MESAČNÍK O STUPAVE A STUPAVČANOCH

SEPTEMBER
VYDAVA MESTO STUPAVA

Na poslednom zasadnutí mestského
zastupiteľst\ a vy slovil pán Viliam Maroš,
jeden z najúspešnejších stupavských
ponikateľov, myšlienku, aby sa každý
z poslancov pred zrkadlom sám seba spý
tal, čo za uplynulé volebné obdobie urobil
pre Stupavu.Táto informácia nie je
dehonestujúca, niejetoani klebeta, sku
točne to tak bolo a počul by to každý z
občanov, ktorý by prejavil záujem o
rokovanie najvyššieho zastupiteľského
orgánu nášho mesta. To s tým zrkadlom
bolo myslené obrazne, myslelo sa tým
vlastné svedomie a pohľad pravde do očí.
Možno si niekto povie, že ide o pred
volebný ťah a pochlebovanie, ale predsa
len s voľbami to má niečo spoločné. Ide tu
o to, či nové voľby a nové volebné
výsledky budú znamenať len zúčtovanie
predchádzajúceho volebného obdobia,
teda, či sa len skonštatuje, že tí pred
chádzajúci " ŕŕoŕ?q/ow7/ŕ " a hurá do
ďalšieho kola... Bolo by to máloa svedčilo
by to len o pretrvávajúcom starom
spôsobe myslenia, pretože každá doba a
" v/ŕíJa " prináša aj pozitívne momenty,
ktoré pretrvávajú a možno sa prejaví ich
skutočný význam a dopad až neskôr. Preto
nech zvíťazia vo voľbách, či už v tých
parlamentných alebo neskôr v komunál
nych rozumní ľudia, ktorých je v našej
spoločnosti, zaplaťpánboh, ešte dosť.
Prirodzene, žekaždá" vláda" má na svojom
účte aj nepopulárne rozhodnutia a skutky,
toužjevec chúlostivejšiaa aktéri sa musia
s ňou vyrovnať sami. Už starí Rimania
vedeli, že platí heslo " Pbx /70/w/ŕ- vox
J e r", cŕže /?/<7.s'
/?/n.s' ŕ?oŕŕ, a v demo
kracii nie je možné uvažovať inak, len
zobrať na vedomie rozhodnutie voličov.
Predvolebné obdobie bude určite
napínavé, no napätie v ňom by si nemalo
zakladať len na agresivite jednotlivých
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lídrov či hlásnikov svojej straníckej
pravdy, skôr by malo byť napätím z
dodržiavania vysoko postavenej latky
slušnosti, tolerancie a korektnosti, lebo
sa ľahko môže stať, že po vzájomných
hrubostiach si budú musieť sadnúť za

jeden stôl a spolu rozhodovať o osudoch,
či už štátu alebo mesta.
Treba to mať na pamäti, aby u nás
popri "Č/oľeArč/oveŔM v/Aro/n " neplatil
ešte dodatok "... o /?o.y/ŕ7/7ecAý;M
Áro/ťgo/;;"
-p,y-

^% 4% a^64% e^4áP < *
:Siiľ

(
Počas prázdnin a napriek dovolenkám
sa konalo pravdepodobne predposledné
zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Poslanci, vedomí si svojej povinnosti a
tiež závažnosti predložených dokumen
tov, sa dostavili v takom počte, že boli
schopní prijať i uznesenia. Na pre
rokovanie boli predložené materiály
kontrolórky mesta p. Ing. Jankovíchovej
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Prerokovanie tohoto materiálu zabralo
poslancom toľko času, že už poobede /
rokovanie začalo o 9.00 hod/ bolo jasné,
že zasadnutie MsZ bude pokračovať v
nasledujúci deň. Ďalej bol prerokovaný
záverečnýúčet mesta za rok 1993, pokyny
pre prípravu parlamentných volieb,
správa komisie pre výber dodávateľa TKR,
informácia o stave rieše-nia sporu mesta a
Arttep-u.
Z rokovania poslancov bolo cítiť
zvýšenú mieru zodpovednosti k riešeniu
problémov a uvážlivosť v podstate za
posledné rozhodnutia pred nadchádza
júcimi komunálnymi voľbami, pričom k
niektorým problémom sa pristupovalo s
ohľadom na budúce novozvolené zastu
piteľstvo.
Rokovanie zastupiteľstva, ktoré začalo
dňa 18. augusta, pokračovalo 22. augusta
a ojeho výsledkoch prinášame nasledov
né informácie.
Rozbor hospodárenia mesta
a mestských podnikov
Pri prejednávaní tohto bodu programu
bol prítomný aj riaditeľ fy Ďuspama p.
Ing. Jajcaj. Jehoíirma na základe mandátnej
zmluvy spravuje a obhospodaruje mestské
byty. Z predloženého rozboru hospo
dárenia je možné konštatovať hospo
dársky výsledok firmy za prvý polrok
1994 ako ziskový /+53 tisíc Sk/. Riaditeľ
firmy upozornil na povinnosť vykonania
atestov budov KB V /komunálnej bytovej
výstavby/, s tým, že majiteľ / 1.j. mesto
Stupava/ nevyhovujúcich bytov, môže
byť postihnutý zrážkami z príspevku od
štátu na dodávku tepla.
Pri tejto príležitosti informoval o
skúsenostich z predaja mestských bytov
užívateľom na sídlisku v Lamači, kde
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z celkového počtu 360 bytov bol odpre
zo strany MU. Právnické osoby dlhujú za
daný len jeden byt do súkromného
toto obdobie 396 tis. Sk.
vlastníctva a zároveň upozornil na
Pri uhrádzaní poplatkov za alkohol a
zložitosť procesu prevodu bytov a
tabakové výrobky naďalej pretrvávajú
nebytových priestorov z majetku mesta
už známe nedostatky. Listom zo dňa
na iné osoby.
20.1.94 opätovne boli vyzvaní dlžníci na
K tejto problematike vystúpil poslanec
úhradu poplatku za roky 1992,1993 a
p. Ukropec, ktorý užniekoľkokrát žiadal
zároveň vyzvaní k plneniu oznamov acej
a navrhoval vypracovať návrh pravidiel
povinnosti. Konštatovala, že zo strany
na prevod bytov z vlastníctva mesta
MÚ neboli podniknuté zodpovedajúce
Stupava do vlastníctva iných osôb.
kroky.
Kritizoval rozpačitý prístup bytovej
Čerpanie rozpočtu vo výdav kovej čas
komisie i mestskéhoúradu ktak závažnému
ti je podľa stanoviska v súlade s jeho
problému, akým je vlastníctvo bytov a
schválením MsZ. V stanovisku sa
tiež prístup k občanom, ktorí v týchto
upozorňuje na niektoré výdavky, ku
bytoch bývajú. MsZ uložilo prednostovi
ktorým treba zaujať stanovisko / náklady
úradu do konca októbra 1994 predložiť
na časopisy a noviny, telefón, niektoré
spomínaný návrh pravidiel.
škody / Poukazuje tiež na nevyrovnané
Vedúca finančného oddelenia p.
čerpanie z položky príspevku na rodinu a
Stankovská informovala o hospodárení
mimoriadne sociálne výpomoci, kde z
mesta. Z rozboru vyplynulo, že príjem z
čiastky 160 tis. Sk bolo vyčerpaných len
podielových daní zo štátneho rozpočtu
10%.
plynie rovnomerne. Ďalší zdroj príjmov
Súčasťou v y stú p en ia
p.Ing.
mesta - dane z nehnuteľností občanov sú
Jankovíchovej bolo i stanovisko k
plnené v súlade s harmonogramom.
hospodáreniu s nehnuteľným majetkom
Najväčší neplatič - ŠM š.p. pohľadávky
mesta. Prevykonanie kontroly vychádzala
vyrovná formou naturálneho plnenia zPrehľadunehnuteľnostívmajetkumesta
prefabrikované panely na oplotenie
Stupava, ktorý vypracoval Ing. Binder.
skládky odpadov a požiarnické
Vyššie uvedený prehľad však považovala
auto.Najväčšie nedostatky v plnení
za neúplný a pre vykonanie kontroly za
príjmov sú naďalej vuhrádzaní poplatkov
nepostačujúci. Predmetom kontroly boli
za predaj alkoholu a tabakových
zmluvy o prenájme nebytových priestorov
výrobkov. V uznesení MsZ bolo uložené
a zmluvy o dočasnom užív aní verejného
prednostovi MÚ zabezpečiť, aby MÚ pri
priestranstva.
vymáhaní poplatkov z predaja alkoholu a
Na základe kontroly konštatovala, že
tabakových výrobkov postupoval podľa
zmluvy staršieho dáta sú uzatvorené
podľa dnes už neplatných predpisov a
zákona, ktorý umožňuje i tvrdší a
nekompromisný postup.
zákonov a nie sú v súlade s neskoršie
Objem výdavkov rozpočtu mesta je v
prijatým Všeobecne záväzným naria
súlade s predpokladom jeho čerpania.
dením č. 18, kde sa priamo stanovuje
Súčasťou rozboru bola aj inlbrmácia o výška nájomného za ln ľ na území mesta
hospodárení s íondami.
Stupava.
Stanovisko k predloženému rozboru
Primátor mesta a právnička k tomuto
predložila a predniesla hlavná kontrolórka
tv rdeniu uviedli, že nájomné zmluvy boli
p. Ing. Jankovíchová.
uzatvorené v súlade s vtedaj šími platnými
V
stanovisku uvádza, že výnosy z právnymi predpismi a z hľadiska podpory
majetku mesta tvorili 15,4%zcelkových
podnikania a podnikateľskej činnosti v
príjmov. Podstanú časť 89,7% tvoria
meste tiež nie je stanovená povinnosť
dodržiavať maximálne hranice nájomného.
úroky. Nájomné 121 tis. Ska tržby z predaja
K tejto problematike sa vyjadrili i viacerí
majetku 105 tis. Sk poukazujú na stav
hospodárenia s majetkom mesta. Príjmy z
poslanci, ktorí sa zaoberali otázkou ako
daníapoplatkovtvorialen 12,9%príjmov.
vlastne určiť výšku nájomného tak, aby
odrážala zámer a úsilie mestského
U fyzických osôb dlžná čiastka pred
stavuje 87 tis. Sk a daňovú povinnosť si
zastupiteľstva - konať v prospech mest
skej pokladnice ale aj podporovať
nesplnilo 229 daňovníkov, proti ktorým
ešte nebola začatá vy hľadá vacia činnosť
podnikateľské aktivít)' na území mesta. K

F
prehodnocovaniu zmlúv, ktoré po právnej
stránke sú bezchybné, povedala právnička
p.Šumichrastová, že v týchto zmluvách
nie je zakotvená klauzula o možnosti
meniť výšku nájomného alebo robiť
zmeny podľa novej vyhlášky - MF SR č.
608/92Zb. Napriek tomuto konštatovaniu,
bola uložená v uznesení MsZ úloha
prednostovi úradu prehodnotiť dlhodobé
prenájmové zmluvy , či sú v súlade so
spomínaným nariadením a o výsledku
informovať na budúcom MsZ.
Športová hala
Medzi obľúbenými témami rokovaní
MsZ víťazí téma "športová hala". Ani nie
tak pre športovú halu samotnú, ale pre
prenájom tohto objektu TJTatran Stupava
za symbolickú 1 Sk. Mimochodom dosť
dlho trvalo, kým MsZ svojim rozhodnutím
schválilo takto postavenú zmluvu o
prenáj me, s podmienkou, že raz ročne a to
k 31. marcu sa bude plnenie nájomnej
zmluvy hodnotiť. Už 14. júna t.r. bola
pred lo žen á sp ráva o výsledku
hospodárenia Športovej haly, ktorú vtedy
hodnotili poslanci ako neúplnú a
nekonkrétnu. Preto na terajšie rokovanie
bol pozvaný tajomník T J T atran Stupava
p. V. Maroš, ktorý na otázky poslancov
odpovedal stým, žeje tu možnosť preveriť
príslušné účtovné doklady súvisiace s
p revádzkovaním športovej haly.
Evidentne je vidieť neustála snaha
niektorých poslancov, ktorí mali od
počiatku iný názor na spôsob využitia ŠH
i na výšku prenájmu, revidovať zmluvu,
čo podopierajú i údajnou zmenou
užívateľa - tenisový oddiel, ktorý však
funguje v rámci TJ Tatran. Na druhej
strane neustále spochybňovanie zmluvy,
snahy o zmenu zmluvných podmienok,
čo je podľa legislatívy bez dohody oboch
strán fakticky nemožné, spochybňuje
dôvery hodnosť rozhodnutí MsZ, zvlášť
v situácii, kedy skutočne zmluva bola
o d sú h lasen á po trebnou väčšinou
poslancov.
Poslanci nakoniec rozhodli, že zmluva
bude prehodnotená v súlade so zmluvným
ustanovením až v marci 1995, zároveň
však uložili prednostovi MÚ posúdiť, či je
nájomná zmluva v súlade so VZN mesta
Stupava č. 18. o sadzbách nájomného na
území mesta / nadobudlo platnosť dňom
1.10.1993,pričomzmluvaoprenájmeŠH
bola uzatvorená dňa 1.12.1993, teda už
platilo VZN č. 18, ktoré mali poslanci i v
tomto prípade rešpektovať./

