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V Mestskej športovej hate vyhlásili Miss Eurosport 1995 . Dekorovanie viťaziek.

V Zámockom parku koncertoval Brass-band „Melódia" zo Švajčiarska
O z n a m

HTestshé huMúrne sŕredisho pripravuje prehliadhu
deŕshých a miádežníchych talentov pod názvom
ľI7ILERTŔR33Br účasť je otvorená pre deti a miádež
zo Stupavy, htorí dosiahli vo svojej záujmovej činnosti
/tanec, hudba, šport, modelárstvo/ významné ocenenie
a chcú sa predstaviť stupavshej verejnosti.
Bližšie informácie :t.č.934 312 do 16.10.95

Zasadato mestské
zastupiteľstvo
Dňa 24. augusta 1995 sa konalo
riadne zasadnutie mestského zastupi
teľstva v Stupave. Rokovanie vzhľadom
na bohatý program začaio o 9.00 hodine
a skončiio pred 19.00 hodinou prijatím
uznesenia.
Rokovanie otvori! primátor a po obvy
klých procedúrach predioži! návrh
programu, ktorý po úprave bo! schváiený. Pred začatím programu rokovania,
primátor mesta Ing. Daráš oznámi!
posiancom, že posianci J.Vaiachovič a
M. Vaiachovič podaii na Generálnu
prokuratúru SR podnet na šetrenie
trestnej činnosti primátora Stupavy vo
veci zneužívania právomoci verejného
činiteľa. Primátor uviedo!, že vyšetro
vanie už začaio . Napriek dramatickému
úvodu rokovanie maio vzácne pokojný a
vecný charakter, aspoň jeho prvá časť.
Kontroia uznesenia
Správu o plnení prijatých uznesení MsZ
predniesla hlavná kontrolórka. V správe
uviedla uznesenia i z predchádzajúcich
zasadnutí MsZ, ktoré boli termínové k
dnešnému zasadnutiu. Po vypočutí správy,
v ktorej sa konštatovalo, že prevažná
väčšina úloh nebola k uvedeným termí
nom splnená, začala diskusia. Zástupca
primátora Ing. Kalivoda vysvetlil, že touto
problematikou sa zaoberala mestská rada,
kde bolo konštatované, že niektoré uzne
senia boli splnené, pričom po vyjadrení
komisií alebo aj mestskej rady mali byť
dopracované a opäť predložené na roko
vanie. Z tohto hľadiska treba chápať
riešenie problémov ako priebežné. Po
slanci na záver prijali uznesenie mestskej
rady, s novými termínmi plnenia úloh.
Uznesenie týkajúce sa zmlúv a ďalšieho
postupu pri realizácii projektu TTP Háje
komentoval primátor, ktorý uviedol, že
situácia okolo stavby sa skomplikovala,
nakoľko prišlo k zmene vlastníckych
vzťahov. Katastrálny úrad na základe
existencie prídelových listín / vlastníctvo
pôdy na základe prídelových listín na
rozdelenú veľkostatkársku pôdu / poza
stavil stavbu K problémovým pozemkom
má aj mesto legitímne listy vlastníctva a
po vyjasnení majetko-právnych vzťahov
sa bude ďalej rokovať i s tou možnosťou,
že do výstavby budú vstupovať vlastníci
prídelových listín.
Na záver diskusie poslanci prijali uzne
senie, ktoré ukladá prerokovať nesplnené
úlohy na zasadnutí mestskej rady dňa 14.
septembra.

Prijatie Zásad príjimania a vybavova
nia sťažností...
Materiál predložila hlavná kontrolórka
Ing. Jankovíchová a bol prerokovaný
mestskou radou, ktorá ho doporučila
schváliť. Zásady predstavujú ucelený a
presný systém prístupu k sťažnostiam,
oznámeniam, podnetom a petíciám obča
nov a organizácií. Všetky podnety od
občanov a organizácií sa považujú za
významný prvok uplatňovania demokra
cie v podmienkach samosprávy. Vzhľa
dom na závažnosť dokumentu a v záujme
všeobecnej informovanosti prinášame text
v plnom znení na str.4.
Správa o stave iokaiít v meste Stupava
ohrozených prívaiovými vodami s návr
hom riešenia
Oddelenie správy, výstavby a ZP MsU
vypracovalo podrobný materiál, v ktorom
sú definované lokality Stupavy ohrozené
prívaiovými vodami i príčiny nedostatoč
ných odtokových pomerov, ktoré spôsobu
jú „záplavy".
Silnými prívaiovými dažďami sú najviac
postihnuté nasledovné lokality :
1. Rímska ui. a okoiie / Rímska, Maiacká, SNP, F.Kostku, Bitúnkový/.
Podľa prepočtu pri priemernom 15 minú
tovom lejaku pretečie po Rímskej ulici
cca 700 kubíkov vody, vrátane tej, ktorá
steká z viníc na Kopcoch. Voda z viníc
pritom berie so sebou i piesčitú omicu a
tento prúd vody postupuje po Malackej na
autobusovú stanicu, ulicu SNP, popri
Stupavskej krčme na ul. F.Kostku a dolu
Bitúnkovou do Stupavského potoka. Za
sebou zanecháva nánosy pôdy, ktoré
zanášajú aj jestvujúce priekopy.
Kalamitná situácia je spôsobená tým, že
výstavbou nového cintorína sa prerušil
prirodzený odtok dažďových vôd z viníc a
múrom bol usmernený na Rímsku ulicu.
Na Malackej ulici bola zrušená priekopa
na Malacky, ktorá by však aj tak nestači
la príval vody odvádzať.
Riešenie situácie predpokladá dve samo
statné časti:
a/ odvodnenie Rímskej ulice odvedením
dažďových vôd do priekopy na priľahlej
strane Malackej ulice smerom k benzíno
vému čerpadlu. Ak by táto priekopa ne
stačila prijať také množstvo vody, je
možné ju napojiť na cestnú kanalizáciu pri
benz. čerpadle, prípadne obnoviť priekopu
smerom na Malacky.
b/ odvodnenie vinohradov a poľnej cesty v
lokalite Kopce je možné riešiť odvedením
vôd kanálom popred cintorín popri okraji
„Bomíka" do priestoru za cintorín, kde je
dostatok priestoru na vsakovanie. V prípa
de potreby je možné vybudovať zberný
kanál i popred vinohrady v úseku cca 200
m, užívatelia viníc by mali sami zabraňo

vať úniku pôdy z viníc vykopaním prieč
nych rýh vo vinivciach o hĺbke cca 30 cm
po každých 5 m po celom svahu vinice,
čím zabránia i neustálej erózii pôdy
Toto opatrenie je možné zabezpečiť na
riadením užívateľom viníc zo strany
mesta, s termínom vykonania vždy na jar
po orbe.
2. Lesná uiica / Lesná,Nová, Nový cin
torín/
Dažďové vody sa hromadia na poľnej
ceste vedúcej ponad Novú horu v úseku
cca 800 m od lokality Šalaperk. Prívalové
množstvo vody cca 150 kubíkov sa v
odbočke rozdelia, prtičom po Lesnej ulici
pretečie cca 80 kubíkov, pričom so sebou
nesie i vymletú zeminu z poškodenej
cesty a ďalej steká po štátnej ceste Nová
ul. . Nedostatočný kanál na tejto ulici
nestačí a voda preteká na druhú stranu do
súkromných domov. Druhá časť vody
steká smerom k novému cintorínu a cez
dierový plot preteká do cintorína a zleje
sa do odvodňovacieho kanála, pri silných
lejakoch však zaplavuje i časť hrobov.
Situáciu je možné riešiť odvedením vôd
od lokality Salaperky, a to usmernením
do odvodňovacieho kanála. Zároveň úsek
ul. Lesnej treba upraviť asfaltovým kry
tom príp. bočným žľabom na odtok vody
smerom na Novú ul.
Úsek k novému cintorínu je možné riešiť
spevnením cesty / momentálne je to ujazdená omica/, prípadne vybudovaním
pozdĺžneho kanálu na odvod vody.
3. Streinica a okoiie
Tu sa zhromažďujú dažďové vody z
poľnej cesty „Nad Greítami" a jedná sa o
množstvo vody cca 150 kubíkov vrátane
priľhlých pozemkov. Materiál z nespev
nenej cesty sa usadzuje na úseku asfalto
vej cesty popri strelnici, čo vytvára nános
až do 10 cm hrúbky. Voda sa rozdeľuje ŕ
smerom na Karpatskú ul. a ďalej cez
Mariansku na Hlavnú ul., časť vody tečie
smerom k amfiteátru a na Kalvarskú ul.
Situáciu je možné riešiť odvedením pod
statného množstva vody z úseku „Nad
Greítami" postranným kanálom s vyúste
ním pri amfiteátri do priestoru viníc ŠM,
kde je nutné vybudovať odvodňovací
kanál s napojením na jestvujúcu odvodňo
vaciu sieť, pravdaže až po dohode so ŠM.
Splavovanie pieskov vyrieši len spevnenie
krytu poľnej cesty „Nad Greítami" asfal
tovým povrchom s postranným odvodňo
vacím žľabom.
4. Marianska ui./ pri vinohradoch
ŠM/,u!.M.Benku
Prívalové dažde z vinice ŠM sú odvedené
do jestvujúceho kanála idúceho poza
záhrady rodinných domov na Marianskej
ulici. V strede kanála sú však brehy nižšie
ako na jeho konci, dochádza potom k
vytekaniu vody z kanála do záhrad za
rodinnými domami na Marianskej ul. Na
ul. M. Benku nezachytená voda a piesky z
viníc stekajú na vozovku, čím sa značne
znečisťuje komunikácia.

Situáciu je možné riešiť upravením
pozdĺžneho profilu odvodňovacieho kaná
la v prípade Marianskej ul. t.j. zdvihnutím
brehu od súkromných záhrad, prípadne
posunutím trasy kanála ďalej od záhrad.
V prípade u!. M.Benku je nutné v tejto
časti vybudovať odvodňovací kanál s
napojením na jestvujúcu odvodňovaciu
sieť viníc.
5. Pri „Marošovi"
Tu prichádza pri prívalových dažďoch k
upchatiu vpustí cestnej kanalizácie štátnej
cesty, ale aj nedostatočnému odtoku
týchto vôd do kanála za konzervárňou.
Tým vznikajú v úseku cesty pred Maro
šom záplavy Voda vo výške až 30 cm
spôsobuje unikanie do splaškovej kanali
zácie a tým sa zastaví odtok na Školskej
ulici.
Situáciu je nutné riešiť prehĺbením kanála
za konzervárňou, ktorý je značne zanese
ný Tiež je treba udržiavať vozovku i
cestnú kanalizáciu v čistom stave, aby sa
zabránilo upchatiu vpustov alebo kanali
zácie.
6. Kolónia
Tu sa hromadia prívalové vody na pozem
ku ŠM pod jestujúcim hospodárskym
dvorom Ide o plochu cca 5 ha s pomerne
malým spádom, čiže veľká časť vody
stačí vsakovať Medzi poľom a zastava
nou časťou je zhromažďovací kanál hĺbky
cca. 0,5 m, ktorý sústreďuje vodu a malým
priepustom odvádza do uličného žľabu na
Bernolákovej ul. Kanál je však zarastený
a zanesený, časť vody preto preteká do
súkromných záhrad a na Bernolákovu
ulicu do žľabu Žľabom ul. Bernolákovej
a ul. Veternej odteká voda aj s množstvom
zeminy z poľa do prícestného kanála na
Železničnej ul., kde pokračuje malým
spádom k Elektrovodu. Voda sa ďalej
zhromažďuje okolo železn. domčeka,
vsakovanie je tu minimálne, hladina pri
prívalových dažďoch stúpa až zaplaví
priľahlý úsek Železničnej ul. a zastaví tak
odtok z ul. Veternej.
Zaplavovanie v hornej časti Kolónie je
nutnú riešiť prehĺbenún a vyčistením
zberného kanála popri poli ŠM na hĺbku
cca 1 m a prečistením jeho prepojenia na
Bernolákovu ul. Väčším problémom je
odvedenie daóďových vôd z priestoru
okolo strážneho železn. domčeka. Naje
fektívnejší spôsob riešenia, a zrejme i
jediný, je vybudovanie priepustu pod
diaľnicou a následne odvodňovacieho
kanála za diaľnicou v dĺžke cca 300 m.
Toto riešenie je pomerne nákladné a musí
byť dohodnuté s Riaditeľstvom diaľnic.
Súčasťou Správy o stave lokalít bol i
prehľad predpokladných nákladov :
1. Lesná ul. - 700 000 /realizované/ +100
000 Sk
2. Rímska a okolie - 700 000/ v realizácii/
+ 300 000 Sk
3. Kolónia - 1 200 000 Sk

4.Marianska ui. - 100 000 Sk
5. Pri Marošovi - 100 000 Sk
6. Strelnica a okolie - 700 OOOSk.
K predloženej správe prijali poslanci
pozitívne stanovisko s tým, že správa
objektívne mapuje terajší stav i s návrhom
reálnych opatrení. V diskusii vystúpil
poslanec M. Valachovič, ktorý upozornil
na skutočnosť, že situácia na Lesnej ulici
sa riešila okamžite, pričom
zástupca
primátora porušil pravidlá o hospodárení
mesta a prekročil svoje právomoci / počas
neprítomnosti primátora/. Zároveň upo
zornil, že situácia na Kolónii, kde pri
prívalových dažďoch je zatopených cca 40
rodinných domov, sa nerieši už dlhé roky.
Uvoľnenie finančných prostriedkov na
vybudovanie cesty na Lesnej ulici malo
byť schválené mestským zastupiteľstvom.
Ing. Kalivoda, zástupca primátora, infor
moval, že na jeho pokyn bola vypracova
ná uvedená správa a dal pokyn okamžite
riešiť Lesnú ulicu, pretože tu nešlo len o
zebezpečenie pred prívalovými dažďami,
ale predovšetkým o celkový stav komuni
kácie, ktorý neumožňoval prístup zdra
votnej alebo požiarnej pomoci, v takom
dezolátnom stave bola ulica po prívalovom daždi. Na riešení problémov Rímskej
ul. a okolia sa podieľa na 50% správa
komunikácií, pretože ide aj o štátnu cestu.
Najväčšie problémy spôsobuje voda z
veľkých plôch, ktoré nie sú v správe
mesta, a preto treba hľadať spôsob postu
pu voči subjektom, ktoré pozemky vlast
nia a sú za ne zodpovedné. Je pravdou, že
trpia občania žijúci na Kolónii, i keď
treba povedať, že tieto problémy spôsobi
la výstavba diaľnice, s ktorou prišlo k
prerušeniu prirodzeného odtoku vody do
priestoru za diaľnicou. Pritom si treba
uvedomiť, že podobným spôsobom trpia i
občania žijúci v iných lokalitách Stupavy
a ako dokladuje správa, ich problémy nie
sú menšie a zanedbatelnejšie ako tie na
Kolónii.
Poslanci prijali Správu s návrhom na
opatrenia a s úlohou zahrnúť investičné
náklady na ich realizáciu do rozpočtu
mesta na rok 1996.
Informácia o prevádzke ietného kúpaiiska
Informáciu predniesol riaditeľ MsPTS,
v ktorej uviedol, že napriek časovej tiesni
na sprevádzkovanie kúpaliska, sa podarilo
vykonať všetky práce a odstrániť tie
závady, ktoré z hľadiska hygienika bránili
prevádzkovaniu letného kúpaliska. Pri
obnove areálu sa využili tie zariadenia,
ktoré boli funkčné, vyhĺbili sa ďalšie
zdroje vody, vyriešilo sa predhrievanie
vody v zásobníku, ktorý bude zastrešený a
ohrev vody, ešte nie je definitívne roz
hodnuté, sa bude pravdepodobne riešiť
kolektormi. Opatrenia týkajúce sa nezá
vadnosti vody sa riešili v spolupráci s
riaditeľom MsPK. Pripravuje sa štúdia na

sprevádzkovanie veľkého bazéna, čím by
sa stalo kúpalisko kompletne vybaveným
areálom slúžiacim širokej verejnosti.
Niektorí poslanci poďakovali všetkým,
ktorí sa postarali o sprevádzkovanie
kúpaliska za úsilie a dobré nápady. Záro
veň žiadali, aby sa do návrhu rozpočtu na
rok 1996 pripravili rozpočtové náklady na
rekonštrukciu veľkého bazéna s nie
koľkými možnosťami riešenia i riešenie
ohrevu vody s využitím skúseností z
iných prevádzok. Komplexné riešenie
letného kúpaliska by malo smerovať k
predĺženiu doby prevádzky i trebárs pre
padným zastrešením bazénu.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie s
tým, že investičné náklady musí prehod
notiť finančná komisia
Návrh VZN o nakiadaní s komunáinym
odpadom
Návrh predložila komisia životného prost
redia a bezpečnosti. MsZ VZN schválilo a
jeho plné znenie prinášame na str. 4-6.
V diskusii poslanci upozornili na to, že
občania i komunálny odpad vyvážajú do
velkoobjemových kontajnerov, ktoré sa
vyvážajú na náklady mesta a slúžia obča
nom pre objemnejší odpad. Previerka
nakladania s komunálnym odpadom tiež
ukázala, že existuje rad domácností, ktoré
nevlastnia zbemé nádoby a nie je jasné
akým spôsobom nakladajú s komunálnym
odpadom. Prijaté VZN treba považovať za
všeobecne platnú normu a tieto normy sa
musia prísne uplatňovať v praxi.
Návrh noveiy VZN č. 21 o vytváraní
životného prostredia
Predmetom rokovania bola úprava § 21
spomínaného VZN , v ktorej sa upravujú
povinnosti na úseku veterinárnej starostli
vosti. Odchyt psov spadá do kompetencie
mestskej polície, ktorá je na tento výkon
vybavená. Ďalšie technické a praktické
zabezpečenie naplnenia novely sa riešia v
súlade s VZN č.21.
Poslanci novelu prijali, znenie prinášame
na str 6.
Informácia o zabezpečení vkiadu po
zemkov pod komunáinymi bytovými
domami do katastra nehnuteľností
Informáciu predniesol Ing. Binder, infor
moval , že geometrické plány sú spraco
vané, dokumentácia ku stavbám je však
nekompletná, chýbajú kolaudačné roz
hodnutia , pripravuje sa jednotná pasportizácia a treba pokračovať týchto prácach.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
Koncepcia kanaiizačnej vetvy Koiónia-

