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Tak sme si zvykli počúvať správy o
tom, kto čo pre seba a svojich blízkych
sprivatizoval či zo štátneho alebo
obecného v súlade so záhoráckym berde-ye, že správu o tom, že niekto urobil
niečo pre ostatných a úplne nezištne,
vnímame pomaly s podozrením, že za
tým niečo bude. Medzi pozitívne správy
a preto, patrí na prvú stránku Stupavana, považujem nasledovnú:
Zásluhou neúnavného jedeapolročného osobného úsilia pani MUDr.
Andelovej zo zdravotného strediska
v Stupave, získala pre plucne oddelenie
spirometer a EKG. "Voľným prekla
dom to znamená, že hoci sa na zásluhy
rýchlo zabudne, stupavskí pacienti už
nebudú merať strastiplnú cestu za
odborným vyšetrením do Poduna
jských Biskupíc a k Milosrdným. Spon
zorom sa poďakujeme na inej stránke
Časopisu. Cestné miesto však patrí
lekárke, ktorá bez podpory vedenia
nemocnice, na vlastnú päsť podstúpila
štrapáciu s byrokratmi, ktorí si pri jej
zanietenosti mohli a určite aj položili
otázku, prečo to vlastne robí ? Veď špe
cializované lekárske pracoviská sa v
dohľadnej dobe nebudú privatizovať !
Aký osobný záujem sa môže v tejto
neúnavnosti skrývať ?
Možno nevedeli pochopiť, že za
nietenosť môže byť inšpirovaná profe
sionalitou a snahou slúžiť pacientom
na čo najvyššej možnej úrovni.
Nemyslite si prosím, že tu ide o do
bre cielený chválospev. Máme azda
len úškrnom prejsť niečo, čo dnes nie je
bežné? Alebo si význam tohto činu
uvedomíme až, keď budeme pacientami?
Symbolické je, že táto iniciatíva sa
naplnila práve v čase búrlivých debát
o osude zdravotnej služby v našom
meste. Legislatíva a skúsenosti s pois
ťovňami nedávajú lekárom, ktorí sa
odhodlali ísť cestou zmluvných lekárov,
teda nie ako lekári súkromníci, ktorým

ZDARMA

Mestská rada zasadala dňa 26.
januára 1995. Prerokovala pro
gram, z ktorého vyberáme nasle
dovné:
- prezidentská kancelária sa
obrátila listom na mesto Stupava
so žiadosťou o zapožičanie dvoch
sôch z 18. storočia, ktoré sa na
chádzajú v areáli Starého Majera.
Sochy sú momentálne v zlom stave
a pred ich umiestnením na nádvorí
prezidentského paláca (Grassalkovichov palác) v Bratislave bude
nutné ich zreštaurovať.
Mestská rada súhlasí so zapo
žičaním sôch bezodplatne na dvad
sať rokov, s tým, že budú výrazne
označené miestom pôvodu a zre
štaurované na náklady prezident
skej kancelárie.,
- mestská rada doporučila
schváliť mestským zastupiteľstvom
Všeobecne záväzné nariadenie
o záväzných častiach Uzemnoplánovacieho návhru - sídelného
útvaru Stupava- lokalita Háje.
Zároveň bude na rokovanie
mestského zastupiteľstva prizvaný
zástupca investora TTP Háje, aby
informoval poslancov o stave prí-

pravy realizácie výstavby v tejto
lokalite.,
- mestská rada vzala na vedomie
a prerokovala podnety a informácie
z rokovania obchodnej, stavebnej
a komisie životného prostredia.,
- mestská rada doporučila, aby
mesto vstúpilo do rokania s firmou
SATRO, ktorá by mala realizovať
na území mesta rozvod kábelovej
televízie. Zároveň doporučila alter
natívny návrh, aby firma, ktorá
bude kábelovú televíziu v Stupave
realizovať, znášala náklady na
projektovú dokumentáciu a realizá
ciu celého projektu s tým, že konce
sionári - teda občania budú platiť
len poplatky.,
- v rôznom informoval Ing. Štoffa
0nutnosti nákladnej rekonštrukcie
kotolne v Cevaservise, ktorá je
dodávateľom tepla pre mesto. Rada
doporučila, aby firme Cevaservis
a. s. boli odpredané výmenníkové
stanice a parovody v majetku
mesta, za symbolickú cenu, čím by
sa Cevaservis stal majiteľom
1správcom systému dodávky tepla.
Problematika je veľmi zložitá a rokovania o jej riešen í budú
pokračovať.

za ošetrenie a vyšetrenie platíte v ho
tovosti, ale ako lekári, ktorým zaplatí
- možno- poisťovňa, veľa optimizmu.
Pritom už teraz, na počiatku sa ne
trpezlivo diskutuje o prevádzkových
nákladoch, o nájomnom, ktoré budú
za svoje ambulancie platiť, tak ako
každý iný podnikateľ. Chýba nám
trpezlivosť a takt, ak chceme zhurta
stanoviť pravidlá, ktoré, hoci dobre
myslené, môžu odradiť. Preto bude
dôležité nájsť mieru únosnú pre jednu
i druhú stranu.
-ps-

Upozornenie

-ps-

roku 1992 Zb. v náväznosti na zákon 238^91
Zb. o odpadoch, upozorňujeme všetky fyzické
a právnické osoby, že sú povinné do 31.1.1995
o d o vz d a ť na O b v o d n ý ú r a d životn éh o
prostredia v Stupave, hlásenie o vzniku a
nakladaní so zvláštnym a nebezpečným
odpadom (tlačivo ŠEVT 03010 MŽPSR).
Za nesplnenie tejto povinnosti môže byť
povinným osobám uložená pokuta až do
výšky 100.000 Sk!

V predvečer posledného dňa v
roku, dňa 29. decembra, sa poslanci
mestského zastupiteľstva stretli na
mimoriadnom zasadnutí mests
kého zastupiteľstva. Hlavným
dôvodom zvolania mimoriadneho
zasadania bola požiadavka prijať
rozpočtové provizórium pre mesto
a mestské podniky a organizácie,
aby tieto mohli fungovať a pokračovať v činnosti v rámci
schváleného rozpočtového provi
zória. Provizórium bolo prijaté aj
preto, že neboli známe a nedali sa
ani odhadnúť príjmy plynúce z daní
obyvateľstva, fyzických a právnic
kých osôb a ďalších daní, ktoré
prerozdeľuje štátzo svojich príjmov.
Napriek nezvyčajnému termí
nu, zasadnutia sa zúčastnilo 21
poslancov z celkového počtu 24,
čím prítomní potvrdili svoj záujem
a zodpovednosť za fungovanie
mesta. Zasadnutie otvoril primá
tor, ktorý predložil návrh programu
rokovania, ktorí poslanci jednomy
seľne schválili.
Sľub p o s la n k y n e
Žolnayovej

p.

