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb - pozemky
slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré sú v
správe alebo nájme rozpočtovej alebo príspevkovej
organizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany SR, Mi
nisterstva vnútra SR, Ministerstva dopravy, pôšt a tele
komunikácií SR a Správy štátnych hmotných rezerv SR s
výnimkou pozemkov, na ktorých sa uskutočňuje pod
nikateľská alebo iná zárobková činnosť alebo sa využí
vajú na prenájom
2. Od dane z pozemkov sú oslobodené:
- pozemky vo vlastníctve štátu a vo vlastníctve obcí,
- pozemky vo vlastníctve obce,ktoré obec zverila do
správy alebo prenechala do nájmu svojej rozpočtovej
alebo príspevkovej organizácii,
- pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo
časťou slúžiacou na vykonávanie náboženských obradov
cirkví a náboženských spoločností,ďalej so stavbou alebo
jej časťou slúžiacou ako úradovne osôb,ktoré sú poverené
duchovnou správou a ak ide o cirkvi a náboženské spolo
čnosti registrované štátom,
- pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou
slúžiacou školám, vedeckým a výskumným inštitúciám,
múzeám, knižniciam., zdravotníckymi zariadeniam,
verejným dobročinným ústavom, nadáciam, pre účely
poskytovania sociálnej starostlivosti, pozemky užívané
občianskymi združeniami a inými organizáciami v ob
lasti telesnej kultúry, ochrany prírody a životného prost
redia a organizáciami v oblasti mládeže,

- pozemky, na ktorých sú zriadené cintoríny,

b/ 1,25 Sk za stavby poľnohospodárskej prvovýro
by,skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
poľnohospodárskej výroby,stavby pre lesné a vodné
hospodárstvo,vrátane zariadení pre ochranu pred povod
ňami s výnimkou stavieb na skladovanie a administratí
vu

- pozemky verejne prístupných parkov,priestorov a špor
tovísk,
- pozemky škôl a školských zariadení využívané na účely
výchovy a vzdelávania,
- časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské znač
ky,signály a iné zariadenia bodov,geodetických zákla
dov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy teleko
munikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné
časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy
pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektr. energie a
vykurovacích plynov,

c/ 3,10 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu
d/ 3.40 Sk za samostatne stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží a stavby určené alebo použí
vané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e/ 6,25 Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace ener
getike, stavby slúžiace stavebníctvu a stavby na ostatnú
poľnohospodársku výrobu vrátane stavieb tvoriacich
súbor stavieb, s výnimkou stavieb na skladovanie a ad
ministratívu

- lesné pozemky od nasledujúceho roku po vzniku holiny
do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby /prvej
prebierky/,

(

3.Uvedené pozemky sú oslobodené od dane z pozemkov
len za podmi enky, že sa nevyužívajú na podnikateľské
aiebo iné zárobkové čin nosti aiebo na prenájom.

í/ 12,50 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárob
kovú činnosť, skladovanie a administratívu, pri adminis
tratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa
uplatní táto sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne
na administratívne účely

Ak sa podmienky na oslobodenie vzťahujú na časť po
zemku, od dane je oslobodená len táto časť.

g/ 3,75 Sk za ostatné stavby.
n

2/ Základné sadzby podľa ods.l/písm.a,b,c,d,e,f a g/ sa
zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé
ďalšie nadzemné podlažie.

D a ň zo s t a v i e b
Čiánok 5.

3/ Sadzba určená podľa ods! / písm a,b,c,d,e,í^g, príp.
zvýšená podľa ods.2/ sa n á s o b í
koeficientom
podľa počtu obyvateľov 1,6.

1 Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo
správca stavby vo vlastníctve štátu alebo správca stavby
vo vlastníctve obce. Na daňovú povinnosť nemá vplyv
skutočnosť, že sa stavba prestala užívať

4/ Daň vypočítaná podľa ods.3/ sa zvýši o 10,-Sk za
každý m2 podlahovej plochy

2. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov,
vyrúbi sa daň daňovníkovi určenému dohodou spolu
vlastníkov, inak tomu spoluvlastníkovi,ktorého správca
dane vyzval na podanie daňového priznania. Pokiaľ
niektorý zo spoluvlastníkov daňovú povinnosť splní, má
nárok na vysporiadanie sa so spoluvlastníkmi.

a/ bytov, nebytových priestorov a garáží v stavbách na
bývanie,
b/ stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domče
kov na individuálnu rekreáciu,
c/ samostatne stojacich garáží,stavieb hromadných
garáží a stavieb určených alebo používaných na tieto
účely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie,
slúžiacej na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú čin
nosť, alebo skladovanie, administratívu, alebo na prená
jom s výnimkou poľnohospodárskej prvovýroby.

