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K R O N I K A

M E S T A

S T U P A V A

rok: 1998
Tento zväzok kroniky mesta S T U P A V A
obsahuje 61 strán,slovom šesťdesiat jedna strán.

prednosta MsÚ

primátor mesta

Kronikár: Anastázia Lachkovičová
nar.l.novembra 1932 v Zohore
povolanie: učiteľka
vzdelanie: vysokoškolské
funkciu kronikára vykonáva od 1.1.1992
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1. Úvod.
Do každého nového občianskeho roku vstupujú
ľudia s nádejami.Tak tomu bolo aj na začiatku ro
ka 1998.Rok 1998 bol zaujímavý aj tým,že sa bilan
covalo a hodnotilo.Hodnotila sa úspešnosť štvorroč
ného pôsobenia Mestského zastupiteľstva a primá
tora mesta Stupavy.Tento rok bol veľni náročný.Pri
pravovali sa a i uskutočnili sa parlamentné i komu
nálne voľby,Ekonomická situácia vzhľadom na rozpo
čet mesta bola veľbti náročná. I v týchto podmien
kach bol zabezpečený chod mesta.Pokračovalo sa v
investičnej výstavbe,bytovej výstavbe. Možno hovo
riť, že obyvatelia Stupavy sa učili pomaly skrom
nosti.Skromnosť je nová skutočnosť,ktorú prináša
náš každodenný život.Myslím,že bude potrebná u na
šich obyvateľov ešte pár rokov. Všetei sme si zvy
kali na nutnosť úsporných opatrení.
Občania,ktorí mali kladný vzťah k mestu,v ktorom
žijú,pochopili tieto opatrenia ako nevyhnutné a
rozumné. Rok 1998 bol skúškou schopností,obetavos
ti a vzťahu obyvateľov k svojmu mestu.
2. VERBJNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.
CinnosťMestského zastupiteľstva / MsZ /.
MsZ zasadalo:
Dna 26.februára
a riešilo predaj bytov - informácia Duspama,spol.s
r.o.Bratislava a zmeny termínu podávania daňových
priznaní na daň z nehnuteľnosti pre rok 1998.Zao
beralo sa súhrnom opatrení na zabezpečenie plnenia
rozpočtu mesta a príspevkových organizácií zriade-

Činnosť MsZ
v'
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Kých mestom v roku 1998 so zapracovaním pripomienok
zo stanoviska HK k rozpočtom pre rok 1998,tiež re
konštrukciou budovy MsÚ Stupava - financovaním,vyra
dením osobného motorového vozidla z majetku mesta.
MsZ bolo informované o Expotour Slovakia 98,vyhod
notenie vybavovania sťažností v roku 1997 v podmienkách samosprávy,zhodnotilo činnosť MsÚ a MsP.Oboz
námilo sa s výsledkami kontroly inventarizácie MsKS
a Vaku mesta Stupava.
V roku 1997 obdržal MsÚ Stupava celkove 43 sťaž
ností,podnetov a petícií.Z týchto pracovníci MsÚ a
MsP riešili 39,z toho bolo 6 anonymov.
Dňa 5.marca
bolo mimoriadne zasadanie MsZ,ktoré zvolal primátor
m e s t a . N a zasadnutí bol prerokovaný návrh novely Zá
kona SNR č.369/1990 Zb.o obeenom zriadení v znení
neskorších predpisov.Návrh novelizácie schválila
17.februára 1998 vláda SR.
Dňa 19.marca
bolo druhé mimoriadne zasadnutie MsZ.Vznikali prob
lémy,ktoré museli byť okamžite riešené MsZ ako naj
vyšším orgánom samosprávy.Problémy boli vyvolané po
hybom v legislatíve,alebo legislatívnymi zmenami.
Rokovanie uviedol primátor,ktorý informoval,že v
súvislosti s krátením dotácie štátu na výrobu tep
la o 30 percent vznikol problém,kto uhradí rozdiel
v cene za dodané teplo konečnému spotrebiteľovi,t.j.
domácnostiam bývajúcim v akomkoľvek druhu bytov.Štát
toto finančné vákuum ponechal na riešenie výrobcom
tepla a odberateľom,ktorí majú uzatvoriť do konca
marca t.r. vzájomnú dohodu.Zároveň však zo zákona
zabezpečenie tepla v obci je povinnosťou samosprávy.
Preto boli pozvané všetky subjekty zainteresované

- 5 do tejto problematiky,aby predložili poslancom svoje
návrhy a tí zvážili definitívne riešenie.Prítomní boli
zástupcovia firmy DUSPAMA spol.s r.o.,predstaví telia
Okresného uradu v Malackách,Cevaservis - dodávateľa
tepla,správcu družstevných bytov OSBD Pezinok a budú
ceho prevádzkovateľa tepelného hospodárstva mesta fir
mu Johnson Controls s r.o.Prvá časť rokovania sa skon
čila prijatím uznesenia,že MsZ neschvaľuje zvýšenie
výdavkovej časti rozpočtu o čiastku 1,7 mil.Sk,ktorá
je potrebná na pokrytie schodku medzi kalkulovanou ce
nou tepelnej energie a maximálnou cenou pre domácnosť
a dotáciou zo štátneho rozpočtu na prvý polrok 1998
a požaduje ho urýchlene riešiť na ministerstve finan
cií SP.
V druhej časti rokovania sa poslanci zaoberali prob
lémom realizácie projektu tepelného hospodárstva v sú
vislosti s touto novou situáciou.Kotolňa v Cevaservise
v tomto roku končí s dodávkou tepla pre mesto.Súvisí
to s jej technickým stavom a tiež s tým,že mazut sa
stáva úzkoprofilovaným tovarom.Mesto prijalo modernu
koncepciu riešenia tepelného hospodárstva s tým,že
projekt zrealizuje firma Johnson Controls,ktorá bude
prevádzkovať kotolňu,rozvody a celú technológiu desať
rokov.Firma predložila svoj projekt i spôsob financo
vania prostredníctvom programu EPC / financovanie úvermi založené na návratnosti investícií,úspornosti,
ekológii atd'./.Bol to najzložitejší problém tohto vo
lebného obdobia.
MsZ schválilo Dlhodobý úver z Prvej komunálnej banky,
a.s.pobočka Malacky vo výške 13 mil.Sk na výstavbu
tepelného hospodárstva v meste Stupava a bankovú zá
ruku vo výške 1,5 násobku istiny ďalšou časťou nehnu
teľnosti " Čistiareň odpadových vôd " súp.číslo 1695,
postavenú na pozemkoch p.č.1820/2,1827/18-29,a pozem
ky p.č.1820/2, 1827/18-29 v k.ú.Mást všetko zapísané

na LV Č.2783 na OÚ - odbor katastrálny Malacky.
MsZ konštatovalo,že rozpočet mesta schválený na rok
1998 je vyrovnaný,kde príjmy vlastné sú rozpočtova
né do výšky 39,766 tis.Sk a úverové zdroje z PKB
Malacky na rekonštrukciu teplofikácie vo výške 13
mil.Sk,t.j.celkom 52,766 mil.Sk.
Výdavky su rozpočtované tiež vo výške 52,766 mil.Sk.
Z toho výdavky vyčlenené na samosprávne funkcie a
investičnú výstavbu z vlastných zdrojov sú vo výš
ke 32,266 mil.Sk a 20,5 mil.Sk sú splátky úverov a
úroky,ktoré si mesto zobralo na výstavbu kanalizáie
a rekonštrukciu teplofikácie.Mesto nedisponuje žiad
nymi voľnými zdrojmi,ktoré by mohlo vyčleniť na do
tovanie ceny tepelnej energie pre domácnosti nad rá
mec tých,ktoré sú zo štátneho rozpočtu vyčlenené.
Dňa 30.apríla
MsZ vzalo na vedomie:Vyhodnotenie uznesenia C/2 náklady na rekonštrukciu administratívnej budovy MsÚ
Stupava v roku 1998.
Sshválilo: Rozbor hospodárenia mesta Stupava za rok
1997. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie
Vodárne a kanalizácie Stupava za rok 1997.Rozbor hos^
podárenia MsPTS za rok 1997,tiež Záverečný účet mes
ta Stupava za rok 1997. Odmenu primátorovi mesta za
I.štvrťrok 1998 vo výške 50 percent zo základného
platu,za skutočne odpracované dni odmenu hlavnému
kontrolórovi mesta za I.štvrťrok 1998 vo výške 50 per
cent základného platu,plat primátora mesta v zmysle zá
kona 253/1994 Z.z.s účinnosťou od 1.apríla 1998.
Zmenu funkčného využitia pozemkov pôvodných pare.
č.1063/1,1063/2 v k.ú.Mást na funkčné využitie poly- ;
funkčné plochy vo vzdialenosti 60 m od komunikácie a
zvyšnú časť na individuálnu bytovú výstavbu.Zmenu uzemného plánu sídelného útvaru Stupava na pozemkoch
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pare.č.294/29,294/32 y k.ú.Stupava z funkčného využi
tia pre mestskú zeleň na polyfuukčné plochy.Prevod vla
stníctva bvtov kuptio - predajných zmlúv uzatvorených
medzi Mestom Stupava ako predávajúcim a kupujucimi:
a.Hamšík Jaroslav,2 - izb.byt č.l za 35.426-Sk
b.Manirná Mária, 2 - izb.byt č.2 za 32.414-Sk
c.Kočíšková Alena, 2 - izb.byt č.3 za 35.426-Sk
d.Trokšiarová Libuša, 2 - izb.byt č.4 za 32.414-Sk
e.Štefek Peter, 1 - izb.byt č.18 za 8.860-Sk
f.Suloanová Katarína, 1 - izb.byt ô.8 za 8.860-Sk
g.Suhanská Dáša a manž.,4-izb.byt č.22 za 19.070-Sk
Byty / a.,b.,c./ sú na ul.Zdravotnícke j a /e,,f.,g./
na ul.Hlavne j.
Dňa 2.júla
MsZ vzalo na vedomie: Zvýšenie tarifného platu podľa
bodu 7 Dodatku č.l k poriadku odmeňovania a volených
orgánov mesta patrí zamestnancom od l.jula 1998.
Schválilo:!.Rozbor hospodárenia mesta Stupava ku dňu
31.marca 1998.2.Rozpočtové úpravy a zmeny v rozpočte
mesta od l.júla 1998.3.Pracovný poriadok s pripomien
kami pre zamestnancov mesta Stupava.4.Dodatok č.l k
poriadku odmeňovania pracovníkov mesta a volených or
gánov mesta s pripomienkami.5.Novelizáciu VZN mesta
Stupava č.2/1997 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdu
šia malými zdrojmi znečisťovania na území Stupava.
6.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava č.1/1998
"Trhový poriadok príležitostných trhov na území Mes
ta Stupava.7.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava
č.2/1998 " Trhový poriadok sezónnych príležitostných
trhov na území Mesta Stupava." 8.Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Stupava č.3/1998 "Trhový poriadok
pre ambulantný predaj v Stupave".9.Všeobecné záväzné
nariadenie Mesta Stupava č.4/1998 " Vymedzenie miest
na vylepovanie volebných plagátov pre voľby do NR SR