Stupavské pozemky v Zohore
Predmetom rokovania bola aj žiadosť
obecného úradu v Zohore o odpredaj
ostatnej pôdy pre účely vybudovania
riadenej skládky odpadov. Ide o pôdu
najnižšej bonity, ktorej vlastníkom je
mesto Stupava a nachádza sa v k ú.
Zohor vo výmere 5731 nr. Okolo tejto
žiadosti sa rozprúdila živá diskusia
poslancov. Ozvali sa protinávrhy
motivované ochranou majetku mesta a
využitia veľkého záujmu obce Zohor
práve o túto našu pôdu. Vychádzali zo
stanoviska OÚ Zohor, že z ich strany a
zo strany investora - firmy ASA
Bratislava nie je záujem, aby mesto
Stupava vstupovalo do akciovej
spoločnosti s vkladom práve tohoto
pozemku. Jediné východisko vidia v
majetkoprávnom vysporiadaní formou
vykúpenia uvedenej plochy prípadne
výmenou za rovnaký výmer i kvalitu.
Poslanec Ing. Paulík upozornil, že v
prípade výmeny za iný pozemok v k ú.
obce Zohor nášmu mestu vzniká
povinnosť starať sa o tento pozemok,
čo pri jeho kvalite pôdy bude určite
záležitosť stratová. Zároveň upozornil,
že ide o ekologickú stavbu, kde je
možnosť uplatniť tzv. verejný záujem a
mesto Stupava bude musieť predať
tento pozemok za 1,50 Sk za m2, pričom
teraz nám ponúkajúčiastku cca 140 tis.
Sk za celý pozemok.
Na to reagovali ďalší poslanci,
ktorých uvedené fakty len utvrdili v
presvedčení, že musíme trvať na vstupe
do akciovej spoločnosti, alebo aspoň
zabezpečiť možnosť vývozu odpadu
na túto skládku bezodplatne.
Nie je tiež zanedbateľný fakt, že sa tu
ide budovať konkurenčná skládka tej
našej, ktorá je v podstate hlavným
zdrojompríjmov mesta.
MsZ prijalo rozhodnutie, že sa
uskutoční rokovanie zástupcov mesta
Stupavy so zástupcami obce Zohor a
firmou ASA a na základe výsledkov
tohto rokovania rozhodne o tejto
záležitosti mimoriadne zasadnutie MsZ
najneskôr do 15. septembra t.r.
Stupava verzus Arttep
Na základe interpelácie poslanca p.
Ing. Žiaka z 24.1.1994, v ktorej bolo
vyslovené dôvodné podozrenie na
poru-šenie zákona vo veci zmluvy o

prevode majetku - bývalej základnej školy
na a. s. Arttep sa k problematike vyjadrila
právnička p. Šumichrastová.
Bývalý MsNV hospodárskou zmluvou
z 18.1.90 previedol na Arttep ,a. s. vlastníctvo
spomínaného majetku, ku ktorému nemal v
čase uzatvorenia zmluvy právo hospo
dárenia a nešlo ani o majetok v štátnom
vlastníctve, nakoľko prevodom v roku 1987
na Správu účelových zariadení Zsl.KV SZM
ako spoločenskú organizáciu, sa zmenilo
vlastníctvo, ak neprišlo k spätnému prev
odu vlastníctva na MsNV - teda štát, o čom
nietvarchíveMsNV žiaden doklad. Napriek
tomu, ak by aj išlo o majetok mesta, podľa
vtedy platných vyhlášok mohol MsNV
uskutočniť bezodplatný prevod vlastníctva
národného majetku na inú než štátnu
organizáciu len so súhlasom odvetvového
a finančného odboru O N V , čo sa nestalo a
teda, keby aj bola uzatvorená platne, nebola
by nadobudla účinnosť.
Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 3 2.94 rozhodlo - pred
prípadným podaním žaloby proti Arttep,
a.s., o určenie neplatnosti hospodárskej
zmluvyzjanuára 1990oprevode vlastníctva
predmetného národného majetku - dať celý
prípad ešte raz posúdiť nezávislému orgánu
- Najvyššiemu kontrolnému úradu SR. V
dôsledku personálnych zmien na tomto
úrade v marci 1994 sa však celý spisový
materiál vrátil na Mestský úrad Stupava bez
posúdenia.
Vzhľadom na skutočnosť, že budova
školy s dvorom bol i v majetku Zsl. KV SZM
by podľa zákona 138/1991 Zb. prešiel nie do
majetku obce - Mesto Stupava, ale zostal by
v majetku štátu - SR. Preto mesto Stupava
nemôže byť v tomto prípade žalobcom proti
Arttep-u, ale žalobcom môže byť štát Okresný úrad bratislava- vidiek. Mestské
zastupiteľstvo rozhodlo predložiť celý
prípad s dôkazovým materiálom Okresnému
úradu Bratislava vid.
Kábelová televízia
V
rámci výberového konania, boli
členovia výberovej komisie poverení
mestským zastupiteľstvom navštíviť
Devínsku Novú Ves, kde mali vykonať
obhliadku TKR. Členovia komisie preverili
činnosť hlavnej stanice TKR, kde
konštatovali, že celý kábelový rozvod je
realizovaný najmodernejšími aktívnymi a
pasívnymi prvkami firmy Philips, taktiež
posúdili kvalitu obrazu na vzdialenejšej
vetve posledného účastníka a konštatovali
f Pokračovanie na sír. 7 )
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o poskytnutí dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám
na území mesta
/ Háľf/i ŕ)ŕ?//7fťfvAwa/!ľ na MsZ (Ma 22.&P-/ a tráŕŕMý Ma í/^ ra co v a n ič/

^ ___________________ ,____________________,____________________ ^
Mestské zastupiteľstvo mesta Stupava
podľa paragrafu 6 a 11, ods.3 písm. g zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zm ien a do p ln k o v a podľa
paragrafu 22, ods.2 zákona č. 567/1992 Zb.
o rozpo čto v ý ch p rav id lách S lovenskej
repubtiky v znení n esk o rších zm ien a
doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie mesta o poskytovaní dotácií a
návratných finančných výpomocí právnickým
a fyzickým osobám na území mesta.

Posudzovanie žiadostí
Žiadosti na poskytnutie dotácie posudzuje
príslušná komisia. Žiadosti na podporu
celoročnej činnosti žiadateľa treba odovzdať
do 31. januára príslušného roka, ktoré posúdi
príslušná komisia do konca februára.
Ž iadosti na podporu sam o statn ý ch
projektov a podujatí predkladajú žiadateiia k
31. januáru alebo k 31. júlu bežného roka.
K om isie posúdia žiadosti na svojom
najbližšom zasadnutí.

ČL 1
Úvodné ustanovenia
Mesto Stupava môže podľa tohto nariadenia
a v nadväznosti na schválený rozpočet mesta
na príslušný rok poskytnúť dotácie a návratné
finančné výpomoci pre nasledovné účely :
- na rozvoj a podporu miestnej kultúry,
zachovanie k u ltú rn y c h pam iatok a
pamätihodností, na podporu športu,školstva,
zdravotníctva, hum anitnej a charitatívnej
činnosti,
- na rozvoj a podporu podnikateľskej
činnosti v meste.

^

_________

postihnutých občanov, ktorým sa nepos
kytuje príspevok z iných finančných
zdrojov / napr. z fondu zdravotného pois
tenia, nemocenského poistenia, sociálneho
zabezpečenia/,
- vo výnimočných a odôvodnených prípa
doch na prevádzkové účely zdravotníckych
zariadení .
Oblasť humanitnej a charitatívnej
činnosti :
-

ČL 4
Oblasti pre poskytnutie dotácií
Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z
rozpočtu mesta zohľadňujú príslušné komisie
najmä tieto základné kritéria:
Oblasť miestnej kuitúry :
-

Č asť !
Podmienky poskytovania dotácii na
rozvoj miestnej kultúry, zachvanie
kultúrnych pamiatok a pamätihodnstí,
na podporu športu, školstva,
zdravotníctva, humanitnej a
charitatívnej činnosti v meste.

^

-

vytváranie všestranných podmienok pre
rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti,
podpora činnosti ochotníckych súborov,
uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,
organizovanie festivalov, mládežníckych
podujatí,
prezentácia mesta formou literárnej a publi
kačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti,
na obnovu kuitúrnych pamiatok evido
vaných v Ústrednom zozname kultúrnych
pamiatok SR ako aj ďalších pamätihodností
nachádzajúcich sa na území mesta.
Oblasť športových aktivít :

na činnosť organizácií, nadácií a záujmo
vých združení právnických osôb vyvíjajú
cich humanitnúa charitatívnu činnosťnajmä
na území mesta,
- vo výnimočných a odôvodnených prípa
doch na prevádzkové účely.
ČL 5
Rozhodnutie o posky tnutí dotácie
Na základe doporučenia príslušnej komisie
rozhoduje o pridelení účelovej dotácie z
rozpočtu mesta :
a/ primátor mesta do výšky 5 tis. Sk
b/ mestská rada do výšky 50 tis. Sk
c/ mestské zastupiteľstvo nad 5 0 tis. Sk.
Časť H.
Podmienky poskytovania dotácií a
návratných finančných vý pomocí na
rozvoj a podporu podnikateľskej
činností v meste

Č!. 2
Podávanie žiadostí
Mesto môže poskytnúť dotácie na základe
žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby
pôsobiacej na území mesta.

- rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy
- podpora výkonnostného športu,
- organizovanie športových súťaží,
- prevádzkové účely.

Žia&Mí' /MM.Mŕ)Asa/:ovaí'.
-

názov a účel poskytnutia dotácie,
termín a miesto konania podujatia,
presnú adresu žiadateľa, prípadne daiších
spoluorganizátorov,
peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno
prípade priznania dotáciu poukázať,
údaje o predpokladaných nákladoch na
usporiadanie podujatia,
podpis oprávnenej osoby,
v prípade, ak je žiadateľom nadácia, doloží
žiadateľ k žiadosti doklad o registrácii
nadácie alebo záujmového združenia
právnických osôb / registračnýlist /.

Oblasť vzdelávania, školstvo :
- na netradičnú mimoškolskú činnosťa prácu
s deťmi a mládežou na úrovni materských
a základných škôl pôsobiacich na území
mesta,
- na etickú a mravnú výchovu mladej gene
rácie / cirkev/
- na prevádzkové účely.
Oblasť zdravotníctva :
-

ČL 3

na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných
zdravotníckych služieb občanom,
na zakúpenie progresívnej zdravotníckej
techniky,
na obstaranie / nákup/ individuálnych
zdravotníckych pomôcok pre zdravotne

ČL 6
Podávanie žiadostí
Mesto môže poskytnúť dotácie a návratné
finančné výpomoci na rozvoj a podporu
podnikateľskej činnosti na základe žiadosti
právnickej, resp. fyzickej osoby pôsobiacej
na území mesta. Žiadosť musí obsahovať
presný názov právnickej, resp. fyzickej osoby,
spôsob jej vzniku /živnosť; zápis v obchodnom
registri/, podnikateľský zámer, penažný ústav
a číslo účtu, na ktorý možno v prípade priznania
dotáciu poukázať. Žiadosť musí byť podpísaná
oprávnenou osobou / paragraf20 obchodného,
resp. paragraf 8 občianskeho zákonníka/.
ČL7
Posudzovanie žiadostí
Ž iad o sti na p o sk y tn u tie d otácií a
n áv ratn ý ch fin an č n ý c h výpom ocí sa
posudzujú v príslušnej komisii dvakrát ročne,
pričom žiadosti podané do 31. jan u ára

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Stupavy

Oznámenie
mesta Stupava o dni a mieste konania
voiieb

( Jo/roMcen/e z /7reďc/?áčŕza/Mce/ sírany J
príslušného roka sá posúdia do konca februára
toho istého roka a žiadosti podané do 31. júta
sa posúdia na najbližšom zasadnutí komisie.