3. Základom dane zo stavieb je celková výmera zastava
ných plôch v m2 dani podliehajúcich, a to podľa stavu k
l.januáru zdaňovacieho obdobia.
4. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na
úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti jedno alebo
viacpodlažnej stavby. Za ďalšie nadzemné podlažie sa
posudzuje tá časť vnútorného priestoru, ktorá je vymed
zená podlahou a stropnou alebo strešnou konštrukciou,
bez ohľadu na zastavanú plochu.

5/ Pri stavbách uvedených podľa ods. 1 písm b/,e/ a í/,
ktoré slúžia viacerým účelom, sa použije sadzba dane,
ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti, vykonávanej
na prevážnej časti podlahovej plochy nadzemnej časti
stavby.

Č iá n o k 6.

Č lá n o k 7.

i. Zákiadná ročná sadzba je za každý aj začatý m2
zastavanej plochy :

!/ Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:

a/ 1,- Sk za stavby na bývanie a stavby tvoriace príslu
šenstvo hlavnej stavby

- vodovodov, kanalizácií a rozvodov tepelnej energie,
- verejných dopravných ciest s výnimkou stavieb alebo
ich častí, v ktorých sa vykonáva podnikateľská alebo iná

3

zárobková činnosť alebo sa využívajú na prenájom, ak
tieto činnosti a!ebo prenájom nesúvisia so zabezpečova
ním verejnej dopravy,
- v pôsobnosti MO SR, MV SR, Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR s výnimkou stavieb, v ktorých
sa vykonáva podnikateľská činnosť, alebo iná zárobková
činnosť alebo sa využívajú na prenájom.
2/ Od dane zo stavieb sú oslobodené
- stavby vo vlastníctve štátu a stavby vo vlastníctve obcí
alebo nadácií /fondov/,
- stavby vo vlastníctve obce, ktoré obec zverila do správy
alebo prenechala do nájmu svojej rozpočtovej alebo
príspevkovej or ganizácií,
- stavby slúžiace školám,školským zariadeniam a zdra
votníckym zariadeniam,zariadeniam pre pracovnú reha
bilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracov
nou schopnosťou a stavby užívané na účely poskytova
nia sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb,
-stavby vedeckých a výskumných inštitúcií, interná
tov,verejných dobročinných ústavov, múzeí, knižníc,
stavby vo vlastníctve občianskych združení sta tých a
zdravotne postihnutých občanov,stavby zariadení občian
skych združení vykonávajúcich verejnoprospešnú čin
nosť v oblasti telesnej kultúry a práce s mládežou a v
oblasti ochrany prírody a život.prostredia,
- stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie
náboženských obradov cukví a náboženských spoloč
ností, stavby a ich časti slúžiace na úradovne osôb, ktoré
sú poverené duchovnou správou cirkví a nábož. spoločností, ktoré sú registrované štátom,
- na 15 rokov od roku nasledujúceho po vydaní kolaudač
ného rozhodnutia novostavby rodinných domov, prís
tavby a nadstavby rodinných domov, ktorými sa získa
samostatná bytová jednotka vo vlastníctve fyzických
osôb, ak slúžia výlučne na trvalé bývanie vlastníka alebo
jem u blízkych osôb.
Ak sa čast tejto stavby využíva na podnikateľskú, zárob
kovú činnosť alebo prenájom, nárok na oslobodenie
zaniká,
- na 5 rokov bytové domy alebo ich časti s bytmi, ktoré
boli odkúpené zo štátneho alebo obecného bytového
fondu alebo prevedené z družstevného bytového fondu do
vlastníctva fyzických osôb. Oslobodenie sa vzťahuje len
na prvého vlastníka alebo jem u blízku osobu,
- na 15 rokov domový majetok vrátený vlastníkom podľa
osobitných predpisov. Oslobodenie sa vzťahuje len na
osobu, ktorej bol majetok vrátený ako oprávnenej osobe
/v zmysle zákonov 403/90 Z b ,45 6/90 Z b , 137/91 Zb.,
87/91 Zb. ,267/92 Zb./,
- na 15 rokov pamiatkovo chránené domy, ktorých re
konštrukciou sa obnoví alebo rozšili bytový fond.

3/ Stavby uvedené v o d s.l/ sú oslobodené od dane zo
stavieb, len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú alebo inú
zárobkovú činnosť alebo na prenájom. Ak sa podmienky
oslobodenia vzťahujú na časť stavby, od dane je oslobo
dená len táto časť.