konané v dňoch 25.a 26.septembra 1998 ".10.Zámenu po
zemkov pare.č.80/1 a 81 o výmere 17 m2 v k.ú.Mást vo
vlastníctve Alojza Baloga a spol.,by tom Stupava,ul.
Hviezdoslavova,za časť pozemku pare.č.299/1 o výmere
17 m2,ktorý je vo vlastníctve mesta Stupava,za účelom
majetkoprávneho vysporiadania chodníka na ul.Hviezdo
slavove j a oplotenia dvora žiadateľa podľa skutočného
užívania,a to bezodplatnou zámenou.11.Zámenu časti po
zemku pare.č.1472/1 časť A2 o výmere 8m2 v k.ú.Stupa
va vo vlastníctve mesta Stupava za časť pozemku pare.
č.1675/34 oast'Al o výmere 17 m2 vo vlastníctve ing.
P.Klačmana a manž.bytom Stupava,užívaný ako časť ko
munikácie Lesná ul.a to bezodplatnou zámenou,prípadne
s doplatením rozdielu vo výmerách.12.Odpredáj časti
pôvodného pozemku pare.č.1016 v k.ú.Mást I.,vyznače
ného v geometrickom pláne fy GEOPROJ Ing.M.Kováča,č.
pl.08-168-25-91 zo dňa 14.11.1991 ako diel 11 o vý
mere 1517 m2,firme Stavmix plus,s r.o.so sídlom v Stu
pave,Železničná 53, za účelom majetkoprávneho vyspo
riadania areálu predajne stavebnín / bývalá obaľovačka / v Máste,za kúpnu cenu 400-Sk/m2. 13.Odpredáj bu
dovy " Tančiareň",súpisné č.405,postavenej na pozem
ku pare.č.970/1 v k.ú.Stupava za kúpnu eenu podľa
znaleckého posudku,t.j.308.345-Sk a pozemku pod tou
to stavbou pare.č.970/1 o výmere 207 m2 za kúpnu ee
nu 500-Sk/m2,t.j.l03.500 Sk a priľahlého pozemku pred
budovou,časť pare.č.970/2 o výmere cca 150m2 za kúp
nu cenu 110 Sk/m2,Vojtechovi Uherovi,bytom Stupava,
Debnáren 3,ktorý je vlastníkom rodinného domu a záh
rady.14.Odmenu primátorovi mesta za II.štvrťrok 1998
vo výške 50 percent základného platu a i hlavnému kon
trolórovi za skutočne odpracované dni.
Poveruje správou príležitostných trhov na území mesta
Stupava svoju príspevkovú organizáciu mesta Mestské
kultúrne stredisko Stupava.

Dna 3.septembra
MsZ vzalo na vedomie informáciu o príprave volieb do
NR SR konaných v dňoch 25. - 26.septembra 1998,referende a komunálnych volieb do orgánov samosprávy ob
cí konaných v dňoch 13.-14.novembra 1998.
Sohválilo:Rozbor hospodárenia Mesta Stupava za I.pol
rok 1998 a Rozbor hospodárenia príspevkových organi
zácií Mesta Stupavy: MsKS,MsPTS,Vodární a kanalizácií
za I.polrok 1998.Zásady a spôsob uverejňovania prís
pevkov v časopise Stupavan počas volebnej kampane do
komunálnych volieb do orgánov samosprávy obcí kona
ných v dňoch 13.-14.11.1998.Miesta na vylepovanie vo
lebných plagátov pre komunálne voľby do orgánov samo
správy obcí:Námestie Slovenského povstania,Nová ul.,
Námestie M.R.Štefánika,Námestie svätej Trojice,ul.
Hlavná pri drogérii a ZŠ,Hviezdoslavovej ul.,Záhu
menské j, Agátové j, Budovateľskej,Kúpeľne j a Zdravot
nícke j.Odpredaj pozemkov vyznačených v geometrickom
pláne firmy AGROGEO GEISSE.Prevod vlastníctva bytov
formou kúpno - predajných zmlúv uzatvorených medzi
Mestom Stupava ako predávajúcim a kupujúcimi:Balážovou Matildou, 2 - izb.byt č.l; Holičovi Jozefovi,
2 - izb.byt č.2; Erdélyiovej Otílii, 2 - izb.byt
č.3 a Škrovanovi Pavlovi, 2 - izb.byt č.4-všetky
byty na ul.Zdravotníckej č.989.Všetky uvedené pre
daje za kúpnu cenu v zmysle platných právnych pred
pisov.Na prislúchajúci pozemok pare.č.195/4 o výme
re 588 m2 sa zriaďuje vecné bremeno.
MsZ odporučilo primátorovi mesta riešiť personálne
obsadenie funkcie náčelníka MsP v súlade so závermi
komisie životného prostredia a bezpečnosti zo dňa
14.júla 1998.
Určuje počet poslancov 25 volených do MsZ Stupava
pre volebné obdobie rokov 1998 - 2002.
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Dňa 6.novembra
MsZ vzalo na vedomie,že Mesto Stupava sa v I.štvrťro
ku 1999 bude riadiť rozpočtovým provizóriom v zmysle
VZN č.3/1997.
Schválilo:Rozbor hospodárenia Mesta Stupava k 30.sep
tembru 1998.Textovú časť " Kroniky Mesta Stupava za
rok 1997" a odmenu kronikárke mesta vo výške 12000Sk. Zásady vybavovania sťažností fyzických osôb a
právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Stu
pava s pripomienkami.Všeobecné záväzné nariadenie č.5
/ 1998 o dani z nehnuteľnosti na rok 1999. Použitie
mestského rozhlasu v rozsahu 15 minút pre každú po
litickú stranu,hnutie,koalíciu politických strán a
politických hnutí,nezávislých kandidátov na poslan
cov MsZ a primátora mesta,ktorí podajú kandidátne lis
tiny,počas volebnej kampane do komunálnych volieb do
orgánov samosprávy obcí,konaných 18.-19.decembra 1998.
Odmenu primátorovi mesta a HK mesta za III.štvrťrok
vo výške 50 °/o základného platu. Vyradenie pultu
centrálnej ochrany v hodnote 230.791 Sk z majetku
mesta a jeho odpredaj za dohodnutú hodnotu 100 tis.
Sk firme MARO-X Stupava s tým,že uvedená firma pre
vezme záväzky mesta voči p.Telekovi.Odpis nevymoži
teľných pohľadávok-nedoplatkov dane z nehnuteľnosti
vo výške 49.250 Sk.Odpis nevymožiteľných pohľadávok nedoplatkov poplatku za predaj alkoholu a tabakových
výrobkov vo výške 44.976 Sk.
MsZ určuje počet poslancov 24 volených do MsZ Stupa
va pre volebné obdobie rokov 1998 - 2002.Volebné ob
vody pre voľby do orgánov samosprávy obcí v počte 6
s tým,že v každom volebnom obvode sa volia 4 poslanci.
Činnosť Mestskej rady
MsR pracovala podľa svojho plánu.
DR3_12^februára MsR sa zaoberala Informáciou o účasti
Mesta Stupava na veľtrhu Rxpotour Slovakia 1998 v Ži
line.Veľtrh Expotour Slovakia 1998 sa koná za účasti
slovenských miest a regiónov a táto účasť napĺňa r'ogan výstavy "Slovensko ako na dlani".Garanciu na poduja