čov

Predložený materiál vypracovala stavebná
komisia, ktorá posúdila viacero možností.
Výklad predniesol riaditeľ MsK p. Fabián,
s ktorým prinášame rozhovor na str 8.
/
n# .sŕr. 7/

Z á s a d y prijímania a v y 
bavovania sťažností, ozná
mení, podnetov a petícií ob
čanov a organizácií v podmi
enkach sam osprávy m esta
Stupava
Mestské zastupiteľstvo Stupava v
zmysle paragr: 11 odst.3 písmena ch/
zákona č.3 69/90 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
vydáva
tieto zásady prijímania a vybavovania
sťažností,oznámení,podnetov a petícií
občanov a organizácií v podmienkach
samosprávy mesta Stupava / ďalej len
zásady/.
Vybavovanie sťažností,oznámení a podne
tov občanov a organizácií /ďalej len sťaž
nosť/je jednou z úloh styku samosprávy s
občanmi pri riešení ich oprávnených
záujmov, aby bolo vidieť snahu o riešenie
a nápravu nedostatkov, vyskytujúcich sa v
meste Stupava
Sťažnosti sú zdrojom informácií pre prácu
pracovníkov MsU a organizácií zriade
ných MsZ.
Petície sú osobitnou formou žiadosti ,
návrhu alebo sťažnosti občanov vo vecia
ch verejných resp. spoločenského záujmu.
1. Vymedzenie pojmov
Sťažnosti- sú podania občanov a organi
zácií učinené predovšetkým v ich vlast
nom záujme. Dôvodom na ich prešetrenie
a vybavenie je nielen ochrana záujmov
sťažovateľa, ale aj záujmov mesta Stupa
va, pri pohotovej náprave resp. odstránení.
Oznámenia- sú upozornenia občanov a
organizácií, ktoré sledujú odstránenie
závad a nedostatkov v záujme mesta
Stupava a jeho občanov.
Podnety - sú návrhy a pripomienky obča
nov a organizácií na účelnejšie a hospo
dárnejšie riešenie určitej úlohy a otázky v
záujme mesta Stupava
2. Vybavovanie sťažností,oznámení a
podnetov
2.1. Sťažnosť je možné podať ústne do
zápisnice, písomne doručenú poštou alebo
priamym doručením do podateľne MsU
2.2. Sťažnosti, oznámenia a podnety/ďalej
len sťažnosť/ prijímajú, evidujú, prešetru
jú a vybavujú v rozsahu svojej pôsobnosti,
- primátor mesta,
- hlavný kontrolór,
- prednosta MsU,
vedúci oddelení MsU,
- riaditelia organizácií zriadených MsZ,
- náčelník MsP.
2.3. Primátor, hlavný kontrolór a riadite
lia organizácií zriadených MsZ prijímajú
občanov so sťažnosťami a petíciami
spravidla po predchádzajúcom dohovore.
Prednosta MsU a vedúci oddelení MsU
prijímajú občanov so sťažnosťami v
stránkových hodinách.

2.4. Ústrednú evidenciu sťažností vedie
hlavný kontrolór V organizáciách zriade
ných MsZ vedie evidenciu sťažností
pracovník poverený riaditeľom organizá
cie.
2.5. Každý pracovník MsÚ a riaditeľ
organizácie zriadenej MsZ, ktorý priamo
obdržal písomnú sťažnosť resp písomnú
sťažnosť na seba, je túto povinný zaevi
dovať u hlavného kontrolóra mesta, naj
neskoršie nasledujúci deň po prevzatí. Ak
prijal ústnu sťažnosť resp. ústnu sťažnosť
na seba, je povinný sťažovateľa informo
vať o oprávnenosti podania predmetnej
sťažnosti u hlavného kontrolóra mesta.
2.6. Všetky sťažnosti musia byť vybavené
/prešetrené/ do 30 dní od ich doručenia.
Túto lehotu možno výnimočne len so
súhlasom primátora prekročiť.
2.7. Súhlas na predĺženie lehoty na vyba
venie sťažnosti nad 30 dní musí byť vy
žiadaný najneskôr 3 kalendárne dni pred
uplynutím lehoty určenej na vybavenie .
O dôvode predĺženia lehoty na vybavenie
sťažnosti musí byť upovedomený sťažo
vateľ a HK mesta.
2 8 Sťažnosti, ktoré boli prijaté ústne
alebo podateľňou, musia byť písomne
potvrdené sťažovateľovi do 5 dní.
2.9. Sťažnosť, ktorej vybavenie patrí do
pôsobnosti iného subjektu, musí byť
odstúpená na vybavenie do 5 dní odo dňa
doručenia a sťažovateľ musí byť o tom
upovedomený.
2.10. Sťažnosti na náčelníka MsP a riadi
teľov organizácií zriadených MsZ vybavu
je primátor mesta Sťažnosti na primátora
mesta, hlavného kontrolóra, prednostu
MsÚ, komisie a poslancov vybavuje
mestská rada Sťažnosti na členov MsR
vybavuje komisia ustanovená MsZ.
2.11. Kontrolu stavu a úrovne prijímania,
evidovania a vybavovania sťažností v
samospráve mesta a organizáciách zriade
ných MsZ sleduje a dohľad nad splnením
opatrení vykonáva hlavný kontrolór mesta
nezávisle od povinností vedúcich pracov
níkov, ktorí kontrolu vykonávajú v rámci
svojej pôsobnosti
3. Vybavovanie petícií
3.1. Podané petície musia mať písomnú
formu a musia byť v súlade so zákonom č.
85/90 Zb. O petičnom práve.
3.2. Petície prijíma a ich vybavovanie
zabezpečuje primátor mesta. Ak petícia
nepatrí do jeho pôsobnosti, odstúpi ju do 5
dní príslušnému orgánu a toho, kto petíciu
poslal, upovedomí.
3.3. Petícia musí byť posúdená a písomne
musí byť odpovedané tomu, kto petíciu
podal do 30 dní odo dňa podania
4. Rozbor stavu úrovne vybavovania
sťažností a petícií
4.1. Rozbor stavu a úrovne vybavovania
sťažností a petícií spracováva a Mestské
mu zastupiteľstvu predkladá 2x ročne
hlavný kontrolór mesta.
Schváiené MsZ dňa 24.8.1995.

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Stupava o nakladaní
s komunátnym odpadom
júcim na území mesta

vznika

Mestské zastupiteľstvo v Stupave v
zmysle paragr 6 zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a paragr 6 zákona č. 494/1990
Zb. o štátnej správe v odpadovom hospo
dárstve vydáva pre Mesto Stupava toto
všeobecne záväzné nariadenie:
Čtánok 1.
Úče! nariadenia
1. Toto nariadenie stanovuje pravidiá
pre zhromažďovanie, triedenie, sk)adovanie, odvoz a iikvidáciu komunátneho odpadu vznikajúceho na území mesta
Stupava.
Čiánok 2.
Zákiadné pojmy
1. Odpadom je vec, ktorej sa chce majiteľ
zbaviť, alebo vec, ktorej odstránenie je
potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé
životné podmienky a ochranu životného
prostredia.
2. Zvláštny odpad je taký odpad, ktorý
vyžaduje osobitný režim pri nakladaní s
ním, najmä z
národnohospodárskych
dôvodov alebo dôvodov ochrany životné
ho prostredia
3. Nebezpečný odpad je taký zvláštny
odpad, ktorý svojimi vlastnosťami, najmä
toxicitou, iníekčnosťou, dráždivosťou,
výbušnosťou, horľavosťou, chemickými
vlastnosťami, príp. inými vlastnosťami, je
alebo môže byť nebezpečný pre zdravie
obyvateľstva alebo životné prostredie / v
zmysle opatrenia FV ZP , publikovaného
v čiastke 69 Zb. zákonov v r 1991/.
4. Ostatný odpad je odpad, ktorý nie je (
odpadom zláštnym ani nebezpečným.
5. Komunálny odpad je :
- domový odpad / z prevádzky domácnos
tí, techn. a občianskej vybavenosti, živ
ností, dopravy, rekreácie, športu, oddelene
vytriedený domový odpad s obsahom
škodlivín/, mimo odpadu vznikajúceho pri
výrobnom procese alebo z predmetu
podnikania / priemyselný odpad/
- objemný odpad / z prevádzky domác
ností, techn. a občianskej vybavenosti,
živností, dopravy, rekreácie, športu/,
mimo odpadu vznikajúceho pri výrobnom
procese alebo z predmetu podnikania /
priemyselný odpad/
- uličné smeti / čistenie komunikácií/
- odpad zo zelene / z parkov, sadov, leso
parkov, záhrad/
6. Pôvodcom odpadov je právnická osoba
alebo fyzická osoba oprávnená na podni
kanie, pri ktorej činnosti vznikajú odpady
Pre komunálny odpad vznikajúci na
území obce sa za pôvodcu považuje obec
/ pokračovanie na str. 5/

Všeobecne záväzné nariadenie
/pokračovanie zo str. 4 /
7. Producentom komunálneho odpadu pre
účely tohoto nariadenia je každý majiteľ,
správca, alebo nájomca objektu, v ktorom
vzniká komunálny odpad / môže to byť aj
občan, právnická osoba alebo fyzická
osoba oprávnená na podnikanie/.
8. Druhotná surovina je surovina alebo
materiál, získané z odpadu, ktorý je
spôsobilý na ďalšie hospodárske využitie
alebo iné využitie. Zostáva pritom odpa
dom až do jeho ďalšieho spracovania.
9. Nakladanie s odpadmi je akákoľvek
činnosť, ktorej predmetom je najmä
zhromažďovanie, preprava, skladovanie a
zneškodňovanie, ale aj starostlivosť o
miesto zneškodňovania, zber, výkup,
úprava, triedenie, spracovanie a využíva
nie odpadov.
Č!ánok3
Základné ustanovenia
1. Producenti odpadov sú povinní vznik
odpadov čo najviac obmedzovať, v náväznosti na vypracovaný Program odpa
dového hospodárstva /POH/ mesta Stupa
va.
2. Pri nakladaní s odpadom je každý po
vinný chrániť zdravie obyvateľstva a ži
votné prostredie, a je povinný vytvárať
podmienky pre využívanie a zneškodňo
vanie odpadov.
3. Producenti odpadov ukladajú alebo
zneškodňujú odpady len v priestoroch,
objektoch a ich zariadeniach na to urče
ných.
4. Komunálny odpad v meste Stupava od
vážajú na miesta na to určené fyzické ale
bo právnické osoby, oprávnené na túto
činnosť Občania môžu svoj komunálny
odpad odvážať na miesta na to určené /
skládka m. stavebnej triedy Stupava Žabáreň/ na svoje vlastné náklady a to na
základe písomného povolenia prevádzko
vateľa skládky. Zabezpečenie odvozu od
padov je povinnosťou producentov, bez
ohľadu na formu, akou sa zabezpečuje /
dodávateľsky alebo vlastnými prostried
kami/.
5. Na náklady toho, koho činnosťou od
pad vznikol sa vykonáva mimoriadny od
voz :
- komunálneho odpadu, ktorý nie je dovo
lené ukladať do zberných nádob / viď.
čl. 6 bod 6/
- komunálneho odpadu, ktorý sa vzhľa
dom na svoj objem nezmestí do zberných
nádob, alebo ak vrátane nádoby váži viac
ako 80 kg. Na takýto odpad si občan alebo
organizácia môže objednať u poverenej
organizácie mesta veľkokapacitný kontaj
ner za odplatu.
6. Odvoz nepotrebných častí domových
zariadení a predmetov vyššieho objemu/
sporáky, umývadlá a pod/je povinný za

bezpečiť ich majiteľ alebo vykonávateľ
prác bezprostredne po demontáži. Tieto
predmety sa nesmú skladovať na verej
ných priestranstvách.
Č!ánok4
Povinnosti producentov odpadov
1. Každý producent komunálneho odpadu
je povinný na vlastné náklady si zabezpe
čiť min. jednu zbemú nádobu určenú na
odvoz komunálneho odpadu a dohodnúť s
odvozcom miesto jej uloženia a frekven
ciu jej vyprázdňovania. Ďalej je povinný
dbať na to, aby odpady boli v nádobe
riadne uložené a pripravené na odvoz, sta
rať sa o riadny technický stav nádob a
včas zabezpečiť výmenu poškodených
zberných nádob.
2. Počet potrebných zberných nádob pre
zber komunálneho odpadu určí producent
komunálneho odpadu po dohode s opráv
neným odvozcom, podľa predpokladaného
množstva odpadu a frekvencie jeho odvo
zu.
3. Je zakázané umiestňovať odpady do
zberných nádob patriacich, resp. pridele
ných iným producentom, bez ich vedomia
alebo súhlasu.
4. Je zakázané umiestňovať do veľkoob
jemových kontajnerov, ktoré sú majetkom
mesta a sú vyvážané na jeho náklady,
domový odpad, ako i odpad pochádzajúci
z remeselnej a podnikateľskej činnos
ti/výrobnej, nevýrobnej, obchodnej a
pod /. Do týchto kontajnerov je povolené
ukladať len objemný odpad z domácností.
Ostatný objemný odpad z obce, podobný
objemnému odpadu z domácností / z
technickej a občianskej vybavenosti, živ
ností, dopravy, rekreácie a športu/, sú
producenti povinní likvidovať za úplatu na
mieste na to určenom.
5. Ak producent komunálneho odpadu
nemá u povereného odvozcu zabezpečený
odvoz tohoto odpadu, je povinný oprávne
ným osobám vieryhodne preukázať
spôsob likvidácie tohoto odpadu.
Č!ánok5
Umiestnenie zberných nádob
1. Producent komunálneho odpadu je po
vinný zriadiť vyhradené miesto pre zbemé
nádoby tak, aby tieto neboli umiestnené
na komunikácii, chodníku ani parkovisku
a aby ich bolo možné bez časových strát a
zvláštnych ťažkostí vyprázdňovať.
2. Vyhradené miesto určuje producent
komunálneho odpadu po dohode s opráv
neným odvozcom. V prípade sporu rozho
duje MeŠtský úrad.
3. Zbemé nádoby sa umiestňujú zásadne
na vyhradených miestach, na chodníkoch
a komunikáciách môžu byť ponechané len
na prechodnú dobu potrebnú na vyprázd
nenie / ďalej len „stanovište zberných ná
dob/, a to tak , aby neohrozovali ani ne
obmedzovali cestnú ani pešiu dopravu.
Producent odpadu je povinný zabezpečiť
ich neodkladné odloženie po ich vyprázd
není spôť na vyhradené miesto.

4. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňu
jú prístup odvozcu k vyhradenému miestu,
resp. stanovišťu zberných nádob, je pro
ducent komunálneho odpadu povinný za
bezpečiť ich dočasné umiestnenie na
mieste, kde je tento prístup možný. Ak
táto prekážka vznikne stavebnou činnos
ťou, môže producent odpadu požiadať
Mestský úrad o dočasnú zmenu vyhrade
ného miesta, resp. stanovišťa zberných
nádob.
Čiánokó
Príprava na odvoz
1. Producent komunálneho odpadu je po
vinný zbezpečiť, aby komunálny odpad
bol v zberných nádobách riadne priprave
ný na odvoz, to znamená:
a/ bol riadnym spôsobom uložený v zber
ných nádobách a dal sa z nich bez ťaž
kostí vysypať
b/ nádoby boli uložené na vyhradenom
mieste, rsp. stanovišti zberných nádob a
bol k nim umožnený prístup pre ich vy
prázdnenie odvozcom / max. 10 m od
miesta vyprázdnenia, voľne prístupné, nie
za bránou alebo inými prekážkami/.
2. Ak nie je odpad, resp. nádoby riadne
pripravené na vyprázdnenie, má odvozca
právo tieto nevyprázdniť. V takomto prí
pade odvozca oznámi toto neodkladne
producentovi odpadu a tento je povinný
závady odstrániť, príp. zabezpečiť odvoz
na vlastné náklady.
3. Pri ukladaní odpadu do zberných nádob
sa tieto nesmú preplňovať, pri viacerých
nádobách sa musia plniť postupne a nádo
by sa musia po vysypaní odpadu vždy
uztavoriť. Sypať odpad mimo zbemé ná
doby sa zakazuje. Ten, kto spôsobí znečis
tenie okolia zbernej nádoby, je povinný
toto okamžite odstrániť.
4. Za čistotu a poriadok na vyhradenom
mieste, resp. stanovišti zberných nádob, a
v jeho bezprostrednom okolí zodpovedá
producent komunálneho odpadu. Za čisto
tu miesta vyprázdňovania nádob pri ich
vyprázdňovaní zodpovedá odvozca, ktorý
je povinný toto miesto pred jeho opuste
ním očistiť od prípadných vypadnutých
odpadkov.
5. V zimnom období je producent odpadu
povinný odpratávať sneh, príp. posýpať
miesto vyprázdňovania proti pošmyknu
tiu.
6. Do zberných nádob je zakázané ukla
dať hmoty, predmety, ako aj iné druhy
odpadov, ktoré nepatria do domového od
padu, najmä :
- veľkoobjemový komunálny odpad alebo
jeho časti
- druhotné suroviny vhodné na ďalšie vy
užitie
- odpad zo zelene / drevná hmota, zeleň z
orezávania konárov, burina/

/ pokračovanie na str. 6 /

Všeobecne záväzné nariadenie
/pokračovanie zo str. 5/
- zeminu, stavebnú suť, odpad z remesel
nej, priemyselnej, poľnohospodárskej, ob
chodnej činnosti a služieb, ktorých likvi
dáciu je povinný ich pôvodca zabezpečiť
podľa osobitných predpisov o nakladaní s
odpadom
-uhynuté zvieratá a látky odpudzujúco za
páchajúce
-odpadové oleje, pohonné hmoty a tekuté
palivá
- tuky, mazadlá, riedidlá a rozpúšťadlá
-látky prchavé, žieravé, ľahko zápalné
alebo výbušné
- látky jedovaté, zdravotne závadné / zo
zdravotníckych zariadení/, ľudskému
zdraviu škodlivé alebo inak nebezpečné
látky/ uvedené druhy odpadov sú riešené
platným POH mesta Stupava v súvislosti s
triedením a separáciou komunálneho od
padu/.
Je zakázané zapaľovať obsah zberných
nádob, ukladať v nich žeravý alebo ho
riaci odpad, polievať popol a škváru v
zberných nádobách alebo používať zberné
nádoby na iné účely.
7. Odvozca zodpovedá za včasné vyprázd
ňovanie zberných nádob podľa harmono
gramu odvozu tak, aby nedochádzalo k
preplňovaniu nádob zo strany producen
tov.
Čiánok 7
Likvidácia komunáineho odpadu
1. Komunálny odpad likviduje oprávnená
organizácia na zariadeniach / skládka,
spalovňa, kompostáreň a pod./ zriadených
pre tento účel, vyhovujúcich predpisom o
likvidácii odpadov a povolených prísluš
ným úradom životného prostredia.
2. Ukladať, príp. inak zneškodňovať
/spaľovať/ komunálny odpad na iných
miestach ako na to určených je zakázané.
2. Ukladať,príp. inak zneškodňovať
/spaľovať/ komunálny odpad na iných
miestach ako na to určených je zakázané.
3. Likvidácia iných druhov odpadov ako
komunálneho sa riadi príslušnými pred
pismi o nakladaní s odpadmi / zákon č.
238/1991 Zb. o odpadoch , nar.vl.
č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi a
iné súvisiace predpisy.
Čiánok 8
Poptatky
1. Za vyprázdňovanie zberných nádob,
odvoz domového odpadu a jeho likvidáciu
platí producent odvozcovi.
2. Osoby žijúce osamele, starší ľudia, in
validi a dúchodcovia môžu požiadať
Mestský úrad o priznanie zľavy za vývoz
komunálneho odpadu / až do výšky 50%/.
3. Za uloženie domového odpadu a ob
jemného odpadu na povolenú skládku
producent zo Stupavy platí prevádzkova
teľovi skládky základný poplatok v zmy
sle zákona č. 309/1992 Zb.
4.Za uloženie objemného odpadu do
veľkoobjemových kontajnerov rozmiest

nených natrvalo po obci platí pôvodca od
padu /obec/ prevádzkovateľovi skládky
základný poplatok v zmysle zákona č.
309/1992 Zb.
Pri nahromadení väčšieho množstva ob
jemného odpadu je producent povinný za
bezpečiť jeho odvoz a uloženie na skládku
buď vlastným dopravným prostriedkom
alebo si zabezpečiť veľkoobjemový kon
tajner na jednorázový odvoz na vlastné
náklady.
Článok 9
Pokuty
1 Za porušenie ustanovení tohoto vše
obecne záväzného nariadenia môže v
zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení primá
tor mesta udeliť právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu až do výšky 100 OOO.-Sk. Výška
pokuty sa riadi podľa závažnosti poruše
nia a okolností, za ktorých k nemu prišlo.
2. Za porušenie ustanovení tohoto vše
obecne záväzného nariadenia môže byť
občanovi ako producentovi, resp. obča
novi, ktorý toto porušenie zavinil, uložená
pokuta v blokovom konaní do výšky 500 Sk, podľa závažnosti porušenia. Pokutu
môže uložiť poverený pracovník Mest
ského úradu alebo príslušník mestskej po
lície. Pokutu do výšky 5.000 - Sk môže
uložiť príslušný Obvodný úrad životného
prostredia v zmysle § 5 ods.3 písm.g/ zá
kona č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v
odpadovom hospodárstve v spojení s § 47
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
3. Pokuty môžu byť udelené na základe:
- zistenia povereného pracovníka MsÚ

- zistenia mestskej polície
- svedeckej výpovede primátora alebo
člena mestského zastupiteľstva
- svedeckej výpovede najmenej dvoch
občanov ako očitých svedkov
- jednoznačného dôkazu o pôvode od
padu.
4. Pokuty sú príjmom rozpočtu mesta.
Číánok 10
Všeobecné ustanovenia
1. Vo veciach neupravených týmto
VZN platia príslušné ustanovenia zá
konov o odpadovom hospodárstve,
najmä zákon č. 238/1991 Zb. o odpa
doch v znení neskorších predpisov,
zákon č. 494/1991 Zb. o štátnej správe
v odpadovom hospodárstve vznení ne
skorších predpisov, nariadenie vlády
č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpa
dmi, ako aj iné súvisiace predpisy.
2. Príslušným orgánom štátnej správy
v oblasti nakladania s odpadmi je v
zmysle § 5 zákona č. 494/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov Obvodný
úrad životného prostredia.

Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadeniebo!o schválené dňa 24.8.95.

ODCHYT TÚLAVÝCH
PSOV
V
súvislosti s návrhom opatrení na
zlepšenie činnosti Mestskej polície v Stu
pave, ktorý predložil jej náčelník, vyply
nula úloha novelizovať Všeobecne záväz
né nariadenie č. 21 o vytváraní životného
prostredia na území Stupavy v časti týka
júcej sa odchytu túlavých psov.
MsZ na svojom zasadnutí dňa 24.8.95
prijalo novelu § 21 spomínaného VZN,
ktorý teraz znie :
Zvláštne povinnosti na úseku veterinár
nej starostiivosti
1.
Odbornej
asanačnej
organizácii
/Asanačný ústav Senec/ musia byť ohlá
sení a odovzdaní p s i:
a/ nájdení alebo túlaví, ktorých chovateľ
nie je známy
b/ ktorí zostali po chovateľoch
c/ určení na odňatie alebo odstránenie
Priamu asanáciu vykonáva Asanačný
ústav Senec na požiadanie MsÚ Stupava.
Odchyt túlavých zvierat vykonáva
Mestská poiícia Stupava v súčinnosti s
veterinárnym iekárom.
2. Psi nájdení alebo túlaví, ktorých maji
teľ nie je známy alebo ktorí sú určení na
pozorovanie pre pohryznutie a majiteľ
nevie zabezpečiť ich izoláciu, budú prí
slušnú dobu pozorovaní na zvláštnom
mieste, ktoré určí MsÚ Stupava v súčin
nosti s veterinárom mesta. Cieľom tohto
opatrenia je zabrániť rozširovaniu nákaz
livých chorôb, zvlášť besnoty. Podľa
okolností môže na základe rozhodnutia
veterinára nariadiť a vykonať likvidáciu
psa.
3. V prípade, že sa chovateľ prihlási o psa
počas pozorovacej doby /14/ dní, tento mu
bude vydaný, ak nie je podozrenie nebez
pečenstva prenosu nákazy.
Toľko novela VZN č. 21, zostáva len
veriť, že táto právomoc a povinnosť mest
skej polície prispeje k urýchlenej náprave
stavu, kedy túlaví psi bezprostredne ohro
zujú bezpečnosť a zdravie našich detí a
nepriamo v súvislosti so znečisťovaním
chodníkov, trávnikov a pieskovísk urče
ných deťom tiež ohrozujú zdravie a zdra
vý vývoj detí. Podľa vyjadrenia odborní
kov, dievčatká, ktoré by prišli do styku s
výkalmi psov napr. v piesku sú priamo
ohrozené toxoplazmózou, ktorá môže ne
priaznivo ovplyvniť ich zdravotný stav v
dospelosti a pri tehotnosti.
Ak si uvedomíme, že ani Zámocký park
nie je miestom, kde by sa dodržiavali
pravidlá vodenia psov, ktorí často behajú
voľne bez náhubkov a ich majitelia sú
schopní len ignorantsky poznamenať :
„ Sak nekúše ,„ je ozaj najvyšší čas
urobiť radikálnu nápravu !
/ps/

Zasadalo mestské
zastupiteľstvo
/^oÁywcovaMŕŕ zo ,5ŕr..?/
Majetko-právne záiežitosti mesta
Materiál predložený na rokovanie mal
formálne nedostatky, predovšetkým pri
predaji pozemkov nebolo úplne jasné, či
tieto pozemky sú jednoznačne vo vlastníc
tve mesta. Poslanci materiál stiahli z
rokovania s tým, že po doplnení sa k
nemu vyjadrí mestská rada.
Iniôrmácia o stave prác na skiádke
Žabáreň Stupava a riešenie prístupo
vých komunikácií
Podnet na riešenie novej prístupovej
komunikácie ku skládke odpadov Stupava-Žabáreň vyšiel ako jedno z opatrení ku
skvalitneniu životného prostredia na
Kolónii, kde si občania sťažujú na hluč
nosť, prašnosť a zvýšený obsah výfuko
vých plynov v ovzduší. Komisia stavebno-majetková a rozvoja mesta tento pro
blém riešila a ako optimálnu navrhla novú
trasu odbočením zo štátnej cesty StupavaVysoká pri Morave po jestvujúcich
poľných cestách popri diaľnici a popri
jestvujúcej gaštanovej aleji ku skládke.
Výber trasy sa uskutočnil dňa 10. augusta,
na tomto rokovaní však štátna obvodná
hygienička vyjadrila nesúhlas s navrhnu
tou trasou bez súčasného vybudovania
dialničnej križovatky - napojenia diaľnice
na štátnu cestu Stupava- Vysoká pri morave z dôvodu zhoršenia životných pod
mienok na celom úseku štátnej cesty
prepravou odpadov cez celú Stupavu.
Komisia na základe tejto skutočnosti
doporučuje zlepšiť podmienky na jestvu
júcej prístupovej trase, a to úpravou ul.
Mierovej - vybudovaním odvodňovacích
žľabov, úpravou krajníc a pod. Zároveň
pripravovať realizáciu navrhnutej prístu
povej cesty súčasne s prípravou realizácie
diaľničnej križovatky s cestou StupavaVysoká pri Morave. NakólTío opatrenia na
Mierovej ulici sú už pripravené na reali
záciu / v čase rokovania MsZ už prebie
hali práce/, komisia stanovila gestora na
prípravu diaľničnej križovatky, ako
kľúčového faktora pre novú trasu prístupuku skládke, ale aj odbremenenia Stupa
vy od tranzitnej dopravy zo smeru Vysoká
pri Morave. Poslanci sa v diskusii vyja
drili v prospech novej prístupovej komu
nikácie s tým, že treba vyvinúť maximál
ne úsilie a pri príprave diaľničnej križo
vatky využiť jestvujúce stanoviská štát
nych orgánov a organizácií k navrhovanej
križovatke.
O stave prác na skládke informoval pri
mátor, ktorý uviedol, že v stave príprav je
budovanie betónového plató na umývanie
kolies automobilov. Zároveň uviedol, že
na základe vlastných skúseností o pre
mávke po komunikáciách smerom ku
sklád

ke , rozhodol zrušiť zmluvu s OLO-m.
Vývoz škváry, ktorej vývozcom je práve
OLO Bratislava predstavuje denne cca 60
nákladných automobilov, čo priemerne
predstavuje osem automobilov za hodinu.
Ďalej uviedol, že k tomuto rozhodnutiu ho
nútia i sústavné sťažnosti a petície obča
nov, ktorí žijú na Kolónii. Tlaky, ktoré v
súčasnosti prichádzajú až z ministerstva
životného prostredia a z podnetu sťažova
teľov, nie je možné ignorovať, zvlášť ak
sťažnosti majú ultimatívne požiadavky
ako napr. okamžité pozastavenie skládky /
petícia občanov v zastúpení Ing. Drob
ným/. Zároveň informoval o tom, že je
objednané presmerovanie ulíc a to ul.
Mierová ako hlavná a ul. Dlhá ako
vedľajšia cesta. Zároveň vyzval poslancov
za tento volebný obvod, aby občanom
vysvetlili zmysel prác, ktoré začali a aby
nekládli prekážky firme, ktorá práce
realizuje.
Riaditeľ MsPTS a správca skládky
p.Miština položil primátorovi otázku na
základe akých konkrétnych príčin sa ruší
zmluva s OLO-m, pričom sa v rozpočte
mesta na rok 1995 ráta s príjmom za
vývoz škváry na základe jestvujúcich
zmluvných pomienok.
Poslanec J. Valachovič informoval, že
iniciatíva občanov vznikla v situácii ,
kedy sa budoval na skládke ochranný val
a frekvencia nákladných automobilov bola
ďaleko vyššia ako v súčasnosti. Občania
žijúci na Kolónii tak reagovali na dlhodo
bé neriešenie ich sťažností , nakoľko
utrpeli ujmu na majetku, pretože vysoká
premávka ťažkých vozidiel narušila stati
ku ich domov, za čo neboli dodnes od
škodnení. Pripomenul, že skládku od
súhlasilo ešte bývalé MsZ ako skládku
miestneho významu a nie za účelom
komerčnej činnosti, ktorá sa teraz vyko
náva.
Primátor pripomenul, že skládka tu exi
stovala a aby neprišlo k ešte väčším ško
dám na životnom prostredí, pristúpilo
MsZ k vybudovaniu skládky zodpoveda
júcej prísnym ekologickým kritériám.
Vtedy bola podpísaná aj zmluva s mestom
Bratislava na vývoz škváry s tým, že
vývozca prispeje na výstavbu skládky , čo
bolo zakalkulované do ceny za uloženie
škváry. Peniaze zo skládky boli viazané
na tzv. ekologickom účte, z ktorého sa
okrem ekologických stavieb na skládke
realizovali i ďalšie akcie k skvalitneniu
životného prostredia. Bolo a je v právo
moci mestského zastupiteľstva rozhodo
vať o týchto peniazoch. Kroky, ktoré v
poslednom čase podnikajú občania z
Kolónie za podpory poslancov bratov
Valachovičovcov vedú k oslabeniu kreditu
skládky a jej perspektívy a to v situácii,
kedy sa za účinnej podpory občanov i
zahraničného kapitálu pripravujú skládky
v Gajaroch a Malackách. Teda i tam
pochopili, že hoci skládka odpadu nie je

okrasou obce, je však istým zdrojom
príjmov pre rozvoj obcí a miest. V ťažkej
finančnej situácii sa usilujú o rýchle
vybudovanie skládok a určite sa budú
snažiť získať zákazníkov, teda nastane
konkurenčný boj. V tejto situácii si v
Stupave odpisujeme vybudovanú skládku,
do ktorej sme investovali desiatky mili
ónov korún a ktorá zodpovedá prísnym
ekologickým kritériám, svojím spôsobom
uvoľňujeme trh. Situácia je taká, že sú
evidentné tlaky z Gajár a Malaciek pria
mo na ministerstve životného prostredia,
aby skládku v Stupave uzavreli. Treba si
položiť otázku, komu tieto iniciatívy, i
keď dobre myslené, prospejú.
Ďalší poslanci vo svojich vystúpeniach
upozornili na to, že nie je možné robiť
unáhlené jednostranné kroky voči OLO,
pretože ak sú príjmy z tejto činnosti
súčasťou príjmov rozpočtu mesta, treba
rozumne zvážiť dopad zrušenia zmluvy,
tiež upozornili na to, že tento problém nie
je predmetom rokovania zastupiteľstva.
Niektorí konštatovali, že premávka po
Hlavnej ulici, kde majú svoje rodinné
domy, je omnoho vyššia než na trase ku
skládke a dokonca tie automobily prechá
dzajú aj po Hlavnej ulici. Aj tieto rodinné
domy sú staticky porušené, čo však ne
znamená, že ich majitelia si automaticky
žiadajú nápravu. Situácia na Kolónii a
predovšetkým trpezlivosť občanov tam
žijúcich pravdepodobne dosiahli vrchol a
situáciu treba okamžite riešiť. Nie je však
možné pristupovať k problému ako jedi
nému v Stupave a na úkor ostatnej Stupa
vy a Stupavčanov, nemožno ani prijímať
ultimatívne požiadavky typu zrušiť sklád
ku bez dôsledného preskúmania iných
možností a tiež dopadu takéhoto kroku.
Niektorí poslanci upozornili, aby emócie
neprevládli nad rozumným uvažovaním a
doporučili vrátiť sa k pôvodnému predme
tu rokovania. Potom vzali informáciu o
stave prác na skládke Žabáreň a riešenie
prístupových komunikácií na vedomie a
diskusiu k tejto problematike uzavreli.
Rokovanie pokračovalo interpeláciami
poslancov a diskusiou. V interpelácii
odzneli otázky a pripomienky k proble
matike Kolónie, k rozkopávkam na chod
níkoch a verejných priestranstvách, k
diskotékam v amfiteátri Bomík a k pro
blematike bezdomovcov. Na niektoré
otázky
bolo síce odpovedané ihneď,
konkrétnejšie odpovede prinášame na
ďalších stránkach Stupavana.
V diskusii vystúpila s podnetmi a pripo
mienkami občianka Stupavy p. Darášová,
ktorá poďakovala za vyriešenie priestorov
pre kontajnery na ul. Budovateľskej,
upozornila, že sa stále neriešia verejné
toalety a voda na trhovisku. Upozornila na
dlhotrvajúci neuspokojivý stav poskyto
vania lekárskej starostlivosti zo strany
obvodnej lekárky / z Bratislavy/.