m.
Daňové úľavy
Článok 8
!. Správca dane môže podľa miestnych podmienok po
skytnúť daňovú úľavu na pozemky, ktorých hospodárske
využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pási
em hygienickej ochrany vody H. a m . stupňa, ochranu a
tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologic
kými katastrofami, nadmerným emisným zaťažením, na
pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s
výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho
rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s krovis
kami alebo kam en ím,breh ové porasty a iné plochy stro
movej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s
pôdoochrannou, ekologickou alebo krajinotvomou funk
ciou.
2. Daňovú úľavu podľa ods.l možno poskytnúť len na
základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy,
rozhodnutím ktorého bolo hospodárske využívanie po
zemku obmedzené.
Výška úľavy sa poskytne individuálne na základe
posúdenia žiadosti daňovníka.
3. Správca dane môže podľa miestnych podmienok po
skytnúť daňovú úľavu na pozemky, s výnimkou pozem
kov v zastavanej časti obce,na 5 rokov nasledujúcich po
roku, v ktorom začali vykonávať a aj vykonávajú samo
statne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako
svoju hlavnú činnosť.
Úľava vo výške 30 % dane sa poskytne na základe pre
ukázania sa uvedenej činnosti.
4. Správca dane môže podľa miestnych podmienok po
skytnúť úľavu dane zo stavieb:
a/ ktoré zlepšujú stav životného prostredia, ak na takéto
stavby nie sú subjekty povinné zo zákona /napr.čisté
zdroje el.energie-vodná alebo veterná elektráreň, stavby
využívajúce bioplyn/,
b/ v ktorých bol zmenený systém vykurovania v r. 1995 z
pevných palív na plyn, el.energiu, alebo systémy využí
vajúce obnoviteľné zdroje energie na ohrev vody
/solárna, veterná energia, biomasa a pod /, ak sa v
dôsledku týchto zmien výrazne znížila spotreba energie,
c/ ktoiých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej
rekonštrukcie, stavebného uzáveru alebo umiestnenia na
podkopanom pozemku.

Úľava podľa bodov a,b,c, vo výške 30 % dane, bude
poskytnutá na základe žiadosti a posúdenia správcom
dane.

i/ Pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodu
júci stav k l.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny
skutočností rozhodujúcich pre daňovú povmnosť, ktoré
nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada
s výnimkou začatia podnikateľskej činnosti, zárobkovej
činnosti alebo prenájmu.

5. Správca dane poskytne :
a/ sociáine odkázaným občanom
- úľavu dane z pozemkov, ktoré s túžia výhradne na ich
osobnú potrebu.

2/ Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej vzniká
alebo zaniká daňová povinnosť podľa odseku 1/. je po
vinná do 3 0 dní oznámiť tieto skutočnosti na Mestský
úrad Stupava.

- úľavu dane zo stavieb na bývanie, ktoré sú vo viastníctve uvedených osôb a stužia výhradne na ich trvalé bý
vanie,

3/ Za nesplnenie tejto povinnosti môže správca dane
uložiť pokutu vo výške 1% z dane. íyzickej osobe najme
nej 500,- Sk a právnickej osobe najmenej 5 000,- Sk.

vo výške 30 %.
Úľava sa poskytne na základe preukázania sa prís!ušným
potvr denim.

Čiánok 10

b/ ťažko zdravotne postihnutým občanom, držiteľom
preukazov ZŤP a ZŤP/S

Daňové priznanie

- úľavu dane zo stavieb na bývanie, ktoré sú vo vlastníc
tve uvedených osôb a slúžia výhradne na ich trvalé bý
vanie,

i/ Daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani z
nehnuteľnosti, alebo u ktorého nastali zmeny v okolnos
tiach rozhodujúcich na vyrúbenie dane, je povinný podať
daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti pre rok 1996 do
31. januára 1996 na Mestský úrad Stupava. Ak zaniknú
podmienky na oslobodenie od dane podľa článku 4 a 7 v
priebehu roka, daňovník je povinný podať priznanie do
30 dní od zániku oslobodenia.

- úľavu dane z garáží, ktoré sú v ich vlastníctve a slúžia
na motorové vozidlo používané na ich prepravu
vo výške 50 %.
Úľava sa poskytne na základe predloženia príslušného
preukazu.

2/ Daňovník je povinný podať daňové priznanie vždy. ak
ho na to vyzve správca dane

c/ prevažne aiebo úpine bezviádnym občanom

3/ Ak priznanie nebolo podané včas, môže správca dane
uložiť daňovníkovi pokutu až do výšky 10 % z dane

- úľavu dane zo stavieb na bývanie, ktorých sú uvedení
občania vlastníkmi a slúžia výhradne na ich trvalé býva
nie vo výške 50 % .

4/ Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky okol
nosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočí
tať.

Úľava sa poskytne na základe preukázania sa príslušným
potvrdením.

5/ Ak pozemok alebo stavba je v spoluvlastníctve viace
rých daňovníkov, daňové priznanie podá daňovník urče
ný dohodou spoluvlastníkov, inak ten spoluvlastník,
ktorého vyzve na podanie správca dane.

d/ občanom starším ako 70 rokov
- úľavu dane z pozemkov, ktorých sú vlastníkmi a slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu,
- úľavu dane zo stavieb na bývanie, ktorých sú vlastní
kmi a slúžia výhradne na ich trvalé bývanie,

6/ Daňovník uplatní nárok na oslobodenie od dane z
pozemkov a zo stavieb v daňovom priznaní, pričom daň z
týchto pozemkov a stavieb sa nevypočítava.