tí a nad expozíciou,organizačným a technickým zabez
pečením prevezme MsKS Stupava v spolupráci s Okres
ným úradom Malacky na základe konzultácií a dohody s OÚ
Malacky.
$R3_17.apríla
MsR sa na svojom zasadnutí zaoberala Rozborom hospo
dárenia príspevkových organizácií mesta a rozborom
hospodárenia mesta za rok 1997,Správou audítora ku
koncoročnej účtovnej uzávierke,Rozpočtom akcie - re
konštrukcia MsÚ,odmenami za I.kvartál,prehodnotením
platu primátora v zmysle zákona 253/94 Z.z.k 31.111.
1998.Riešila otázky s výstavbou kotolne,tiež úver na
rok 1998 a majetkové veci.

D&a_i6íSeptembra
Miština Justín - riaditeľ MsPTS Stupava predložil na
rokovanie Pracovný poriadok zamestnancov MsPTS Stu
pava.Pracovný poriadok obsahoval:Základné ustanove
nia,Pracovný pomer;Praeovnu disciplínu;Pracovný čas
a čas odpočinku;Odmeňovanie; Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci;Starostlivost'o zamestnancov;Náhrada škody;Lehoty na uplatňovanie nárokov,počítané
času,doručovaní e a Záverečné ustanovenia.MsR tento
Pracovný poriadok zamestnancov MsPTS Stupava schváli
la.MsZ tiež schválilo tento Pracovný poriadok.
DRa_22^oktobra
sa v zmysle schváleného harmonogramu zasadaní MsR ko
nalo zasadnutie MsR,na ktorom bola MsR informovaná o
plnení rozpočtu mesta za III.štvrťrok 1998,o Pracovnom
poriadku MsKS,o zásadách vybavovania sťažností.Prero
kovala odmeny primátora mesta a HK za III.štvrťrok
1998 / návrh /,tiež veci majetkové.MsR schvalovala
program zasadnutí MsZ.

Činnosť Mestského úradu

Činnosť '

Koncom mája boli ukončené rekonštrukčné práce na bu
dove MsÚ.V budove bola zavedená nová elektroinštalá
cia,boli urobené počítačové a telefónne siete.Odstrá
nila sa vlhkosť stien,nahodené boli nové omietky,chod
by a priestory boli vymaľované.Na chodbách a v kance
láriách boli položené nové podlahy,v komunikačných
priestoroch boli nainštalované podhľady.Zároveň boli
vykonané úpravy interiéru,ktorý bol doplnený svietid
lami,zrkadlami.Novým nábytkom a svietidlami bola vy
bavená i zasadacia miestnosť úradu.Rekonštrukcia bu
dovy sa týkala len interiéru. S vonkajšími úpravami
sa uvažuje až neskôr s tým,že budove sa prinavráti
pôvodný secesný vzhľad / bola postavená, v roku 1910 /.
Zároveň sa bude riešiť i parkovanie pri budove úradu.
Budovy MsÚ, v minulosti radnice,patrili k najkrajším
svetským stavbám, pretože reprezentovali moc a bo
hatstvo miest.Stupavský MsÚ sa stal dôstojným mies
tom, ktoré reprezentuje naše mesto a jeho obyvateľov.
Stretnutie občanov s primátorom a poslancami
----------------------------------------------Stretnutie
22.apríla sa v Kultúrnom dome v Stupave uskutočnilo
stretnutie občanov s primátorom a poslancami MsZ.Na
stretnutie prišli i hostia z Okresného úradu v Malac
kách.0 dianie v Stupave a o činnosť štátnej správy
prejavilo záujem cca 70 občanov / v čase bol dobrý,
hokejový zápas /.Primátor v úvode informoval občanov
o aktivitách,ktoré mesto ako člen ZMOS-u podporuje
smerom k legislatíve i k štátnej správe.Informoval
o tom,že niektoré opatrenia,novely zákonov vo vzťa
hu k samospráve predkladané parlamentu vládou, sú na
mierené k obmedzovaniu samosprávnych funkcií obcí a
tiež k takému prenosu funkcií a povinností,ktoré obce
vzhľadom na svoje obmedzené možnosti a príjmy nie sú
schopné uniesť.Privítal prednostku OÚ v Malackách

Ing.Antóniu Hruzovu.Prednostka uviedla,že štátna sprá
va má záujem o starosti a problémy občanov i samospráv
a v rámci svojho programu organizuje výjazdy na stret
nutia s občanmi.Sleduje tým overiť si efektívnosť a
kvalitu činnosti a pôsobenia jednotlivých odborov OÚ.
Taktiež mnohé problémy nie sú dostatočne vysvetlené a
občan častokrát adresuje kritiku úradníkom štátnej sprá
vy a možno aj neoprávnene.OÚ funguje poldruha roka a
prichádza čas zhodnotenia jeho pôsobenia i z hľadis
ka spokojnosti obyvateľov okresu.Informovala tiež o
tom,že sa v Malackách stavia nová budova OÚ v objeme
70 mil.Sk pre dvesto pracovníkov úradu.Stretnutia sa
zúčastnili všetci vedúci 16-tich odborov OÚ.Stručne
charakterizovala ich činnosť,kompetencie a predstavi
la prítomných pracovníkov.Prítomný bol aj zástupca
prednostky pán Dobrovodský / ZR8 /.Potom bola adres
ná diskusia.Na záver primátor i prednostka poďakovali
občanom za záujem i za pripomienky týkajúce sa samo
správy a štátnej správy.Prítomní boli so stretnutím
spokojní a rozlúčili sa potleskom.
Po druhýkrát bol do funkcie primátora mesta zvolený
Ing.A.Daráš v Stupave.Získal dôveru občanov a MsZ na
septembrovom zasadnutí sa uznieslo,že pracovníci MsÚ
vypracujú vyhodnotenie volebného obdobia.Toto uvádzam:
Plnenie uznesení MsZ sledovala hlavná kontrolórka/HK/
mesta.Svoj u činnosť riadila podľa plánu kontrolnej
činnosti pre kalendárny rok.Za sledované obdobie HK
predložila 40 materiálov. Z toho bolo 12 stanovísk k
k návrhom rozpočtu,hospodáreniu mesta a organizácií
zriadených mestom a k záverečným účtom mesta.Vykona
la 22 kontrolných previerok zameraných na dodržiava
nie schválených všeobecne záväzných nariadení mesta
/ miestne poplatky,daň z nehnuteľnosti,poskytovanie
dotácií / a na dodržiavanie zákona o rozpočtových pra
vidlách a o obecnom zriadení.Okrem toho boli pravidel
ne od roku 1995 polročne vyhodnocované a MsZ predkla-
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dané správy o stave a úrovni prešetrovania a vybavova
nia sťažností a petícií občanov v podmienkach mestskej
samosprávy.Na každé zasadanie MsZ bol predložený materi
ál kontroly plnenia prijatých uznesení MsZ.Okrem týchto
uloh HK vypracovala aj ďal'šie operatívne materiály:aa-.
pr.Analýzu príjmov a výdavkov mesta za obdobie 1994 1997. Počas volebného obdobia MsZ tvorilo 24 poslancov.
Hospodárenie_mesta
Hospo
Hospodárenie mesta ovplyvňovalo jeho činnosť.K 1.1.
1995 mesto disponovalo nasledovným majetkom: budovami v
hodnote 103,8 mil.Sk,strojmi,inventárom,dopravnými pros
triedkami atd'.v hodnote 3,3 mil.Sk a pozemkami v hodno
te 44 mil.Sk.V roku 1996 boli zriadené príspevkové or
ganizácie mesta: VaK,MsPTS,MsKS,ktorým bol odovzdaný do
správy majetok: pre MsPTS v hodnote 15,3 mil.Sk,pre VaK
v hodnote86,3 mil.Sk a MsKS v hodnote 8,7 mil.Sk.Stav
majetku mesta k 30.septembru 1998 je nasledovný: budovy
a stavby spolu v hodnote 90,1 mil.Sk,stroje,prístroje,
dopravné prostriedky,inventár v hodnote 7,8 mil.Sk a
pozemky v hodnote 74,7 mil.Sk.Majetok spolu:171,7 mil.
Sk.Okrem toho k 50.septembiu 1998 bola hodnota rozpra
covaných investícií v celkovej čiastke 79,6 mil.Sk.
Mesto za uplynulé 4 roky disponovalo nasledovnými zdojmi príjmov /spolu k 30.9.1998/: daňové príjmy z toho
podielové dane fyzických osôb 25,8 mil.Sk,podielove da
ne právnických osôb 5,4 mil.Sk a cestná, daň 2,8 milSk.
Majetkové dane fyzických osôb /daň z nehnuteľnosti/ a
právuických osôb vo výške 13,9 mil.Sk.Ďaľšími príjmami
boli: z prenájmu pozemkov 4 mil.Sk,správne poplatky z
toho poplatky za psov 273 tis.Sk,za užívanie verejné
ho priestranstva 400 tis.Sk,za ubytovacie kapacity
161 tis.Sk,za reklamu 526 tis.Sk,z predaja alkoholu
a tabakových výrobkov 3,3 mil.Sk/ 8 percentná daň /,
za vývoz odpadu 1,25 mil.Sk,poplatky zo vstupného
18 tis.Sk / 5 percentný poplatok z predaných vstupe
niek /,z prevádzky kúpaliska 35 tis.Sk,za znečisťova