-koniec-

Pozor, súťaž !!!
Mestské kultúrne stredisko v Stupave vyhtasuje čitateľskú súťaž
pre deti do 15 rokov
Podmienky súťaže
- v každom čísle Stupava na bude uverejnená súťažná otázka, na ktorú treba napísať odpoveď a to ien na pohľad
nici Stupavy
- na pohľadnicu /počet neobmedzený/ treba na miesto adresáta napísať meno a adresu súťažiaceho a vek
- na jednej pohľadnici môže byť odpoveď ten na jednu otázku, pohľadnicu treba odovzdať v knižnici alebo vo vi
deopožičovni KD
- ceikom budú uverejnené 3 súťažné otázky, všetky pohľadnice so správnymi odpoveďami budú zaradené do zloso
vania v decembri

súťaží sa o nasledovné ceny
1.cena wa!kman
2.cena v hodnote 500.-Sk
3.cena v hodnote 300.- Sk
4.-10. cena v hodnote 150.-Sk
Súťažná otázka č.l: Stupava v minulom roku oslávila okrúhle výročie prvej písomnej správy, napíšte rok, v ktorom
sa po prvýkrát spomína Stupava.

KiNO „ ŽíVOT pripravuje
Jazda- český film
By! jednou jeden po!da - česká komédia
Bozk smrti - kriminálna dráma USA
Stvanica- americký akčný film
10. lO.Prvý rytier - americký historický
12 10 Nostradamus- americký historický
15 10 Fred a Porter - film USA
17 lO.Probiémy s opičkou- rodinná komédia
19.10.Casper - rodinná komédia

1.10
3 10.
5.10.
8.10.

22.10.
24.10.
26.10.
29.10.
31.10

Chlapci,to je mimo nás !
Brady ovci
Power Rangers
Golet v údolí
Kongo

Zmena programu vyhradená !
Predpredaj vstupeniek vo videopožičovni KD
končí deň pred predstavením.
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Koncepcia Hanatizačnej sústavy mesta 5tupava /
scháma/
MS SČK Stupava I ďakuje touto cestou za poskytnutie
darov a príspevkov na Anenskú zábavu- majiteľom
Stupavskej krčmy, Zlatníctvu Woletz, Stutrans p.Sabol,
Park-hotel, Kvetinárstvo Mikuš, Ruža-Mást, Očná
optika p Melienová, C u k rá ri Pollák, Stupavská kon
zerváreň.,Štátny majetok -špec.rastl. výroba, Ivan Hasoň,
Marolum, Max, V-market, Avana, Kaderníctvo -Hana,
Svetlana, Emília, Veronika, Obchodný dom, PotravinyHrica, na Malackej, Mást, Nezník, Zmrzlina
p Draškovičová, Tini club, prevádzkarka Julk% -oblátky,
p Besedič, Červený kríž Stupava I, Pekáreň Stiyava,
remenár J. Ivan, galantéria Jurkovičová, členovia SCK Ipp. Juriová, Slezáková, Nemcová, Švecová, Turčinová,
Sabolová, Nemcová, Šmelcerová, Balúšková, Lukášová,
Filípková, Tomašovičová, Mózová, Švec, Lešková
Príspevky a dary boli súčasťou tomboly a finančný
výnos z nej sme použili na zakúpenie vecných darov
f)re bezplatných darcov krvi z našej organizácie.
Ďakujeme všetkým za priazeň a podporu našej činnosti,
ktorá je zároveň prejavom úcty k tým, ktorí nezištne
zachraňujú ľudské životy a svojím humánnym postojom
sú príkladom hodným nasledovania.
-za výbor MS SČK Stupava I, p Oľga Filípková-

ľozvánka do Fezinka
Výstava Vínna etiketa v Starej radnici otvorená
do 6. oktá&ra 1995. Prezentovaná sú historická
i súčasná vínne etikety medzi nimi i originátne
návrhy akad. mat.E.katickáho a Mitana 5páta zo
ôtupavy.
„Maľovaná na Metom" - výstava keramiky v 5 ta rej radnici v fezinku otvorená do 6.10.95

Fozvánka do Mataciek
„Ha&ánska keramika" - predajná výstava v Zá
horskom centre kultúry Matacky otvorená do
12.10.95 / denne okrem sotwty/

Fozvánka do 5enice
na výstavu z tvortľy nášho rodáka Mitana HuMčka výstava potrvá do 5.11.95 v Záhorskej
gatárii v 5enici.

P O 2^ V A N K A

na vernisáž výstavy
Milana Spála
^ P ieseň o Stupave „
88.10.95 o 17.00 hod vo výstavnej sien i
KD v Stupave.

Legenda:
„A"- „G" - hlavné kmeňové kanalizačné zberače
Č. S. - prečerpávacia stanica

O spotrebnej dani z vína
Vyberáme zo zákona NQAQ č. 309/1993 Z.z. O A potrebnej
dani ž vína v znení zákona MB AD é 179/1994 Z.z.
Predmetom dane podfa tohoto zákona aú hroznové vína.
šumivé vína. dezertné a dezertné korenené vína /datej ten
.víno*/ v Luzemaku vyrobené atebo do tuzemska dovezené
Ptatitefom dane j e a / právnická atebo fyzická oaoba. ktorá
vyrába víno., b / právnická atebo fyzická oaoba. ktorá víno do
tuzemaka dováža., c / vinár atebo iná fyzická oaoba. ktorá vyrobí
viac ako 1000 t ročne. Ptatitefom je tiež vinár atebo iná fyzická
oaoba. ktorá vyrobí menej ako ÍOOO t ročne ak dôjde k vzniku
daňovej povinnoati podía paragr.8 ptam c /
Vznik daňovej povinnoati :/ paragr.8/ a / vzniká vyskladnením
vína z výrobného podniku dňom vyaktadnenia atebo apotrebo
vaním vína vo výrobnom podniku dňom prevzatia na apotrebu
atebo dňom výčapu, ak aa uakutočňuje vo výrobnom podniku..c/
dňom vyakatdnenia atebo dňom výčapu vína uakutočneným
vinárom atebo inou fyzickou oaobou

O b yvateiia K otón ie
sú n e s p o k o jn í....
Svedčia o tom sťažnosti a petídejítoré v posiednom období adresovaii
mestskému úradu v Stupave i ďalším
zodpovedným orgánom.
ManžeMa Drobní patria medzi iniciátorov
akdí a krokov, ktorými chcú zmeniť
súčasný stav, ktorí podPa ich názoru, trvá
už pridtho a čaká nie na sPuby, aie na
konkrétne riešenie.
Stupavan:Aíôži?ŕ<? c/)a/*aA/e/*/zopaľ .s'Mca.sný
Sľav, A/O/ý váď
A !/aŽnO.S//aw,

AowM/c/i .y/e aí/re.sova/; a co ^a zwgn//o?
Dovoľte skôr, ako odpoviem na vašu
prvú otázku,aby som poopravilVáš údaj z
úvodu tohto rozhovoru. Sťažnosti, petície,
ako i žiadosti o kontrolu a nápravu adreso
vané mestskému úradu v Stupave i ďalším
zodpovedným orgánom tunajší občania
podávajú pravidelne, pričom sa nejedná len o
posledné obdobie, ako to uvádzate Vy, ale o
časový horizont zhruba ôsmych rokov. O
tom, ako a kde tieto sťažnosti a petície, na
ktorých je vždy podpísaných minimálne
tridsať rodín skončili, Vás stručne poinfor
mujem.
Rok 1987- všetči občania Mierovej ul./vtedy
ešte Zápotockého/ sa petíciou obrátili na
Krajskú hygienickú stanicu z dôvodu nerie
šenia otázky drastickej prepravy na skládku,
otvorenia vchodu na skládku priamo v ulici a
neudržateľnej devastácie ich životného
prostredia.
Rok 1989-občania sa zhoreuvedených príčin
domáhajú ich ostránenia u vtedajšieho
Výboru ľudovej kontroly a Krajskej hygie
nickej stanice jednotlivo.
Rok 1991 - petícia občanov Mierovej ul.
adresovaná primátorovi A.Darášovi žiada už
finančné odškodnenie, nakoľko vozovka nie
je dimenzovaná pre takýto druh využitia, čo
sa prejavilo na stabilite všetkých domov v
ubci/praskliny,trhliny/
Rok 1994- petícia adresovaná primátorovi
mesta lng.Darášovi,za okamžité riešenie
prístupovej komunikácie.
Rok 1995-petícia občanov Železničnej ul. za
okamžité nesenie prepravy odpadu na
skládku adresovaná primátorovi mesta.Ďalšia petícia je adresovaná priamo
ministrovi životného prostredia SR. Vzhľa
dom na to, že zoznam petícií je oveľa dlh
ší,vybral som len niektoré Zdôrazňujem
však, že p. primátor sa dodnes neobťažoval
na žiadnu petíciu jemu adresovanú ani len
odpovedať?
Pri tomto stupni arogantne a ľahostajnosti
predstaviteľov našej územnej samosprávy
som sa z pochopiteľných dôvodov obrátil o
pomoc a riešenie 12 rokov pretrvávajúceho
stavu na orgány vykonávajúce dozor v
oblasti odpadového hospodárstva. Zaslaniu
podnetov na orgány životného prostredia
predchádzalo bezúspešné osobné jednanie u
p. primátora.
Ak sa pýtate na stav Jdorý nás k tomu
podnietil,ten je notoricky známy nielen
občanom, ktorých životné prostredie je
postihnuté neudržateľným spôsobom, ale aj
orgánom, ktoré tu vykonávali previerky.
Konkrétne uvediem aspoň časť, ktorá pred
stavuje špičku ľadovca zvaného skládka Hl.
stavebnej triedy pre zvláštny , nebezpeaiý,
stavebný a tuhý komunálny odpad . V rozpo
re s Nariadením vlády č.606/1992 Zb.
dodnes nebola realizovaná plánovaná príjaz
dová komunikácia ku skládke, ktorá je podľa

§ 24 uvedeného zákona podmienkou jej
prevádzkovania.Nie sú vybudované komu
nikácie v rámci areálu skládkyjiapriek tomu,
že zákon to taxatívne ukladá s platnosťou od
roku 1992.Nie je vybudovaná umývačka
kolies na skládke a torzá odpadu spolu s
blatom sú rozvláčené po celej štvrti. Mierová
ani Železničná nemajú dodnes vybudovanú
kanalizáciu/ako to je už roky sľubované/,
navyše býva zaplavovaná prívalovými
vodami,takže tento marastjdorým sú ulice
zaplavované je potom motorovými vo
zidlami rozstrekovaný do okien,dverí a
obytných priestorov. Cesta nemá riadne
zapustené lôžko,takže vibrácie poškodili
naše rodinné domy.Nie sú spevnené okraje
vozovky,takže sa nedá riadne vyčistiť a blato
z vozovky,vďaka neexistujúcej kanalizácii
nemá kam odtiecť. Zápach výfukových
splodín nákladných áut zapríčinil, že už roky
cez pracovnú dobu nemôžu ľudia vetrať a
zdržovať sa na vlastnom pozemku. Rev
motorov spôsobený mot. vozidlami priváža
júcimi odpad do ulice je neznesiteľný.
Potvrdzuje to aj správa OHS Bratislavavid. Jdorá objektivizovala vysoko prekroče
nú prípustnú hladinu hluku a potvrdila
opodstatnenosť našej sťažnosti. V poslednom
júlovom týždni skládka opäť horela, spaliny
zamorovali celú štvrť. Voľné unikanie
plynov do ovzdušia tu v letných mesiacoch
spôsobuje zápach / opäť v rozpore so záko
nom/. Skládka nemá vybudovaný pozorovací
systém, napriek tomu, že zákon k tomu
prevádzkovateľa zaväzuje už v roku 1992.
Neuskutočňujú sa povinné analýzy / priesakové vody a tvorba plynov na skládke/, čo je
opäť zákonná povinnosť prevádzkovateľa.
Kvôli obmedzenosti času a priestoru nebu
dem pokračovať v ďalších výpočtoch Jáorých
opodstatnenosť je momentálne preverovaná
Ministerstvom životného prostredia a v
mimoodvolacom konaní na Okresnom úrade
Bratislava-vid.
Stupavan: F Fŕázno.??/ aá^gyovane/ na
w/n/.s/ery/vo ž/vo/ne/io /yroF/reá/a .y/e Máa/ne ž/aáa// o oAamž/ŕé zasŕavenŕe g&ŕáí7Ay.

<SWááAa
m&yŕo významný
zJro/ ŕ?ŕi/?M0v,MveJ0ŕM/// A/e g/ áo/?aá /?ľŕpaánéAo Mzavrefŕa yA/ááAy na /Mngcvan/e
Masŕa?
MZP SR sme nežiadali o zastavenie skládky,
ale ojej pozastavenie dovtedy,pokiaľ nebude
vybudovaná prístupová komunikácia ku
skládke a prevádzka skládky nebude v súlade
so zákonnými normami. Ešte raz opaku
jem,že len dôrazne žiadam,aby skládka bola
prevádzkovaná podľa platných právnych
noriem. Ak už mesto podniká v oblasti
odpadového hospodárstvajiemalo by to byť
na úkor životného prostredia a životných
podmienok vlastných obyvateľov.
Ak sa pokúšate vstupovať nám do svedomia
ohľadne ekonomických dopadov prípadného
pozastavenia skládky, k tomu môžeme
uviesť len toľko, že ak by aj skládka bola
uzatvorená, príslušné kompetentné,orgány
by k tomu neviedol rozmar manželov Drob
ných, ale uvedený nesúlad so zákonnými
normami, ktoré podnikanie v oblasti odpa
dového hospodárstva usmerňujú. Tieto mal
predsa prevádzkovateľ skládky poznať a
dodržiavať. S desiatkami miliónov zisku zo
skládky predsa zobral aj zodpovednosť za
vytváranie životných podmienok tu žijúcich
ľudí a elementárnu ochranu životného
prostredia.
A čo sa ekonomických dopadov týka, dovo
lím si ešte jednu poznámku. Zníženie poplat

kov za uskladnenie škváry od a.s.OLO
Bratislava na základe „údajnej konkurencie"
iných skládkovateľov má za následok zní
ženie príjmov mesta o zhruba 7 mil Sk a to
len v tomto roku. O tom, že Bratislava nemá
kam škváru voziť, ma telefonicky informova
la osobne riaditeľka OLO a.s. O túto čiastku
sa mesto dobrovoľne pripravilo vlastným
rozhodnutím mestského zastupiteľstva.
Stupavan: Hc/e y/ /?r^í/yŕav:Y poz/f/vn<?