- úľavu dane z garáží, ktoré sú v ich vlastníctve a slúžia

7/ Základ dane podľa článku 2 ods. 1 a 2 sa zaokrúhľuje
na celé sto Sk dole. Daň s prípadným zvýšením sa zaokr
úhľuje na celé Sk hore.

na motorové vozidlo používané na ich prepravu
vo výške 30 %.
Úľava sa poskytne na základe preukázania uvedenej
skutočnosti.

Čiánok 11
Vyrúbenie dane

!V.

i/ Daň z pozemkov a daň zo stavieb vyrúb i Mesto Stupa
va podľa stavu k l.januáru 1996 do 15.marca 1996 Ne
prihliada sa na zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalen
dárneho roka okrem prípadov podľa článku 4 ods.3/ a 7
ods. 3/.

Spoiočné ustanovenia
Čiánok 9
Vznik a zánik daňovej povinnosti

5

2/ Zmeny v osobe daňovníka v priebehu roka nie sú na
vyrúbenie dane rozhodujúce. Skutočnosti rozhodujúce na
vyrúbenie dane sa posudzujú pre každé zdaňovacie ob
dobie samostatne.
3/ Ak u daňovníka nastane zmena vo výške dane na
základe dodatočného priznania alebo po vykonaní kon
troly správcom dane/Mesto Stupava/, oznámi správca
dane novoupravenú výšku dane dodatočným platobným
výmerom.
4/ Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, prechádza povin
nosť uhradiť prípadný daňový nedoplatok za toto zdaňo
vacie obdobie od l.januára nasledujúceho zdaňovacieho
obdobia na nového daňovníka.
5/ O vyrúbení dane upovedomí správca dane daňovníka
platobným výmerom.
6/ Daň sa nevyrúbi,ak v zdaňovacom období nepresiahne
sumu 7 0 ,-Sk.
Článok 12
Piatenie dane
1/ Ak ročná daň vyrúbená fyzickej osobe nepresahuje
500,-Sk a právnickej osobe 5 000,- Sk, je splatná naraz
do 31m arca 1996.
2/ Ak ročná daň presahuje sumu uvedenú v ods.l/ je
splatná v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do
31.marca, 30.júna, 30.septembra a 30.novembra 1996.
Daň možno zaplatiť aj naraz.
3/ Ak ide o daňovníka prevádzajúceho poľnohospodársku
výrobu, daň je platná v troch splátkach a to 2 0 % dane
do 30.júna, 30 % dane do 30.septembra a 50% dane do
30.novembra 1996.

3/ Penále sa nevyrúbi, ak nepresiahne v úhrne sumu
100,-Sk zajedno zdaňovacie obdobie.

Článok 14
Konanie
V konaní vo veciach dane z nehnuteľností sa postupuje
podľa zákona č.511/1992 Zb o správe daní a poplatkov a
o zmenách v sústave územných finančných orgánov v
znení neskorších zmien a doplnkov.
Prípadné nedoplatky dane budú vymáhané v zmysie
uvedeného zákona.

V.
S pinom ocňovacie u stanovenia
Č iánok 15
1/ Správca dane v zastúpení primátora mesta môže v
individuálnych prípadoch vykonať opatrenia na odstrá
nenie tvrdostí, ktoré by mohli zo zákona č.317/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov, v podmienkach mesta
vzniknúť.
2/ Pri vzniku pochybnosti, či nejakú vec treba považovať
za stavbu podľa tohto zákona, o charaktere predmetnej
veci je oprávnený rozhodnúť správca dane po preroko
vaní s príslušným orgánom štátnej správe, príp. na jeho
požiadanie Ministerstvo financií SR po prerokovaní s
Ministerstvom životného prostredia SR.

VI.
Z áverečn é u stanovenie
Č !ánok 16

Článok 13
Penáie
!/ Daňový dlžník je v omeškaní, ak nezaplatí splatnú daň
alebo splátku dane najneskoršie v deň jej splatnosti.
Penále sa počíta za každý deň omeškania počínajúc
dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby
vrátane. Daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý deň
omeškania penále vo výške 0,3 % z nedoplatku dane
alebo splátky dane.
2/ Správca dane vyrúbi penále platobným výmerom.
Penále je splatné do 15. dní odo dňa doručenia platobné
ho výmeru. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno do 15 dní
po jeho doručení odvolať. Odvolanie nemá odkladný
účinok.

Ľ Pri uplatňovaní tohto všeobecne záväzného nariadenia
v ďalších prípadoch platia ustanovenia zákona SNR
č.317/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Ruší sa VZN č. 2 0 , schválené MsZ 3.2.1994 o dani z
nehnuteľnosti.
3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ v
Stupave dňa 21 12 1995 a nadobúda účinnosť dňom
5.1.1996.
V Stupave, dňa 21.12.1995

Ing. Anton D a r á š
primátor mesta
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pripravuje MUDr. Bedrkh Ragar, ŠZÚ Brotistovo-vid.