Č!. 8

Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe zákona SNR č. 80 /1 9 9 0 Zb. o voľbách
do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov zákona N R SR č. 157/1994
Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.80/1990 zb. oznamuje, že

Kritériá na poskytnutie dotácii a
návratných finančných výpomocí

1. Voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia

K om isia pri p osu d zo v an í žiadosti
zohľadňuje nasledovné kritériá a to najmä :
-

celkový podnikateľský zámer,
nedostatkové druhy služieb,
počet vytvorených pracovných miest,
vplyv na životné prostredie.

Č1.9
Rozhodovanie o poskytnutí dotácií a
návratných finančných výpomocí
Na základe doporučenia komisie rozhodne
o pridelení dotácie, resp návratnej finančnej
výpomoci:
a/ mestská rada do výšky 50. tis. Sk
b/ mestské zastupiteľstvo nad 50. tis. Sk

Či. 10
Záverečné ustanovenie
Po schválení dotácie uzavrie mesto so
žiadateľom dohodu o účele a podmienkach
použitiadotácieavprípade návratnej finančnej
výpomoci aj o termíne splatnosti. Poskytnuté
dotácie podliehajú ročném u zúčtovaniu s
rozpočtom mesta.
V
prípade, že právnická alebo fyzická
osoba nedodrží účel a podmienky stanovené
v dohode, je povinná dotáciu, resp. návratnú
finančnú výpom oc, vrátane diskontnej
úrokovej sadzby, mestu vrátiť.
Či. 11
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom
schválenia mestským zastupiteľstvom.

30.9. 1994 od 14<" hod do 22*
1.10. 1994 od 07"" hod do 14"
2. Miestom konania volieb
V okrsku č. 1 je :
Mestský úrad Stupava pre voličov bývajúcich v uliciach :
Kalinčiakova, Pažitná, Poľná, Malacká, Jilemnického, Družstevná, F.Kostku, Rímska,
nám. SP, Pri Artézskej studni, Lesná,ul. SNP, Nová, Duklianska,
V okrsku č. 2 je :
Základná umelecká škola, Cintorínska ul. Stupava pre voličov bývajúcich v uliciach:
Domov dôchodcov, Hlavná, nám. M.R.Šteíanika, Kalvarská, Slovenská, nám. Sv..
Trojice, Park, Debnáreň, Pri Bomíku
V o k rs k u č .3 je :
Kultúrny dom, Agátová ul. Stupava pre voličov bývajúcich v ul.:
Bezručova, Krížna, Marcheggská, Bitúnková, Keltská, Zemanská, Budovateľská,
Pri potoku, S. Chalupku, Pri Majeri
V o k rs k u č .4 je :
Klub dôchodcov, Kúpeľná ul., Stupava, pre voličov bývajúcich v ul. :
Dlhá, Sládkovičova, Bernolákova, Veterná,Wolkerova, Mierová, Robotnícka, Li
pová, Vajanského,Továrenská, Žabáreň, Kúpeľná, Cementárenská, Kukučínova,
J.Kráľa, Záhradná, Agátová.
V okrsku č. 5 je:
Mestská polícia,Hlavná ul., Stupava pre voličov bývajúcich v ul.:
Malý Háj, Zdravotnícka, Školská, Ružová, M.Benku, Krátka, Pod Ktemenicou,
Mlynská, Karpatská, Marianska, Cintorínska, Vinohradská.
V okrsku č. 6 je:
Mestská knižnica, Občiansky klub, Hviezdoslavova ul. Stupava-M ást pre voličov
bývajúcich v u l.:
Hviezdoslavova, Záhumenská, Bottova, Dolná, Devínska cesta, Štúrova, Železničná.
3.
4
5.
6.

Vážení voiiči,
oznamujeme Vám, že v zmysle zákona č.
8 0 /1 9 9 0 zb. o voľbách do SNR v znení
neskorších predpisov, sú zoznamy voličov
pre voľby do NR. SR, ktoré sa budú konať v
dňoch 30. 9. a t. 10. 1994, :ľerť/;MV!é v
priestoroch budovy MsÚ Stupava na prizemi.
V prípade:
- že v zozname nie je uvedené Vaše meno
- že je uvedený nesprávny údaj
- ž e žiadate o vystavenie voličského
preukazu ( budete voliť mimo miesta
trvalého bydliska)
oznámte túto skutočnosť v reklamačnom
oddetení na MsÚ Stupava, č. d. 3.

7.
8.

9.
10.

Hlasovacie lístky obdrží volič vo volebnej miestnosti.
Volič musí mať pri sebe preukaz totožnosti, ktorým sa preukáže pri vstupe do
volebnej miestnosti, resp,voličský preukaz, ak mu bol vydaný.
Na zabezpečenie poriadku a dôstojného priebehu hlasovania vo volebnej miestností
je volič povinný poslúchnuť pokyny okrskovej volebnej komisie.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov, inak mu okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Primátor mesta určuje najnižší počet členov volebnej komisie na p o č e t.
Na predvolebnú propagáciu je v Stupave určených 8 plôch - upravené kanalizačné
skruže. tieto propagačné plochy budú pripravené a rozmiestnené na ul.: Nám. Slo
venského národného povstania , Hlavná, nám.M.R.Šteíanika, Hviezdoslavova,
Dlhá, Ružová, Nová a pred Mestským kultúrnym strediskom. Vylepovanie
plagátov na iných ako určených plochách sa
zakazuje.
Pre organizovanie predvolebných mítingov je potrebné splniť si ohlasovaciu povinnosť
naM estskom úradevS tupave.
Oznámenia o konaní mítingov sa na požiadanie budú počas volebnej kampane
vysielať v mestskom rozhlase v čase o 10'** hod., poobede o 14" hod., v
o 17** hod. - v pracovné dni.
Schválené Mestským zastupiteľstvom v Stupave dna 22. augusta 1994. y

^-----------;_________________ ______ ______ __ ____________ _______
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Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.
orgány a organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov spolu so všetký mi demokraticky zmýšľajúcimi
aj konajúcimi občanmi Slovenskej republiky, bez rozdielu národnosti, politického presvedčenia a náboženského vyznania
sa v týchto dňoch pripravujú na dôstojné oslavy 50. výročia Slovenského národného povstania.
Účasť zahraničných hostí, našich štátnych predstaviteľov, aj priamych účastníkov Slovenského národného povstania
z rúznych ná rodov na celoslovenských oslavách vo Zvolene a v Banskej Bystrici, je prejavom medzinárodného uznania účasti
Slovákov v protihitlerovskom odboji v boji proti fašizmu aj uznaním obetavosti a hrdinstva bojovníkov proti fašizmu.
V Európe niet takého štátu, ktorý by nemal v úcte a vďačnosti protifašistický odboj svojho obyvateľstva, ktorý by
neprejavoval úctu a vďaku tým, ktorí v tomto boji obetovali svoje životy. Urobila tak aj Slovenská republika, ktorej Národná
rada prijala zákon o štátnom sviatku 29. augusta dna začiatku SNP v roku 1944. Schválenie citovaného zákona je dôsledkom
nového, objektívneho hodnotenia významu SNP, ktoréje prameňom vlastnej národnej identity, demokratičnosti a európskej
spolupatričnosti.
Z týchto aspektov, pri uvedenom medzinárodnom posudzovaní boja a bojovníkov proti fašizmu, vyznieva priam
nepochopiteľne rozhodnutie mestského zastupiteľstva v Stupave o odstránení sochy kpt. Jána Nálepku, učiteľa v Stupave
z intravilánu mesta, z pôvodného miesta pred budovou základnej školy, ktorá niesla jeho meno.
Sme toho názoru, že spomínané rozhodnutie mestského zastupiteľstva v Stupave nebolo náležíte uvážené, že bolo odrazom
prílišnej horlivosti a malej politickej rozhľadenosti. Odmietame taký postoj niektorých poslancov v záležitosti odstránenia
sochy kpt. Nálepku, ktorý má svoje korene v podloží tých politických síl, ktoré v roku 1939 vyhnali učiteľa Jána Nálepku zo
Stupavy a ktoré v tej dobe kolaborovali s fašizmom.
Kpt. Ján Nálepka po boku sovietskych partizánov bojoval proti fašizmu, v boji aj za oslobodenie Slovenska padol,
obetoval svoj život. In memoriam bol mu priznaný titul Hrdina ZSSR /1945/ aj Hrdina SNP /1945/. In memoriam bol
vyznamenaný Čs. radom Bieleho leva a sovietskou medailou Partizán vlasteneckej vojny.
V tejto súvislosti apelujúc na dobrú vôľu a skutočne demokratické nielen zmýšľanie, ale aj konanie poslancov nášho mesta,
predpokladáme, že v nových objektívnych podmienkach hodnotenia protifašistického boja a účastníkov v ňom sa kauza socha kpt. Nálepku znova dostane na program rokovania mestského zastupiteľstva v Stupave a že nové rozhodnutir vo veci
bude zodpovedajúce objektívnej skutočnosti, že socha kpt. Nálepku sa dostane do mesta na pôvodné miesto. Bude to v súlade
s vôľou väčšiny triezvo rozmýšľajúcich občanov nášho mesta, vašich budúcich voličov.
Tento list podľa nášho uváženia môže mať aj charakter otvoreného listu,pokiaľ sa podľa situácie rozhodneme požiadať
niektoré redakcie o jeho zverejnenie.
Očakávajúc Vaše stanovisko k nášmu listu, ktorý je našou petíciou, našou písomnou žiadosťou,pozdravujeme Vás a
prajeme veľa pracovných úspechov pri rozvoji a rozkvete nášho mesta.
S pozdravom
Výbor základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistický ch
bojovníkov v Stupave

Vážení páni,
Mestské zastupiteľstvo v Stupave na svojom zasadnutí dňa 22 .8.94 pozorne vypočulo Vašu požiadavku adresovanú listom
zo dňa 9.8.94.
Po zhodnotení Vašej požiadavky a diskusii MsZ potvrdilo svoje pôvodné rozhodnutie a trvá na tom, že umiestnenie sochy
kpt. J.Nálepku má dôstojné miesto, t.j. na pietnom mieste pri pamätníku padlých sovietsky ch vojakov v Stupave.
S pozdravom
Ing. Anton Daráš
primátor mesta
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očakávaného vyznamenania.

vysokú takm er štúdiovú kvalitu
obrazového i zvukového signálu.
Kábelový rozvod je realizovaný v
pásme do 860 M Hz. TKR realizovala
firmaSATROs.r o.
Členovia komisie navštívili aj obec
Rovinku, kde TKR realizovala firma
TV CODECON. Kábelový rozvod je
realizovaný prvkami od firmy Grundig
- hlavná stanica, satelitn é
príjmačc.tclestrálny príjem je od firmy
Tesla Varez, taktiežprimárnerovody.
Zosilovače sú od firmy Tesla Prievi
dza. Kábelový rozvod je realizovaný v
pásme do 450 MHz.
Pri porovnaní týchto dvoch TKR,
komisia konštatovala, že TKR v
Devínskej Novej Vsi má vyššie
kvalitatívne parametre s možnosťou
ďalšieho rozšírenia televíznych
program ov a ďalších služieb v
budúcnosti.