neien/e /oA/o /)?*<?/)/(?/HM?
Problém s príjazdovou komunikáciou mal
byť už roky vyriešený. Mesto disponovalo
miliónovými ziskami zo skládky / vr. 1994
25 mil/, všetky kompetencie a dostatočný
časový horizont. O toto pozitívne riešenie
žiadali občania primátora mesta a jeho
zástupcov už roky. Mám zápisnicu z roku
1989, v ktorej OHS Bratislava-viď žiada
výstavbu novej komunikácie. Struate pove
dané, pozitívne riešenie vidím v odstránení
rozporov medzi jestvujúcim stavom á plat
nými právnymi normami.
Stupavan: (%/avM/M ,sa názory a Ma.yy,že
ŕľíM/7ava wá
Aľo/án/e a/ /n<?
a o&canŕa /c/] naŕo/'Ao nezáôrazňM/M a
F cowje poá/á %í<y .ľŕ/Mácŕa na
/íf/ón// výn/ŕMocná?
Výnimočnosť Kolónie spočíva v tom,že celý
negatívny dopad na životné prostredia z
dôvodu podnikateľských aktivít mesta
/preprava a uskladnenie odpadov na skládke
cca 50 000 kubíkov odpadu/ musia znášať
tunajší obyvatelia. Ďalších 650 000 kubi
ckých metrov sa má v priebehu nasledujúci
ch desaťročí navoziť po trase ŽelezničnáMierová ul. na skládku vzdialenú len 100
metrov od rodinných domov. To,že podľa
vás občania iných častí Stupavy nepreferujú
a nezdôrazňujú svoje problémy pokladám za
vzdávanie sa svojich občianskych práv.
Občania Stupavy by sa mali aktívnejšie
zapájať do riešenia oproblémov verejného
života.
Stupavan :MsZ / /?nmáŕor /7r//a// o/7a/r<?nŕa
A z/epien/H MŕMácŕe na Äb/ónn, n/eA/ore ía
zaca/ŕrea/ŕzovaŕ'./ÍAo ŕcA Aoánoŕŕfe?
Uvedené opatrenia bolo mesto prinútené
prijať na základe záväzného nariadenia
Štátneho obvodného hygienika. Tieto
opatrenia hodnotím ako kozmetické zlepšo
vanie nevyhovujúceho stavu.
Stupavan ľPoán/Anŕŕe áá/,ŕŕe AroAy A za^fa-

wn/M/j/*eváázAy sA/ááAy a/eAo v com v/áŕŕe
Mavný pro/y/ew?
Rozhodne sa problematike negatívneho
dopadu prevádzkovania skládky na naše ZP
budeme venovať ďalej. Nie je ešte uskutoč
nené posúdenie stupňa a zavinenia poško
denia rod. domov nezávislým súdnym znal
com a forma odškodnenia občanov.
V každom prípade sme len na začiatku
problému, v ktorom sme sa ocitli nevinne.
Na záver si dovolím vyjadriť názor väčšiny
občanov, že ideálnym , ale neuskutočni
teľným snom by bolo, keby ľudia v tejto
ťažko a roky skúšanej štvrti mali už ko
nečne trochu pokoja, skládka by sa využívala
prč odpad obvodu a predstavitelia mesta by
hľadali zdroje rozpočtu v rezervách, na ktoré
sú upozorňovaní v súvislosti s nehospodár
nym vynakladaním finančných prostriedkov
mesta a nehospodárnosťou pri nakladaní
s majetkom mesta hlavnou kontrolórkou,
Snanátiou komisiou ako i niektorými poslan
cami.
Na otázky odpovedali manž. Drobní,
rozhovor pripravii P.Siezák

ľ u x /-

k fašistickým vrahom nadala sa natrvalo udusiť. Musela sa
predrať na povrch a prehovoriť skutkami.
Áno, nad Tatrou sa zablýskalo. A nie len na sotva povšimnuteľný zlomok času. Zablýskalo sa mohutne, otriasajúco. Celé
Slovensko gniavené cudzími záujmami, pošpiňované aj vlast
nými zradcami pokrivenej chrbtovej kosti, ovládané hŕstkou
zadubencov a zlosynov v službách neľudského fašizmu poveda
lo : „Už dosť". Slovenský národ prehovoril zbraňou. Volil tú
najvýraznejšiu a najchlapskejšiu reč. Národ , ktorý vie takto
prehovoriť, nemusí sa báť, či bude môcť prehovoriť aj svojou
kultúrou,umením ,vedou ekonomikou aj mravnými zásadami
ľudskosti a demokracie.
SNP bolo pre všetkých Slovákov významným a veľkým národ
ným hnutím. Vyznačovalo sa láskou k svojmu národu, odušev
nením, rozhodnosťou a odhodlaním dosiahnuť svoj cieľ Bolo
by žiaduce, aby odkaz SNP v týchto smeroch pôsobil pozitívne
aj dnes, pri demokratizácii našej spoločnosti, pri rozvoji a
zveľaďovaní našej mladej samostatnej Slovenskej republiky.
Slovensko je naša vlasť, náš domov, zaslúži si, aby sme jej
venovali našu lásku, oddanosť a vernosť, náš um a schopnosti
spojené s úsilím o jej ekonomický a sociálne spravodlivý roz
voj a rozkvet."

V
rámci celomestkých osláv 51. výročia SNP sa dňa 29.
augusta konala pietna spomienka pri pomníku padlých v 2.
svetovej vojne. Kytice kvetov položili za mesto Stupava primá
tor a zástupca primátora, zástupcovia ZO SZPB a zástupcovia
politických strán a spoločenských organizácií. Napriek tomu,
že výročie SNP je štátnym sviatkom SR , účasť a zastúpenie
nie veľmi napovedali o všeobecnej úcte a význame tejto histo
rickej udalosti.
Oslavy pokračovali v Kultúrnom dome, kde s príhovormi vy
stúpili primátor mesta Stupava Ing.Daráš a predseda ZO SZPB
v Stupave p.dr. Mader. V kultúrnom programe
vystúpil SĽUK s programom Zo srdca. Napriek tomu, že išlo o
premiérové vystúpenie nášho popredného folklórneho súboru za
účasti takých osobností akými sú S.Stračina a p. Nosáľ i za
hraničných hostí, predstavenie videlo cca 50 divákov. Rýdzo
slovenský program, čerpajúci z bohatého kultúrneho dedičstva
slovenského ľudu, bohužiaľ, nenašiel v Stupave zodpovedajúci
ohlas.
Čitateľom prinášame skrátený text príhovoru predsedu ZO
SZPB v Stupave dr. Madera.
„ Pripomeňme si dnes, aké boli pohnútky boja slovenského
národa proti vtedy ešte silnému nepriateľovi, proti vojskám
Cas, ktorý uplynul od pohnutých dní* Povstania i od konca
fašistického Nemecka. Boli to pohnútky, ktoré prýštili priamo
zo srdca slovenského človeka. Bolo to oduševnenie, predovšet
druhej svetovej vojny nemilosrdne preriedil rady priamych
kým veľká túžba Slovákov po dokonalej a úplnej slobode., bola
účastníkov protifašistického odboja. Pamätníci s a strácajú
to aj oprávnená nenávisť voči nemeckému fašizmu aj voči
zostávajú len spomienky , o ktorých s a začne pochybovať.
vlastným zapredancom. Vôľa a odvaha slovenského národa
Jedným z účastníkov odboja a Veľkej vlasteneckej vojny je p.Ján
neboli len prázdnym gestom či heslom, bez úprimného citu a
Holič zo ôtupavy, nositeľ mnohých vyznamenaní a medailí. Po
čistoty svedomia. SNP bolo plebiscitom, bolo osobitým a nie
roku 19Ô9 mu boli udelené medaily Zaslúžilý bojovník proti fa ši
každodenným ľudovým hlasovaním za slobodný život. SNP
zmu /1991/, Medaila I. stu p ň a tvt.K .5tefánika/1992/, Medaila za
nebolo len vecou slovenského národa, malo širší význam nielen
pre slovenský národ, ale aj pre Európu. Európske štáty mali
ú časť vo Veľkej vlasteneckej vojne udelená M.Gorbačovom a
možnosť vidieť pravé slovenské cítenie, nadšenie a oduševne
naposledy jubilejná medaila „5 0 rokov víťazstva vo Veľkej vlas
nie. Museli prísť na to, že ani jeden národ nevyrovnal sa in
teneckej vojne 1941-1945 „ udelená prezidentom PJeľcinom
tenzitou odvahy slovenskému národu pri otvorenom vystúpení
/1995/.
so zbraňou v ruke proti nepriateľovi. Slovensko sa svojim
Napriek mnohým vyznamenaniam p. Holič zo stal skromný a pri
povstaním sa už v roku 1944 zviditeľnilo Európe a svetu. Slo
našom
rozhovore nezabudol spom enúť svojich spolubojovníkov
venský národ sa prejavil aa ukázal Európe a svetu ako národ,
. zo Stupavy, k torí s a nedožití tý c h to p ôct p.T.šefčíka,
ktorý za slobodu, za ľudskosť a spravodlivosť, vie chytiť aj
zbraň do ruky a postaviť sa proti zlu a zvole.
p.E.Madera a p. š.P a u e ra , ktorý padol v bojoch o Dukliansky
Slovenské národné povstanie ako jedno z najvýznamnejších
priesmyk v roku 1944. Pri te jto príležitosti je nam ieste pripo
ozbrojených vystúpení nacistami utláčaných národov, zaradilo
menúť si ich svetlú pamiatku, aby sm e nazabúdali na obete
slovenský národ medzi príslušníkov veľkej protifašistickej
tých. ktorí s nasadením svojho života dokázali so zbraňou v
koalície. Naša historiografia azda doterz nedostatočne zvý
ruke bojovať za slobodu našej krajiny. Zvlášť dnes, kedy päťde
raznila historickú skutočnosť, že britská vláda, vláda USA,
siatročný časový o d stu p považujeme za d o sta to č n ú vzdiale
exilová francúzska vláda pod vedením de Gaulla a vláda vte
nosť na to , aby všetko prebolelo a na všetko s a zabudlo.
dajšieho Sovietskeho zväzu označili bojovníkov SNP za súčasť
protifašistickej koalície.
Prinášam e spomienky p. Holiča , pretože sú živou spomienkou a
Treba tiež povedať, že cudzia historiografia až do nedávna si
vhodným podnetom pre oživenie záujmu o vojnovú históriu.
viac cenila význam SNP, než ako sme si ho cenili sami. Je
„ V roku 1942 som narukoval k prvému pešiemu pluku v
potešiteľné, že v ostatnom čase sa aj u nás objektívne zvýraz
Trnave, kde sm e boli pripravovaní na ruský front, ôlovenská
ňuje vnútorný a medzinárodný význam SNP. Osobitný význam
arm áda pripravovala jednotky, ktoré mali vystriedať slovenskú
SNP spočíva v tom, že rozsahom, počtom zúčastnených, dĺž
rýchlu divíziu na ruskom fronte. V máji r.1943 vo výcvikovom
kou trvania s ohľadom na vojensko-politický a medzinárodný
priesto re Oremovlas pri tvtodrom kameni výcvik pokračovat a v
dosah bolo významným prejavom európskej protifašistickej
odolnosti. SNP nebolo nikdy vojensky porazené, ale trvalo od
júni 1943 n áš prápor bol odvelený na východný front.Pri n a s a 
29. augusta až do oslobodenia celého Slovenska.
dení do obrany proti útoku ruských vôjsk n á s okíúčili sovietske
Koncom augusta 1944 sa skutočne križovali blesky nad tatrami
tanky. Náš velitef, npor.Chovanec dal príkaz " pokým nedá povel,
a malebnými slovenskými vrchmi, horami a hlbokými doli
aby nikto nevystrelil". Tanky s a k nám priblížili do tesn ej blíz
nami Turca,Tekova,Hontu, Liptova a Pohronia. Blesky výstre
kosti, na čo ruský veliteľ vyšiel z tanku a vyzval nášho veliteľa,
lov si podávali ruky s hromom granátov, salvy bojujúcich
aby
prišiel k nemu.Npor.Chovanec, ako veliteľ práporu niesol v
striedali sa s rachotom diel a svišťaním mín. Neboli však len
zdvihnutej ruke bielu košeľu a šiel k ruskému veliteľovi. Po k rá t
blesky a hromy. Teplá krv zmáčala ťažko skúšanú slovenskú
zem. Živelný prúd lásky k potupenej svojeti i páliaca nenávisť
kom rozhovore s a vrátil s ruským dôstojníkom./pokračov. na 5.16/

Ma

myslím si, že v podmienkach v akých sa obce
nachádzajú sa v našom meste rozvíjajú aktivity,
a M M á tn x t é m u
ktoré napĺňajú aj môj volebný program a sú v
prospech nášho mesta a jeho obyvateľov. Odpočet
volebného programu a ďalších činností mesta
postednom období sa vyskytlochcem urobiť na stretnutí s občanmi, ktoré sa
probtémov, ktoré súvisia s uskutoční pravdepodobne v októbri v kultúrnom
dome.

V
viacero
výkonom a funkčnosťou samosprárávy a tiež s výkonom funkcie pri
mátora. Od voiieb už ubehot pomaíy
rok a je čas bitancovať a hodnotiť,
ako sa darí piniť volebné sľuby, čo
sa podarito uviesť do života a čo sa
nedarí riešiť. Pri tejto príležitosti
prinášame rozhovor s primátorom
mesta Stupava Ing. Darášom.
MapavaM. Prečfvo/eAne s/aŕy vá arčiŕoa
s%áŕ%oa očfvaAy. íew,
s/aAa/e vysŕava/e M r^íAa, žc a% AaJe
/)aí/e
^ Oč^ŕa^OFMyeč&teAa roA^a FMÔž^e paveJa^^ žc vaie s/a /y
sá reáíae a zoí(paveč&!e ?
Nezvyknem sľubovať, to čo nie je možné splniť,
preto aj môj predvolebný program bol konkrétny
a nadväzoval na predchádzajúce volebné obdo
bie. Keď zoberiem môj predvolebný program, tak
môžem konštatovať, že sa postupne napĺňa Aby
som bol konkrétny:
- je predložený konkurenčný privatizačný projekt
na privatizáciu majetku ZsVaK- vodovody do
majetku mesta a to bezodplatne. V oblasti vodo
vodnej sieti robíme posledné štyri ulice, čím bude
dokončené napojenie obyvateľov na mestský
vodovod Som rád, že aj technické úpravy, ktoré
sme realizovali vylepšili kapacitu vody ,upravili
tlak vody vo výškových budovách a mohli sme
upustiť od regulačných opatrení v extrémnych
podmienkach obdobia letných mesiacov.
- pokračujeme v úprave miestnych komunikácií.úprave chodníkov, údržbe miestnej zelene,
zámockého parku a pod.
- v krátkom čase bude ukončená výstavba druhé
ho biologického stupňa na COV, čím sa zvýši
kapacita odkanalizovania mesta, čo však bude
závisieť od finančných možností mesta. Uvažu
jeme o postupnej realizácii miestnej kanalizácie,
je pripravený projekt a prostriedky na odkanalizovanie Železničnej ul., kde sa súčasne bude reali
zovať vodovod tak ako na Mierovej ul.
- napriek kritickým hlasom mektorýchposlancov
už prevádzkujeme zdravotné stredisko, ktoré
prešlo na základe zmluvy s MZ SR do majetku
mesta bezodplatným prevodom, lekárska starost
livosť je vykonávaná na základe zmluvy. V
súčasnosti prebieha renovácia budovy zdravotné
ho strediska, aby aj po technickej a estetickej
stránke slúžilo občanom.
- je pripravené všeobecne-záväzné nariadenie o
odpredaji bytov v zmysle novely zákona NR SR
č. 182/1993 Z.z
- naďalej prevádzkujeme klub dôchodcov, zabez
pečujeme stravovanie a rozvoz stravy pre
dôchodcov
- problém nastal s výstavbou diela Stupava-Háje,
ktorý má legislatívnu podstatu a je v štádiu
riešenia
- pokračujeme v prácach sanácie skládky odpadov
Žabáreň
- v prevádzke je nový objekt Slovenskej spori
teľne a v krátkom čase i nová budova telekomu
nikácií a pošty.
Ešte by bolo možné hovoriť o ďalších aktivitách,
ktoré mesto zabezpečuje napr. v oblasti kultúry,
športu a pod I keď nie som so všetkým spokojný,

M ť ye ŕa/0M!S%V0*H, Žť MŕaácM

v
gasŕapíŕeľsŕve niť ye pre
/vwMáŕara až ŕa%á prŕa&Mvá a%o ŕama
Ao/a y /?re<&%ádca;áca;M aMaMPa/Merwe
MÍMg aíe%W
MeáwaVMá <%?Ogŕc!g,
prŕčíSŕava/H pasíaWíX-Afaŕía !a/acAavŕčavcí, veľ#Mt razawŕHe aapMa svo/
vaíe^wý pragraw, Aŕa/ý v ! awŕM wíe
Vŕ/'ŕMi
/lAo Aodnoŕtifŕ TVO/M

pogŕciM Vŕť/ŕo MŕMCCM.
Neuspokojené ambície pánov poslancov vo
voľbách, sa prenášajú i do zasadnutí mestského
zastupiteľstva a do ich celkovej činnos
ti. Predvolebné ataky voči mojej osobe, ale i na
prácu ostatných poslancov stále pretrvávajú.
Infbrmáciejdoré podávajú občanom prostredníct
vom časopisu Stupavan a tiež aj inou formou,
sledujú určitý zámer, ktorý objektívny čitateľ
ľahko rozpozná.
Vo volebnom programe si p.Valachovič predsa
vzal zastaviť „veľkú politiku"pred bránami mesta
Stupavy. Ale ako pociťujem, niektoré praktiky z
nej prevzal, hlavne tie negatívne.
Nedávno prebehli doplňujúce voľby v 26 obciach
Slovenska, kde občania volili 2 primátorov a 14
starostov. Dôvody k novým voľbám boh rôzne,
ale vo väčšine prípadov starostovia nezvládli
útoky a rozpory s poslancami a odstúpili.Také
sváry a nedorozumenia neprospievajú obciam a
ich obyvateľom. Máme 4-ročné volebné obdobie
a verím, že občania si všímajú svojich zástupcov,
ktorí majú ešte tri roky na' realizovanie svojich
plánov. A čo je najdôležitejšie, v najbližších
voľbách si môžu vyvoliť lepších zástupcov mesta.
Z dôvodov, že v posledných voľbách som získal
80% hlasov voličov, čím mi preukázali dôveru,
nemienim z funkcie odstúpiť. Týmto krokom by
som sklamal dôveru väčšiny občanov a svoju
tvár.
Do nového volebného obdobia som vstupoval s
programom pokračovať v začatej práci. Volebný
program postavený a presadzovaný mojim proti
kandidátom je konfrontačný a v mnohých prípa
doch sa vracia o niekoľko rokov späť, aj do tých,
keď sedel určitý čas na MNV a vyhradzuje si
právo hlavne v preverovacej a kontrolnej činnosti.
Keď mám hodnotiť terajšiu moju pozíciu a
situáciu, môžem povedať, že proti svojej vôli
musím pracovať v atmosfére napätia a konfron
tácie , čo stojí čas a energiu potrebnú pre užitoč
nejšiu prácu.