nie ovzdušia 68 tis.Sk, z prevádzky pultu centrálnej
ochrany 238 tis.Sk,pri jem z predaja pozemkov 10,4 mil.
Sk. V roku 1995 predstavovali príjmy 54 mil.Sk,v roku
1996 53,8 mil.Sk vrátane uveru z PKB /5,4 mil.Sk/, v
roku 1997 48,4 mil.Sk vrátane uveru z PKB/6,7 mil.Sk/
a dotácie z fondu životného prostredia / 0,6 mil.Sk/
a k 30.septembru 1998 predstavovali príjmy 50,9 mil.
vrátane úveru z PKB / 2,85 mil.Sk/,dotácie z fondu
rozvoja bývania / 8,0 mil.Sk/a úveru na teplofikáciu
/ 13 mil.Sk/.Za sledované obdobie sa príjmy z prevádz
ky skládky odpadu - ukladané na ekologický fond vy
víjali nasledovne: 1995 - 26,6 mil.,1996 - 29,6 mil.
Sk,1997 - 19,5 mil.Sk e k 30.septembru 1998 - 1,9 mil.
Sk.Príjmy za sledované obdobie predstavovali čiastku:
207,3 mil.Sk.
Investičné akcie

Invest

Na výstavbu komunikácií bolo preinvestovaných 5,5 mil.
Sk,oplotenie cintorína 0,68 mil.Sk,výstavba krátkych
vodovodných spojov 3,1 mil.Sk,odvodnenie ulíc Malac
ká a Rímska 0,7 mil.Sk,elektrofikácia ulíc Lesná a
Dzílečkv 1,2 mil.Sk,rekonštrukcia MsSS 0,15 mil.Sk,
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 0,4 mil.Sk,rekon
štrukcia zdravotného strediska 0,24 mil.Sk,rekonštru
kcia budovy MsP 0,19 mil.Sk,rekonštrukcia administra
tívnej budovy MsÚ 2,7 mil.Sk,výstavba kanalizácie na
Dieloch 0,5 mil.Sk,kanalizačná trasa A - Hlavná ulica
a kanalizačná trasa B 30,9 mil.Sk,dostavba ČOV 1,7 mil.
Sk,odkanalizovanie bytovky na Železničnej ulici 0,25mil.Sk,odkúpenie ČOV od ŠM 0,14 mil.Sk - náklady na
kanalizačné stavby spolu 32,7 mil.Sk.Na nákup vozidiel
/ služobné, fekálne,CAK / sa vynaložilo 1,4 mil.Sk.
Náklady na budovanie skládky boli za toto obdobie
20,1 mil.Sk a na dokončenie amfiteátra 0,4 mil.Sk.
Zakúpený bol i kalolis na ČOV v hodnote 0,8 mil.Sk.
Na teplofikáciu mesto vynaložilo 13 mil.Sk a rozvoj
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bývania 8 mil.Sk.Mesto si na investičnú akciu - výs
tavba kanalizácie zobralo úver vo výške 15 mil.Sk v
roku 1996,ktoré boli do roku 1998 preinvestované a
splatilo úverové splátky vo výške 6,25 mil.Sk.Na úrokoch bolo doteraz zaplatených 4,1 mil.Sk.Na výstav
bu teplofikácie si mesto zobralo dlhodobý úver od ro
ku 1998 v celkovej výške 13 mil.Sk,ktorý bol aj vy
čerpaný.Zároveň boli zaplatené úroky z úveru vo výš
ke 0,3 mil.Sk,od roku 1999 bude úver splácaný čiast
kou 1 mil.Sk ročne.Mesto získalo i dotácie v roku
1997 na kanalizáciu vo výške 1 mil.,prestavaných bo
lo 0,6 mil.Sk a dotáciu z FRB v roku 1998 vo výške
9 mil.Sk,k 30.septembru bolo prestavaných 8 mil.Sk.
Mestské stravovacie stredisko
Z dôvodu zabezpečovania stravovania pre prestárlych
občanov mesto zriadilo 1.septembra 1991 MsSS.Na za
čiatku poskytovalo stravu cca 30 občanom,avšak naras
tajúci záujem o tuto formu sociálnej pomoci primal
MsÚ reagovať na rastúci dopyt.V rokoch 1992 -93 sa
pristúpilo k rekonštrukcii zariadenia tak,aby sa tu
mohlo stravovať cca 200 stravníkov.K dnešnému dňu
sa tu stravuje 170 dôchodcov a 25 stravníkov z or
ganizácií.V zariadení pracuje 4,5 pracovnej sily.
Strava sa rozváža 70 občanom,ktorí sú imobilní.Hod
nota jedla je v MsSS 40 Sk za obed.Dôchodcovia pla
tia priemerne za obed 27 Sk,podľa výšky dôchodku.
Finančná norma na nákup surovín,t.j.skutočná hodno
ta pripravovanej stravy u kategórie R je 23 Sk a u
diabetickej 25 Sk.Od začiatku fungovania MsSS až do
30.septembra 1997 dôchodcovia platili len skutočnú
obstarávaciu cenu potravín a všetky náklady spoje
né s prevádzkou hradilo mesto,napr.v roku 1997 to
bolo 711 tis.Sk,Od 1.októbra 1997 sa dôchodcovia
podieľajú na režijných nákladoch v priemere 4 Sk

MsSS

na jeden obed.Cudzí stravníci platia plnú hodnotu
obeda t.j.40 Sk.Jedálne lístky sú vypracované v sú
lade s požiadavkami správnej výživy pre túto vekovú
kategóriu ako i z pohľadu obľúbenosti jedál,ich ka
lorickej a biologickej zostavy a krajových zvyklostí.
Mestský podnik technických služieb
MsPTS vstúpil do roku 1995 ako rozpočtová organizácia
zriadená mestom.V marci t.r.bol charakter organizá
cie zmenený na príspevkovú s poslaním zabezpečovať
výkony a činnosti potrebné pre mesto,vyplývajúce zo
zákona a tiež reagovať na požiadavky a potreby ob
čanov a iných právnych subjektov.Hlavným zameraním
podniku je údržba verejného osvetlenia a mestského
rozhlasu,údržba čistoty verejných priestranstiev a
mestskej zelene,zimná údržba miestnych komunikácií,
vývoz veľkoobjemových kontajnerov,správa skládky/do
30.júna 1997/,dopravné výkony pre potreby mesta,sprá
va cintorínov,vývoz splaškov s príspevkom mesta,roz
voz stravy pre dôchodcov a správa mestského trhovis
ka.Vo vedľajšej - podnikateľskej činnosti sa podnik
zaoberá motorovou dopravou,poskytuje výkony špeci
álnych mechanizmov,pohrebnú službu vrátane prepravy
zosnulých,obchodnou činnosťou,elektroúdržbárskymi
prácami s použitím montážnej plošiny,správou sklád
ky odpadov / od l.júla 1997 /.Od 1.januára 3i995 do
30.septembra 1998 podnik vykonal pre zriaďovateľa
v hlavnej činnosti výkony v hodnote 24,570 mil.Sk.
Z týchto výkonov zriaďovateľ poskytol príspevok na
vývoz splaškov pre občanov Stupavy v objeme 4,212mil.
Sk.Celkový príspevok za sledované obdobie predstavu
je čiastku 21,253 tis.Sk.Výkony MsPTS pre fytické
osoby a iné právne subjekty vo vedľajšej činnosti
predstavujú objem 30,564 mil.Sk.Celkový odvod MsPTS
z prevádzky skládky odpadov Stupava - Žabáreň je