No tému: (M!)S

Nivou Moravy
M oravu od D evína po
D evínske jazero.
So záujm om si m apky,
videozáznam y prezreli aj
žiaci navštevujúci voliteľný
predm et
chem icko
biologické praktiká.
Rieka M orava sa stala
po prednáškach ešte bližšou
riekou pre nás Radi si k
nej chodím e oddýchnuť a
obdivovať, poznávať krásy
našej vzácnej prírody

Žiaci ZS v Stupave sa
stretli na besede s Andreou
Vicenikovou
z
nadácie
DAPHNE / pre aplikovaný
environmentálny výskum / a
s M artinou K urthyovou zo
skupiny Rybárik / pre envirom entálnu výchovu ochra
ny živočíchov a ich život
ného prostredia/
Besedovali so žiakm i na
tému : Nivou M oravy.
Stretnutie sa uskutočnilo v
rámci cyklu prednášok,
Svedomitá
ktorý realizovali vo všet
príprava
plody
kých
obciach
Záhoria,
prináša
ležiacich v blízkosti rieky
Už v prvých dňoch
M oravy.
O boznam ovali
septembra
si vyučujúci teles
žiakov s rastlinam i, živo
nej výchovy na základe testov
číchm i, ktoré žijú v nive
vytipovali
talentovaných
rieky M oravy.
žiakov. Tým venujú zvýšenú
Prednášku mali zosta
pozornosť i v mimovyučovavenú ako sprevádzanie po
com čase. Trénujú, chystajú sa
biotopoch nivy M oravy, kde
na súťaže a že sa mi darí a
dariť bude. o tom niet pochýb.
jednotlivé druhy žijú. Na
Svedčia o tom aj dosiahnuté
videozáznam och, nákresoch
výsledky
: v minifutbale naši
a slovom dokladali aká je
chlapci
získali
v obvodnom
zaujím avá rieka M orava,
kole H miesto / medzi 1. a H.
pestrá paleta lúk. ktoré sú
miestom
rozhodlo
trestné
zaplavované, lužné lesy,
strieľanie/. V decembri Cen
mŕtve ram ena, piesková
trum voľného času v Malac
duna.
kách usporiadalo obvodné
V
rám ci realizácie prokolo v basketbale. Žiaci ZS
Stupava v „A" skupine zí
gram u Phare sa snažia
skali L miesto. Blahoželali
vzácne lúky využívať pre
sme žiakom VH!. triedy T.
ľudí
N ašim stupavským
Brbúchovi, M. Maderovi, T.
deťom záleží na prírode,
Tothovi, F. Šmidovičovi, J.
často okolie rieky M oravy
Hamšíkovi, M. Maxianovi, S.
navštevujú a vedia o nej
Sýkorovi, M. Serdelovi k ich
zaujím avo hovoriť. Počas
úspechu.
besedy sa veľm i aktívne
Zimnú prípravu využijeme
naši šiestaci zapájali do
11a pretekoch ľahkej atletiky.
riešenia problém ov, otázok.
Svojpomocne sme si upravili
doskočisko a chceme dosiah
Pochvalne sa m ožno zm ie
nuť pekné výsledky v skokoch
niť o ich vedom ostiach z
do diaľky, do výšky a 1 v
tejto oblasti.
behoch.
Už teraz sa v duchu
J a r preverí jesennú a zimnú
všetci teším e na vybudova
prípravu žiakov pod vedením
nie náučného chodníka. Na
pani
učiteliek
Štoffovej,
jar sa začne budovať a
Petreovej, Lachkovičovej a p.
povedie vedľa rieky M o
uč. O rem usa.
ravy.
N áučný
chodník
bude napojený na m edzi
Všetci veríme, že budeme
veľmi pekne reprezentovať i
národnú cyklistickú trasu
naďalej našu ZŠ a Stupavu.
z Nem ecka, Rakúska po
pri Dunaji a odbočka bude
/I. AííťMovŕňwíý
vybudovaná
na
rieku