/MMÍeč&MMM mesŕsAa/M
ZHvŕM/?ŕŕť/'vŕvť vŕť m/ármava# o pačfneŕe

na generáŕna /?ra%Kraŕara vo vec* zneMŽŕvaŕMg právaMtacŕ vere//teAa ČMMŕŕ/'a /vwwáfara,
na HŔy paďaR /?as/awcŕ
^a/acAav/čavcŕ. /?aM' a^áve/y ye aw
/?rečfá&wtŕ.
?ŕe gaa/a/ŕ A ŕoma TŕanovísAa.
Tímto pánom sa dotera nepodaril ich zámer, či už
v predvolebnej kampani alebo v iných útokoch,
zdiskreditovať moju osobu. Neviem, či už dospeli
k záverečnej fáze, keď podali podnet na generál
nu prokuratúru SR na prešetrenie spáchania
trestného činu podľa § 158 Trestného zákona. P
podnetom šetrenia v zmysle udania je porušova
nie zákonov a porušovanie právomocí verejného
činiteľa. Udanie sa týka aj pracovníkov Mestské

ho úradu a vlastne tiež aj poslancov mestského
zastupiteľstva, ktorí v rámci svojich kompetencií
o mnohých veciach rozhodovali.
Moje stanovisko k tejto záležitosti je jednoznač
né. Nie som si vedomý porušovania zákonov a
právomocí verejného činiteľa. Svoju prácu vyko
návam v zmysle zákonov, nariadení mesta a
podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Do
funkcie som vstupoval ako päťdesiatročný a
zabezpečený po všetkých stránkach. Zbytočné sú
dohady a fámy typu, že som predal sochu sv. Jána
Nepomuckého vo svoj prospech. Mám pocit, že
toto vychádza z jedného zdroja.
Po skončení šetrenia Generálnou prokuratúrou
SR a po oznámení jeho výsledku, o ktorom som
presvedčený, že bude v prospech mojej neviny,
som pevne rozhodnutý využiť ustanovenia Obči
anskeho zákonníka na ochranu osobnosti a
prípadne i príslušné ustanovenia Trestného záko
na.

Mapavaa. D/Aaŕrva/ácMM praA/ewaw
oMaaav
na Áa/a/tH a zv/áŕf'
ŕrase /ta s%Vá</Aa ZaMrea ye ^/tarfavaaŕe
ŽŕvaŕaeAa prasŕrečKa.
a /?e?ŕcŕe,

a^ča/tŕa vtyaJrŕ/ŕ iva/ aewM/as .t
/wŕHa/ým rŕefťMMM it% praň/ewav Mgwa//za/á, že wŕaácía sa vyAraŕíía. AíytTŕŕŕ M,
Že sa v /vaspecA ŕýcAŕo ľaJŕ maMa araA/ŕ' vtac a apaŕreaŕa, %ŕaré sa ŕeraz raŕaa

moMi prŕyf' sAór?
S problémom ukladania odpadov sa boria všetky
obce nakoľko zo zákona sú povinné zabezpečiť
ich ^ikvi dáciu. Kritéria pre skládky sú veľmi
prísne a náročné a ich splnenie je predpokladom
pre udelenie povolenia na prevádzku skládky.
Stupavská skládka má povolenie na ukladanie
presne vymedzených kategórií odpadov Skládku
prevádzkuje MsPTS Stupava .ktorý má vypraco
vaný prevádzkový poriadok a podľa neho skládka
funguje. Predmetom sťažností občanov Mierovej
ulice je prístupová komunikácia na skládku, ktorá
zaťažuje a znečiťuje ich ulicu. Vedomí si tejto
skutočnosti, pristúpili sme k rekonštrukcii .aby
sme odstránili negatívne účinky premávky na
okolité objekty. Nespokojnosť vzrástla na jar,
kedy sa realizovala výstavba ochranného valu na
skládke, čím sa zvýšila frekvencia nákladných
automobilov. Celá kauza sa vyostrila v tomto
období, kedy sa už začali stavebné úpravy na
skládke, aby sa odstránili negatívne vplyvy na
životné prostredie. Iniciátormi sťažností a petícií
sa stali manželia Drobní, ktorí si pred rokom
kúpili rodinný dom na Mierovej ul. Informácie
skresľujúce skutočný stav dostávajú od poslancov
J.aM Valachovičovcov. Spolu predkladajú sťaž
nosti na MsÚ Stupava,ObÚ ŽP Stupava, OÚŽP
Pezinok a Ministerstvo životného prostredia SR a
spoločne navštívili p. ministra Zlochu. Problema
tikou sa zaoberalo mestské zastupiteľstvo a
jednoznačne schválilo ďalšie prevádzkovanie
skládky a pokračovanie sanácie skládky. Bol
zároveň schválený projekt rekonštrukcie ul.
Mierovej v náklade 1,8 mil Sk. Uvedené sťaž
nosti sú v štádiu riešenia. Požadovaná nová
prístupová komunikácia na skládku, na ktorú bolo
urobené výberové konanie, nebola schválená
Nová komunikácia mala riešiť prístup zo Zohorskej cesty , napojenie na diaľnicu sa vybavuje,
ale máme obavy, že náklady na dialničný zjazd a
komunikáciu presiahnu finančné možnosti Stupa
vy. Občanom tejto časti Stupavy bola sľúbená
kanalizácia ešte v čase keď nebola vybudovaná
COV, toto sľúbili naši predchodcovia. Teraz sa
už robia prvé práce na kanalizácii na ul.Mierovej
a máme v pláne t.r. položiť kanalizáciu a vodo
vod na Železničnej ul.
/ pokračovanie na str. 11/

Na aktuá!nu tému...
/pokračovanie zo str 10/
Tieto záležitosti sú podrobne prejednáva
né v príslušných komisiách, v mestskom
zastupiteľstve a o ich záveroch by mali
občanov informovať poslanci. Každá
takáto stavba si žiada i dočasné negatívne
dopady na premávku a obmedzí pohyb áut
a občanov, ale s tým je nutné počítať.
Čo sa týka frekvencie premávky áut napr.
na Železničnej ul., po ktorej premávajú
vozidlá firiem Fimex, Stavebniny, OŠM,
ŠM, Elektrovod, Klimatizačný sklad,DZP
praha.Štátne lesy, ZIPP, železnica a tiež
vozidlá smerujúce na skládku a miestna
doprava, je ďaleko viac zaťažená ako
napr. ul, Mierová, po ktorej ku skládke
prejde za deň 60 automobilov. Prevádzka
skládky je pritom len počas pracovnej
doby t.j. do 15.30 hod. Všetky vozidlá
smerujúce na skládku idú po Hlavnej ul.,
takže v plnom rozsahu trpia aj občania
žijúci na tejto ulici. Rozvoj mesta si vy
žaduje, že aj miestne komunikácie musia
slúžiť účelu, na ktorý boli vybudované.
Všetky tieto opatrenia mohli prísť skôr a
mali byť zabezpečené ešte predtým, ako
začala fungovať skládka, my teraz odstra
ňujeme len dôsledky.
^apavaa.Prž/aá^ar a v/asŕwe Aazáy,
ye po vere/ne/
si /ea y'ož%a
SVO/ŕ
MZM/Ha/a/M
y /ťŕť vŕe ápoÍM y HzšoM raáŕaaa prežíva//
f'aŽAe cAv/Te a%aAy tysŕr/Aaaŕe z a%čaeAa
/%Ma.Mapr/eA ŕa/wa, že sŕe o ŕazw aeAayar///,pre^$a /cw a/eča prea/A/a aa vere/-

MOTŕ'.

Yď /c ^a/Wa ŕeraz, ^ a/Aapa/W

ea^a, vy/aár/^ ?

Nerád na to spomínam, lebo to boli dva
mesiace udalostí a napätia, ktoré psychi
cky poznačili moju rodinu. Nemôžem
hovoriť o detailoch, ale bol som vydiera
ný, dostával som vydieračské a výhražné
listy a telefonáty Vyhrážali sa fyzickou
likvidáciou prakticky všetkým príslušní
kom mojej rodiny od vnuka až po mňa.
Najhoršie to znášala moja manželka. Mal
som zložiť väčší finančný obnos, čo som
aj na radu polície a v spolupráci s políci
ou urobil. Páchateľ peniaze neprevzal,
čím sa potvrdili slová vyšetrovateľov, že
išlo o politické vydieranie a zastrašovanie.
Bolo to v mesiacoch júl-august 94 a vtedy
som bol rozhodnutý, že nebudem ďalej
kandidovať, pretože z morálneho hľadiska
som nemal právo riskovať životy a zdra
vie mojich najbližších. Teraz, po roku, je
situácia ustálená Kandidovať som sa
rozhodol tesne pred voľbami, aby som
vyvrátil predvolebné ataky a dokázal, že
sú neopodstatnené a že svoje plány dotia
hnem do konca. Priznám sa, že by som
nerád prežíval opäť to smutné a ťažké
obdobie.
^ň/pavaa. JVeŕa/%e sa án 7ŕ/n pa%?oravaí'

c/rÁevaý a aá^ažeas%ý ž/vaŕ v ^ň/pave a
m o ^a/aprácw s /ársAý/n áraáa/M. Jeáaýw
oZtVÍHCHMí para

ŕťaŕa práva/aac/ vere/aeAa č/a/ŕefa jť ŕ
pas%yŕaaŕ/e áaŕác/e na re%oašŕra%c/a
/a/y. Ara v/asŕae razAaáa/ a ŕe/ŕa áaŕácä
a a%e ye vaie vŕaaovírAo, Aeá' ya Há/n
ŕaŕa rozAaáaaŕ/e A/aá/e za v/aa.
Spolupráca s farským úradom a s vdp.
F.Mikulom je na dobrej úrovni. Som rád,
tak ako väčšina obyvateľov Stupavy farníkov, že správcom fary je človek,
ktorému veľmi záleží na Stupave. Svoje
slová opieram o skutočnosť, že za jeho
pôsobenia boli obnovené a zrekonštruova
né všetky cirkevné -kultúrne pamiatky,
ktoré tvoria dominanty Stupavy, na ktoré
môžeme byť hrdí. Veľký kus práce vyko
náva pri duchovnej obrode a výchove
mládeže. Na obnovu farského úradu bola
v rozpočte na rok 1994 osúhlasená čiastka
vo výške 700 tisíc Sk Bola to dotácia zo
strany mesta, schválená zastupiteľstvom
rovnakým spôsobom ako ostatné dotácie.
Treba si všimnúť, že nastala nová spoločensko-politická situácia a farský úrad
považujem za druhé administratívne,
kultúrne, spoločenské a duchovné centrum
života mesta. Preto si zaslúži našu pozor
nosť, aby bolo dôstojným a reprezentatív
nym miestom , navyše ak objekt je zapí
saný v zozname kultúrnych pamiatok.
Ma/Mira/!. ^ aavezwAr/ 79% za pr/ŕomMfvŕŕ prezMfeaŕa <S7? a ve/'vys/aaca Ra%ásAe/ rčpaM/Ay Aa/ s/áva#Tŕae pa/ažeaý
záAr/aáwý Aa/aeá saŕeRŕaeAa /MťvŕečAa
.Sŕapava-Z/á/ť. Pri yácAáíŔava/M /^Aa/Aa
ŕáŕa aáa/a^^ p rýa/a/aa/á /ŕa $ŕaž#areZáAc/aáaý Aa/a^a pre /^o^a raáyc/
ascAava//, /a/e^a Aáe Aa/ pa/ažeaý za
r á b a Aar/aaa. Z ará^// Aar/aaa a/ s/ac/é
p/áay, Aŕare y/e práve
aMa/ava//
a^a sVfťŕ/á A aáácaa^/pre Aapava?
Už som uviedol, že práce z dôvodov našej
legislatívy sú dočasne pozastavené. Pro
blémy v majetko-právnom vysporiadaní
sa riešia na úrovni právnikov. Je pravdou,
za čo sa hanbím, že základný kameň a
zakladacia listina boli znehodnotené.
Musím priznať, že stále toto dielo spo
chybňujú aj niektorí poslanci a navádzajú
nie najlepšiu atmosféru a nálady proti
tejto stavbe. Nemusím ani písať, o kto
rých sa jedná, stačí si spomenúť na všetky
výhrady a argumenty voči mojej práci.
Budeme spoločne hľadať riešenia v pro
spech tohoto diela, lebo skutočne v ňom
vidím budúci rozvoj nášho mesta. Verím,
že poslanci a orgány mesta budú budú v
tomto„ úsilí nápomocné vzhľadom k ná
ročnosti a zložitosti problematiky.
áYapavaa. ľyAra/Z sŕe preá raÁca/w va/'Ay
a Haí//a e/e/a/w Aa/a paAračavaí' y začáŕ<?/ prác/. M yt/áŕ .w, že
l á/a ŕa paáárŕ?
V úvode som už povedal, že som dostal
dôveru občanov- voličov, ktorých ne
chcem sklamať Takže nie som žiadny
„mocipán" ako ste sa mohli dočítať v
príspevku p.J.V., ale riadne zvolený a nie
dosadený ! V mojom volebnom programe
som uviedol, že je pre mňa cťou zastupo
vať Stupavu , že k svojej práci potrebujem

pomoc a podporu a tiež trpezlivosť obča
nov Bez pochopenia a podpory nie je
možné realizovať úlohy, ktoré pred nami
stoja To platí predovšetkým aj o atmosfé
re v mestskom zastupiteľstve, ktoré spolu
rozhoduje o tom ako sa Stupave bude
dariť a či Stúpavčania budú v nej spokoj
ní.
/ŕoz/iovor príprav;/ P.<S7ezáA.

HIsKS pripravuje
nngiichý jazyhový hlub
pre deti ód 11 rokov so záujmom zdo
konaliť sa v anglickej konverzácii,
spoznať tradície a spôsob života v
anglicky hovoriacich krajinách
Klub bude raz v týždni /streda/ dve
hodiny pod vedením p. Dugovičovej.
Poplatok za tri mesiace /októberdecember/ je 600 Sk. Prihlášky a
informácie vo videopožičovni KD a u
p. Dugovičovej v ZS prípadne na t.č.
934 312, uzávierka 3.10.95. Prvé
stretnutie bude dňa 4.10 o 15.30 v
KD.