MsPTS
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82 mil.Sk.Toto vyčíslenie príspevku,dotácií,výkonov a
odvodov za dané volebné obdobie popri výkonoch,ktoré
sú viditeľné v samotnom meste stručne charakterizuje
činnosť podniku a zároveň zdôrazňuje jeho opodstatne
nie.Na výkonoch MsPTS Stupava sa za toto obdobie podiela v priemere 48 pracovníkov ročne.
Vodárne a kanalizácie mesta Stupava
Podnik bol zriadený ako verejnoprospešná organizácia,
ktorá zabezpečuje zásobovanie obyvateľstva pitnou a
užitkovou vodou a ochranu životného prostredia - od
vádzanie a čistenie odpadových vôd.Toto zabezpečuje
nepretržitou službou na úseku prevádzky vodovodu: za
bezpečuje výrobu a zásobovanie z lokálneho vodného
zdroja na Budovateľskej ulici.Od roku 1994 výroba vo
dy predstavuje takmer 200 tis.m3.Čiastkovým vodovodom
zásobuje cca 800 obyvateľov mesta.Za 4 roky vykonali
opravy na technologickom zariadení čerpacej stanice,
čím dosiahli vyššiu hospodárnosť prevádzky;bola vyko
naná údržba ochranného pásma vodného zdroja.V súčas
nosti sa pripravuje PD na výstavbu vodovodného krát
keho spoja na Bezručovej ulici.Na úseku odvádzania a
čistenia odpadových vôd zabezpečujú odkanalizovanie
domácností,v ktorých žije cca 5200 obyvateľov mesta
a taktiež čistenie odpadových vôd od ostatných pro
ducentov z časti mesta,kde nie je vybudovaná kanali
zácia.Od roku 1994 vzrástol počet obyvateľov využíva
júcich odkanalizovanie z 3480 na 5200 v roku 1998.Za
predmetné obdobie bolo vyčistených 1 246 470 m3 od
padových vôd.Bolo vykonané rozšírenie biologického
stupňa COV v hodnote 11,2 mil.Sk.
Kanalizačná sieť od roku 1994 bola vybudovaná na uli
ciach: Devínska cesta,Záhumenská,Hlavná /po DD/,Škol
ská,časť Mariánskej,M.Benku,Na Dieloch,Železničná a
pred odovzdaním do prevádzky je samostatná kanalizač-

VaK

- 19 -

3% stoka z Kolónie / Mierová ul./ na mestskú &0V.0d ro

ku 1994 bola verejná kanalizačná sieť vybudovaná za viac
ako 30 mil.Sk a to výlučne z rozpočtu mesta t.j.bez do
tácie zo štátneho rozpočtu.
Mestská polícia

MsP

V roku 1994 pracovalo v MsP v Stupave 8 členov.Plnili
úlohy podľa Organizačného poriadku,v ktorom boli zakot
vené úlohy,povinnosti a oprávnenia,vyplývajúce zo záko
na 564/91 Zb. rozšírené o požiadavky mesta.MsP zabezpe
čovala dodržiavanie verejného poriadku,VZN mesta,ochra
nu osôb a majetku,ako obecného,tak i súkromného.V tom
čase bolo pokrytých službami 18 hodín denne.Od 1.janu
ára 1995 získala MsP zákonom oprávnenie objasňovať prie
stupky.Ich počet je z roka na rok vyšší.Kým v roku 1994
riešila 195 priestupkov,v roku 1997 riešila na mieste
155 a d'aľších 145 objasňovala.V roku 1994 zasahovala v 4.^
404 prípadoch,v roku 1997 už v 616. Policajnému zboru
SR bolo postúpených v roku 1994 158 prípadov s 23 pácha
teľmi,v roku 1997 to bolo 145 prípadov s 25 páchateľmi.
V roku 1997 zaevidovala 41 dopravných nehôd. Od l.mája
1996 zabezpečovala nepretržitú 24 hodinovú službu. V
tom čase bola zriadená prevádzka PC0,kde bolo potreb
né zabezpečiť 24 hodín hliadku.Počet členov sa zvýšil
na 9 policajtov a 4 operátorov PCO.Počet chránených ob
jektov bol nižší ako predbežný dopyt o takúto službu.
Počas uvedeného obdobia,ako i pred ním,spolupracovala
MsP s Obvodným oddelením PZ Zohor,neskôr Stupava,s pro
fesionálnym i dobrovoľným Požiarnym zborom,ako i s mes
tskými a obecnými políciami okolitých miest a obcí.
Obvodné oddelenie PZ SR v Stupave

Obv.odd.Iľ

Po 22.rokoch po neúnavnom a neustálom záujme predsta
viteľov mesta,bolo 13.februára 1998 opäť slávnostne

Š''
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otvorené obvodné oddelenie PZ SR v Stupave.Po roku 1989
patrilo medzi priority MsZ a primátora presadiť,aby bolo
v Stupave zriadené oddelenie s dostatočným počtom prís
lušníkov,ktorí by zabezpečili poriadok a bezpečnosť v
našom meste.Po vzniku okresu Malacky sa stala Stupava
druhým mestom okresu a bol tu už obojstranný záujem,
aby sa oddelenie zriadilo.Služobný obvod stupavského
oddelenia siaha od Borinky - Košariská až po Suchohrad,
čo je vzdialenost'cca 65 km,ďalej sem patria: Plavecký
Štvrtok, Lozorno, Vysoká pri Morave, Zohor, Marianka.
Dobré pre Stupavu je to,že sú tu,že ich hliadky je vi
dieť - pešia hliadka cez deň,kontrolná činnosť v noci
a i v sobotu,pri nákupoch občanmi.Zriadenie policajné
ho oddelenia v Stupave je dôkazom toho, že nadriadené
orgány venujú pozornosť rastúcej kriminalite a trestnej
činnostm.
Voľby do NR SR

Voľby do NR

Mesto Stupava - MsÚ Stupava, v zmysle zákona NR SR č.
187/1998 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
80/1990 Zb.o voľbách do SNR v znení neskorších pred
pisov a o zmene a doplnení ďaľších zákonov a rozhod
nutia č.199/1998 Z.z.o vyhlásení volieb do NR SR,oz
námili,že 1./Voľby do NR SR sa budú konat'dňa 25.sep
tembra 1998 v čase od 14.hod.do 22.hod.;dňa 26.sep
tembra 1998 v čase od 7.hod.do 14.hod.
2./ Miestom konania volieb v okrsku č.l je: MsÚ Stupa
va pre voličov bývajúcich v ul.Družstevná,Duklianská,
F.Kôstku,Jilemnického,Kalinčiakova,Lesná,Malacká,nám.
SP,Nová,Obora,Pažitná,Poľná,Pri artézskej studni,Rím
ska,SNP.
3./ V okrsku č.2: ZUŠ pre voličov bývajúcich v ul.:
Debnáreň,DD,Hlavná, nám.M.R.Štefánika,Kalvársko,Slo
venská,nám.sv.Trojice,Park,Pri borníku.

^
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4./ V okrsku č.3: MŠ,ul.J.Kráľa pre voličov bývajúcich
v ul.:Bezručova,Bitúnková,Budovateľská,Keltská,Krížna,
Marcheggska,Pri majeri,Pri potoku,S.CHalúpku,Zemanská.
5./ V okrsku č.4: Klub dôchodcov pre voličov bývajú
cich v ul.:Agátová,Bernolákova,Cementárenská,Dlhá,J.
Kráľa,Kukučínova,Kúpeľná,Lipová,Mierová,Robotnícka,
Sládkovičova,Továrenská,Vajánskeho,Veterná,Wolkerova,
Záhradná,Žabárňa.
6./ V okrsku č.5: ZŠ pre voličov z ul.: Cintorínska,
Karpatská,Krátka,Malý Háj,Marianska,Mlynská,M.Benku,
Na dieloch, Pod Kremenicou,Ružová,školská,Vinohrad
ská,Zdravotnícka.
7./ V okrsku č.6: Osobitná škola pre voličov v ul.:
Bottova,Devívska cesta,Dolná,Hollého,Hviezdoslavova,
Štúrova,Záhumenská,Železničná,VÚ.
Na MsÚ v kancelárii č.3 sa viedli stále zoznamy voli
čov.Občanov,ktorí zo zdravotných dôvodov nemohli sa
dostaviť k voľbám do príslušného volebného okrsku
a boli náhlásení na MsÚ,navštívili členovia volebnej
komisie s urnou.
Občania - voliči boli dostatočne informovaní cestou
mestského rozhlasu,časopisu Stupavan.
Výsledky parlamentných volieb v Stupave:
Zapísaných voličov bolo spolu 6245.Vydaných bolo cel
kom 5212 obálok,odovzdaných bolo 5210 obálok.Platných
hlasov bolo celkom 5184.
Výsledky politických strán a hnutí,ktoré voliči v Stu
pave volili / počet hlasov /: HZDS - 966,NaS - 3,
SMK - 15,NSK - 6l,B-RRS - 7,S0P - 413,SDK - 1979,
SNS - 470,NEI - 19,S1/4S - 11,HTC - 5.SDĽ - 1029,
KSS - l6l,JSP - 2,ZRS -37,SNJ - 6.Na voľbách sa zúčast
nilo 83,45 percent voličov.Poradie najúspešnejších strán:
/ údaj v percentách / SDK - 38,17,SDĽ - 19,84,HZDS - 18,6,SNS - 9,06, SOP - 7,96.