M.

P. poslankyňa M. Žolnayová
nebola prítomná z dôvodu PN, na
slávnostnom zložení sľubu poslan
cov MsZ, preto dodatočne zložila
sľub poslanca a zároveň dodatočne
súhlasila so zvolením za členku
mestskej rady a predsedníčku
komisie spoločenských potrieb.
Návrh rozpočtového provizó
ria na obdobie I.Q 1995
Primátor informoval poslancov,
že návrh rozpočtového provizória
vychádza z rozpočtov podnikov
a mesta a bol prerokovaný finan
čnou komisiou a mestskou radou,
ktorá doporučila rozpočtové
provizórium v tomto znení prijať.
P. Stankovská a predseda ňnančnej
komisie Ing. J.Beleš vysvetlili
metodiku tvorby rozpočtového
provizória, kde sa vychádzalo
z úrovne I.Q roku 1994, pričom
odlišnosti oproti východziemu
stavu sú premietnutím organizač
ných, cenových a metodických
zm ien,ktoré
boli
uvedené
v Komentári k návrhu provizória.
V diskusii vystúpil poslanec
G.Beleš, ktorý upozornil, že
v príjmovej časti nie sú zahrnuté

príjmy za poplatky z ubytovacej
kapacity a z reklamy.
Poslanec M. Valachovič sa
informoval na investičné akcie, či
sa v provizóriu s nimi ráta a nebudú
pozastavené.
P. Stankovská vysvetlila, že
poplatky z ubytovacej kapacity sa
splácajú raz ročne, teda sa s nimi
v I.Q 95 neráta a poplatky za
reklamu sa nevyberajú, pretože
nebolo prijaté zodpovedajúce VZN.
Investičné akcie, ktoré sa realizujú
budú pokračovať, ale len tie , ktoré
majú ekologický charakter a sú
financované z ekologického fondu.
Zástupca prim átora Ing.
RKalivoda konštatoval, že rozpoč
tové provizórium je podmienkou
pre zabezpečenie riadneho chodu
mesta, mestského úradu a mests
kých podnikov, pričom súčasťou
provizória je aj súbor vykonávacích
opatrení.
Poslanec J.Miština sa informo
val, Či je možné pokračovať
v projektovej príprave investičných
akcií.
P. Ing .J.Beleš konštatoval, že
projekčná činnosť a výstavba budú
pokračovať s tým, že sa v zmluvách
musí zabezpečiť realizovanie úhrad
za vykonané práce až po I.Q 95.
N a požiadanie Ing. Žiaka
vystúpila k návrhu rozpočtového
provizória hlavná kontrolórka
p. Ing. Jankovíchová, ktorá konšta
tovala, že sa zúčastnila rokovaní
k tomuto návrhu, mala pripo
mienku len k rozpočtu MsPTS ale
nakoľko je rozpracovaný návrh
zmeny štatútu MsPTS, podľa ktoré
ho by sa organizácia zmenila
z ropočtovej na príspevkovú, pred
pokladá sa nová organizačná
štruktúra a v súlade s tým i úprava
rozpočtu organizácie, s návrhom
súhlasí.
Návrh rozpočtového provizória
bol jednomyselne schválený.
Všeobecne záväzné nariadenie
o Dani z nehnuteľností pre rok
1995

článku 5.,časti c, VZN č.20, kde
žiadal znížiť sadzbu dane zo stavieb
na
ostatnú
podnikateľskú
a zárobkovú činnosť, z pôvodných
15.- Sk zam2 na lO.-Sk. Zdôvodnil
to tým, že ide aj o drobné podnikanie
občanov v rodinných domoch
a sadzba je pritom v porovnaní
s ostatným podnikaní najvyššia.
Zároveň považuje zníženie sadzby
za motiváciu pre občanov,aby
ušetrené peniaze investovali do
zhodnocovania svojho majetku.
P. Stankovská uviedla príklady
z Malaciek, kde zastupiteľstvo pri
sadzbách išlo na maximálnu výšku
a upozornila, že sa s príjmami z
daní kalkuluje v rozpočte mesta.
Poslanec J.Valachovič uviedol, že
je proti zníženiu sadzby dane,
nakoľko táto čiastka je zaned
bateľná a neexistujú ani nástroje,
ktoré by za via za li m ajiteľov
"ušetrené prostriedky" investovať
do zveľadenia svojho majetku.
Poslanec Ing. Žiak navrhol, aby
sa vypracovala analýza týchto
príjmov pre objektívne posúdenie
toho, čo predstavujú v mestskom
rozpočte.
Hlavná kontrolórka p. Jankovíchová uviedla, že na podnikanie
v rodinnom dome sa vzťahuje iný
paragraf VZN, kde je vymeraný
poplatok7.- Skzam2. Ďalej uviedla,
že konkrétne táto daň predstavuje
pre rozpočet príjem 940 tis Sk,
pričom bolo zaplatených 740tis.Sk.
Poslanec Ing. Kalivoda, upozor
nil na dodržiavanie postupu pri
vymáhaní daní, konkrétne v tomto
prípade, kde je deficit skoro 25%.
a vyzval zodpovedných pracov
níkov mestského úradu, aby
podnikli opatrenia k naplneniu
predpokladaného objemu príjmov.
Podľa rokovacieho poriadku sa
hlasovalo o návrhu p. Ing. Kalivodu,
tento návrh nebol schválený.
Návrh primátora, aby VZN č. 20
o dani z nehnuteľností zostalo
v platnosti v pôvodnom znení ako
v roku 1994, bol schválený,
a v súlade s jeho znením platí pre
rok 1995.
Prevod Zdravotného strediska
do majetku obce