fHsKS vyhlasuje súťaž o
Rstjlepsí pocher^
Podmienky súťaže : recept poS!i
te do redakcie Stupavan a, v
ktorom bude uverejnený.
V decembri sa uskutoční verejná
ochutnávka a vyhlásenie vífaza
súfaže. Prvá cena : darček v
hodnote 1000 - Sk.
Zapojte sa do súfaže a pripravte
si na Vianoce nečakný darček Hl

oznamuje, že cviče
nie pre dievčatá a ženy aerobic a katanetika bude
vždy v utorok a vo štvrtok
v KP od 1& 00 hod. pod
vedením M. 5u!?ničovej.
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Koncepcia kanalizačnej vetvy Kolónia - ČOV
Na posiednom zasadnutí MsZ
bo! prerokovaný návrh Koncepcie
kanalizačnej vetvy Kolónia-ČOV.
Na probiematiku nového riešenia
kanalizácie v tejto „ťažko skúšanej"
časti Stupavy sme sa opýtaii riadi
teľa Mestského podniku kanalizácií
p.B.Fabiána.
Stupavan : Občanom žijúcim na Kolónii
sa v rámci zmiernenia dopadu prevádzky
skládky sľubovala kanalizácia, ktorá by
riešila i ďalší tamojší problém - priesaky
spodnej vody a záplavy pri prívalových
dažďoch. Môžete povedať niečo o postu
pe riešenia tejto problematiky, ktorá sa
rieši minimálne piaty rok ?
P.Fabián : Odkanalizovanie čiže odvád
zanie a čistenie splaškových a dažďových
vôd v našom meste od roku 1986 nebolo
koncepčne vyriešené. Pre zabezpečeovanie
plynulého odvádzania splaškových
a
dažďových vôd aj z kanalizácie, ktorá
bola vybudovaná v rokoch 1940-78, bola
v roku 1986 vypracovaná Štúdia celo
mestskej jednotnej kanalizácie s návrhom
čisitiame odpadových vôd.
Táto štúdia pozostáva hlavne z hydrotechnických výpočtov, ktoré určujú
množstvá odpadových a dažďových vôd
potrebných k návrhu dimenzií jednotli
vých kanalizačných potrubí a to tak, aby
sa zabezpečilo plynulé odvádzanie všet
kých odpadových vôd z príslušných retenčných území Stúpavy Tieto údaje sú
dôležité pre návrh jednotlivých častízariadení na čistenie týchto odpadových
vôd, čiže k návrhu čistiarne odpadových
vôd/ČOV/.
ČOV s prepojovacou stokou „D" a časťou
kanalizačného zberača „A" bola uvedená
do prevádzky v novembri 1992.Toto
vodohospodárske dielo má hodnotu viac
ako 40 mil. korún Jednotlivé časti mesta
sú odkanalizované navrhovanými kmeňo
vými kanalizačnými stokami „A", „B",
„C" „D"„E", „F", a „G", podľa priloženej
schémy.
Odkanalizovanie časti Stupavy -Kolónia
je riešené pomocou kmeňovej stoky „B",
ktorá je situovaná po Mierovej ul. až po
Železničnú ul. a jtotom okolo areálu bu
dovy bývalého OSM Stupava cez polia do
kmeňovej stoky „A" pri ČOV. Táto trasa
uloženia stoky „B" bola v rámci štúdie
odsúhlasená užívateľom pozemkov t.j.
ŠM š.p. Stupava.
V rokoch 1989-1992 prebiehala výstavba
celomestskej ČOV s časťou kmeňovej
stoky „A" a prepojovacej stoky „D"
Pri spracovávaní návrhu investičných
akcií koncom r. 1992 na rok 1993 Mest
ské zastupiteľstvo zaradilo aj stavbu časti
kmeňovej stoky „B" s investičným ná
kladom 6,0 mil. Sk, ktorá mala zabezpečiť

odkanalizovanie Kolónie. Avšak na pro
jektovú dokumentáciu tejto akcie nebolo
vydané územné rozhodnutie a stavebné
povolenie, a to z dôvodu, že v rámci
reštitučného zákona pozemky, cez ktoré
bola vedená trasa zberača „B", boli vráte
né pôvodným majiteľom a tí nedali súhlas
na uloženie kanalizačného potrubia cez
ich súkromné pozemky. V roku 1994 sa
situácia opakovala, do plánu investičných
akcií na rok 1994 bola zaradená výstavba
kmeňovej stoky „B", výstavba nebola z
tých istých príčin realizovaná. Z týchto
výpočtov je zrejmé , že odkanalizovanie
Kolónie sa komplexne rieši od roku 1992.
Stupavan :
Gordickým uzlom pre
pôvodný projekt bolo získanie súhlasu
majiteľov pozemkov ,cez ktoré mala viesť
trasa kanalizačnej vetvy. V čom bolo toto
riešenie výhodné a prečo sa čakalo s
hľadaním iného riešenia ?
P.Fabián : Vzhľadom k tomu, že táto
časť, čo do výškového osadenia patrí
medzi najnižšie položené, z toho dôvodu
navrhované odkanalizovanie podľa štúdie
vyriešené
týmto
naj ekonomickejším
spôsobom, t.j. kmeňovou stokou „Bť bez
prečerpávania po Mierovej ul. až po Že
lezničnú a potom smerom k ČOV.
Každé iné riešenie prináša zvýšenie in
vestičných nákladov, ktoré by sme azda aj
vedeli preklenúť, ale sa zároveň zvyšujú
prevádzkové náklady, ktoré projektant
náhradného riešenia / odkanalizovanie
Kolónie cez Mierovú-Železničnú - Štúro
vu a Devínsku/ vyčíslil na 600-700 tis. Sk
ročne. Za desať rokov to bude 6-7 mil. ak
nie viac. Ide o náklady na odber elektric
kej energie prečerpacej stanice, náklady
na údržbu strojného a technologického
zariadenia a náklady na obsluhu.
Z týchto dôvodov je potrebné , tak ako
hovoríte, tento gordický uzol rozseknúť a
odkanalizovanie Kolónie realizovať podľa
pôvodného návrhu. Môžem vás ubezpečiť,
že súhlas na uloženie potrubia kmeňovej
stoky „B" v časti od ČOV po potok Mláka
už máme. Vyzývame občanov Sttyavy,
ktorí sú vlastníkmi pozemkov od Želez
ničnej ul. pojjotok Mláka / t.j. od budovy
bývalého OSM š.p. Stupava po potok/,
aby dali súhlas k uloženiu kanalizačného
potrubia pod svoje pozemky a tým
umožnili skoré odkanalizovanie celej
Kolónie. Upozorňujem majiteľov, že tieto
pozemky budú môcť naďalej obrábať tak
ako doteraz, pretože kanalizačné potrubie
bude uložené v hĺbke cca 2,0m.
Stupavan: Máte už vypracovaný časový
harmonogram prác a kedy sa s prácami
začne ?

P.Fabián: Postup prác podľa stanoveného
harmonogramu by mal byť v roku 1995
nasledovný:- v súčasnosti na Mierovej ul.
sa realizuje príprava na odkanalizovanie
rodinných domov, a to z toho dôvodu, že
sa bude rekonštruovať vozovka a aby po
výstavbe vozovky sa nemusela búrať pre
uloženie kanalizačných prípojok do zbe
rača „B"
- v októbri by mala začať výstavba časti
kanalizačného zberača „B" a vodovodné
ho krátkeho spoja na Železničnej ul.
Ak bude dostatok finančných prostriedkov
je možné pokračovať v roku 1996 v budo
vaní kanalizačného zberača „B" KolóniaČOV, resp. bolo by možné pokračovať aj
vo výstavbe kanalizačného zberača „A" na
Hlavnej ulici.
Stupavan : Pripravujú sa i ďalšie práce na
kanalizácii, ktoré by bežali súbežne s
výstavbou kanalizačnej vetvy KolóniaČOV?
P.Fabián: Samozrejme, že je priprave
ných viacej projektov na budovanie kana
lizačných zberačov. Tak napr. okrem tak
potrebného kanalizačného zberača „B"
Kolónia-ČOV je pripravený aj projekt na
pokračovanie zberača „A" po Hlavnej ul.
t.j. od Školskej ul. po Domov dôchodcov s
investičným nákladom 8,0 mil. Sk. Ďalej
môže byť samostatne budovaná kanali
začná stoka „E". Výstavba bude závisieť
od finančných prostriedkov. Kompletné
odkanalizovanie len časti Kolónie si
vyžaduje cca. 30 mil Sk.
Stupavan:Koľko percent domácnostíStupavy je priamo napojených na kanalizáciu
a aká je kapacita ČOV v súčasnosti ?
P.Fabián: V súčasnosti je mestskou
kanalizačnou sieťou odkanalizovaných
3520 obyvateľov, čo je 41% z celkového
počtu obyvateľov. Ďalej sú odkanalizova
né tieto objekty : ZŠ, dve MŠ, Reštaurá
cia, Zdroj Potraviny, ZIPP, Stupavská
konzerváreň, Zdravotné stredisko, Štátna
sporiteľňa, Mestské kultúrne stredisko,
Klub dôchodcov a v krátkom čase bude
odkanalizovaná aj nová budova Pošty.
Okrem toho Mestský podnik technických
služieb vykonáva dvoma cisternami dovoz
splaškových vôd od obyvateľov, ktorí
bývajú v častiach, kde nie je kanalizácia.
Z tohoto dovozu väčšiu časť nákladov
hradí mesto z vlastného rozpočtu. Množ
stvo denného dovozu je cca 100-150
kubíkov.
Kapacita našej mestskej čistiarne odpado
vých vôd je postačujúca pre 12 tis. obyva
teľov, to znamená, že v ďalších rokoch je
potrebné len dobudovať kanalizačnú sieť.
Schému koncepcie kanalizačnej sústavy mesta
Stupava nájdete v Prílohe Stupavana
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Výstavu „Svätý Otec na Slovensku" otvoril otec A. Hlinka
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Európy z rôznych športových disciplínb a sk e tb a l, k a ra te , plávanie. aerobic,
gym nastika.
P o ro ta zložená z bývalých slovenských
re p re z e n ta to v M. P u snák, M. Hirner,
M. Luhový a td . udelila tvtiss E u ro sp o rt
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Zuzane Oeronovej, na druhom m ie ste

Finále žien bolo záležitosťou slovenských tenistiek,, ked proti sebe nastúpili J.H usárová a H.Nagyová.
Z ápas mal vefmi dobrú úroveň, ked prvý s e t hladko vyhrala Husárová avšak zlom n astal v druhom se te za
stavu 3:3 a mladá slovenská rep rezen tatn tk a si poradila so svojou sta rš o u spoluhráčkou 2:1 na s e ty 6/1,
3 /6 , 4 /6 a s ta la s a prvou Medzinárodnou m ajsterkou Slovenska. Veľkým prekvapením bola prehra halovej
M ajsterky 5lovenska Ha š in ovej z TU Piešťany s mladou hráčkou G.Volekovou z TU Slovan B ratislava 6 :0 ,
6:3. Záverečný ceremoniál bol ukončený príjemnou „5ponzor p a r ty .
Ďalším našim vážnym tur najom bol už tradičný 6. ročník Slovenský S a te lit turnaj. Turnaj pod vedením
nám dobre známeho Tonyho Litlla, bol otvorený v pondelok kvalifikáciou, kde šta rto v alo 5 4 hráčov a z nich aj
naši odchovanci napr. P: M ajtan, ktorý vyhral prvý z áp as nad hráčom A ustrálie 2:1, avšak na dalšieho
súpera už nemal d o sta to k síl a prehral s Novákom z Česka 6/1,6/2. Prvým nasadeným hráčom bol Chorvát
S arič a druhým Miketa z Čiech, obidvaja sú v rebríčku ATP 221.-226.
Turnaj bol vefmi dobre organizačne zabezpečený i napriek už tradične nepriaznivému počasiu, čím s a stalo ,
že štvorhra bola o dohratá na dalšom turnaji v Piešťanoch. Víťazom S atelitu s a sta l Čech Miketa, ked vo
finále porazil svojho krajana Proupu 6/4.7Z5.
O tom , že na našich dvorcoch je rušno, svedčí i pravidelná príprava dvoch našich popredných tenistovvozíčkarov , ktorí s a pod vedením svojho tré n e ra pripravujú na Olympijské hry v tem:
^ M ajstrovstvá
sveta, ktoré budú koncom septem bra v Barcelone. Tenisový klub im počas celého roka bezplatne poskytuje
dvorce na ich prípravu.
-vm-

s a um iestnila n a š a re p re z e n ta n tk a M.
Pekerova a na t r e to m skončila Chor-

Rozj9Í5 d o m á c ic h z á p a e o v 2 .!i^ y h á d z a n e j m u ž o v

vá tk a S o ň a Pubič.
ôponzorm i veľmi dobre zorganizovanej

š p o r t o v á h a ta S t u p a v a v ž d y o 1 & .3 0 h o d

a spoločensky vydarenej akcii boli PE3K,
Potraviny Horn, Potraviny P ác, M e s t
ský úrad S tu p a v a , Famix likér, Kvety
tvtikuš.

7.10.
4.11.

5tupava - Michatovce
ôtupava- Nová Zámky

21.10. ôtupava - 5KP Bratietava
15.11. Stupava - Trebišov

- vm-

ô v e to v y te n iô n a n a š ic h
te n i& o v ý c h d v o r c o c h
ľo vefmi úspešnej zimnej tenisovej
sezóne,kedy TP Stupava usporiadal Halové
m ajstrovstvá Slovenska žien á d o rastu
vyslovil STZ podakovanie za výbornú organi
záciu M ajstrovstiev, d o staf e a TK 5 tupava
do povedomia
e š te lepších manažérov v oblastí* proR
športu. ío , že TK usporiada v to m to roku už
6. ročník Slovenského S atelitného okruhu,
bolo tenisovej verejnosti známe, ale uspo
riadať otvorené m edzinárodné m ajstrovstvá
s dotáciou 5 0 0 .0 0 0 Sk to už nie je hocija
ký hodov,ý turnaj. S to u to ponukou prišli za
vedení tenisového klubu pracovníci APP S /a^en tú ra pre podporu športu/.
MM5P s a uskutočnili na našich dvorcoch za
účasti hráčov Poľska, Nemecka, Ruska,
Ukrajiny, Čiech a samozrejme popredných
slovenských hráčov/Galik, Hrbatý, Č a tá r/
zo žien Slovenky Studeuíková, Husárova,
Nagyová, Prupová z Česka /ATP . 76/. Na
našich dvorcoch s a bojovalo o prvý titul
Medzinárodných m ajstrovstiev Slovenska s
otvorenou účasťou a s ta k vysokou finanč
nou dotáciou.
Víťazom u mužov s a s ta l pre nás veľmi dobre
známy Čech Jaro slav BULLANT z TU Jihlava/
víťaz 1. ročníka S atelit-u, ked vo finále
porazil juniorskú jednotku SR a minuloroč
ného M ajstra Slovenska Domina H rbatého z
ít\ Slovan B ratislava 2 :0 na s e ty 6/1, 6 / 3 .
Z ápas podľa výsledku mal hladký priebeh,

V y to ô o v a n ie j e e e n n e j č a a t i r o č . 1 9 9 5 / 9 6
tV.tiga E $ ra tiô ]a v a-m < 5 5 to
7.ko!o Blatná - Tatran 5tupava 1.10. -1 4 .3 0 hod
ô.kolo Tatran 5tupava-Trnávka ,.5" &.10.-14.30 hod
3.kotoZáhoreká Pyetrica-Tatran 5tupava 15.10.-14.30 hod
lO.koto Tatran Stupava -VTJ 5ENEC „5" 22.10. -14.00hod
11.koto 5C I3CT Panubiue -Tatran 5tupava 23.10.-14.00hod
12.kolo Tatran 5tupava -Poz.stavby Blava 5.11.-13.50hod
13.ko)o Tatran 5tupava - Technicke sklo 12.11.-13.30 hod

avšak s veími dobrou úrovňou u obidvoch

hráčov, p re sad ila s a p ritom h rá č sk a
sk ú se n o sť J.P u lla n ta .

Víťaz S a t e l i t - tu rn a ju M iketa /Č P / p reb erá cenu víťaza.

(

y/ám /e a

/tM ava

mwa

/?o/eMa,

ŕM.š/m o á

yá /c e w á . ŕ u r ŕ a /e r o z m ý ^ / á m ya Á: ŕew ^ew

mo^eM eném^Á^wc/ŕ...

Spoločenská hroniha

A ^ á n i P ŕ/w á

^ráecwe ľa^ .šcc^ýc/? mo^/m pozdrav/ŕ,
MŽ sm<? po áovo/enAác/?, môžeme .s? začaŕ
oí/ŕrAaŕ <x?
za^ Á: H?wocám. Aľeŕ mám
pov/áaŕ praváM, yá .sem &yMa ewém v Bo/w/cácA, wa ŕem vý/ece z &M/ŕMrá%M.Áľam
wože o&yca/Mý covyeÁ: áwe^M/ /ŕ. Á^M^Ma
^em ^a wa zám^M ya/: ^a mwe// vo/aAeíŕv ď
ya% m/eŕ
Me^Máem í? poŕom ŕ: víe//y'aÁ^? ztyere co č^// v zo/og/cÁ^?/ a mám
áovo/ew^M za ^e^M.
yí/ Maí: mMaáz &y/; ewém ráz /M zá&avye, ŕ:
za.s .ŕporM/H pro ázec/ wa ŕ: č/ŕ.s%oŕe%v a ŕéž
Ma začáŕeA roAa, ía^ co ŕ: <3&ec/ í/o ,ŕ%o/y
poŕre&M/Yí ŕo .sŕo// pewez yaA vo/a^e^/y pro
w^vyg^/M tý/?ava.7e&?
ráz varovaMa,
že A%
*ŕ OM! ^cw :ŕ Ma ŕM zá^avM, a&y í^zec;
M^o.s/a/; .samg, íaA
M/gJo nevŕyaM
weo/!Má^ewM wáv^ŕevM može v noc/ ce%aŕ/
MMaá: čýva/M no ŕ/7av?H v &yŕovce, a ya%
Máer?Ma ďčváŕá, re/íM ázec/ ^paŕ. Ná v ŕem
začaMa WMzŕAa, yá re/;M Joi/; /^me^/awc/,a/e ŕaA we^Aoro večer? Dzec/ sa m/
.smz7/, wá že .sŕarew&o, /o ŕM máme Áaží^'
páŕeA ÁMtžáM^o^oŕM.my /o MŽ a?iŕ wecM/eme
a M/? ^paŕ. /í yá ^e^zeM/a a MŽ pomá/y
/?Mc/?á až č[yMa pM/woc, re%Myá ŕam víyeAwem a mo^/ ^ rým sAowc/ŕ. JVav/é%Ma ym^
papMce a e^em ŕa% v ŽMpá^e ^em ^a ty5raMa ^prav/ŕ porááe/í.Dq/áem vám /am,
.s^oro sem oájpaáMa, íec/ v p^žawye.
.sem .sa poŕeiŕMa, re/íM we/.sem ^amá a M/am
óa ie c / áoi// ^ŕežovaŕ. FígM áreveMM, íe c /
sa 6av///, &yHa /o pyžamová .sAot/ a ŕrvaMa
áo ráwa. Áľo/em árM/!e/ Aoázŕwy áo^// ^e
,sp/wí?/w Maí; WMaáŕ a .spíva//, že MeswežĹ
/?eÁ:M, p/eÁ:we ^ŕe sa zr/cAŕova/ŕ /wa/M í/zec/
pr^ /aá." Aare??%o, vy ŕewM MerozMw^e,
wo^!ŕe ž/ŕ Map/wo/ „ - pov/Jan w/ zaľ a
.sa ŕw/ía opýŕaM proc ^e.spzw, MMa ^ew
raác/ /e^MMŕ. /Vewo/?Ma .sem zaspaŕ a íaA
ó'cw ^aJ ŕ^m rozmýÍMaMa, co m/ ŕo /ew
yrAaw pov/áaM.^vyeŕ ^a ??aáoŕ?ro o&rác/M,
íe c / ^a weAam powáA/a/M, ie c / ^cú y h í^ o
MŽ#. í : /MMaáí, M/am a/ proŕo, že v/ázá
^ŕaršŕC/) a ,sŕa?ýcA yaA ^me áopaá//, /urŕ
ewém Awogaŕ a Awogaŕ a Míc z /eAo, ŕ:
WMaJ: .scú iec^o wap/wo a Aneŕ. A^e^cM
ceAa/ ŕaÁ: yaA my, ^Mŕ? ^ám weMo vyprá-

tyaM/, že ráz &Mí?e /č p í:...
Povzm vám, wevyeázeMa ^em ^a z ŕeAo
vy^omáríŕ až wa^wec -s<?m za^paMa a
.SMívaM .sa m?
J5yMa sč*m wa áŕ.s%oŕece,
mo/?Ma ^em w/e/ a/e .seí/emwá.sŕ ro^M,
06/eceMáyaA Maia -SimoŕiAa - ŕoye VMMcAaa ŕawcovaMa ^emyaA o áMÍM, poŕom ^em
zapá//Ma c^gareŕJM /a^ý yeiác/ mwa o&/eŕova/ŕ, MOve/ŕce áo&re sem .sa zaAav/Ma. JaA
^a ŕo v p/wem pr^áze íecAo ^av/MO, naráz
^em ŕam áoiMa eíŕe ráz, a/e vc;7 ŕaAyaA
^em ro%ma zr!cAŕova/?á, ^e^Ma ^em
na
/avŕc%M a ^M^aMa ^em .sa wa ^e&/a v ŕe/
mMa&y poáo&;e. Co 5yMO poŕom, wev:m
o^Máz/Ma ^em ^a a ŕe%/ŕ m/ ^Mze. ^ceMa
^em v-sŕaŕ, a/e ŕaA mwa &o/e/Z woAy, yaA po