Prečo chceme na tomto
mieste písať o AIDS ? Prečo,
keď sa toľko o tejto novodobej
chorobe už popísalo a naroz
právalo vo všetkých masmédi
ách^ Veď je u nás ešte niekto,
kto vie čítať, počúva rádio,
sleduje televíziu a pritom
nevie, že AIDS je ochorenie,
ktoré bez výnimky končí
sm rťou, proti ktorém u ešte
neobjavili očkovaciu látku
ani liek, že je to nákaza,
ktorá sa šíri hlavne pohlav
ným stykom ? Vie aj to. že
pred ochorením AIDS sa dá
ľahko ochrániť absolútnou
vernosťou oboch sexuálnych
partnerov, prípadne používa
ním prezervatívov, pozná aj
pojmy, ktoré sa už skloňujú vo
všetkých pádoch, ako je bez
pečný sex. bezpečnejší sex,
pozná ich v angličtine ako
safe, saíér sex, sčítanejší vedia
aj meno pôvodcu - volá sa v
skratke H1V, že je to vírus,
ktorý napadá a ničí imunitný
systém človeka, že človek
ochorie a zomiera nie na
AIDS. ale na následky straty
obranyschopnosti a tym na
infekcie, ktoré imunitné zdat
ný systém hravo zdolá.
Aj to už niekde počul alebo
čítal, že ochorenie sa objavilo
začiatkom
osemdesiatych
rokov niekde v čiernej Afrike,
že ho odtiaľ homosexuáli
zavliekli na ostrovy Karibského mora a na západné pobrežie
USA. Potom AIDS nastúpil na
svoju víťaznú cestu do krajín
celého sveta. No už menej
známe je, že z ochorenia,
ktoré sa považovalo za ocho
renie výhradne homosexuálov
a narkomanov, sa dnes už
stalo bežné, pohlavným sty
kom prenášané ochorenie./
podobné ako je syfilis, kapavka a pod /, ktoré postihuje
ženy takisto rovnako ako
mužov - s tým rozdielom, že
je zatiaľ neliečiteľné.
Podľa
najkompetentnejších
vedcov na tomto poli. pred
koncom tohto tisícročia sa
nepredpokladá objav očkova
cej látky ani lieku proti AIDS.
No vedieť o niečom, aj
veriť tomu, neznamená ešte
byt' motivovaný upraviť svoj
životný štýl, zvyklosti podľa
týchto vedomostí. A preto

nikdy nie je dosť o AlUS-e
hovoriť a uvažovať o prevencii
a šíriť vedomosti predovšet
kým medzi mládežou. Roz
hodli sme sa preto vyčleniť v
našom časopise miesto pre
lekárov, ktorí vás budú infor
movať o tejto problematike ale
hlavne o tom, že AIDS-u sa da
predchádzať rozumným spravaním sa, bez toho, aby sa
človek musel vzdať uspoko
jovania svojich pmodzenych
potrieb a radosti zo života.
Náš „seriál" chceme začať
informáciou o výskyte AIDS-u
u nás, vo svete a predovšet
kým u našich susedov
Do 30. jú n a t.r. evidovala
Svetová zdravotnícka organi
zácia 1 169 811 ochorení na
AIDS. Vzhľadom na to. že
rozvojové krajiny Afriky a
Ázie majú nedostatočnú hlas
nú službu ochorení SZO pred
pokladá. že skutočný počet
ochorení na svete je 4,3 mil.
Z tohto počtu je v Európe
hlásených 141 275 ochorení
z ktorých už vyše 60% zomre
lo. Ako je to u našich suse
dov*^
V Rakúsku ochorelo 1 333. v
Maďarsku ISO, v Česku 63.v
Poľsku 289. na Ukrajine 36. v
Nemecku vyše 12 000. vo
Francuzsku vyše 35 000. v
Taliansku vyše 27 000 ocho
rení a vo Švajčiarsku s nece
lými 7 miliónmi obyvateľov
až 4 465 ochorení. To sú už
tí, u ktorých sa nákaza prejavi
la so všetkými príznakmi a
následkami. Okrem toho je
odhadom asi 14 miliónov ľudi
infikovaných vírusom a je
otázka času, kedy choroba
prepukne.
A čo u nás na Slovensku ?
Prekvapivo máio : v rebríčku
AIDS ochorení a počtu H! V
pozitívnych ľudi sme ceikom nn
konci tabuľky. Na Stovensku
evidujem e od r. 1983
ten )3
ochorení na A!DS, z ktorých boto
11 našich občanov a dvaja cud
zinci. Doteraz ôsmi z nich zomre
!i. Okrem toho sa zistiio 61 HJV
infikovaných osôb , z ktorých 42
bolo našich občanov. Ak pred
poktadáme. že na jednu infikova
nú osobu pripadá tri až päť H!V
pozitívnych osôb, o kto tých sa
nevie sm e htboko pod úrovňou
našich susedov.

AMíAítWM Čŕ.sVí!/

M e t/
Ak ste nezabudli niekoho
obdarovať a každému, na koho
ste mysleli ste pripravili milé
prekvapenie pod stromček, tak
ste stopercentní. Ak na vás
niekto zabudol , jeho škoda
Určite sa to nestalo správcom
bytov, ktorí hneď po sviatko
ch, ešte zahorúca začali odpi
sovať merače vody, tepla a
pod
Každý st okamžite uvedomil,
čo bude nasledovať a Čo jeho
domácnosť a rozpočet nemi
nie. Merače tepla na radiáto
roch sa odpisovali po prvý
krát. Tí, čo ich odpisovali,
určite to robili poctivo, ale
viete, čo znamená napríklad
to číslo odpísané z banky !?
Asi stačí, keď dostanete fak
túru alebo oznámenie o nedo
platkoch. ktoré už distribuuje
napr. správca komunálnych
bytov Duspama.
Tentokrát ide o vyúčtovanie
za rok 1994...