Primátor informoval poslancov,
Primátor informoval, že mestská
rada doporučila aby výška poplatkov že na základe poverenia predchá
dzajúcim mestským zastupiteľ
daní z nehnuteľností zostala
stvom, požiadal M inisterstvo
nezmenená, teda na úrovni roku 1994,
čím by zostalo v platnosti VZN č. 20 zdravotníctva SR o bezplatný
prevod zdravotného strediska do
z 3.2.1994 v nezmenenom znení.
V
diskusii vystúpil poslanec Ing. majetku obce. Zdravotné stredisko
RKalivoda, ktorý navrhol úpravu
na nosMu/úce/ sírane

sa tým to stane neštátnym
zdravotníckym zariadením, pričom
mestu bude patriť hnuteľný i
nehnuteľný majetok a lekári budú
vyk on ávať súkromnú praxpodnikateľskú činnosť.
V rám ci zdravotnej služby
spádovo Stupava naďalej patrí pod
nemocnicu Milosrdní, predovšet
kým z dôvodu, že Vojenská
nemocnica, ktorá by bola pre
Stupavčanov výhodnejšia svojou
polohou i kvalitným vybavením
nevykonáva pohotovostnú službu.
Naďalej je však táto problematika
v stave riešenia. Zdôraznil, že
napriek množstvu problémov, ktoré
súvisia i s nedokonalou legislatívou,
s časovou tiesňou, pretože žiadosť
musela byť podaná do 30. novembra
1994, považuje svoj postup pri
prevode zdravotného strediska za
legálny, ku ktorému ho oprávňuje
poverenie
predchádzajúceho
zastupiteľstva.
V diskusii p.M .Valachovič
spochybnil oprávnenie primátora
podniknúť kroky k prevodu majetku
zdravotného strediska a spochybnil
existenciu uznesenia, ktoré by
prim átora p overilo takouto
právomocou.
Prevod majetku bez predstavy
Čo to pre Stupavu prinesie, bez
koncepcie zdravotnej starostlivosti,
a urobený narýchlo, považuje za
nešťastný a neoprávnený krok
primátora.
P. Ing.Suchý pripomenul, že
predchádzajúce mestské zastupiteľ
stvo, skutočne poverilo primátora,
aby jednal o prevode majetku
zdravotného strediska a to
v súvislosti s prerokovaním koncep
cie a perspektívy zdravotného
strediska.
Poslanec J. ValachoviČ konšta
toval, že zmluvaje podpísaná a teraz
sa má dodatočne odsúhlasiť niečo,
čo sa už stalo, čo je v rozpore
s kompetenciami, ktoré prislúhajú
mestskému zastupiteľstvu a primá
torovi.
P. Ing. Kalivoda konštatoval, že
mesto získalo rozhodovacie právo o
tom, čo v objekte zdravotného
stradiskabude, čo považuje za veľmi
dôležité z hľadiska prítom nosti i
budúcnosti
vo
vzťahu
k zdravotníckej starostlivosti
0 občanov mesta. Zároveň sú tu
1problémy ako fungovanie strediska
zabezpečiť. Upozornil, že peniaze
investované do zdravotného
strediska sú v prospech všetkých
občanov a to by malo byť hlavným
k ritériom
pri
posudzovaní
prospešnosti postupu primátora.

P.MUUr.Koreň konštatoval, že
je pozitívnym krokom, ak majetok
zdravotného strediska prešiel do
majetku mesta, ale že vidí i druhý
problém a to, že v tomto prípade
prišlo k prekročeniu právomoci
primátora.
P.M.Valachovič žiadal, aby bola
vypracovaná seriózna koncepcia
zdravotnej starostlivosti, pretože
ak by táto bola vypracovaná pred
prevodom majetku a s tým súviseli
i zmluvy o budúcom pôsobení
lekárov, ako podnikateľských
subjektov v tomto stredisku, mohli
sa prij ať také kroky ako napríklad
konkurzné či výberové konanie
na obsadenie ambulancií, čo by
určite prospelo k vyššej kvalite
lekárskej starostlivosti. Podobne
sa mohli predvídať i problémy
súvisiace s prenájmom ambu
lancií, zariadenia a pod., čo sa
pravda v časovej tiesni nedá
premyslene riešiť ani predvídať.
Primátor konštatoval, že termín
30.11.94, bol poslednou možnos
ťou, aby mestá vyjadrili svoj
záujem o zdravotnícke zariadenia,
nakoľko v prípade, že by tieto
objekty zostali štátu, tento by mal
právo s nimi nakladať v rámci
svojich možností. Zdôraznil, že pri
rozhodovaní mu išlo predovšetkým
o zdravotnícke zabezpečenie
občanov s tým, že ak sa vypracuje
koncepcia zdravotnej starostlivosti
bude reálne podložená práve tým,
že zdravotné stredisko je v rukách
mesta a mesto môže tieto
záležitosti ovplyvňovať podľa
svojich potrieb. Na základe toho je
osobne presvedčený, že neurobil
nič, čo by bolo v neprospech mesta
alebo prekročenímjeho právomocí.
P. Ing. Kalivoda navrhol, aby
sa pri riešení tejto problematiky
postupovalo nasledovne :
1. aby sa schválil prevod majetku.,
2. určil subjekt, ktorý bude
spravovať stredisko.,
3. určil spôsob financovania chodu
zdravotného strediska s tým, že
návratnosť sa musí prejaviť v
nájomných zmluvách.
P.J. ValachoviČ upozornil, že
nie je možné posudzovať súkromnú
lekársku prax inak ako ostatné
podnikateľské činnosti a to sa musí
zohladniť i pri tvorbe nájomných
zmlúv.
P. Ing. J. Beleš uviedol, že pre
prevod majetku nestačí delimi
tačný protokol, pre zapísanie
majetku zdravotného strediska do
majetku mesta je nutný súhlas
mestského zastupiteľstva,ku
ktorému by sa malo dospieť.