Zo zápisníka poMcie
P!aný poptach
Dňa 4.8. o 20.00 hod hliadka prevzala
oznam o narušení stráženého objektu v
areáli Cevaservisu. Po príchode hliadky
bol celý objekt prekontrolovaný, ale
žiadne stopy násilného vniknutia neboli
zistené. Signál o narušení sa opakoval o
06.15 hod.., ale opäť nebolo nič zistené.
Koniec družby
Dňa 5.8. o 18.00 hod bola hliadka privo
laná do bytu p.D.U., kde vznikla roztržka
medzi druhom a družkou Prišlo i k ublí
ženiu na zdraví. Obaja boli poučení o s
vojich právach, pán J.B. sa rozhodol
podať na svoju družku trestné oznámenie,
prípad prevzalo OO PZ SR Zohor
Rýchly zásah
Dňa 8.8. o 23.50 hod hliadka obdržala
oznam o požiari za novým cintorínom pri
borovicovom lese. po preverení správy
boli zaktivizovaní príslušníci dobrovoľné
ho požiarneho zboru, ktorí požiar v krát
kom čase zlikvidovali

PriSli na sveŕ
Florián Hucel

BosobáSili sa v Stupave
Jozef Sivulič a Iveta Júvová
Marian Miťko a Tatiana Grosschmidtová
Rudolf Fandel a Katarína Peniaková
ing.Danie! Suchoň a Eva Turanská
Ing.Petef Pavlačič a Gabriela Bogdalíková
Roman Kabát a Michaela Síkorová

Opustili nás
Rudolf Obermár
MUDr.Štefan Osvald
Štefan Bobák
Anna Tóthová
Vi!iam Stankovský
Júlia Tarabová
AmáHa Jeiašičová
Jolana Slepánková
Alojz Zvirák
Rozátia Nosáľová
Ladislav Klíma

Nehoda
Dňa 11.8 o 22.15 hliadka spozorovala
dopravnú nehodu na križovatke ciest
Hlavná-Marchéggska. Vodič osobného
vozidla R. M. nadal prednosť v jazde
cyklistovi M.B. a spôsobil dopravnú
nehodu. Cyklista utrpel vážnejšie zranenia
a musela byť privolaná RZP, ktorá pre
viezla zraneného do nemocnice, prípad
prevzala dopravná polícia.
Keby bola vtáčkom...
Dňa 26.8. o 23.30 hliadka prevzala oznam
od p.Z., že niekto chodí po streche na
„Srdiečku". Po príchode bola na chodišti
v budove zistená p. J., ktorá sa pod vply
vom alkoholu dobíjala k svojmu milému.
Keďže nikto neotváral, bola vyvedená z
budovy.
Vandalský čin
V tlači prebehla informácia o vandalskom
vyčíňaní na Židovskom cintoríne. V
rozhovore pre STV 1 sa primátor mesta
dištancoval od tohto barbarského činu,
ktorý poškodil povesť nášho mesta. Na
priek dezinformáciám v STV1, ktoré za
páchateľov označili „ mládež z diskoték
FUN-rádia" polícia naďalej po páchateľo
ch pátra.

Výročie dobrovoľného
požiarneho zboru v Stupave
OcArawa ma/eŕAM a žŕvoŕov oAyvaŕe/ov náš/io
fMMŕa je gpäfá y Joŕtrovo/wýfM pož/awMyw
//MMíds^w/ zAoro/w, Áŕo?ý v fomfo
o^/áví/
773. výrocŕe yvq/Ao vzw:^M. í/cr^Aoífwé yMA/-

/eM/w, Áŕoré wapoveJó o ^cAopwo^ŕ/acA a o&efavojŕ! wai/cA preJAav, je ^yzwawwýw JoÁ/a^ow o
^po/Aave/ cŕwfKMf! Ma Mzew/ wá^Aa weyŕa í

/wí/weŕompre ^Mca^wo^ŕ'. preJovýeŕ^w v ŕo/n, že
wapne^ wázorotýw razJíe/aw ía í/oAázaŕ/
oAcama ŕoAŕa me.;fa z/eJwoŕ// aA /i/a o acArawM
we^ŕa proŕ; pož/arow a iným Aaŕa^ŕra/äw.
^^ZWM zabáva a&c/aw^^e a AMmánne pa^/aw/e
argaw/zác:e.
Oí/av^ výrac/a $a M^^MracM/ŕ; 9.9. 93 . a/?cŕá/na
ca^ľ preAeNa za pr&awmají! pnmáŕara we^fa
^ŕMpava a yeJnéAa pa^/awca AísZ / pazvaw; ŕ?a/í
weŕc// wa we^Aaw tiroJe, AJe pWwá/ar phv:fa/ /faíŕí- ve/ŕíe/'av JrMŽ^ŕ/ev, Aŕoré $a phA/á^/ŕ/
í/o sMfaie orgaw/zavawe/ A /owMŕa výraŕÍM,
záyŕwpcav a^re^wéAa %y^an/ DPZ, zá^ŕMpcav
y?/7Mv Ma/Aywagew BroŕM/ava /JrMža^Má organi
zácia/ a í/a/i:cA. ^ prMavare pnpawewM/ a
vyzíTv/Aa/ pa^/aw/e Ja&ravaŕhýc/: paž/arwAav a
zároveň meÁŕan &o/: patyíew/ a/e&a oáwewe/!:
weáa//aw/ Za verwo.fr. O^/avy paAracova/í
SM/ažoM árMŽMev v ZámacAaw parÁM, Aáe wai/
&a/: án/A:. Fecer ya Aana/a /Mn/c^Aá záóava v
aw^ŕeáŕn. /M Ay j/ wai! pož(arw:c: Ara/; za vzar
záM/em &Mpavcawav a týrocŕe /cA o^gaMtzác/e,
^ŕMpava &y vyAare/a áo ŕ/a.
-pí-

) n z e r c ia
Vážení čitatelia, otvárame novú
rubriku, v ktorej poskytneme miesto
pre inzeráty nekomerčného charak
teru. Podanie inzerátu !en osobne v
Kultúrnom dome, pop!atok za zve
rejnenie inzerátu do 5 riadkov 30
Sk, za každý riadok navyše p!us 10
Sk za riadok.
Prijímame i oznamy spoiočenského
a rodinného charakteru / blahože
lania, podakovania za prejavenú
sústrasť a pod./ za jednotný popla
tok 50 Sk.

pred o v šetk ý m

5po< v\ien!< y n a č a s o d v a h y
/dokončenie zo s t r . 9 /
N ás veliteľ v ted y prehlásil, že S ta lin nám
pripraví vianočný stro m č e k I
Na rozkaz sov. veliteľa sm e zložili zbrane a
v to m č a s e nad bojiskom lietali nem ecké
stíhačky.P ravdepodobne pochopili, čo s a
deje, p re to ž e p otom priletelo asi 6 0 ne
meckých bom bardérov, k to ré útočili

na

n a še postav en ie. Naši vojaci s a rozdelili,
č a s ť u tek a la od sovietskej č a s ti fro n tu k
nemeckým pozíciám, tý ch odzbrojil! Nemci
a poslali na ta lia n sk y f ro n t kopať zákopy
dru h á č a s ť z o s ta la v Z 5 5 P .
sm e tri dni

Pochodovali

a ž sm e prišli do Jefrem ova,

do z ajateck éh o tá b o ra . Každý večer aj v

Bý wa n ie
Bližšie informáci07/934312p.Slezák
Vezmem do prenájmu 2-izbový byt
v Stupave aj dlhodobo.
Kontakt:p.Košťá! t.č. 934 616

Pr e d á m
Šteňatá čierneho ruského teriera po
výborných rodičoch. Otec:Conny
Noční bouŕe, 3xCAC,šampión SR
Matka: Brenda Bodybox,RCAC, vždy
výborná.
Odber: spetember 1995.
K ontaktt.č.07/934 752.

noci sm e boli vypočúvaní, zisťovali si n a še
pohnútky z o s ta ť v Z 5 5 P , čo trv alo tr i
tý žd n e .P o to m n á s rozdelili na dve č a s ti, slovenských Nemcov odsunuli do zázem ia,
dalej od fro n tu a tí, k to rí sm e prešli p re 
vierkami sm e z o sta li v Jefrem ove medzi
nimi i ja sm e s a prihlásili do brigády vted y
e š t e plukovŕiíka L. 5vobodu. V januári 1344
prišiel k nám gen. Prikryl

a veliteľ pplk.

Lichner mu podal hlásenie, že pred nim je
n a s tú p e n á 2.. p a ra d e s a n tn á brigáda. Tak
sm e podstúpili p a ra d e s a n tn ý výcvik pod
vedením

sov. in štru k to ro v , po skončení

výcviku

sm e s a zapojili do k á rp a tsk o -

dukelskej operácie . v ktorej pad la polovica
vojakov n a še j brigády, medzi nimi i 5.

Rôzne
Externý obchodný zástupca PS S Bra
tislava, ponúka prácu na vedľajší
pracovný pomer, ako sprostredkovateľ.Informácienatel.č. 0704/441 135.

P auer. S tu p a v ča n a spolubojovník. Koncom
a u g u s ta sm e s a letecky presunuli z Poľska
na

Slovensko

do

p rie s to ru

le tisk a

Tri

Duby. V šetci bozkávali slovenskú zem ako
svoju rodnú m atku. V noci sm e s a p re s u 
nuli do P ad ín a a odtiaľ sm e boli n a sd e n í

listáreň

na H ronský sv.Kríž - Piely Potok, kde sm e
sa

V
Stupave sa každoročne leto nesie
znamení rôznych kultúrnych podujatí.
Tradične ho uzatvára 29. august -oslavy
výročia SNP. Možno si už ľudia tieto
oslavy dokážu spojiť len s obvyklými
prejavmi, avšak ten, kto si nechal ujsť
tohtoročné oslavy, môže ľutovať. Účinko
vanie SĽUK-u bolo nielen osviežením, ale
zanechalo v ľuďoch hlboký umelecký
zážitok. Ľutovať môžu všetci, ktorí nevy
užili túto jedinečnú príležitosť, dokonca
na domácej pôde, a neprišli si pozrieť
výstúpenie tohto nášho reprezentatívneho
umeleckého telesa. SĽUK-u tlieskali už
tisíce rúk v zahraničí, pomerne málo
párov rúk v Stupave. Verím, však, že o to
srdečnejšie.
Moje poďakovanie patrí všetkým organi
zátorom, ktorí dokázali zabezpečiť takých
profesionálov,akými rozhodne členovia
SĽUK-u sú, ale aj účinkujúcim za kvalit
ný program, ktorým sa v Stupave prezentovali.Ešte raz ďakujem. /M Mihalovičová/

presúvali

na

m ie sta ,

kde

nem ecké

vvojská potlačili povstaleckú a rm á d u . Po
č ia sto č n o m
prešiel

s

p o tla č en í
malou

p a rtizá n sk e h o
gen.Asm olova,

P o v sta n ia

skupinou
š tá b u

k torý

sídlil

som

do

Hlavného

pod

velením

v Lom nistej

doline pri obci Ja š e n ie , Tam som s a s t r e 
tol s príslušníkm i m oskovskej i londýnskej
m isie

so

d o s ta to č n e

sk ú sen í

vo

vedení boja v slovenských horách.N em ecké

Slánkym,

L aušm anom .

m jr.Kuchtom , m jr.P rtúsom .
V hlavnom p a rtizá n sk o m š t á b e som najprv
pôsobil ako člen ochranky .Denne

sm e

chodili ako rozviedka do obce J a š e n ie , kde
sm e od k om isára obce p.Kordíka a o rg a 
n istu a správcu školy p. Ivtrvíka získavali
inform ácie o situ ácii a plánoch nemeckých
vôjsk.
Na Vianoce r.1344 prepadli nem ecké je d 
notky hlavný p a rtiz á n sk y š t á b a pluk
J .šv e rm u . Naši vojaci boli odhodlaní a

jed n o tk y p re to nemali ša n c u a vytlačili
sm e ich z doliny. V to m č a s e s a však v
Ja s e n n o m objavili aj „partizáni" - provoka
té ri, k to rí s a prechádzali voľne po dedine a
občania

zhrození tý m to

počínaním

sa

začali obávať o svoje životy. Podarilo s a
nám odhaliť

provokatérov, k to rí zisťovali

od

inform ácie

občanov

o

partizán o ch .

Tvrdili, že utekajú pred Nemcami a chcú s a
d o s t a ť domov. Poli t o

však príslušníci

dom obrany - prisluhovači režimu a mali na
svedom í vypálené obr^

a

vraždy na Vý

chodnom 5lovensku. Poz&udok nad nimi
bol nekom prom isný.
V m arci r.1945 s a hlavný p a rtiz á n sk y š t á b
presunul cez fr o n t do P opradu, kde s a
o p ä ť form ovala b rig ád a a po absolvovaní
dezinfekčnej kúry a po z o ta v en í sm e boli
odvelení

sm ero m na O stra v u . Prišli sm e

len po Žilinu, p re to ž e v to m č a s e nem ecká
a rm á d a kapitulovala a t á s t r a š n á vojna
skončila. Až do dem obilizácie som pôsobil
ako velitľ pohraničnej s t r á ž e v Čiernej u
Copu na hraniciach s Ivladarskom .
Každý, kto s a z ú ča stn il vo vojne so z b ra 
ňou v ruke
form ou
to m

alebo aj te n , kto akoukoľvek

podporoval odboj, partizánov, v

č a s e svoje počínanie nevnímal ako

h rd in stv o . Poli t o

situ á c ie , kedy každú

m inútu išlo o život. Človek

vnímal len to .

že prežil. 5 o d stu p o m č a su . pri spom ínaní
si uvedomujem, že išlo v la s tn e o výnimočné
situ á c ie a v hre bol nielen môj život , ale i
životy tý ch , k to rí pom áhali partizán o m . 5
n a sa d en ím živ o ta sm e prežili vojnu, k to rá
n á s poznačila na celý život. Nepoznačila
nás

len

znam ením

u trp e n ia

a

bolesti,

poznačila n á s poznaním ľudskej s ú d rž n o s 
ti, o b e ta v o sti, odvahy a h rd in stv a, ktorých
sm e boli účastníkm i i svedkovia."
Rozprávaním o zážitkoch z vojny, objavujú &a a
ožívajú nové detaily, preto sm e si pre čitateľov
S tupavana č a sť rozprávania nechali do niekto
rého ďalšieho čísla. E šte nedávno s a pri príleži
to s ti 5NP organizovali na školách besedy &
partizánmi.Tak ako všetko, aj tieto podujatia t?oli
do určitej miery formálne a inšpirovali k nejedné
mu dotrém u vtipu. Dnes, ked hovoríme, že sme sa
z&avili nánosov ideológie s a pre isto tu besedy s
partizánmi nekonajú. Ako ke)7y s balastom sme
s a zbavili 'aj skutočnej pravdy a histórie 5Nľ.
Naopak sm e svedkami formálnych osláv výročia
5NP- štá tn e h o sviatku zvrchovanej 5K. ktorý si
neveľmi ctia i tí, ktorí ho za sviatok vyhlásili. A
ta k vzniká nová trad ícia - potichúčky zabúdame.
Život pôjde dalej a sú i dôležitejšie pro&lémy ako
oslavysviatkov. Potom je ale zbytočné odvolávať
s a na slávnu minulosť...
/rozhovor pripravil P.SIezák /