x
Ak občas vypadne
elektrický prúd, nezna
mená to, že by vám mali
začať vypadávať vlasy.
Ak je to však pravidelne
ako sa to stalo v dňoch 9.
a 10. januára, to už máte
nárok aj na vypadávanie
vlasov. Zisťovali sme, kde
bol pes zakopaný. Tak
čujte. Podľa informácie
vedúceho Západosloven
ských energetických zá
vodov v Malackách pre
rušenie dodávky elektri
ckého prúdu bolo spôso
bené kalamitou. Stromy
popadali na rozvod vyso
kého napätia a prerušili
tak dodávku elektrickej
energie.
P S. Buďme radi, že nám
stromy nepopadali na na
še elektrospotrebiče
x

Medzi hrôzostrašné
objekty z Stupave môžete
s kľudným svedomím za
radiť bytovky na ulici J.

Kráľa. Len mesačný svit
vás zachráni a s vycviče
ným citom nahmatáte
tlačítko výťahu. Máte
šťastný deň, ak výťah na
ozaj funguje. Prízemím
vanú vône a smrady,
pretože nie je tajomstvom,
že pre mnohých návštev
níkov reštaurácií sa, hlav
ne v neskorých nočných
hodinách, stáva verejnými
záchodmi. Ak nemáte
šťastie a výťah nefunguje,
môžete isť po schodoch.
Ale opatme, ničoho sa
nedotýkajte „ ani nevite,
co vás može kopnúť''
Možno niekto povie, čo
koho do toho, keď tam
nebýva. Bohužiaľ nič ne
zmení na tom, že je to
vizitka našej kultúrnosti.

Z hulfúry
V ern isáž
Dňa 4. februára t j . v
nedeľu, o 15. 00 hod
bude vo výstavnej sieni
KD vernisáž prvej tohto
ročnej výstavy. Sezónu
otvorí výstava tapisérií a
akverelov Ivety Mihálikovej / Kubovičovej /
rodáčky zo Stupavy
Pozývame všetkých pria
znivcov výtvarného ume
nia, priateľov z námych
autorky výstavy na srdeč
né stretnutie pri príleži
tosti otvorenia výstavy.

PotešiĽ spevom ...
Mládež zo speváckeho
zboru pri farskom kostole
v Stupave vyniesla radosť
z narodenia Ježiša Krista
z chrámu i do ulíc. S gita
rou a piesňami navštívili
rodiny v Máste i v Stupa
ve, aby sviatočnú via

nočnú atmosféru umoc
nili a rozmnožili medzi
ľuďmi dobrej vôle. Všade
vítaní s radosťou a vďa
kou vykonali i zbierku na
charitatívne účely pre
hladujúce deti v Afrike.
Celoslovenské podujatie
organizované mládežníc
kym hnutím KDH našlo
živnú pôdu i v Stupave.
Vďaka týmto nadšencom
za radosť, ktorú priniesli
do
našich
príbytkov,
vďaka za milodary pre
tých, ktorí to najviac po
trebujú.

1996, pripadá na 27. marec
výročie nedožitých 75. rokov
národného umelca, literáta,
ktorý celú svoju tvorbu veno
val deťom a mládeži - Ruda
Mórica.
Pod
záštitou
ministerstva
kultúry SR pripravuje mestské
kultúrne stredisko v Stupave
spomienkovú
slávnosť,
v
rámci ktorej bude otvorená
výstava, seminár a slávnostný
koncert.
Mestskému zastupiteľstvu bu
de predložený návrh na pome
novanie mestskej knižnice na
knižnicu R. Mórica.
Spomienková slávnosť bude v
dňoch 27. a 30. marca t.r.
-ps-

Program kina
február

/3<9-

1.2.
30.00Traja
muškatieri
-yŕreŕMMŕŕe oM oyzov v jprvý
4.2. 16.00- Čarovné
ŕ/eŕý v MovoŕM
dedičstvo-animovaný
/Jŕ'ŕ/gŕ/ŕŕMŕ/
áŕŕ<3ŕŕ72/70
6.2. 20.00 - Strom
,sv?<7ŕA:M 57?. P o yňáŕŕiq/
snov
.ľ(3 /7ŕ*7ŕ07Mŕ?ýŕ7?
8.2. 20.00 - Nortal
/7W/70V<7ŕl/ ZŕáľŕMpCí? /7ŕlKombat
wáŕcŕY? /ŕ?g. /ŕ.
11.2. 18.00 - Útek do
ŕ?MMexika
í/0W7ŕ7ŕŕ7 áVoWŕM'Ae/
13.2. 20.00 - Carlivŕeŕtová cesta
Aý?77 w/<3
(7
15.2. 20.00- Prvý
rytier
á*ŕreŕMMŕŕe
jpcAyňfcowi/o
18.2. 18.00 - Kým si
AcficerŕoŕM (ŕyc/iove/ /máŕspal
20.2. 20.00- Vodný
svet
Výročie Ľ. Štúra
22.2. 20.00- Válka
barev
Mestská knižnica v Stupa
ve pripravila literárne pásmo o 28.2. 18.00- Rýchly
diele Ľudovíta Štúra. Program a mŕtvy
20.00- Zlaté
so žiačkami VI. ročníka ZŠ / 27.2.
S. Hermanová, L. Mrázeková, oko
M. Škrovanová, J. Švajdlen- 29.2.20.00Prepad
ková, L. Valachovičová/ pri
nutie
n
pravila p. učiteľka B. Suchá.
&H7Í7