Firma SATRO aktualizovala
ponuku na zriadenie TKR v Stupave,
a to variantmi financovania:

V

tejto sú vislosti chcem e upozorniť

všetky spoločenské organizácie, občianske
združenia, spolky, pohtické strany a hnutia,
in štitú cie, že sa b líži term ín uzávierky

1. 100 % zabezpečen ie financovania
dodávateľom
2. 100 %zabezpečenie financovania
mestom Stupava
3. 51 % zabezpečenie financovania
dodávateľom a 49 % mestom Stu
pava
4. Spoločné zabezpečenie financo
vania mestom Stupava a TKR v
ľubovoľnom pomere.

podávania návrhov na udelenie pamätnej
plakety a pamätného listu sto stupavským
občanom, pri príležitosti 723. výročia prvej
písom nej správy o Stupave. Podmienky,
kritéria na u d elen ie b oli zverejn en é v
predchádzajúcom čisté Stupavana, bližšie
informácie ziskate na MÚ.
Upozorňujeme na to všetkých , vrátane
každého občana, aby nezabudli na možnosť
ocen iť prácu a životn é p ostoje svojich
spoluobčanov, zatiaľ sa nič nedeje, ale po
zverejnení zoznamu navrhnutých, potom

V prípadoch 2 a 4 budú mesačné
abonentské poplatky určené mest
ským zastupiteľstvom v Stupave.
Mestské zastupiteľstvo uložilo
prednostovi úradu vstúpiť do
jednania s firmou SATRO o predlo
žení finančného rozpočtu predmetnej
akcie.

nastane, tak ako vždy, hlboké premýšľanie
prečo to dostal ten a nie onen. Nemali by sme
zabudnúť ani na tých, ktorí sa nedožili
dnešných dni a ich prínos pre Stupavu nikdy
nebol ocenený pre akúkoľvek príčinu. Nemalo
by sa zabudnúť ani na tých, ktorí trpeli v čase
totalitných režimov. Treba si uvedomiť, že
ak si na týchto ľudí nespomenieme my, tak
za ďalších dvadsaťpäť rokov si na nich
n espom enie nikto. V tom sp očíva naša
zodpovednosť...
-p s-
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( Úvaha k stupavským hodom 1994 )

V nadšení plnom nádejí sa zmenil vzhľad chrámov v Stupave Vpredu pred oltárom stoja i sedia deti.
a Máste. Zvonku sú úplne vynovené.
Vo svojom vnútri odovzdávajú posolstvo dvoch tisícročí.
Pri prvomsvätom prijímaní,plní vnútorného pokoja... zčistého
Odovzdávajú dedičstvo otcov, ktorí poznali a uznali, že nielen
srdiečka vytryskne prosba:" Pane, za otca ťa prosím, nech má
chlebom je človek živý.
rád mamu, nech sa stále nehádajú..." A rodičia chcú všetko
Akí to boli ľudia, ktorí budovali základy týchto chrámov zachytiť na fotografie, video - akoby to bolo možné zachytiť niekedy v trinástom storočí? Nevieme ako vyzerali, nevieme už okamih v ľudskom vnútri. Tajomstvo pochopenia lásky rezonuje
ani zistiť podmienky, za akých stavby vystavali. Určite však
len vo vnútri a potrebuje predovšetkým ticho a sústredenú
vedeli, že deťom a detným deťom treba odovzdať -Radostnú
uzobranosť.
zvesť-, aby poznali,ako treba žiť, aby život mal zmysel. Túto
myši ienku premietli stavbou kostola do svojho sveta a vytvorili
Mladá dievčina, ktorá pozorne vníma texty, čo sa čítajú- tiež
miesto prejej šírenie a napĺňanie. Pri vysviacke chrámu, zavŕšení má svoje tajomstvo, túžby, nádeje, o splnenie ktorých prosí.
stavby určite zažili nádherný pocit vnútorného naplnenia,
radosti.
Športovo vyzerajúci muž, podnikateľ, v hlave plno nových
Hody - to je deň,kedy si pripomíname túto, domnievam sa,
myšlienok, tak veľa by sa dalo urobiť
že môžem oprávnene napísať, pre spoločenstvo mesta, dôležitú
... Pane,ďaj mi silu, dostatočnú múdrosť pri rozhodovaní...
a významnú udalosť.
... nech ma pochopia...
nech medzi nami nie je závisť a nenávisť...
A akí sme tí, čo do neho prichádzame v dnešnej dobe?
... spoločne môžeme tak veľa dokázať...
Sedí tu starec, ktorý má tvrdé dlane od ťažkej roboty, ktorú
robil rád, lebo vedel, že cez túto námahu môže dať svoj im deťom
viac, ako sa ušlo v živote jemu.
Starenka, na ktorú nemajú jej úspešné deti čas a vnúčatá ju
takmer nepoznajú, sa ticho modlí, aby Pán dal deťom všetko, čo
chcú mať. Azda potom im ostane chvíľa času, aby prišli a
posedelipri nej,porozprávali, akosamajú. Bude ich len počúvať,
aby sa nemrzeli pred svojimi deťmi, že hovorí tak jednoducho
a o všedných veciach- som tak rada, že ste nezabudli na mňa.
Viete, aj ja sombola mladá, rada som tancovala a pekne spievala,
chlapci sa za mnou obzerali. Len keby si vnuk pri návšteve aspoň
na chvíľu dal z uší dole slúchadlá, z ktorých neustále počuť
rachotiacu hudbu. Povedala by som mu, že sa veľmi podobá na
starého otca.
Sedáva tu starší počierny muž, ktorý vie, že talent k husliam
je dar a preto sa rád v pohrúžení zverí, že je vďačný za tento dar,
ktoiý mu dovoľuje zabávaťľudí. Poďakuje, že vnuci sú miništranti
a sú dobrí chlapci.
Mladá žena sediaca v prítmí kostola vo všedný deň uvažuje:
Prečo, Pane?
Prečo takáto skúška ?
Dvojica mladých tu zažíva krásny deň :
... až do mojej a jeho sm rti...
... áno, tak to chceme...
...mámjurád...
... Pane ďakujem Ti, že som ju stretol...
... Pane pomáhaj nám, aj keď prídu dni plné všedných
starostí...

Náhodný návštevník, ktorý hľadá niekoho, kto by mu
pomohol
.. tak hrozne je sám a už nevládze, snáď tu stretne človeka,
ktorý ho pozorne vypočuje ...
... nie, nechce počúvať teóriu ako treba žiť, hľadá
človeka...
... počul, že kresťania sú vnímavejší, ale s takými sa ešte
nestretol.
Čo človek stojaci alebo sediaci v tomto chráme, to osobitný
životný príbeh, osobitný prístup k životu.
Áno Pane, všetci máme poslanie v živote, ktoré si nám
predurčil a dal si zákony, ktorých rešpektovanie umožní, aby sme
žili v zhode a radostne. Všetkých, všetkých nás pozývaš. Každého
jedného z nás volá hlas zvonov, aby sme sa v tvojom chráme
stretli a mali k sebe blízko, lebo si tu podáme ruky na znak pokoja,
lebo tento chrám je dedičstvo všetkých ľudí dobrej vôle.

/l/r poŕ//a/?ŕie/we /7o%Msen/M zaMec/Mfŕ Áy*esŕa;?s/w /ve ŕ/ié
/í/eo/óg/e ŕoAoŕo sve/a a ŕ/o/MM/evať s#, íe s% /7o/ya%ove/s/e
a/e/?o
/?e/7Ó/í/ewe v .s%Mŕo<?Mo.yŕi vpreí/, a/e ČMí/ewe
sa vracať waspäŕ O ŕo/w Más wa/a MČŕŕ aeJáwia eMró/?s%a
A/s/áha. ^ n e/je ŕwaŽMé %oMŠŕaŕova% že /7Cŕ//a/?ŕ?Mŕ/e ŕawM/o
pa^Mse/i/M, wa/o svo/ vzŕa/?
Aaŕasŕŕ-q/aw, Jo %/oŕýc/: sa
Európa vr/?/a a zaArívs/Va /?ar/?arsŕvo nezná/ne / sawa/wýw
sŕa/ý/M po/íawa/M.
/ Já/? Pavo/ 7/. vy4/70šŕo/s%o/M //s/e %//s/ceŕMM
výľoč/M svä/en/a sv. %y7ecAa na ZnsA;M/7a /
Ma s/M/?avs%é Aoŕ/y 7994 Pa/o Aíŕ/?a/;č
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Stupavské hody už za tých pár rokov dostali svoj imidž.
Ešte pred sobotňajším hodovým programom sa vo
Tradičnou súčasťou a vlastne otvorením hodových osláv či výstavnej sieni KD konala vernisáž výstavy fotografii Laca
slávnosti je hodový sprievod. Tohtoročný sa neponáhľal na Struhára, špičkového slovenského fotografa, ktorý nafotil
vozoch a na kočoch, bol to peší sprievod, v ktorom kráčali stupavské motívy na sériu pohľadníc. Aj ten najväčší kritik musí
súbory- účinkujúci z Gajár, Lozorna, Labu, Devínskej Novej uznať, že séria stupavských pohľadníc patrí medzi najkrajšie v
Vsi,ale aj zBrna a pravdaže naši stupavskí chlapci z Veselej širokom a ďalekom okolí vrátane Bratislavy. Niekto môže
muziky adeti zo súboru Stupavjánek. T í brňáci, aby nicko mu na mietať, že sú drahé, ale toje tak, že ak ide o reprezentáciu, vždy
nebodaj nevadilo zahraničné zastúpenie, prišli ako výpomoc je to predsa len trošku drahé. Sú však stupavské a reprezentujú
slovenskému Tovarišstvu starých bojových remesiel a umení, naše mesto dôstojne a na úrovni a táto kvalita im zostane aj do
ktorí boli na naše hody práve v Taliansku. Aj koní bol len budúcnosti.
jeden záprah, pretože všetky slovenské kone účinkujú v
Počas stupavských hodov sa najviac nahrali muzikanti z
americkom filme Dračie srdce, ktorý sa v tej dobe točil v Veselej muzík) . Verím tomu, že už si niekto vypočítal koľko si
lozorských exteriéroch. Sprievod sa zastavil pri dennom bare zarobili, ale nieje tomu tak, pretože na Stupavské hody odohrali
MáŠťan, pri Karkulke a pri Srdiečku, kde majitelia sa ukázali všetko zadarmo a nezostali nič dlžní svojmu štatútu mestskej
ako srdeční a štedrí hostitelia, začo im patrí poďakovanie. kapely. Takže, menej závisti a viac pochopenia a hrdosti na
Mimochodom, šťastie, že nie sme vRakúsku, pretože tam vlastných Šikovných ľudí, by Stupave určite len prospelo.
je zvykom, že z každého domu domáca pani a domáci pán
Každý, kto prišiel do amfiteátra na hodové slávnosti a
niečo vynesú a ponúknu, ale to by náš sprievod neprišiel na nebol zo Stupavy, hodnotil kultúru a kultúrnosť nášho mesta.
Námestie Svätej Trojice ani do večera. Práve na námestí Väčšina sa vyjadrovala pochvalne, primátori zokolitých miest
pokračoval program historickou freskou z obdobia vpádu nám závidia prírodnú scenériu areálu i záujem občanovo kultúrne
Turkov na naše územie, v brilantnom prevedení brnenskej a spoločenské dianie v meste. To je jediná náplasť na horkosť,
skupiny historického Šermu REX.
ktorá organizátorom zostala po hrubých nadávkacha urážkach
V
amfiteátri v programe " Vítajte na hodoch" vy stúpiliza to, že sme si dovolili vyberať desaťkorunové vstupné. Desať
súbory zLozoma,zGajár, spevácka dvojica z Lábua Gajdošské korún, čo už dnes nestačí ani na jedno pivo, nás nemalo ani
združenie zDevínskej Novej Vsi. Estrádny program Veselej zachrániť ani obohatiť, mal to byť len príspevok možno aj na tie
muziky s rozprávačom Robertom Kaiserom určite potešil budúcoročné hody...
všetkých, ktorí radi počúvajú dychovku ochutenú štipľavým
Pavel Slezák
humorom.
i riaditeľ MsKS

(
Vážení spoluobčania!
Vlastná nespokojnosť ako i riadna
dávka p ro v o kujúcich" výziev" a
nepríjemných rozhovorov, debát pre obe,
či viac zúčastnených stránbez spokojného
výsledku, ma núti napísať zopár riadkov.
Preto prosím, aby ste tieto riadky vnímali
ako informáciu, môj celkový pohľad a
názor, resp. zhodnotenie činnosti tak
mestského zastupiteľstva ako i mestského
úradu mesta Stupavy. Volím toto miesto
- naše mestské noviny " STUPAVAN ",
na-koľko sa domnievam, že tej neiníormovanosti, vypovedaných a realizovaných
myšlienok bez vedomia občanov a ich
slobodného vyjadrenia sa k nim. bolo v
postavení "občania Stupavy a mesto
Stupava" už naozaj dosť. Na vás
ponechávam, ako tieto informácie
prijmete, do akej miery ich budete brať
vážne a veriť im, čo vám donesú a ako
doplnia, poprípade pozmenia váš obzor
poznania a utvorený v lastný názor na
všetko, čosa deje vôkol vás v rámci nášho
mesta Stupavy. .
Som poslancom mestského zastupi
teľstva ( ďalej M sZ) a už určitú dobu aj
členom rady MsZ mesta Stupavy a moje
meno si môžete prečítaťna konci týchto
riadkov. Patril som medzi tých, čo vás v
novembri - v čase počiatkoch " Nežnej
revolúcie " r. 1989 oslovoval a spolu s
ďalšími priateľmi a občanmi fandil tým
myšlienkam, ktorébolo počuť na každom
nám estí, m iestach, kde sa ľudia
zhromažďovali, vrozhlase a televízii. Bol
som myšlienkami, tými krásnymi a
ľudským i p red sav zatiam i plných
spravodlivosti a demokracie pre všetkých
- ideami VPN nadšený, možno ako mnohí
z vás. Že to dnes vyzerá celkom ináč,
hodnotím ako už historicky mnohokrát
zmanipulovaný spôsob prevzatia moci,
ale zastávam tiež názor, že sme si sami
nedokázali tú túžobne očakávanú
demokraciu, akú sme šiju v novembri 89
vysnívali, takú ju aj budovať i chrániť.
Ale aby som sa vrátil a prestal
filozofovať, konali sa komunálne voľby a
spolus niekoľkými občanmi ako i priateľmi
sympatizujúcimi s hnutím VPN, boli sme
vami,občanmi Stupavy,ako kandidáti vo
voľbách za hnutie VPN, zvolení za
poslancov MsZ. Bol zvolený primátor