Riešenie ostatných záležitostí - zmlúv,
chodu zdravotného strediska,
ďalšieho rozvoja, by mali byť
súčasťou koncepcie, ale takej, aby
mesto na zdravotné stredisko ,
v ktorom sa bude podnikať,
nedoplácalo.
K priebehu odovzdávania
m ajetku sa v y ja d rila H K
p. Jankovíchová, ktorá uviedla, že
delimitačná komisia prevzala
m ajetok podľa inventárnych
hárkov, pričom zodpovednosť za
inventár v ordináciách a na
pracoviskách bola zabezpečená
zatiaľ len podpisom na hárkoch.
P. M.ValachoviČ sa informoval,
či do majetku zdravotného stredis
ka prešli i vysunuté pracoviská
v okolitých obciach. P. Daráš sa
informoval, či do majetku patrí aj
rodinný dom na Záhumenskej
(bývalé ambulancie). Primátor
inform oval, že zdravotnícke
pracoviská mimo územie Stupavy
neprešli do m ajetku mesta
a rodinný dom na Záhumenskej
spravuje školská správa .
P. Ing. Žiak sa informoval komu
platí nájomné lekárnik a či je
pripravená nájomná zm luva
s mestom na rok 1995.
Primátor odpovedal, že lekárnik
platí nájomné fakultnej nemocnici
a zmluva na rok 1995 ešte nie je
pripravená.
P.MUDr.Koreň podal návrh,
aby v uznesení bola prijatá úloha
vypracovať koncepciu fungovania
zdravotného strediska ešte pred
uzatvorením nájomných zmlúv,
aby tieto boli v súlade s tým, čo sa
očakáva ako optimálne zdravotné
zabezpečenie pre občanov. Zároveň
upozornil, aby sa pri uzatváraní
zmlúv s lekármi dbalo na výhodnosť
podmienok pre mesto a jeho
občanov. HK p. Ing. Jankovíchová
upozornila na platnosť VZN č.3,
kde sa hovorí, že dlhodobé pre
nájmy majetku mesta schvaľuje
MsZ.
P. ValachoviČ M. navrhol, aby
touto úlohou boli poverení aj
pracovníci mestského úradu.
Po búrlivej diskusii, počas ktorej
sa občas i zaiskrilo, pristúpili
poslanci k hlasovaniu - schváleniu
prevodu majetku zdravotného
strediska do m ajetku mesta.
Poslanci prevod jednomyselne
schválili.
Na záver rokovania poslanci
prijali uznesenie .
-ps-
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Odhodia! som sa venovať jednu
noc "prechádzke" po nočnej
Stupave. Strašne mrzlo a fúkal
silný vietor.Ulice boli prázdne,
proste počasie, o ktorom sa hovorí,
že nie je hodno ani psa vyhnať na
ulicu. Na doporučenie veterinárov,
ak by ste ho chceli vyhnať musí
mať "košík" a byť uviazaný na
vodítku, pardon, po slovensky
správne na "vôcke". Apropo, keď
sme pri tej slovenčine, viete, že po
slovensky spisovne špekáčky sú
slaniniaky ? Tak teraz už viete.
A le vráťm e sa k môjmu
rozhodnutiu preskúmať nočný
život stupavský a pritom zabŕdnuť
aj do stavu bezpečnosti v našom
meste.
Nie som až tak odvážny, aby
som sa vydal sám nočnou Stupavou,
tak som sa pridal k službu
konajúcim mestským policajtom M. Prochádzkovi a Ľ. Prokešovi.
Nie je nad to, keď sa dvaja
dohodnú kde a kedy sa stretnú. My
sme sa dohodli na desiatu večer a
prišli až o pol jedenástej. Dôvod
meškania - zásah. Pekne sme
začali, škoda, že som nebol pri tom.
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Neviem, či by pochôdzkári
nežiadali ako povinnú výstroj
korčule, ale stupavské cesty
a chodníky v sobotu, 21. januára,
boli na osemdesiat percent pokryté
ľadom. Pravdaže nie všade
rovnako, menej používané vedľajšie
cesty viac, neboli tak ujazdené ako
tie frekventovanejšie. Výraznejší
zásah cestnej techniky bol vidieť
len na Hlavnej ulici a Malackej
ceste, na Novej ulici len po zákrutu
pri Obore, ďalej bola cesta pokrytá
rozjazdeným sneho-ľadom, čo ešte
nebolo tak kritické ako cesty
pokryté
ľadom
napríklad
Železničná, Dolná, Bottova,
Kukučínova. Zároveň sme si
všímali, či si aspoň občania upratali
sneh a ľad pred svojimi príbytkami.
Vzali si príklad z ciest! Len pred
máloktorým rodinným domom
nebol zľadovatelý chodník i ked
treba priznať, že poväčšine boli
posypané škvárou alebo popolom.
Zistil som to po príchode domov,
keď pod mojimi topánkami zostal
čierny "humus".
Paráda, aspoň mám dôkaz, že
Explózia na Jilemnického som "šlapal" stupavské chodníky".
Nedalo mi neopýtať sa riaditeľa
V
sobotu na Jilemnického ulici technických služieb p. J.Mištinu,
či sa na posyp nepoužíva škvára zo
v byte p. L. sa deti, v počte päť,
spalovní, ktorá je za prísnych
hrali na pyrotechnikov. Domácky
ekologických predpisov ukladaná
vyrobená výbušnina explodovala,
následkom čoho "vyletelo" sklo na na skládke. Pravdaže nepýtal som
sa ho to v noci, podstatné je, že ma
okne, materiálne škody neboli však
ubezpečil, že na posyp sa používa
veľké. Horšie na tom boli aktéri
popol z tuhého paliva (drevo, uhlie).
"ohňostroja". Chlapci u trpeli
N apriek výhradám, že si ho
pomerne ťažké popáleniny, dievča
topánkach nosíme do bytov,treba
utrpelo šok. Privolaná lekárska
v zia ť do úvahy, že popol je
pomoc ich odviezla do nemocnice.
nezávadný v porovnaní so soľou,
Matka nebola doma, policajti
ktorá síce ľad rozpúšťa, ale okrem
nemali komu oznámiť tragédiu,
stôp na obuvi je aj ekologicky
jednu z tých,notoricky opisovaných
nebezpečná - rozpustená konta
v novinách s notoricky sa
opakujúcimi výstrahami lekárov a minuje vodu a pôdu.
Väčšina majiteľov automobilov
policajtov, aby deti a mladí ľudia
nehazardovali so svojím zdravím a v Stupave, aspoň podľa zaplnených
životom. Bohužiaľ, príležitosť robí ulíc a chodníkov, pravdepodobne
parkuje na ulici.
zlodeja a neprítomnosť dospelej
Úplne super riešenie si
osoby spôsobila nešťastie,ktorého
následky si deti ponesú po celý vymysleli majitelia automobilov,
ktorí si parkovali ako chceš, či už
život. Dve menšie deti nemohli
rozličným spôsobom po stranách
nechať policajti v byte, ktorým
zľadovatelých vozoviek alebo ako
otriasol výbuch, preto ich odviezli
sa podarilo. Na Budovateľskej ulici
k starej mame do susednej obce.
na vozovke "parkujú" aj kontajnery,
Tam zažili ďalší šok, ked stará pani
pretože tam nie je chodník, pritom
skolabovala.