Referendum

Referendum

Rozhodnutie vlády SR, vykonávajúcej niektoré oprávnenia
prezidenta SR,z 18.augusta 1998 o vyhlásení referenda
Cl.l Vláda SR vykonávajúca podľa čl.105 ods.l Ústavy
SR niektoré oprávnenia prezidenta SR,na základe petície
občanov prijatej 13.augusta 1998 podľa čl. 95 a čl.102
písm.m/Ústavy SR vyhlasuje referendum o otázkaiSíe za
to,aby NR SR prijala ústavný zákon,ktorýmmsa zakáže pri
vatizácia týchto strategických podnikov /uvádzajú sa
podniky/ - ÁNO - NIE.Referendum sa vykonalo v dni vo
lieb.Referendum pre nízku účasť voličov nesplnilo svoj
ciel' a preto píšem o ňom len stručne.
Komunálne voľby

Komunálne
voľby

V zmysle § 16 ods.7 a § 21 ods.21 zákona NR SR č.
233/1998 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR ô.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niek
torých zákonov,Mesto Stupava oznámilo potrebné údaje:
počet obyvateľov Stupavy:8 176,počet voličov 6 308. Počet obyv.
Výsledky komunálnych volieb 1998 - Stupava
Výsledky volieb do Mestského zastupiteľstva a primá
tora mesta Stupava,ktoré sa konali v dňoch 18.- 19.
decembra 1998.Počet volebných obvodov 6,počet voleb
ných okrskov 6 / viď voľby do NR SR /,počet osôb za
písaných do zoznamov voličov: 6228,počet voličov,kto
rým boli vydané obálky: 2977,počet odovzdaných obá
lok: 2977,počet platných hlasovacích lístkov odov
zdaných pre voľby: 2874,počet poslancov,ktorý sa mal
zvoliť: 24,počet zvolených poslancov: 24,počet plat
ných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby:
2922.Volieb sa zúčastnilo 47,8 percent oprávnených
voličov.
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Mená kandidátov,ktorí boli zvolení za poslancov podľa
volebných obvodov,podľa počtu získaných platných hla
sov / prví štyria s najvyšším počtom získaných hlasov/
meno:
politic.strana,
počet hlasov:
hnutie,koalícia:
Volebný obvod č.l
250
l.Ján Beleš,Ing.
S0P,SDĽ
2.Alena Hricová
S0P,SDĽ
200
3.Milan Gramblička,PaedDr S0P,SDĽ
193
KDH,DÚ,DS
4.Ľuboš Ivica,Ing.
179
Volebný obvod č.2
S0P,SDĽ
136
1.Pavel Slezák
HZDS,SNS
2.Ján Borák
123
108
3.Jaroslav Majtan,Ing. S0P,SDĽ
4.Ivan Horn
KSS
107
Volebný obvod č.3
1.Vojtech Erdélyi,MUDr . S0P,SDĽ
263
161
S0P,SDĽ
2.Miroslav Puškáč
3.Vladimír Valachovič KDH,Dá,DS
155
KDH,DÚ,DS
4.Pavel Kubíček
151
Volebný obvod č.4
KDH,DÚ,DS
l.Ján Valachovič
237
HZDS,SNS
2.Gustáv Beleš
198
3.Róbert Kazarka,MVDr S0P,SDĽ
197
4.Ladislav Pšenko
S0P,SDĽ
165
Volebný obvod č.5
HZDS,SNS
1.Jozef Ukropec,Ing.
193
HZDS,SNS
170
2.Milan Daráš
3.Mária CHaloupková,PhDr.SOP,SDĽ
155
HZDS,SNS
4.Zlatica Hasonová
151
Volebný obvod č.6
KDH,DÚ,DS
1.Ľubomír Žiak,Ing.
287
KDH,DÚ,DS
250
2.Jozef Blažek,Ing.
241
S0P,SDĽ
3.Mária Stríbrnská
228
4.Radoslav Draškovič,Ing. S0P,SDĽ
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Poradie politických subjektov podľa úspešnosti vo
voľbách - podľa počtu poslancov:
1.koalícia Strana občianskeho porozumenia a Strana
demokratickej ľavice: 12 poslancov
2.koalícia Kresťansko demokratické hnutie,Demokra
tická únia,Demokratická strana: 6 poslancov
3.koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a Slonenská národná strana: 5 poslancov
4.Komunistická strana Slovenska: 1 poslanec.
Výsledky volieb primátora mesta
Za primátora mesta bol zvolený Ing.Anton Daráš,ne
závislý kandidát,s počtom hlasov: 1115.
Poradie d'aľších kandidátov:
Pavel Slezák,koalícia S0P,SDIľ: 534 hlasov
Ing.Jozef Ukropec,koalícia HZDS,SNS:515 hlasov
Ján Valachovič,koalícia DÚ,DS: 479 hlasov
PhDr.Miroslav Suchý,nezávislý kandidát: 279 hlasov.
Cinnosťpolitických strán a hnutí

Politické stra
ky g hnutia
Medzi politickými stranami a hnutiami počas minu^
lých rokov neprichádzalo k žiadnym roztržkám a ani
počas volebnej kampane,uvediem v tejto časti hlav
né črty ich volebného programu.
Volebný program ZO KSS Stupava
ZO KSS
Volebné heslo:"0bčania Stupavy sú rovnocenní!"
Podporíme ekonomické aktivity výrobných a obchodných
spoločností a podnikateľov,ktoré naplnia mestský roz
počet pre spoločný a rovnaký úžitok,ktoré prinesú
d'aľšie podnikateľské možnosti a pracovné príležitos
ti.Pričiníme sa o ochranu spoločného a súkromného ma
jetku Stupavčanov,zvýšenie osobnej bezpečnosti obča
nov.Podporíme ekologické opatrenia,d'aľšie rozširova
nie vodovodnej a kanalizačnej siete,opravu a rekon
štrukciu komunikácií - ciest i chodníkov.Budeme po
žadovať vybudovanie zariadení pre športovú a rekre-
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ačnú aktivitu občanov s cieľom vybudovať "Areál zdravia"
pre všetky vekové kategórie občanov.Navrhneme urbanis
tické - architektonické,obchodné,dopravné,parkovacie
a sociálne riešnie mesta s cieľom chrániť zdravie a ži
voty občanov!
Volebný program Hnutie za demokratické Slovensko a
HZDS a SNS
Slovenská národná strana
-------------------------- Vážime si morálne,duchovné
a kresťanské hodnoty nášho mesta,rešpektujeme jeho
historické a súčasné postavenie.Sme povďační za de
dičstvo,ktoré nám zanechali generácie našich predkov
a zároveň sme zodpovední za jeho zveľaďovanie a za
bezpečovanie plnohodnotného života v Stupave.V pl
nom rozsahu si uvedomujeme,že zabezpečovanie samo
správnych funkcií v súčasnej etape je vysoko nároč
né,najmä preto,že Stupava zápasí s nedostatkom pros
triedkov v rozpočte mesta na pokrytie rozvojových úloh.Po rokoch finančného hodovania kedy bolo vďaka
jedovatému nádoru ležiacemu na západnom okraji náš
ho mesta - mestskej skládke dosť prostriedkov aj na
neproduktívne prerozdeľovanie,dostali sme sa do eta
py,kedy bude nutné dôkladne premyslieť na aké účely
sa použijú finančné zdroje.Sme toho názoru,že prvora-'ľdou úlohou novovytvorených samosprávnych orgánov,kto
ré vzídu z nadchádzajúcich komunálnych volieb bude
kvalifikovane prehodnotiť hospodárenie s majetkom
mesta i efektívnost'a hospodárnosť vynakladaných fi
nančných zdrojov.Bude potrebné koncepčne doriešiť
ďaľšie smerovanie rozvojových úloh nášho mesta.
Budeme rešpektovať historické,duchovné a morálne hod
noty nášho mesta a presadzovať ich zachovávanie a pre
sadzovanie do samosprávnych činností.Budeme vytvárať
podmienky pre všestranný rozvoj osobností občanov
z hľadiska plnohodnotného uplatnenia vo verejnom ži
vote aj s cieľom prehlbovania vzťahu občanov k demo
kratickým tradíciam slovenského národa.Budeme napo-
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máhať ozdraveniu systému vzdelanosti pre našich mla
dých spoluobčanov tak,aby nehľadali vzdelanie mimo <*
nášho mesta,aby sa ďalej rozvíjalo vzdelávanie ta
kou formou ako je 8 - ročné gymnázium v Stupave s
rozšírením výučby cudzích jazykov,založené v roku
1998/99.CHceme riešiť humanizáciu dopravného pros
tredia v Stupave,vrátane parkovania nákladnej dop
ravy.Aktívne sa budeme podielať na zabezpečení och
rany občanov,ich rodín a majetku.Budeme presadzovať
ekologické prostredie v našom meste a jeho okolí.
Pripustíme len také ekologické riešenie na mestskej
skládke,ktoré dlhodobo zabezpečí zdravé životné pro
stredie.Doriešime systém vodovodnej a kanalizačnej
siete vtátane rekonštrukcie prípravovne pitnej vody.
Výstavbu kanalizácie nasmerujeme tam,kde si to vyža
dujú nevyhnutné záujmy občanov a ekológia mesta.Vyt
voríme priestor pre realizáciu komunálnej a indivi
duálnej bytovej výstavby.Zabezpečíme majetkoprávne
dousporiadanie pozemkov pod komunálnymi bytmi a urýchlime odpredaj bytov do osobného vlastníctva.V
oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti bu
deme udržiavať dosiahnutý stupeň ich rozvoja.Prehod
notíme prepojenie príspevkových organizácií na roz
počet mesta tak,aby pre účely zabezpečovania služieb
v prospech mesta a jeho občanov bol v plnej miere
využívaný zverený majetok a nie dotácie rozpočtu.
Aktívne budeme podporovať rozvoj mestských a mimomestských podnikateľských aktivít za účelom vytvo
renia a podpory nových pracovných miest pre občanov.
Volebné oslovenie koalície politických strán a hnutia
KDH,DÚ a DS
,
KDH,DÚ,DS
----------- pred voličov predkladajú svoj program
iba heslovite: pokračovanie vo výstavbe kanalizač
nej siete,doriešiť dopravný obchvat mesta Stupava a
zlepšiť tak ekológiu nášho prostredia,postaviť úpravovňu vody na novom vodnom zdroji pitnej vody,čím
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sa zvýši kapacita mestskej vodovodnej siete p r o t i 
drogový program,zvýšiť bezpečnosť občanov,venovať
väčšiu pozornosť ochrane majetku fyzických a práv
nických osôb,venovať pozornosť mládeži,systematicky
rozvíjať sociálny program,väčšiu starostlivosť ve
novať dôchodcom.
Volebné oslovenie koalície Strany občianského poro- S0P,SDĽ
zumenia a Strany demokratickej ľavice
Našou základnou programovou filozofiou je úcta k ob
čanom mesta,úcta k majetku mesta,prosperujúca súčas
nosť a zodpovednosť pred budúcnosťou Stupavy.Mesto
ako živý organizmus to sú predovšetkým ľudia a ich
spokojnosť,alebo nespokojnosť s životom v ňom.Mesto
sú aj pracovné príležitosti,možnosti pre podnikanie,
bezpečný a pokojný život,možnosti bývania,kvalitné
školy,detské ihriská,fungujúce zdravotné služby,sta
rostlivosť o sociálne odkázaných dôchodcov a chorých.
Mesto je aj bohatý kultúrny a spoločenský život,mož
nosti športovania a rekreácie.Mesto je v neposlednom
rade kvalitné životné prostredie,jeho ochrana pre nás
a pre buduce generácie.
Je na jednotlivých členoch strán a hnutí,aby si vy
týčené ciele po voľbách vzali za svoje a tak ukázali
životaschopnosť strany a hnutia.
Činnosť cirkví