mesta a na jeho návrh bol schválený aj
prednosta mestského úradu. Všetko v
zmysle zákona a ku spokojnosti väčšiny
nastúpila "nová éra" budovania a
rozvíjania nášho mesta na "nových
princípoch", kde štát si vo vzťahu k
mestám a obciam ponechal iba čiastočnú
rozhodovaciu a kontrolnú funkciu. S
veľkou chuťou a oduševnene začalo svoje
účinkovanie MsZ a jeho výkonný
orgán, t.j. mestský úrad. Musímpriznať, že
už od počiatku sa mi práca MsZ nepáčila.
Chýbala mu tak dôležitá koncepnosť,
jasné stanovenie cieľov, dôslednosť ako
i kus politickej kultúry, vzájomná
tolerantnosť poslancov v názoroch a tým
ťažko dosiahnuteľná jednotnosť, atd".
Málokto z poslancov MsZ sa dokázal
odpútať od svojej straníckej príslušnosti
a pozerať na problémy naozaj triezvo,
s vlastným úsudkom a rozumom,
s maximálnym zreteľom na občanovaich
Stupavu, ktorú nám oni zv erili do rúk na
múdre spravovanie a zveľadenie. Naozaj
to bol častokrát stranícky boj. Predmetný
problém ajeho výsledné riešenie nakoniec
v mnohých prípadoch bolo víťazstvom
politického zoskupenia a ich pritakávačov,
ktoré malo v našom malom "stupavskom
parlamente" od začiatku pôsobenia
väčšinu hlasov-výsledok volieb. Osobne
som presvedčený, že mnohé takto
vybojované víťazstvá neboli racionálnym
prínosom pre mesto ako i drvivú väčšinu
občanov. Niektorí páni poslanci MsZ s
pocitom straníckej moci chceli suplovať
tú minulú diktatúru jednej strany a ich
výroky na zasadaniach pri rozhodovaní a
hľadaní riešenia daného problému ako
napr. "...keď to robili komunisti, tak to
môžeme aj my..., ...veď komunisti robili
horšie veci ako my..."- pre mňa smiešne,
primitívne, ale aj smutné. Postupne však
z MsZ začali tieto javymiznúť, stranícka
zaslepennosťpozvolna ustupovala, mal
som taký pocit, že sme konečne všetci na
jednej lodi a začne toohdobie plodnejšej
práce. Naoko to aj tak vyzeralo, ale.
stranícke záujmy v MsZ akoby nahradili
osobné záujmy, čo to získať zo svojho
poslancovanie, alebo ako pomôcť
dobrému priateľovi pri jeho podnikaní,
veď hádam z toho voľačo kvapne. A
potom, veď treba si pomáhať kamarát
kamarátovi. Stačí len dobrá myšlienka a

tú dobrí kamaráti vždy nájdu, peniaze v
mestskej pokladnici sú ( zo zlatej bane mestského smetiska), ešte pripraviť dobré
zdôvodnenie o nevyhnutnosti a potrebe
realizovať túto myšlienku a v poslednej
fáze tak pripraviť ostatných neza
svätených poslancov, aby nezaváhali a
vo väčšine zdvihli ruky "za správnu vec".
Aj v Taliansku sa používajú podobné
praktiky a postupy, len mi nie je jasné,
prečo tam tých činiteľov zatvárajú a
prenasledujú. Ako sa hovorí" Iný kraj iný mrav ", na Slovensku kamaráti a v
Taliansku mafiáni. Zrejme sa musia ešte
od našich parlamentných pracovníkov a
podnikateľov veľa učiť a hlavne ctiť
zákony, ktoré sú u nás tak dobré, že je
problém niektorý porušiť a byť za to
stíhaný.
Neviem, prečo som taký typ nepri
spôsobivého človeka - poslanca, ale mne
nevoňala ani tá stranícka diktatúra,
poslušnosť a rozhodovanie, a ani tie
prilepšujúce osobné poslanecké záujmy
ma nezlákali, takže zase so mnou trasie
nespokojnosť s tým, ako to naše MsZ
funguje, ako si plníme poslanecké a
voličské sľuby, ako sa staráme o zverenú
Stupavu a jej občanov. Život však ide
ďalej a tak sa i práca nášho "stupavské
ho parlamentu" pomaly blíži k finále (ale
asi iba k malému, či skôr k štartovacej čia
re ), aby ďalší v tej nekonečnej štafete po
prevzatí toho nášho štafetového kolíka,
prebehol ten istý úsek (ale s lepším časom
- to by som si p rial). Zámerne som sa
doteraz nevenoval výkonnému prvku
MsZ,čímjesamotnýmestskýúrad. Keďže
fungovalo MsZ a pracuje až doteraz, je
logické, že za to takmer 4 - ročné obdobie
tých pridelených úloh mestskému úradu
bolo kvantum^ Či boli splnené, sú plnené
a ako, za to nesie zodpovednosť prednosta
mestského úradu a samozrej meprimátor.
Od samého začiatku som kritizoval
nezodpovedný prístup MsÚ k plneniu
úloh prijatých MsZ. Dovolím si tvrdiť, že
do dnešného dňa, keď hodnotím
fungovanie mestského úradu komplexne,
nebadám podstatné zlepšenie, skôr som
presvedčený, že tých nesplnených úloh
z MsZ a ostatných úloh, ktoré vyplývajú
a automaticky súvisia s činnosťou
takéhoto orgánu, je čím ďalej viac. Preto
i na poslednom zasadaní MsZ, som ešte

po preverení a prekonzultovaní iníormácií
potvrdzujúcich tento stav s kontrolórkou
MsZ a ekonómkou - finančníčkou
mestského úradu, označil tento úrad ako
nefungujúci, ako bordel a anarchiu.
Priznávam, že trochu silné a vulgárne
zhodnotenie, ale v tom okamihu som ne
mal chuť a ani dôvod použiť zaoblenej šie
a kultúrnejšie vyjadrovanie. Toto pre
hlásenie pobúrilo okamžite predstaviteľov
mestského úradu vrátane pána primátora,
ale ani zopár poslancov MsZ sa nezdržalo
výrokov voči mojej osobe. Uvedomujem
si, že táto parcela na hodnotenie činnosti
vprvom rade prináleží pánovi primátorovi
a prednostovi mestského úradu. My, páni
poslanci MsZ, by sme mal i ich hodnotenia
akceptovať a samozrejme im veriť. Má
me však právo kontroly buďcestou nášho
kontrolóra MsZ alebo individuálne. Ako
však ukázala minulosť, naša dôvera ne
bola príliš na mieste, lebo činnosť ako aj
plnenie prijatých úloh pre mestský úrad a
priamo i pána primátora, ja ako i ďalší páni
poslanci M sZ, nevidím e v takých
ružových okuliaroch ako ich hodnotitelia,
sme v podstatnej miere nespokojní. Nie
nadarmo sa hovorí " Dôveruj, ale
preveruj!". Informácie o plnení úloh,
činnosti mestského úradu boli na našich
zasadaniach MsZ veľm i stručné,
presvedčivo zreícrované a pokiaľ neboli
v rozpore so stanoviskom kontrolo'ra
MsZ, ktorý užíval dôveru väčšiny
poslancov, prijaté a akceptované boli
všetky, koľkoráz bez jedinej pripomien
ky. V podvedomí som mával osobný
pocit,že ten náš kontrolór je viac v služ
bách pána primátora a mestského úradu.
Svoju hlavnú činnosť, čím ho zaviazalo
MsZ , ktorém u sa mal aj priam o
zodpovedaťza svoju prácu, nevykonával
tak zodpovednedne a do hľbky, ako sa od
neho vyžadovalo. Nedostatky neriešil
ráznymi krokmi a návrhmi pre MsZ na
prijatie opatrení, resp.konkrétnych
postihov, a aj tie, ktoré navrhol vzápätí
stiahol ( asi po "kádrovom pohovore").
Upodozrieval som ho dokonca, že MsZ
svojou informovanosťou a kontrolnou
činnosťou úmyselne zavádza. Jedna
strana sú však moje pocity a druhou sú
argumenty a dôkazy. Časy sa menia a s
nimi sem-tam i ľudia vo funkciách. I náš
pán prvý kontrolór MsZ zrejme dostal
lukratívnejšiu ponuku, opustil naše MsZ.
Jeho odchod z funkcie nespľňal, aspoň
pre mňa i niektorých ďaľších poslancov,

základné zákonné kroky a povinnosti,
ktoré sú podmieňujúce. Trochu podivné
odchodové zvyklostí z takéhoto postu,
zahalené rúškom neiníormovanosti, či
tajomstva voči MsZ. Kontrolór odišiel,
náhrada nebola a tak MsZ ostalo viac
než pol roka bez svojho kontrolóra. Na
znak veľkej vďaky za jeho činnosť pre
mestský úrad ako i pána primátora, boli
mu dvere na mestský úrad ponechané
otvorené (budem konkrétny- ponechali
sa mu kľúče od mestského úradu), čo
pán bývalý kontrolór s dôverou okolia
využíval. Načo, prečo, nie je známe.Po
období " kontrolného bezvládia " sa
konečne u väčšiny poslancov prebudil
názor, že je treba naozaj veci kontro
lovať, usmerňovať a odkrývať nedo
statky nositeľov úloh a zodpovednosti,
to znamená opätovne obsadiť funkciu
mestského kontrolóra. Ako ťažký
pôrod, ale predsa len sa vybral jeden z
kandidátov a bol MsZ prijatý a schvá
lený do tejto funkcie nový, v poradí
druhý kontrolór, avšak v ženskom
zastúpení, čiže pani kontrolórka. So
zápalom a tak trochu i s obavami sa
pustila do práce. Okamžite však zisťuje,
že takmer žiadnu agendu po bývalom
kontrolórovi nenachádza. Žiadne na
riadenia, žiadne zmluvy, kontrolné
záznamy, zápisnice zo zasadaní MsZ,
rady ako i prijaté uznesenia z MsZ,
archivácia dôležitých dokumentov a
dokladov žiadna. Aby mohla vôbec
začať, musela si tieto materiály prácne
po oddeleniach mestského úradu
vyhľadať, prerozdeliťa zosumarizovať.
I tak však nezískala a nenašla všetko, čo
potrebovala.
Svetlo sveta uzrela jej prvá a vzápätí
druhá kontrolná správa - informácia.
N edostatky,
neplnenie úloh,
porušovanie právomocí atď., ktoré
vyplývajú zo správ, iste nepotešili ani
jedného poslanca a mne sa potvrdili
mnohé z tých nepríjemných pocitov a
obáv o našej ako i mestského úradu
dobre vykonávanej práce. Výsledok tej
bezhraničnej a zaslepenej dôvery nás
poslancov k zavádzajúcim a z našej
strany, bez ďal šej kontroly, prijatým
iníormáciáma tvrdeniam. Nahnevaný a
súčasne sklamaný som saosobne stretol
s pani kontrolórkou pre bližšie ozrej
menie si obsahu tý chto dvoch správ.
Dozvedel som sa ešte zopár nových
nelichotivých informácií, ktoré ešte