by sa určite našlo riešenie pre
um iestnenie kontajnerov na
príklad vybratím obrubníkov a
spevnením trávn atej plochy.
Nebude to ekologická katastrofa
ak prídeme o pár metrov štvor
cových trávnika a pritom zabrá
nime nehodám, ktoré takto
odstavené^ kontajnery priam
priťahujú. Že sa ešte nič nestalo
nie je dôvodom pre našu
spokojnosť.Špeciálne parkujú
majitelia áut pred bytovkami na
Hlavnej ulici. Chodník alebo
prístupová cesta k bytovkám su
tak úzke a tak nešťastne riešené,
že ak nemajú vonku zaparkované
autá brániť výjazdu áut z garáží
pod bytovkami, musia tie voľne
parkujúce parkovať trebárs i na
trávniku. Nehovoriac už o stave
vozovky pred týmito bytovkami
napr. pri kontajneroch je
prepadnutý asfalt a slúži ako
výborná
prekážka
pre
prichádzajúce autá.N ásledky
rôznych výkopov napr. na
D ružstevnej ulici, milosrdne
prikryté snehom, sú tiež ne
bezpečnými prekážkami ak je vodič
neskúsený alebo si nepamätá, či
ide o kopu nahrnutého snehu alebo
zeminy.
Zaujímavým prírodným alebo
skôr technickým javom je potôčik
pramenistej vody, ktorý vyviera z
návršia mástskeho kostola, ide
pravdepodobne o hydrant alebo
vodovodné potrubie, z ktorého
uniká voda na Hlavnú ulicu, teda
štátnu cestu.
Na Železničnej ulici, popri
Zberných surovinách je vozovka
tiež v takom stave, že len asfaltový
povrch ju odlišuje od poľnej cesty.
Pravdaže pokrytá ľadom. Podobný
stav
sme
zis tili
aj
na
inkriminovanej Záhumenskej ulici,
na ktorej býva p. primátor a o ktorej
kolujú fám y, že je najviac
udržiavaná. Naopak, hlina po
výkopoch zmiešaná so snehom a
vodou zamrzli a vytvorili hrboľatý
ľadovo-snehový povrch.
Zaviate snehom sú tiež chodníky
vedúce k budove základnej školy.
Pritom občan a užívatelia verej ných
priestranstiev sú povinní udržiavať
chodníky v bezpečnom stave, alebo
sme si zvykli, že technické služby,
ked v lete kosia trávniky, môžu v
zime upratovať aj sneh ?

Môžeme si gratulovať, že sa
oteplilo a počasie nám prišlo na
pomoc. Možno to, čo je tu napísané
už nie je ani pravdou.

Pod lampami býva tma
Ak máme hovoriť o bezpečnosti
v našom meste, musíme sa
zamyslieť i nad tým, ako pred
chádzame možnostiam ohrozenia
občanov a ich majetku. Pozreli sme
si i stav verejného osvetlenia v
meste. Treba povedať, že Mestský
podnik technických služieb robí čo
môže a výpadok elektrického prúdu
spôsobený rozvodom, nemá na
svedomí a nemôže ničím ovplyvniť.
V sobotu verejn é osvetlenie
nefungovalo na uliciach Dolná
a Bottova, pre lepšiu orientáciu,
sú to okrajové ulice v Máste smerom
k Štátnemu majetku. Práve preto,
že sú to okrajové ulice ústiace do
poľa, mala by sa venovať zvýšená
pozornosť verejnému osvetleniu,
pretože tmavé ulice sa stávajú
miestami ohrozenia.
Tm avým kútom, v ktorom
dokonca prišlo
k pokusu
o prepadnutie motivované sexuál
nymi chúťkami páchateľa a pritom
bolo ohrozené trinásťročné dievča,
takýmto kútom je pár metrov
chodníka, ale tmavého, na konci
ulice
P ri ^ potoku
smerom
k bytovkám ŠM. Je síce pravdou,
že tam chodník nevedie, ale
podstatné je, že ho ľudia používajú.
Pritom by stačila jedna jediná
lampa a bolo by po nebezpečí, ktoré
na osam elých chodcov večer
striehne zo všetkých strán. Tá
jedna lampa by sa mala nájsť čím
skôr, alebo sa spoľahneme, že
vystrašení chodci prestanú túto
cestu používať?
Zo
služobných
hlásení
z predchádzajúcich týždňov sa dá
vyčítať, že verejné osvetlenie a jeho
funkčnosť v mnohom závisia od
počasia. Ak je veterno, pravidelne
vypadávajú celé časti osvetlenia či
už na Malackej ulici a "hornom
konci" alebo aj v Máste. MsPTS sa
vždy snaží túto situáciu okamžite
riešiť, pravdaže ak sa to jeho
prostriedkami a možnosťami dá.

Ja parkujem, ty parkuješ
Ešte sa musím vrátiť k tomu
nešťastnému parkovaniu, pretože
tento problém sa vlečie celé roky
a zdá sa,
že riešenie
je
v nedohľadne. N ap rík lad na
Ružovej u lici sa parkuje na
chodníku, na H lavnej pred

bytovkami, ako som už spomínal aj
na trávniku, na Budovateľskej až
do polovice vozovky. Osobitnou
kapitolou je parkovanie náklad
ných vozidiel a dokonca ťažkých
strojov.Príkladom je situácia na
ulici Janka Kráľa, ktorá občas
vyzerá ako strojný park stavebnéj
firm y.Východiskom by bolo
zriadenie stráženého parkoviska,
ktoré by určite súkromní
podnikatelia privítali. Na Hlavnej
ulici pred nočným klubom Milica
a reštauráciou Zlatý jeleň sa tiež
parkuje na vozovke. Uvidíme ako
bude vyzerať Mestečko po otvorení
novej sporiteľne a novej pošty,
pretože ani tu sa neuvažovalo
o parkovacích plochách.
Parkovanie pred kultúrnym
domom pripomína zjazd anarchis
tov a v najbližšom čase by sa mali
vyznačiť parkovacie plochy a zákaz
vjazdu vozidiel "až na schody
kultúrneho domu".

Ach, tie brány!
Pri potulkách mestom sme
zistili, že brány Zámockého parku
boli otvorené a parkové osvetlenie
vypnuté. Je síce pravdou, že
v Zámockom parku sa nekradne,
lebo tam nič nie je, ale je tu areál
domova dôchodcov, ktorý je z tejto
strany otvorený. Podobne bola
otvorená rampa, ktorá má zabrániť
vjazdu automobilov do veľkého
parku. Škoda brán, keď sa
nezamykajú...