Činnosť cirkví

V Stupave rímsko - katolícka cirkev prežíva mnohé krás
ne duchovné okamihy.Rozširuje sa ružencové bratstvo.
Tvoria ho duchovne zjednotení veriaci s úmyslom pro
siť a uctievať Pannu Máriu,zvláštnou úctou v jej ru
ženci.13 ružencových skupín je pripojených k Domini
kánskej reholi.Mnohé členky " Ruží " sa zapojilo do
Nepretržitej modlitbovej reťaze za duchovnú obnovu
k veľkému jubileu roku 2000.Všetky zapojené modlit
bové skupiny sa v Stupave modlia každého 2.a3.,tiež
15.al6.v mesiaci do roku 2000.
V rámci medzinárodného festivalu chrámových zborov
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Ad una corda,ktorého druhý ročník sa už tradične konal
v Pezinku,si Stupavčania vypočuli koncert v podaní zboAdoremus z Vrábľov.Tento celoslovenský zbor účinkuje
pod vedením profesora D.Billa a svojou interpretáciou
patrí bezpochyby medzi najlepšie slovenské zbory.Fes
tival sa konal pod záštitou Združenia Ad una corda v
spolupráci s mestom Pezinok a organizáciou Pax CHristi Slovakia,sa týmto zaradil medzi významné podujatia
venované chrámovej hudbe na Slovensku.Stupava sa sta
la jedným z hostiteľských miest festivalových koncer
tov a to vďaka podpore mesta Stupava tomuto podujatiu.
Všestrannú podporu pri organizovaní koncertu poskytol
Farský úrad.
V sobotu 6.júna sa konala vo farskom kostole slávnos
tná svätá omša s udeľovaním sviatosti birmovania.Na
prijatie sviatosti sa pripravilo 150 birmovancov.
Svätú omšu celebroval a sviatosť udelil J.E.PhLic.
Vladimír Filo,pomocný biskup bratislavsko - trnav
skej arcidiecézy.
Novokňaz zo Stupavy
Novokňaz
Dostala som oznámenie od svojho bývalého žiaka:
" S radosťou Vám oznamujem,že v sobotu 27.júna
1998 o 11.hodine mi bude udelená v dominikánskom
kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach
SVIATOSŤ* KŇAZSTVA vkladaním rúk a konsekračnou
modlitbou arcibiskupa mons.Alojza Tkáča.Za túto
milosť poďakujem slávením PRIMIČNEJ svätej omše
v nedeľu 5.júla 1998 o 10.hod.vo farskom kosto
le sv.Štefana v Stupave Brat Marek Mária Martin
Jurčo dominikán
Stupava,Hlavná 998/66 "
Hovorí sa:" Pokoj domu tomu,lebo dal ľuďom kňa
za." 5.júla bol v Stupave veľký sviatok.

Obyvatelia Stupavy po dlhých 38 rokoch zažili sláve
nie primičnej svätej omše stupavského novokňaza,domi^
nikána otca Mareka Jurču.Slávnosť oslovila stupavských
i mástskych veriacich i ostatných občanov mesta ako
potvrdenie i dokaz toho,že kňazské poslanie a povo
lanie našlo odozvu i medzi našimi mladými ľuďmi.Ako
bolo povedané v kázni i v príhovoroch po toľkých de
saťročiach zásluhou vdp.Felixa Mikulu,farára - deka
na stupavského,kňazské povolanie oslovilo postupne
päť mladých mužov,prvý z nich brat Marek Jurčo v ne
deľu 5.júla na sviatok vierozvestcov sv.Cyrila a sv.
Metoda ďakoval slávením primičnej svätej omše.Stu
pavskí veriaci doteraz očakávali kňazov - správcov
farnosti.Teraz "vysielame"Stupavčana,mladého člove
ka,ktorý vyrastal medzi priateľni,príbuznými,vo far
skom spoločenstve,aby išiel sám,svojou cestou medzi
" cudzích ",aby sa stal ich kňazom a duchovným otcom.
Mnohí prítomní prežívali túto udalosť spolu s rodič
mi,ako rozlúčku so synom,ktorého čaká veľká cesta a
životný údel,ktorý si vybral ako štýl života i ži
votné krédo.Osobitným posolstvom s hlbokými úvaha
mi o zmysle ľudského života bola kázeň prednesená
kňazom Irenejom Ciuttim.Myšlienky o životnom štýle
lásky k blížnemu,ako najvyššej hodnoty života,boli
pôsobivým a presvedčivým vyznaním.Primičná svätá
omša bola dôstojnou udalosťou cirkevného i spoločen
ského života mesta.Okrem zástupcov veriacich vyjad
ril svoju radosť,podporu i úctu novokňazovi v mene
občanov mesta i primátor.Na záver sv.omše novokňaz
poďakoval rodičom,priateľom i všetkým farníkom za
podporu a prítomným udelil novokňazské požehnanie.
V stredu 8.júla prijal novokňaza Mareka Martina
Jurču,jeho rodičov a vdp.F.Mikulu primátor mesta.
Slávnosť sa konala v obradnej sieni MsÚ ako podu-
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jatie aktívu pre občianske záležitosti.Po krátkom
kulturnom programe primátor ocenil zmysel i výz
nam kňazského povolania a podčiarkol výnimočnosť
tejto udalosti vzhľadom na skoro štyridsať rokov,
ktoré uplynuli od poslednej vysviacky kňaza zo
Stupavy.Po príhovore sa prítomní zapísali do Pa
mätnej knihy mesta Stupava a primátor odovzdal
Marekovi Jurčovi dar a kyticu kvetov jeho mame.
V neformálnom rozhovore rodičia novokňaza ocenili
obrovskú a nezištnú pomoc od občanov i predstavi
teľov mesta pri zabezpečení slávnostnej primičnej
omše.Vdp.Mikula zdôraznil,že nie všade panujú dob
ré vzájomné vzťahy medzi predstaviteľní samosprá
vy a farského úradu a vysoko ocenil všestrannú pod
poru mesta prejavovanú stupavskej farnosti a to
nielen pri tejto udalosti,ale pri riešení každo
denných problémov.
Novokňaz Marek M.Jurčo a rodičia cestou časopisu
Stupav8n všetkým takto poďakoval:" Z úprimného srd
ca a s veľkou radosťou, srdečne ďakujeme všetkým
známym i neznámym priateľom,ktorí nám pomohli pri
príprave slávnostnej primičnej svätej omše.Pamätá
me na nich vo svojich modlitbách."
Vdp.Emil Pribyl
---------------- narodil sa 6.januára v Kuklové.Ako
kaplán prišiel do Stupavy v máji roku 1954.V marci
roku 1955 sa ako mladý 35 - ročný muž stal stupav
ským farárom.Ľudí si získal svojou veselou,milou a
dobrosrdečnou povahou.Tohto urasteného,vysokého a
charizmatického farára milovali mladí i starí.Ve
riaci zo Stupavy,Mástu a Borinky napriek neľah
kým 50 - tym rokom v hojnom počte navštevovali
bohoslužby.Mášťania na jeho pamiatku umiestnili
na hlavnom kríži na cintoríne v Máste jeho foto-
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grafiu.V roku 1994,pri príležitosti 725.výročia prvej
písomnej správy o Stupave,bola vdp.Pribylovi In memo
riam udelená pamätná plaketa.Vdp.F.Mikula slúži každý
rok za neho svätú omšu.Vďační veriaci ho v dobrom a
s láskou spomínajú v Stupave.
Vdp.F.Mikula tiež patrí medzi dobrých kňazov.Na sväté
omše,udeľovania sviatostí prichádza mnoho ľudí.Na so
botňajších sv.omšiach spievajú deti z detského súboru.
Počas celého roka je vidieť systematickú prácu vdp.
farára s mládežou,mladými rodinami a i starší si od
nášajú z kostola domov požehnanie a povzbudivé slová
Domáce i zahraničné návštevy