prešetrovala a pripravovala k nim
stanovisko. Verte, že nebol u mňa dô-vod
na zlepšenie nálady a nové poznatky ma
len utvrdili v tom, že na nastávajúcom MsZ
pomenujem veci pravým menom bez
obrúska na ústach. Napriek môjmu
vystúpeniu, vystúpeniu pani kontrolórky
na poslednom zasadaní MsZ, ktorá si
obhajovala svoje kontrolné správy,
neprijalo toto plénum žiadne opatrenie a
ani postih pre konkrétnu osobu, nakoľko
sa nenašiel ani jeden konkrétny vinník za
také "dobré výsledky "(aby som bol
úprimný - ani ho nechceli hľadať, všet-ko
kolektívna vina alebo ako sa hovorí" všetci
môžu za všetko a nikto nemôže za nič ").
Dovolím si teraz v stručnosti zhrnúť tie
nedostatky v činnosti nášho výkonného
orgánu MsZ - mestského úradu, následné
neplnenie úloh, porušovanie nariadení
mesta ako i všeobecných právnych noriem.
Nebolo by problémom urobiť o tejto
problematike reíarát na 1 1/2 hodiny, asi
toľko trvala správa pána primátora o úspešnom plnení úloh mestského úradu na
poslednom jeho stretnutí s občanmi
Stupavy ( škoda len, že na tieto stretnutia
chodia prevažne dôchodcovia a
nezúčastňujú sa ich fundovaní a
problém ovznalí občania m ladších
generáci í, ktorí by mohli naozaj viesťdebatu
na odbornej úrovni, čímby savlastnepodľa
mňa "prednáška" pána primátora stala
naozaj konštruktívnym stretnutím - malou
arénou). Z môjho pohľadu uvediem však
len tie najzávažnejšie:- počas celého
obdobia práce MsZ neboli zo strany
mestského úradu ( ďalej MsÚ ) načas a
komplexne spracované a doručované
materiály pre poslancov na zasadania rady,
resp. MsZ, - doteraz nebol spracovaný a
neuzrel svetlo sveta "Nový územný plán
mesta Stupavy" ako ani architektonické
riešenie centra - GENEREL m esta Stupavy,
úloha zadaná ako jedna z prvých pre MsÚ
( i napriek tomu sa však zo strany MsÚ
predkladali projekty na ich schválenie v
MsZ, s ktorých mnohé boli aj prijaté, čo
bolo opätovné porušenie uznesenia vo
vzťahu na " Územný plán mesta Stupa
vy " )- doteraz nespracovaná celková
inventarizácia hmotného a nehmotného
majetku mesta Stupavy, úloha zadaná ako
jedna z prvých a Jiajdôležitejších pre MsÚviacnásobné p o rušenie právom oci
primátora vo veci narábania s mestským
majetkom ( zmluvné prenájmy, finančné
prostriedky, zálohové platby vopred dodá
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vateľom na dlhšie obdobie bez vecného
a časového plnenia )- pre realizáciu
mestských akcií v rámci rozpočtu sa
nedodržujú právne postupy pri výbere
dodávateľa- MsÚ nepostihuje neplatičov
mestských poplatkov a tieto nevymáha v
zmyslezákonne-právnychmožností (pre
čo asi, že by tí neplatiči boli "aj kamará
ti" ???)- neexistuje kompletná evidencia
všetkých zmluvných vzťahov medzi
mestom Stupava na jednej strane a práv
nickou, či fyzickou osobou na strane dru
hej- na MsÚdoteraz nie sú jednoznačne
rozdelené kompetencie a zodpovednosť
pre jednotlivé oddelenia ako i odborné
úseky, vzájomná previazanosť, vypra
cované pracovné náplne pracovníkov,
riadna a kontrolovateľná pracovná
dochádzka ( akoby systém " všetci robia
všetko, nikto nerobí nič " ) - osobné mo
torové vozidlá MsÚ boli používané bez
akejkoľvek evidencii o jazde - väčšina
uzatvorených nájomných zmlúv je z
ekonomického pohľadu minimálnym
prínosom do mestskej pokladne, ide
o takmer výhradne o zmluvy podpísané a
dohodnuté len osobou pána primátora,
pri zmluvách na dlhoročné prenájmy
poskytoval pán primátor úľavu na nájom
ných poplatkoch, resp. ich odpustil na
základe kompenzácie nákladov, ktoré
nový nájomník vložil do mestského
majetku v rámci úprav, či rekonštrukcie a
tak ho zveľadil, tieto nákladovéčiastky zo
strany nájomníka pre vykompenzovanie,
však nie sú pri zmluvách vydokladované
účtami - neplnia sa časovo a vecne prija
té akcie schválené a zapracované do
pôvodného rozpočtu, napriek tomu väčši
nou na návrh MsÚ, pána primátora, resp.
mestských podnikov sa realizujú nové
akcie, ktoré samozrejme vy žadujú úpravu
rozpočtu - zvýšenie, čo sa financuje
prevažne prevodom zEKO-íondu mesta
Stupavy, ktorý bol zriadený na podporu
a financovanie špecifických ekologických
akcií v rámci mesta a vlastnú sanačnú
činnosť skládky odpadov ( finančné
prostriedky EKO - fondu sú na viazanom
vklade), toto sa uskutočňuje aj napriek
tomu, že vbežnom hospodárskom roku sa
dosahujú vysoké prebytky hospodárenia
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- nevyužité rozpočtové zdroje - na zákla
de nepreverených informácií a tým zavá
dzajúceho stanoviska, kde legislatívne
MsÚ neakceptoval daný zákonný stav,
predkladal MsÚ na schválenie v MsZ
materiály, ktoré boli v rozpore so zákonom
a tieto neznalosťou a nevedomosťou
skutkového stavu v rade poslancov, boli
i MsZ prijaté ( napr. montáž meračov
tepla do družstevných a komunálnych
bytov, kde porušením príslušného zákona
ubudne z rozpočtu mesta na sankčné
poplatky viac ako 1,0 mil. Sk)- atď.
Uvedomujúc si, že tieto riadky a ich
obsah sypú popol i na moju hlavu, nakoľ
ko som bol a stále ešte som účastníkom
takmer celého diania na rokovacej pôde
MsZ, resp. rady, nezbavujem sa zodpo
vednosti za celkovú činnosť, len som
chcel vás,občanov,osloviť,aby ste v
budúcnosti nehádzali všetkých poslan
cov do jedného vreca a netitulovali všeo
becne všetkých " lichotivými prívlastkami
a m enami" na ulici, v kultúrnych stán
koch, pri športe, či na pive. Právo kon
trolovať poslanca máte práve vy, občania,
v rukách a pokiaľ sú opodstatnené
argumenty na jeho činnosťa hovoria v
jeho neprospech, zákon vám umožňuje
dosiahnuť nápravu. Tu však treba konať
a nie iba debatovať a viesť diskusie bez
konca. Nebol som sám, bola nás skupin
ka poslancovMsZ, ktorá principiálne maia
a má dosť jasnú orientáciu, vytýčený
smer a hlavne na zásadné otázky jednotu
názorov. Pre nás bola aje ibajediná cesta
- správať sa, rozhodovať a konať tak, ako
nám poslanecký sľub káže. Zveľaďovať
majetok mesta, budovať Stupavu do krásy
a účelnosti, urobiťju bohatším mestom a
podnikateľským subjektom na úrovni
doby, nárabať s majetkom mesta hmot
ným či nehmotným tak, aby bohatlo
mesto pre všetkých občanov, a nie len pre
pár vyvolených jednotlivcov, rozvíjať
ho vo všetkých sférach životných potrieb.
Poslanecké spektrum nášho MsZ boloa aj
je reprezentované ideovonázorovou
nejednotou, čo je niekedy naozaj v
neprospech veci. Spolu s niekoľkými
priateľmi, poslancami, sme tvorili
takpovediac jednotný celok, počtom v
MsZ však neschopní rozhodnúťza

1

presadenie našich riešení, druhá skupina,
hádam najsilnejšia, je tiež tvorená z
poslancov, ktorí až veľmi dobre vedia, čo
chcú a vždy sú na svoju obhajobu
fundovane pripravení. No a tá tretia par
tia, tí sú hádam neutrálni, názorovo
poskromnejší alebo bez názoru, ale ich
hlasy takmer rutinne odchádzajú opačným
smerom od našej menšiny. Možno sa teraz
niekto i nedokáže z pánov poslancov
nájsť vtom mojom rozdelení, ale nerobte
si z toho ťažkú hlavu, veď je to iba môj
pohľad a je možné, že funguje ďalšie
zoskupenie, ktoré už ja nedokážem
zadefinovať.
Môj záver bude opäť patriť vám, ob
čania Stupavy, ako také malé prevolanie,
či snáď výzva s malou filozofickou úvahou. Demokracia je vidina, sen, je to
niečo nehmotné, po Čom túži každý
normálne zmýšľajúci a mierumilovný
človek, i keď šiju s určitými rozdielmi tak
mer každý predstavuje a vysvetľuje ináč.
Ona má napriek všetkému svoje nemen
né večné zákonitosti a tie by nás mali
spájať a tie by sme mali rešpektovať.
Demokracia je vtedy " demokraciou pre
všetkých", pokiaľju v maximálnej miere
kontrolujú občania. Opakomje, že sa stáva
dokonalým nástrojom len pre " vy
volených ". Väčšine vás, občanov
Stupavy, záleží na tom, čo sa v našej
Stupave deje a verím, že ste neprepadli
celkove apatii, ktorá tu vládla za
predchádzajúcej éry. Veľká politika veľká demokracia, myslím, že tú. My,
občania Stupavy, nedokážem e v
podstatnej miere a hlavne priamo
ovplyvniť. Som však presvedčený, že tu,
doma, v našej Stupave, máte vy, občania
Stupavy, všetko vo svojich rukách a
naozaj v blížiacom sa období dôležitého
občianskeho rozhodovania. Zverte svoju
dôveru uvážene a zodpovedne.
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Vážení spoluobčania,

možno ste práve jedným dychom dočítali
článok na predchádzajúcich stranách pod
názvom " List poslanca Dovoľte mi, nielen
ako primátorovi, a)c hlavne ako človeku, o
ktorom sa v ňom píše, zaujať k jeho obsahu
stanovisko.
Č asopis Stupavan bol vždy tribúnou
prístupnou všetkým občanom Stupavy. Na
jeho stránkach mohli podľa svojho uváženia
a schopností prezentovať svoje názory, osobné
postoje a kritické pripomienky ku všetkým
oblastiam života nášho mesta. N ikdy sa
n estalo , aby ruka cen zo ra príspevky
skracovala, podstatne upravovala alebo inak
menila ich obsah. Pri vydávaní časopisu totiž
žiadna cenzúra neexistuje, ak za cenzúru
nepovažujeme uplatňovanie slobody prejavu
za podmienok typických pre demokratickú
spolo čnosť, teda slu šn o sť, k o rek tn o sť,
-pravdivosť a osobnú zodpovednosť autora za
vyslovené názory.
Pri zostavovaní tohoto čísla časopisu sa mi
dostal na prečítanie List poslanca od p. Milana
V alach o v iča,
po slan ca
M estsk éh o
zastupiteľstva v Stupave. Dostal sa mi do rúk
normálnou cestou, pretože časopis vydáva
mesto a ja sa cítim byť zodpovedný za jeho
obsah. Po prečítaní siahodlhej úvahy, napísanej
pod tlakom " vlastnej nespokojnosti ako i
riadnej dávky provokujúcich výziev
ako
sa priznáva autor, .prišiel som k nasledovným
myšlienkam.
P očas m ôjho p ô so b en ia vo funkcii
primátora som si musel, síce ťažko, zvyknúť
na to, že verejný činiteľ je vystavovaný
ustavičným anonymným útokom , klebetám,
ohováraniam a niekedy i hrozbám siahnutia na
život mne i mojej rodine, voči ktorým sa
nemôže brániť, pretože nemá pred sebou
protihráča, len nenávistné hlasy a anonymných
pľuvačov jedovatých slín. Bohužiaľ, je to
skutočnosť a patrí to k najsm utnejším
skúsenostiam života verejného činiteľa. V našej
spoločnosti sa ešte nepovažuje osočovanie a
ohováranie kohokoľvek za hrubý prehrešok
voči norm ám spoločenského správania a
pravidlám slušnosti.
Prečíta! som si výhrady voči mojej práci a
voči fungovaniu mestského úradu, za ktorý
nesiem plnú zodpovednosť,ktoré napísal
poslanec najvyššieho zastupiteľského zboru
nášho mesta. Napísal ich poslanec, ktorý
zložením sľubu poslanca sa zaviazal konať v
prospech mesta a jeho občanov. Koná tak na