Zo zimy do teplúčka
Vrátili sme sa do úradovne našej
mestskej polície na Hlavnej ulici.
V budove bývalej materskej školy
sú kancelárie 0 0 PZ Zohor
a mestskej polície. Kancelária, do
ktorej sme vošli, svojim vybavením
pripomína bazár starého a zánov
ného nábytku a vôbec celkový
dojem je skôr horší ako lepší.
Nemyslím si, že by mala byť prepy
chovo zariadená, ale predsa len
reprezentuje mesto a jeho poriad
kovú zložku. Prichádzajú tam
nielen občania Stupavy a prvý
dojem je veľmi dôležitý. Nemali by
sme si ani myslieť, že títo muži v
uniformách si majú upratovať alebo
tepovať do čierna ladený koberec.
V každom prípade úradovňa našich
policajtov nie je dobrou vizitkou
mesta.Keď neveríte, choďte sa
presvedčiť. Ukážkovou miestnos
ťou je posilovňa, ktorú si z vlast
ných prostriedkov vybudovali
policajti svojpomocne.

Prekvapila ma prázdnotou
zývajúca lekárnička, inak pekná
drevená, na bielo natretá skrinka
a celkom ladila s tou zbierkou
nábytku - zozbieraného z kancelárií
mestského úradu a ďalších
mestských podnikov. Sadol som si
na zapožičanú a "rozladenú"
stoličku s túžbou zapáliť si jednu
"zdravotnú". Bohužiaľ nič z toho
nebolo, pracovisko je vraj
nefajčiarske. Máme teda zdravých
policajtov.

Kniha udalostí
Každá smená zapisuje do tejto
knihy - úctyhodnej hrúbky- priebeh
svojej služby. Je to čítanie
zaujímavé ako svojim obsahom, tak
i zvláštnym štýlom. Keby neišlo
o priestupky a trestnú činnosť,
poviem vám dalo by sa na tom
schuti zasmiať. Neviem, či sa na
tom niekto schuti smeje, ale
niektoré záznamy by predsa len
stáli za pozornosť. Napríklad od
začiatku decembra sa v zápisoch
objavujú podnety a žiadosti, aby sa
prijalo opatrenie a vyhlásilo
mestským rozhlasom nariadenie,
ktoré by riešilo voľný pohyb psov,
ktoré skutočne ohrozujú občanov a
predovšetkým deti. Veď pohryz
nutie túlavým psom prináša tolko
problémov, že ozaj by sa v tejto veci
malo prijať radikálne riešenie.
Možno by sa predišlo rozšíreniu
besnoty. Čítam zápisy o tom, ako
policajti pomohli jednému občanovi
a druhý na nich začal útočiť slovne,
nebudem citovať, lebo tento papier
by to nezniesol. Úctyhodní občania
zapísaní v rozličných situáciách na
stránkach tejto knihy strácajú svoj
glanc. Núti ma to premýšľať, či sa
viem e k sebe správať ako
ľudia.M ám e úctu k zákonu
a k ľuďom, ktorí bdejú nad jeho
dodržiavaním? Zasluhujú si títo
chlapci vu lgárn e nadávky,
výsmech z ich snahy uplatňovať
zákon, keď po blokovej pokute za
porušenie záverečnej, im majitel
povie, že sa mu oplatí zaplatiť
pokutu, lebo jeho zárobok je
desaťkrát vyšší ako pokuta?

Perličky
Nedá mi nepodeliť sa s vami s
ukážkami zápisov z Knihy udalostí.
9. yarmdr i 995
s we phuo/am
OOPZ Zo/tor, ze na
Jan^a
Tľráfa SM nejakí /agoáí

sa

M^radľuiŕaMŕo. Podozhuýje ??^aďý
V a ;e^o
Afa^ŕeľsí radšej'
pokračovanie na
sírane

po/íf-ačoMinŕť z predc/MÍíizaydce/ strany
pre istotu
aatodogaráže. Z teyto
s/užby odchádza 7?^edo/nou nayuiao
znecŕnítenŕ, pretože ta nične/Unga;e
ako by
Neutem ako si má/n
p/niť pouinnosti, keď ne/ná/ne %
to?MM potrebné prostriedky a
práuo7%ocí."
Í0.Í.Í9 9 5 0.45 Bo/i sme priuo/ani
k nehode naDeuinske; ceste. Niekto
zrazil chodca, pri našom príchode
bo/ Líž mŕtuy. Zauo^a/i sme
lekára, OOPZ, pris/aa; ne^odouka
z Bratis/auy. My sme nemoci pri
sebe ani baterka, nouyše TT^/^TT^oua/
7?mják, sa7?mzrej7?íe nemáme ani
lekárnička. E*eby bo%o treba
poskytnúť pr^á pomoc, nemaJi by
S77^e č^77^.C^titi s?ne sa strasne
trápne/"
Treba poznamenať, že v jednom
týždni boli policajti privolaní k trom
dopravným nehodám. Je síce
pravdou, že nie sú kompetentní
zasahovať, ale sú prví na mieste
činu. Je len prirodzené, že sa od
nich očakáva aj primeraná reakcia,
či už poskytnutie prvej pomoci,
zaistenie miesta nehody a podobne.
Výstroj našich policajtov je
takpovediac mizerná. Z troch
vysielačiek funguje jedna, ostatné
majú nefunkčné zdroje (vymeniť!),
chýbajú im baterky, ktoré by
vydržali viac než dvadsať minút,
lekárnička, hasiace prístroje.