M,yA^ŕOCŕ7ŕ/č)

Hudobný doprovod na flaute
zahrala D. Debrecká.
Literárne pásmo si pozreli
žiaci VH. ročníka v rámci lite
rárnej výchovy v knižnici v
deň 140. výročia úmrtia Ľu
dovíta Štúra.
-ob-

Program kina
jarné prázdniny

Pre deti sme pripravili zlosovaciu akciu. Stačí nalepiť dve
vstupenky z rôznych filmo
vých predstavení na zlosovací
lístok a bude zaradený do
Spomienho no ň. Morka
zlosovania o zaujímavé ceny
V
kalendáriu výročí vý
Bližšie informácie v pokladni
znamných osobností v roku
kina.

S p o lo č e n sk á h ro n ih a
Prišli na svet
Róbert Vašina
Denisa Martinkovičová
Dominika Ivicová
Sebastián Markovič
Alexandra Spačková

Opustili nás
Tibor Červený
Jozef Banovič
Pavlína Belošičová
Pavlína Siováková
Michal Ružička
Mária Osvaldová
Františka Bencová
Ján Lachkovič
Ondrej Blyšťan

Zo zópisního
po!fdc
Dňa 3.1. bolo hliadke ozná
mené nerušenie objektu OD
Stupava. Po príchode hliadky
bol prekontrolovaný objekt,
ale stopy po násilnom vniknutí
neboli zistené.
Dňa 11.1. bolo hliadke ozná
mené, že v katastri Malý háj
sa pohybuje podozrivé vozidlo
so štyrmi osobami a pravde
podobne pytlačia na zver. Bola
prehľadaná celá oblasť, ale
podozrivé vozidlo sa nenašlo.
Dňa 12.1. telefonicky oznámi
la p. Ch., že pre jej domom na
ulici Bernolákovej leží ne
známa osoba. Išlo o ženu pod
vplyvom alkoholu, ktorú si
potom odviedol druh domov.

Dňa 15.1. bolo hliadke ozná
mené, že skupina viacerých
vojakov idúc pod Devínskej
ceste poškodzuje cestné stĺpi
ky. Po príchode hliadky boli
zadržaní štyria vojaci ZVS a
boli odovzdaní dozornému
VÚ.
Dňa 15.1. hliadka spozorovala
havarované vozidlo PZ na
križovatke ulíc Hviezdoslavo
va a Záhumenská. Vodič
nabúral do pamätného kríža,
ktorý značne poškodil. Prípad
prevzala hliadka dopravnej
polície.

Vyhlásenie
výsledkov súťaže
Dňa 23. januára členovia
redakčnej rady vylosovali

šťastných desať - výhercov
súťaže, ktorú vyhlásil časopis
Stupavan.
Do zlosovania boli zaradené
správne odpovede. V súlade s
podmienkami
súťaže
boli
vylosovaní výhercovia :

1. cena - M. Mózová
2.cena - J. Bocán
3.cen aP . Kučer ová
4.cena-R. Kučera
5. cena - J. Bocán
6. cena- J. Bocán
7. cena- Ľ. Veselý
8.cena-L. Slezáková
9.cena -M. Mózová
10. cena Ľ. Hliť.
Výhercovia si môžu ceny
vyzdvihnúť vo videopožičovni
K D o d 29.1.96.

Výhercom bíohožetáme!
-rr-

FIRMA
K a r e t š n te M h

PONÚKA NOVÉ SLUŽBY NA
REZACOM PLOTRL KTORÝ
UMOŽŇUJE REZANIE VŠET
KÝCH DRUHOV FÓLIÍ A
PAPIERA SO ZAMERANÍM NA
VÝROBU VONKAJŠÍCH A
VNÚTORNÝCH
REKLAMNÝCH NÁPISOV
PÚTAČOV
ZNAKOV
OR!ENTAČNÝCH TABÚL
ŠTÍTKOV
NÁP!SOV NA AUTÁ
NÁPISOV NA TRIČKÁ
ATĎ.

ANAgraph, Inc.

TEL.: 5 935 115
BEZRUČOVA 25
9 0 0 31 STUPAVA

ANAgraph, AMĽRIGťS # 1 FULL LESE COMPUTER S!GX SlSTEM'S

REZACÍ PROGRAM DES!GNART PRO ZARUČUJE MiMORtADNE DOBRÉ VÝSLEDKY
REZANIA. OBSAHUJE 1800 TTF FONTOV A 12000 GRAFICKÝCH SYMBOLOV A
ZNAKOV.
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