konci štvorročného volebného obdobia, či
skôr, chce aby to vyzeralo, že tak koná.
V
kritickom hodnotení neobišiel ani svojich
poslaneckých kolegov a s ľahkosťou, bez
mihnutia oka, skoro všetci prepadli. Okrem
neho, pochopiteľne.
O dhliadnuc od výpočtu a kombinácií
"faktov", ktoré vytrhnuté z kontextu a
súvislostí, zručne naíormulované a namiešané
ako správny predvolebný guláš, vzbudzujú
dojem " zúfalého výkriku pravdy ", ktorý si
musí vypočuť celá stupavská verejnosť. Inak
totiž sa neoplatí o tom rozprávať a uverejnenie,
s ktorým autor rátal, dodá vysloveným
myšlienkam ten správny punc. Za zamyslenie
však stojí póza, do ktorej sa pán poslanec
postavil - póza samozvaného sudcu, len nie je
jasné, či ho k tejto póze dotlačila "sila pravdy"
alebo či to bola " sila túžby po moci", ktorá sa
onedlho bude opäť deliť.
A pýtam sa, či moc vyplývajúca z postu
p oslanca, m oc, ktorá m u um ožňuje
rozhodovať o prítomnosti a budúcnosti mesta,
0 životných podmienkach jeho občanov, táto
moc nie je dostatočná ? Touto mocou
disponovalo tridsaťpäť poslancov, znamená
to , ak je stav v našom meste naozaj taký ako
je opísaný, že sa všetci spreneverili a našiel sa
len jeden spravodlivý a čestný, ktorý sa s
týmto problémom vysporiadal verejným
hanopisom na všetkých ostatných ?
Odpoveď ponechávam na vás, vážení
spoluobčania, vy ste si zvolili svojich
zástupcov.
Premýšľa! som nad vlastnou reakciou na
obvinenia a hodnotenia napísané pánom
poslancom. Ako reagovať ? Vyvracať ich
jeden po druhom alebo ich považovať za
ďalšie pľuvance, tentoraz pred očami celého
mesta ? Brániť sa na stránkach mestského
časopisu, na ktorých by "L ist poslanca"
nemusel ani vyjsť, keby mi strach " z jeho
pravdy" vyrazil dych a znížil by som sa k
zákazu alebo k ccnzúrovaniu. A možno si
práve niekto pom yslí, že ťažoba jeh o
argumentov mi to nedovolila. Nie, naopak!
Ťažoba lži obvinení, dehonestácie a zneváženia
poctivej a zodpovednej práce poslancov,
m estskej rady, h lav n éh o k o n tro lóra,
pracovníkov mestskéhoúradu i mojej, upevnili
vo mne presvedčenie, že bude poctivé a čestné
voči občanom, aby bol List poslanca zverejnený
1 s mojím stanoviskom. Považujem ho za
prejavhrubého ignoranstvačinnosti mestského
zastupiteľstva, nekolegiálneho správania sa,
za účelom zvýraznenia vlastnej osoby či

zásluh.
Považujem to za prejav presadzovania
osobných ambícií, o čom ma presviedča i
načasovanie, takéhoto prejavu v štýle " nastala
hodina pravdy a účtovania " tesne pred
komunálnymi voľbami.
Zároveň však uznávam právo každého
vyjadriť svoj osobný názor, právo na slobodné
vyjadrenie svojich postojov za podmienky,
že ponesie zodpovednosť voči všetkým
osobám a inštitúciám, ktorých sa dotkol.
Vážení spoluobčania, štvorročné volebné
obdobie sa blíži k svojmu vrcholu. Nastáva čas
h odnotenia, spytovania svedom ia i čas
ponaučení. Za štyri roky získané skúsenosti
nepridávajú len na rozume, môžu človeka aj
poznačiť, či už skepsou, pocitom osobnej
prehry alebo poznaním , že mnohé vážne
situácie vyžadujú rozumný kompromis, ktorý
je v súlade s vlastným svedomím. Momentálne
nepovažujem za adekvátne odpovedať na
všetky obvinenia a dohady uvedené v Liste
pána poslanca. Predpokladám, že sa k nim
vyjadria všetci tí, ktorých sa dotýkajú.
Som si vedomý svojej zodpovednosti za
to,že s mojím súhlasom je tento list uverejnený,
pričom sa dotýka osobnej cti najmenej štyroch
desiatok ľudí.
Svoje rozhodnutie opieram o presvedčenie,
že akejkoľvek polopravde a lži napomáha jej
utajovanie a strach z reakcie verejnosti. Som
presvedčený, že nezverejnenie listu by len
prispelo k lavíne osočovania, ohovárania a
dohadov.
Možno sa nájdu ľudia, ktorí autora ozna
čia za hrdinu. Možno práve o to kráča...
Za seba môžem povedať, že som sa snažil
po celé voleb n é o bdobie v y stupovať
spravodlivo a v prospech mesta. Bolo by
neskoro teraz zdôvodňovať, čo sa za posledné
obdobie urobilo, to nechám na vaše posúdenie.
Nikdy som nemal pocit, že práve ja som
vyvolený, aby som súdil a odsúdil. Práve
preto necítim návaly zlosti, nenávisti a chuť
pomstiť sa za také zhodnotenie mojej práce,
aké sa mi dostalo pred celou stupavskou
verejnosťou.
*
Vážení spoluobčania, prajem vám, aby ste
žili v pokoji, vzájomnom porozumení, v radosti
z práce a zjej úžitku, bez nenávisti v spoločnosti
čestných a statočných ľudí.

Ing. Anton Daráš
primátor mesta

LADA STUPAVA
Jaroslav SLEZÁK
Kalvárska 4
900 31 STUPAVA
Typ
VÁZ
21053-042-00
21043-042-03
21070-042-03
21083-131-01
21083-131-00
21090-131-00
21093-131-01
21093-131-00
21099-131-01
21099-131-00
21099-131-05
. 21210-035-00
Príplatok za
metal (SAMARA)

Tel.: 0 7 / 934 704

Cenabez
DPH

DPH
25%

159 028
170 294
169 543
193 078
198 986
203 843
212 105
220 117
234 388
239 896
229 882
243 399

39 757
42 574
42 386
48 269
49 747
50 961
53 026
55 029
58 597
59 974
57 470
60 850

5 280

1320

Cena
Sk
198748
212 868
211 929
241 347
248 733
254 804
265 132
275 147
292 985
299 870
287 352
304 249
6 660

y

Vám ponúka úplný sortiment vozidiel
LADA SAMARA (vybavených riadeným katalyzátorom )
k nah!iadnutiu na stanici emisných kontro! Pri majeri ( bývalá STS ).

Firma HARD SERVICE
H!avná u!.
900 31 STUPAVA
Vážení,
v septembri 1994 otvárame počítačovú učebňu ZŠ Stupava. Ponúkame Vám možnosť zdokonaliť si a rozšíriť Vaše
vedomosti z počítačovej techniky. Pripravili sme pre Vás nasledovné možnosti:
základný kurz práce s osobným počítačom ( DOS, Norton, T602, Windows) v rozsahu 32 hodín a vcene 1490 Sk
špeciálne kurzy podľazáujmu (Windows, T602, dBase a pod,)
počítačovckrúžkypredelivcenel5Sk/hod.
rodinnékurzyuVásdomapriVašompočítačiPC
Maximálny počet účastníkov jedného kurzu je 12 osôb.
Učebňa bude zároveň využívaná žikami ZŠ pri vyučovaní voliteľného predmetu Počítačová technika.
Prihlášky, informácie na adresách:
Ing. Michal Polakovič
Hlavná 99
900 31 Stupava
T el: 934430
Tešíme sa na spoluprácu s vami.

RNDr. Jozef Toth
Marcheggská74
900 31 Stupava
Tel.: 934 063

Naša miestna organizácia touto
cestou vyslovuje poďakovanie za
sponzorstvo na liečenie detí,ktoré
bude prebiehať v 6-týždňových
turnusoch pre deti od 3 do 6 rokov. Na
liečenie do Vysokých Tatier pôjde
Ľubomír Drahoš, ktorý trpí na cy stickú
ňbrózu. Toto liečenie bude podľa
prísľubu sponzorovať p. Hercokm ajiteľ hotela Stupava a ďalej
ďakujeme za príspevok aj OŠM
Stupava.
Naším najväčším sponzorom sa stal
p. Ľubomír Sivák - Veľkosklad piva
Radegast, ale aj všetci ďalší,s ktorých
pomocou sme docielili, že už v
septembri pôjde desať stupavských
detí do detskej ozdravovne v ModreKrálovej.
Deťom, ktoré sa zúčastnili
podujatia "Detské hry" v amfiteátri
Borník oznamujeme, že fotografie z
podujatia si môžu vyzdvihnúť na
adrese: Kalinčiakova 117, Stupava p.
Kovačičovej.
Na liečenie detí ďalej prispeli :
Denný bar " Mášťan" p. Bescdič,
"Stupavská krčma" p. Kubovič,
Stavmex s.r.o. vy sunuté pracovisko
Stavebniny Stupava, výroba a predaj
zmrzliny p. Drahošová. prisľúbila aj
firma Pajštún- trans.
Milým prekv apením bola reakcia
p. Torokovej, ktorej boli odovzdané
peniaze na liečebnýpobyt prejej dieťa.
P ani Toroková sam a prispela
finančnou čiastkou pre ďalšie deti.
Pripravujeme októbrový turnus
detí za prísneho výberu p. MUDr.
Mocikovej a p. MUDr.Oravcovej. Len
škoda, že ,mamičky sa zdráhujú a
nechcú svoje deti poslať na takú dlhú
dobu na liečenie, hoci práve tý ch šesť
týždňovje ideálna doba na preliečenie
s výbornými výsledkami.
Za stupavské deti ešte raz
ďakujeme všetký m sponzorom za ich
ochotu prispieť na vysoko humánnu
činnosť našej organizácie.
.SŽSD

V
mesiaci júl sme pripravili v AGROS Hviezdoslavova ul., Potraviny
POANA, Kovačičová ía ETA, Kováčova
Stupavskej krčme tradičný Anna-bál
pre všetky Aničky v Stupave. Ale
- Kvetinárstvo, Kaderníctvo Veronika,
Potraviny HORN, F1MEX, Type - módny
Aničky sa dostavili na svoj bál iba dve,
salón, Jurkovičová - galantéria, Kaviareň
čo nás oproti minulému roku veľmi
Delta, Tini klub, Lamačková, Ivan Jozef prekvapilo. Č i ich odradilo horúcejúlové
Hviezdoslavova, Brbúch Štefan - predaj
počasie a či niečo iné nevieme. T ak sme
pre dve Aničky pripravili súťaž v
piva.
obväzovaní a poskytnutí prvej pomoci
Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme.
výbor SČK Stupava I
partnerovi, víťazka súťaže si odniesla
pekný vecný dar, ktorý' ČK pripravil
Annám.
Tešíme sa na budúci rok a dúfame
,že Aničiek príde viac. Na zábavu nám
bohatou tombolou prispeli nasledovné
podniky a súkromné firm y:
Stupavská pekáreň, ía Polakovič,
Územný spolok SČK Stupava I
K aderníctvo H anka, P otraviny
Maderová Marta, Zelenina - Anna
zorganizoval na podnet Slovenského
ústredného výboru ČK zbierku pre
Rácová, Peschlová Rozália- mäsiarstvo,
Štátny majetok Stupava, Stríbrnská
postihnutý národRwandy. Zbierka sa týkala
finančého príspevku vo výške jednej
Ruženka - obchod na Hviezdoslavovej
ul., Nákladná doprava - Sabol, RBK koruny na obyvateľa. Táto zbierka
obuv. Mäsiarstvo -Horňák, Stupavská
prebiehala do konca augusta. Ďakujeme
konzerváreň, Marolum - Hasoňová,
všetkým Stupavčanom, ktorí prispeli na
členky výboru, Potraviny, Potraviny
zbierku pre vojnou postihnutú krajinu.
Hrica. Potraviny Minimus, Drahošová zm rzlina, M äsiarstvo- Bertovič,
výbor SČK Stupav a I
Šemberová Viera, Besedič Vojtech,
Oľga Filípková - predseda

/d ?

S Í 3 VGĎ/1G S p O fO ŕl/e ye novoív ŕbrmoív sporen/a na S/ovens/cív, /(ŕorá ye
výhodná pre každého občana naše/ repívb^y. áŕáŕ ŕoŕ/ž podporme sŕavehné sporen/e
40% ročnotv prém/oív z nasporených vMadov M/enŕa Prvé/ sŕavehne/ spor/ŕeíne,
a. s. ZáMadným phnc/pom sŕavehného sporen/a je nasporen/e cca 50% c/efove/
sumy s pomocou 40% šŕáŕne/ prém/e a 3% zúročen/a v^/adov a nás/edné čerpan/e
d'aíš/ch 50% c/e/bve/ sumy formou výhodného úveru so 6% úrokom. Sŕavehné
sporen/e vša/( neznamená spor/f/ba za úče/om /(úpy hyŕu výsŕavby rod/nného domu,
pr/padne re/(onšŕruAc/e ohyŕných phesŕorov. S Prvou sŕavehnou spohŕefnou, a. s.
móžeŕe ŕa/(/sŕo výhodne spor/f a pr/ŕom využ/f všeŕ^y výhody sŕa vebného sporen/a,
vráŕane 40% šŕáŕne/ prém/e a ŕouž po 6 rodoch od uzaŕvoren/a zm/uvy.
PRVÁ STAVEBNÁ SPOFMTEĽŇA, a. s.
a

Stavebné sporenie znamená
ešte dnes si za b e zp e čiť
40% ročnú štátnu prémiu.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA v Stupave
pripraviti spotočnúztosovaciuAKCtU.
Každý, kto do 30.9.1994 (termín predĺže
ný ) pošte na korešpondenčnom tístku
vystrihnutý kupón so správnou odpoveďou
na súťažnú otázku na adresu
SLOVENSKÁ SPORtTEĽŇA
fitiátka Stupava
H!avná1020
900 31 Stupava
bude zaradený do ztosovania o tieto ceny:
t. FOTOAPARÁT
ti. BUDÍK
iii. STOLOVÉ HODtNYzn. QUARTZ

Príkiad: ak ešte dnes viožíte 5000,Sk,
po
30 9.1994
Vám
k tejto sume pripíšem e 40%
štátnu prémiu vo výške
2000,-S k+ 3% úrok.
Ktovtoží15000,-Sk,
získa 6000,- Sk + 3% úrok.
Štátna prémia nepodiieha
zdaneniu.
Stavebné sporenie vám spro
stredkuje každá pobočka a fitiátka
SŠTSP, ktoré sú vo vašom okotí.
Výhody stavebného sporenia
môže využiť každý, kto už dnes
mys!í na budúcnosť.