Záverečná
Nočná " prechádzka " Stupavou
nie ja až takým hororom, akoby sa
zdalo. Skôr sa dá povedať, že je
ľudoprázdna, ktorú v skorších
ranných hodinách zaplní mládež v
dobrej nálade, idúca z diskoték.
Máme mestskú políciu a tento
stav bezpečnosti v našom meste je
výsledkom ich pôsobenia. Život
ukázal, že existencia mestskej
polície je opodstatnená, ale treba
dosiahnuť, všetkým i možnými
prostriedkam i, aby bola na
profesionálnej úrovni a to
vybavením i schopnosťami jej
príslušníkov.
Ďakujem za podporu p. primá
torovi a za spoluprácu mestským
policajtom p. M.Prochádzkovi a Ľ.
Prokešovi.
Pavel Slezák

Vývoz odpadových vôd
Riaditeľ podniku Kanalizácie mes
ta Stupava, oznamuje, že dotácia na
vývoz odpadových vôd z rozpočtu mesta
Stupava, sa nevzťahuj e na producentov
odpadových vôd, ktorí mali vytvorené
podmienky v rokoch 1993-94 pre napo
jenie objektov- nehnuteľností na verej
nú kanalizáciu. Ide o objekty rodinných
domov a bytoviek na týchto uliciach
v Stupave -ul. Štúrová, ul. Bezručová,
ul. M. Benku, časť ulice Devínska cesta
a to od Štúrovej po ČOV.
Upozorňujeme , že ide o obytné do
my na tejto časti ulice, ktoré sú v sprá
ve Štátneho majetku š.p. Stupava
a správca bytov bol upozornený na mož
nosť a nutnosť napojenia objektov na
verejnú kanalizáciu. Do dnešného dňa
správca bytov nevyužil možnosť napo
jenia týchto objektov na verejnú kana
lizáciu, čím dotácia na vývoz odpado
vých vôd Mestským podnikom technic
kých služieb Stupava stráca opodstat
nenie.

B/aže/ Fabidn
rtadiŕeľ podniku

Príspevok na čiastočnú úhradu
v MŠ
Podľa paragrafu 14 odst. 1 vyhlášky
MŠV SR Č. 35S/94 Zb. o predškolských
zariadeniach rodič, alebo iná osoba,
ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu
povinnosť prispieva na čiastočnú
úhradu neinvestičných výdavkov MŠ.
Školská správa Bratislava V III určuje
výšku príspevkov v zmysle rozhodnutia
riaditeľa ŠS č. 6Q/ 1995 následovne :
1) Materské školy územne pod
liehajúce pod Mestské úrady
- na dieťa, ktoré dovŕšilo 5. rok ve
ku 1. septembra nového školského ro
ku alebo má odloženú povinnú školskú
dochádzku - 130.- Sk/ mes. Čo je na
1 deň 6.20.- Sk
- ostatné deti zapísané do MŠ 200.Sk/ mesačne, čo je na 1 deň 9.52.-Sk.
2) Úhrada príspevkov sa vykonáva
bezhotovostne, buď poštovou poukáž
kou, alebo prostredníctvom sporoží
rového účtu na príjmový účet
ŠS č. 19-20721-11^0720.
Príspevky budú príjmom štátneho
rozpočtu. Finančná čiastka, ktorá bude
vyinkasovaná bude zabezpečená i vo
výdavkovej časti rozpočtu ŠS pre
náklady materských škôl.

3) Príspevok hradí povinná osoba
mesačne najneskôr do 15. dňa v mesiaci
za každé dieťa zapísané do materskej
školy.
Príspevok za mesiac január 1995 je
potrebné zaplatiťdo 31.1.1995. Vyhláš
ka neumožňuje vracať pomernú časť
príspevku rodičom v prípade neprítom
nosti dieťaťa v predškolskom zariade
ní, ani odpustiť poplatok z titulu sociál
neho.
4) Evidenciu príspevkov vedie ria
diteľka MŠ, ktorá na konci mesiaca
zašle výkaz o dochádzke a výške zapla
tených príspevkov na školskú správu.
V
prípade, ak rodič príspevok neza
platí, riaditeľka MŠ mu zašle písomnú
upomienku s výzvou zaplatiť príspevok
do 10 dní.
Ak ani po opakovanej upomienke
príspevok nezaplatí, riaditeľka MŠ
zašle rodičovi rozhodnutie o ukončení
dochádzky dieťaťa do predškolského
zariadenia.
Zloženky vydané rodičom budú na
zadnej strane (Správa pre prijímateľa)
označené pečiatkou školského zaria
denia.
(Podľa Usmernenia k vyhláške
č. 353/94 Zb. o predškolských zariade
niach s platnosťou od 1.1.1995 - Školská
správa Bratislava VIII).

Čo hovorí vyhláška
Paragraf 14. odst.l vyhlášky Minis
terstva školstva a vedy SR z 5.12.1994
o predškolských zariadeniach hovorí:
" Na čiastočnú úhradu neinvestičných
výdavkov predškolského zariadenia,
ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej
správy v školstve alebo obec, s výnim
kou mzdových výdavkov prispieva ro
dič alebo iná povinná osoba, ktorá má
voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, výš
ku príspevku určí zriaďovateľ v rozpätí
od 150 Sk do 250 Sk mesačne na jedno
dieťa."

Zvýšenie cien
Mestský podnik technických
služieb Malacky oznámil, že od 1.1.
1995 zvyšuje ceny za vývoz domo
vého odpadu. Za vývoz jednej
"kuká- nádoby" občan zaplatí popla
tok 320 Sk. V tejto sume je zará
taných 280 Sk za vývoz odpadu, 40
Sk dopravné Malacky-Stupava.
Uskladnenie na skládke je zdarma,
pretože ho zabezpečuje mesto Stun a sír. <3

..........

Miestny spolok slovenského
Červeného kríža Stupava I ďakuje
všetkým sponzorom za dary do
tomboly Silvestrovskej zábavy, me
novite : - fa Marolum p. Z. Hasonová, Potraviny p. Marta Maderová, Ovocinársky štátny majetok
Stupava, Čalúnnictvop. A.Besedič,
Obuv a kožená galantéria ETA p.
E.Kovačičová, Avana v.d., Galan
téria p. Jurkovičová, V marke t,
TIP- butik, Potraviny Nezník, K+M
market, Kaderníctvo Veronika, Ka
derníctvo Svetlana, Kvetinárstvo
p. Kovačiková, firma JULKA, Tini
club p. O. Mózová, Mäso p. Peschlová, Obchodný dom Stupava,
Potraviny p. Horn, Minimix, Mäso
p. BertoviČ, Kvetinárstvo p. Mikušová, Železiarstvo, Amera - krmivá
pre zvieratá, Mäso p.Horniak, rod.
Ivana Tomčíka, 7 členov SČK, MS
SČK Stupava I.
Zároveň želáme všetkým ob
čanom veľa zdravia v novom roku
1995 !
Aí-S SČiľ Sŕapaua í
predseda