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA
Aká je maximátna výška ročnej štátnej prémie v korunách na jedného sporiteľa?

ZLOSOVACÍ KUPÓN
PRVA

Mám záujem o podrobnejšie in form ácie
o stavebnom sporení vo fitiátke StSp. v Stupave.

STAVEBNÁ
1

SPORtTEĽŇA

Zákiadný kameň Vašej budúcnosti.

Meno a priezvisko

............................

Adresa...................................... PSČ
Tetefón ...............................
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Ingetiová Lucia
KadHčková Martina
Kuba Dušan
Kubovič Jakub
Schurrerová Patrícia
P!eva Marco
Bátogová Ivana
Remiš Radosiav
Ivančík Martin
Fottýn Samue)
Kopp Boris
Nikčevič Marko
Stoktas Dárius
Moinár Denis
Damajková Petra
Mikutíková Katarína

Nosáľ Pavel
Šimonič František
Kriílíková Terézia
Rýdzi Jozef
Kadtečovič Karo!
Ivánek Dominik
Sôtétová Ružena
Lago Karo)
Kováč Peter
Landtová Mária
PavHček Rudotf
Hubina Štefan
S!ezáková Mária

Manfred Siegíried Critsch - Ing. Zuzana
Hasoňová
Pavo! Hurban - Siivia Horecká
Peter Litvák - Ľubica Hubierová
Ľubotnír Motnár - Ľudmi!a Šíauková
Mirosiav Stezák - Hetena Nováková
Norbert Mázik - Iveta Zviráková
Jarostav Betaj - Iveta Brežná
Eduard Košut - Andrea Erttová
Martin Grňo - Paviína Siováčková
Radovan Cuninka - Lucia Kottárociová
Ing. Karo) Lutonský - Lenka Huková
Peter Šajben - Jana Tarabová
Ati)a Šereš - Miriam K)asová

V Domove dôchodcov v Stupave sa dožila krásneho životného jubilea p.
Klementína Obselková. N arodila sa vo Veľkých Levároch 18. septembra 1894
v rodine hájnika, ktorý bo! v s!užbách gr. Pátfyho.
Míadosť prežitá uprostred tesov patrí medzi jej najkrajšie spomienky.
Neskôr odišiastúžiť do Viedne, po vydaj i ži! a až do roku 1971 vMalackách.
Výchov a!a sedem detí a v jej rodine je 17 vnukov, 28 pravnukov a 2 prapravnucí.
Obk!opená starostiivosťou personálu domova,prežíva jeseň svojhoživota.
V domove je už dvadsiaty tretí rok atvrdí,že je veľmi spokojná. Znástenky na
chodbe DD sme si vy požičaii jej fotografiu, pretože sa dá ťažko uveriť, že tak
či))erná, vnímavá a optimisticky naladená pani sa práve dožíva svojej storočnice.
Prajeme jej pevne zd ravie a spokojnosť do ďalších rokov života.
^ _______________________________________________redakcia Stupavan^
^

Kone jak živé

^

Ve Stúpavje, co sa spraví aj dobré a že je to pro ludzí, to sa tuším mosí strážit nabitým
kvérem. Tot sem išua se starým na špacírku do zámeckého parku. Tak to byuo na tý hody pjekne
spravené, chodníčky vysypané bitým kamením, všady čisto, pokoseňé, pohrabané no, radost
kuknút. Ideme si takto tým parkem, naráz taký šílenec na tem tesním picigti, no ledvá sem
uskočiua. Aj sem byua ocenená potteskem takých výrostkú, kerí sedze!i na opjerce tavičky jak
kotiúci na hanbátku a vypatovaíi zobáky - jak to tí muadí vyprávjajú. No reku pjekne sme dopadh,
chodníček samá kotaj a kaménky vjec v trávje než na chodníku. Reku, muádež, nemajú rozum.
Ideme dá) , k rybníčku tam vám byuo dvacet rybárú a eném ho , šeci chyta)i jak keby mneli byt
na druhý týdeň vánoce. A zas samý picig) aj motorka tam byua hodzená v tej pokosenej trávje.
No co, na tem by nebyuo eném nad nima iéta)i kačénky, chudere jak bjesné, co sa bá)i sednút
si na vodu. Nemohli, protože by)i tam páni rybári. No povím vám já by sem to šecko že)eznú
metlu odtát vyhnaua. Že tam nejsú tabule se zákazem ? Ná to sme už tak daleko došli, že aj na
normálni vjeci a normálni móres mosá byt tabule! Muadí, starí a rozumu nigde ! Jaké tam rybárení
?! Ked sceš lovit, mosíš mjet lístek a v parku, by sa vúbec lovit nemnelo. Co sú toto za ludé, že
normálni čovjek si pripadne jak sprostý ket to vidzí a ket temu neco povi, jak keby dostau po
papuli, takú odpovjed dostane. Môžeme sa my nekam dostat, myslím do Európy, šak my sme
odsúdzení na vječné opravování a odstraňování škôd po takýchto ludoch. A ešte jedna vjec, aj
já mám doma psa, ale proč by mnel bjehat odvážaný, bez náhubka po parku a honit ludzí kerý
si nedošli zabjehat. Také sprosté reči, že on nekúše, on vás eném zvalí na zem a oblíže vám hubu,
za to by ten sprostý čovjek mneu dostat pokutu.
Čujte ufám sa vám zdám byt agresívní, scem sa furt bit. Vy by ste sa nebili, keby na vás skočiuo
také čemé psačí tela a s tým jazykem olízuo celý make up. Proto sem taká nas...
Mariš Pilná

Už tradične sme vdňoch od 29. augusta
do 4. septem bra zaznam enali na
tenisových dvorcoch v tenisovom areáli
hotela Park v Stupave zvýšený pohyb
špičkových hráčov. Podľa kalendára ITF
sa začal Satelitnýokruh Slovakia 94 svojím
druhým turna jom, ktorý už po piaty raz
patrí tenisovému klubu Stupava.
Dobre padne našincovi, ked číta
kalendár svetových tenisových podujatí
a popri mestách Paríž,Londýn,Umag,Pertl
a B ratislava sa objaví i Stupava.
Tohtoročný Satelitbo! riadený tenisovým
rozhodcom Tony Littlom z Londýna,
ktorý so stiesneným pocitom hľadal mesto
Stupava. Piešťany a Nitra sú známe mestá
z rôznych svetových podujatí avšak
mesto Stupava nebolo známe, až poký m
nezačal tenisový turnaj. Pán Littl v
záverečnom hodnotení ITF sa o
organizácii turnaja, kvalite dvorcov a
celom pobyte v hoteli Park vyjadril len v
superlatívoch.
Na turnaji v kvalifikácii štartovalo 48
hráčov z 13 štátov. Účasť v hlavnej súťaži
si vybojovalo 8 hráčov, kde bolo 20
hráčov podľa bodového rebríčka ITF, 4
hráči zo Slovenska dostali voľné karty.
Hlavná súťaž, kde 1. hráčombol Maclagan
z Veľkej Británie a 2. hráčombol Angelini
zTalianska.

F inatistom tu rn aja, zľava S oh eron , T rn čn ý, b!ahože!á T ony LitDe.

V íťazovi turnaja btahožctá p. V. M aroš.

^
Po veľmi dobre zohratých zápasoch
sa víťazom turnaja piateho ročníka v
Stupave stal hráč Yuri SQBERON, ktorý
sa prebojoval z kvalifikácie a vo finále
zdolal hráča Trneného z Karlových
Varov. Osemnásťročný Belgičan hral
veľmi dobre, tvrdo a proti jeho hre bol
Trnený bezmocný. Soberon vyhral 6/
3,6/1.
Turnaj bo! dotovaný čiastkou 12.500,USD a víťaz dostal 1.750,- USD.
Sponzorom turnaja v Stupave bola a.s.
PETRIMEXas.ro. COLUMBEX. Ocelý
priebeh turnaja sa staral osemnásťčlenný
organizačný výbor zložený z členov TK
Stupava riadený prezidentom klubu p.
V.Marošom.

Tak ako sme vopred avizovali, sa v sobotu 10. septembra uskutočnila turistická akcia
v rámci výstupu na 101 slovenských hradova zámkov. Celoslovenské podujatie bolo
široko propagované v slovenskom rozhlase, predsedom Národného združenia telesného
rozvoja/NZTR/ p. dipl. Ing. Kyselicom, klorý je organizátorom a dušou týchto podujatí
nacelomSlovensku.
Účastníkov podujatia vítala dychová hudba Veselá muzika, čo sa všetkým veľmi páčilo,
rozdavali sa komiksy, stupavské kalendáre s podpisom p. primátora, ktorý spolu s
manželkou zastupovali / skoro sami/ celú Stupavu. Stupavčania mali opäť veľa roboty
doma a na poliach, dokonca i školopovinné deti, ktoré neprišli ani individuálne tobôž nie
ako organizované skupinky zo základnej školy.Škoda, že nemal kto zorganizovať
školákov, veď také podujatie má i širšie súvislosti, či už s telesným rozvojom detí alebo
aj vlastivedou, prírodopisom. Voľakedy, aj ked'ako pionieri, sme neraz absolvovali triedne
výlety spolu s učiteľmi a určite to malo svoj význam i pre učiteľa.
Podujatia sa zúčastnila stovka turistov z Bratislavy a okolia a všetci vystúpili na
Pajštúnsky hrad , odkiaľ pokračovali na Pivovarskú chatu Stein, kde tiekli kofola a pivo
zadarmo. Na počúvanie a niektorým i do tanca hrala countri kapela a nálada bola naozaj
výborná. Turisti boli spokojní, obdivovali krásy nášho Zámockého parku, gaštanovú alej
i obnovené cirkevné pamiatky. Len to nemali komu povedať.

k _______________________________________________________
Rcdakcianezodpovedáza jazykoiúúpravu aobsahovú úroveň uvcrcjncných príspevkov.
Príspevky vy jadru jú názor jednotlivých prispievateľov.

Svetlo majáka ukazuje cestu domov ...
Prvá komunálna banka Vám pomáha orientovať sa vo svete financií
a svojimi službami Vás zbavuje každodenných starosti.

BA N K A OBCÍ A NHEST - BANK A V Á ŠH O DOMOVA
- b ežné účty - pre m está a obce - 6,0%
- podnikateľov
- 4,5%
- vklady a výbery sú bez časového a hodnotového obm edzenia
- zabezpečujem e platobný sty k v rám ci Slovenska i z ah ran ičia za nízke p o p latk y
- osobné účty - pre občanov
- 5,5%
- so zabezpečením pravidelných platieb a príjmov
- s okam žitým p rístupom k vloženým prostriedkom
- vkladový ú čet s výpovednou lehotou:
- 1 m esiac
- 12,5%
- 2 m esiace
- 13,5%
- 3 m esiace
- 14,0%
- 6 m esiace
- 15,0%
- 15,5%
- 9 m esiacov
- 12 m esiacov
- 16,5%
- 24 m esiacov
- 17,0%
- 48 m esiacov
- 17,8%
Vkladový ú č et je výhodný pre občanov, podnikateľov i m e stá a obce na výhodné uloženie
dočasne voľných finančných prostriedkov.
vkladové listy:
3 m esiace
- 13,0%
6 m esiacov
- 14,5%
- 15,5%
9 m esiacov
12 m esiacov
- 16,5%

PRVA K O M U N Á L N A B A N K A a . s .

E x p o zitú ra M alacky:
Radlinského 2751
Malacky

PKB

tel: 0703/723 976
fax: 0703/723 977