Zdravotné stredisko v Stupave
získalo od sponzora - Slovenská
poisťovňa a.s. prístroj SPIROVIT SP,
ktorý funkčne predstavuje spirometer na meranie funkcie pľúc
a EKG. Sponzorov pred jeden a pol
rokom, osobne a z vlastnej iniciatívy,
oslovila MUDr.Andelová.
SPIR O VIT SP je výrobkom
švajčiarskej firmy Schiller, ktorá
poskytla v rámci oficiálnej pomoci
nášmu zdravotníctvu, zľavu vo výške
155 250 korún. Napriek tomu je
hodnota prístroja, ktorý venuje Slo
venská poisťovňa nášmu zdra
votnému stredisku, cca 360000
korún. Prístroj znamená pre Stupavčanov veľkú úľavu, pretože nemu
sia cestovať za odbornými vyšet
reniami do Bratislavy.
Mesto Stupava ďakuje p. MUDr.
Andelovej za osobnú iniciatívu
a Slovenskej poisťovni a.s. za vzácny
dar.
Anŕoľt Daráš
phwáŕor

4 ^ ...
Vedenie Mestského podniku technických služieb Stupava udeľuje
verejnú pochvalu svojmu zamestnancovi

p. Antonovi Kalivodovi
pri príležitostiudelenia zlatej plakety prof.MUDr. Jánskeho za viacná
sobné darovanie krvi.
Vysoko hodnotíme tento šľachetný Čin, pretože svojou krvou mno
hokrát pomohol, bez nároku na odmenu, zachrániť život a prinavrátiť
zdravie deťom, matkám a otcom.
Ďakujeme !

rŕadíŕeľ AfsPT-S S&tpaua

Kúpim dvoj-izbový byt alebo starší rodinný dom
v Stupave.
Tel.č. 935 596 po 18.00 hodine

Nina Tarabová
Peter Čamecký
Kristián Ragas
Matej Drobný
Dominika Rácová
Peter Gulár
Peter Kôstka
Tibor Drahoš
Andrea Slezáková
Michaela Gschwandtnerová
Samuel Dral
Annamária Mikulová
Monika Hurbanova
Patrícia Vaseková

Pavol Dauda a Martina Baumannová
Peter Kružic a Malvína Kurucová
Peter Sokol a Monika Nemčovičová
Ing.Roman Weinštuk a Andrea
Beňovičová
Róbert Mifkovič a Silvia Kavická
Bohumil Vávra a Mária Štefeková

Ľudovít Sabo
Marta Preťová
Róbert Kôstka
JánDančík
;
^ AntoA Jedlička
i Rudolf BjeloviČ
\ Matiida JanČiová
Karolína Ivicová .<
František Šimonič
Milan Kadlíček
Jozef Holcmann
Rudolf Blažíček
Eva Vlčková
Ľudovít Mindák
^
Amold Jánoš
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Oznam

n

Mestská polícia oznamuje občanom
a podnikateľom, že v záujme zvýšenia
bezpečnosti a ochrany majetku, robí
prieskum záujmu o napojenie bezpeč
nostných systémov v ich objektoch na
pu7í ceríírd/rte/ ochrany.
V prípade, že nmíe zda/em o íenío

ypôsob zabezpečenia ud^/to mq/eŕ/sa,
oznam íe ío na s'íaníct mes^e/ poíŕcte
u á'íapaue .
V zduis/osti od dopyía po íe/ío
bezpečnosíne/ &/ažbe, bade rea^tzouane
zauedenie PCO.
An^eŕouý
(odouzda/íe na AísP
-R/aund M/. ^íapa^a)
Áno, mám záujem o napojenie
na pult centrálnej ochrany

adresa /írmy;...........................

Zvýšenie cien
Do&oncente zo sŕr. 6
pava na svojej skládke . Zvýšenie cien za
vývoz je zdôvodnené zvý-šenímcien za P H M
a zvýšením prevádzkových nákladov.
Poplatky za vývoz domového odpadu
naďalej vyberá mesto Stu pava.
V súvislosti s rastúcimi nárok mi na
ochranu životného prostredia sa pripravuje
Všeobecne záväzné nariadenie o životnom
prostredí, kde sa navrhuje, aby každý
rodinný dommal svojunádobunakomunálny
odpad. Momentálne je v Stupave cca 1.400
domov, pričom za odpadovú nádobu platí len
740 domácností.

Ochrana prírody
Možno ani neviete, že mesto
Stupava patrí do územia zóny Záhorie.
Územie zóny zasahuje čiastočne do
krajinnej oblasti "Maíé Xarpaíy"
a Chránenej krajinnej oblasti "Zá
horie". Nachádza sa v ňom 8 štátnych
prírodných rezervácií a jeden chráne
ný prírodný výtvor.
Na území zóny sa nenachádzajú
národné parky, chránené náleziská
a chránené prírodné pamiatky.

-Šfdfwe prŕrodwé rezerudcie /SP%
peciara,podpis

sd t? fMMÍedouných ^aíctáírdŕnych

j

OSOBNE POČÍTAČE
TLAČIARNE
DOPLNKY
PEVNÉ DISKY
DISKETY-VERBATIM
DataLife Plus

1. Suchohrad -Bogdalický vrch - výme
ra 33,2 ha
2. Suchohrad -Šmolzí - výmera 45,6 ha
3. Plavecký Štvrtok -Bezedné - výmera
3,5 ha
4. Vysoká pri Morave -Horný les - vý
mera 543,02 ha
5. Vysoká pri Morave -Dolný les-výmera 186,3 ha
6. Stupava,Borinka -Pod Pajštúnom výmera
147,9 ha
7. Kuchyňa -Vysoká - výmera 80,53 ha
8. Borinka - Strmina - výmera
196,3 ha.
Chránený prírodný výtvor Pctde
sa nachádza v katastrálnom území
Malacky.
Chránené prírodné parky a záhrady
z hľadiska záujmov ochrany prírody
sa na území zóny nenachádzajú. Parky
pri zámkoch v Malackách a Stupave
sú pamiatkovo chránené. V súčasnosti
je navrhované vyhlásenie národného
parku Pomorcude v povodí rieky
Moravy, chráneného prírodného výtvo
ru Jas&yne v Prepad ŕo m v ka
tastrálnom území Stupava a Borinka
a štátnych prírodných rezervácií
Dúbrava v kat. úz.Gaj ary a Suchohrad,
územie pod Dolným lesom kat.úz.
Vysoká pri Morave.
-ps-

KURZY NA PC
SERVIS
MODERNIZÁCIA
ROZŠÍRENIE

JOZEF TOTH, MARCHEGGSKÁ 76, STUPAVA
934 063