Návštevy

Návšteva ministra kultury
---------------------------. V nedeľu 16.augusta zaví
tal do Stupavy minister kultúry SR pán Ivan Hudec so
sprievodom poslancov za HZDS.Po zastávkach v Malac
kách a Veľkých Levároch,v Stupave navštívili Domov
dôchodcov,hodové slávnosti pri Kultúrnom dome a na
nádvorí mestskej knižnice.Ministra privítal primátor
mesta,ktorý okrem iného poďakoval za finančnú pomoc
pri rekonštrukcii múzea Ferdiša Kôstku a reštaurova
ní sôch svätého Jána Nepomuckého,ktorú ministerstvo
poskytlo mesiru prostredníctvom fondu Pro Slovakia.
Stupava na veľtrhu KXPOTOUR 1998
Mesto Stupava sa prezentovalo na medzinárodnom veľ
trhu turistického ruchu Expotour Slovakia 1998 v Ži
line.V dňoch 12.-15.marca sa tu prezentovalo okolo
650 vystavovateľov zo Slovenska i zahraničia.Zastú
pené boli veľké cestovné kancelárie,firmy poskytujú
ce sprievodné služby,kúpele a predovšetkým regióny
a mestá SR.Naše mesto vystavovalo v rámci Bratislav
ského kraja v expozícii okres Malacky.Možno povedať,
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že sme zastupovali okres,pretože expozícia pozostá
vala z prezentácie Stupavy,Záhorskej Bystrice a Marianky.Najbližšie okolie Stupavy priam evokuje myš
lienku,že treba v tomto smere združiť úsilie a vyt
voriť lokálne združenie pre turistický ruch,tak ako
je tomu i v iných mestách a obciach.Máme čo ponúk
nuť, že tu je záujem práve preto,že sme tak blízko
Bratislavy,len chýba účinná reklama a kompletná po
nuka toho,čo turisti môžu u nás vidieť a ako sa do
kážeme o nich postarať.Na veľtrhu sme obstáli veľ
mi dobre.Vysoká návštevnosť odbornej i laickej ve
rejnosti potvrdila kvalitu veľtrhu.Máme veľké šan
ce presadiť sa v turistickom a cestovnom ruchu a
to práve svojim vidieckym charakterom.CHýbajú nám
drobní remeselníci,výrobcovia suvenírov a upomien
kových predmetov.Veselá muzika sa bez nároku zúčas
tnila / bez honoráru / slávnostného otvorenia výstavy,
organizátori si ju priam vyžiadali,vytvorila prí
jemnú atmosféru výstavy.Prípravu expozície a účasť
na veľtrhu zabezpečovalo MsKS Stupava.Účasť na výs
tave financovalo mesto Stupava za finančnej podpory
Krajského úradu Bratislava a skutočne výdatnej po
moci Okresného úradu v Malackách.Finančne prispeli
aj Park hotel a HotelSStupava - kongrescentrum,firFamix Stupava a Kníhtlač Gerthofer Zohor.
Rada Združenia miest a obcí Záhorskej oblasti /ZOZO/
Dna 13.marca zasadala v Skalici rada ZOZO,ktorá hod
notila svoju činnosť a programové zameranie od VII.
snemu.Kladne hodnotila aktivitu poskytovať členským
obciam a mestám konzultačno-poradenskú službu pros
tredníctvom odborných seminárov a výmenou skúseností.
Významným prvkom činnosti rady je takmer ročná ini
ciatíva s dlhodobým horizontom spolupráce i integrá-

ZOZO
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cie Záhoria s Dolným Rakúskom a Južnou Moravou ako
predpokladu pre budúci Euroregičn.Pozitívne sa hod
notila spolupráca so štátnou správou.Mesto Stupava
je členom ZOZO a prostredníctvom primátora mesta
sa snaží účinne podielať na rozvoji jej činnosti
a presadzovaní jej aktivít.
3. PRIEMYSEL A SLUŽBY
Priemysel
^
g služby
Každým rokom pribúdajú nové služby občanom:
AVET - MONETA,Stupava,Marcheggská 2 ponúka: tele
vízory, videá,audio systémy,chladničky,mrazničky,
práčky,umývačky,mikrovlnné rúry a drobné elektro
spotrebiče so záručnou dobou 1-4 roky.
Július JEŽÍK,ul.Mierová 3 ponúka: tesárske,stavebné,
pokrývačské a stolárske práce.
Moza štúdio FILMUJE svadby,oslavy,stužkové,firem
né prezentácie.
TOMMY predajňa detského tovaru,ul.Záhumenská 1 po
núka kočíky,chodítka,vysoké stoličky,postielky,oh
rádky,detskú kozmetiku,kojenecký a detský textil,
obuv,hračky,fľaše,cumlíky,plienky a ostatný detský
tovar.
Občania využívajú Inzertné noviny - reklamno - in
zertný mesačník,prílohu Stupavana.
Prvá stavebná sporiteľňa v Stupave
19.januára oficiálne začalo fungovať obchodné zas
túpenie Prvej stavebnej sporiteľne.Za účasti Ing.
Ripkovej regionálnej riaditeľky a Ing.Zemana,zás
tupcu riaditeľa odbytu bola otvorená kancelária
stavebnej sporiteľne v budove Arttepu na Hlavnej
ulici.Cieľom sporiteľne je napomôcť rozvoju býva
nia a umožniť stavebníkom stavať za výhodných pod
mienok, či už je to formou zvýhodnenia sporenia pré
miou,alebo formou úverov.Inštitúcia je svojimi služ
bami bližšie k zákazníkovi.
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Slovenská poisťovňa: V rámci skvalitnenia služieb
občanom - poistencom Slovenskej poisťovne a.s.po
bočka v Pezinku zriadila zastupiteľstvo poisťovne
v Kultúrnom dome v Stupave.Stanovala úradné hodi
ny.I toto rozšírenie služieb prispelo k spokojnos
ti občanov.
Od 1.januára 1998 rozširuje Slovenská pošta,š.p.
službu Prioritné zásielky o doplnkovú službu"Doporučene".Pre podávateľa to znamená potvrdenie o
podaní zásielky a uprednostenie pri preprave.
4.POĽNOHOSPODÁRSTVO,VODNÉ a LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Nakoľko neprišlo v tejto oblasti k zmenám oproti
ostatnému roku,a treba zapísať mnohé skutočnosti
z iných oblastí,len spomeniem Strelecký prebor v
areáli strelnice 3.a 4.septembra,kedy sa konal
XVI.ročník streleckého preboru lesníkov SR.Pra
covníci podniku Lesy Bratislava š.p.pripravili
súťaž v desiatich poľovníckych disciplínach pre
profesionálnych lesníkov.Na tento prebor pozvali
pretekárov zo štátneho sektoru,mestských lesov,
združenia urbárskych lesov ako aj ostatných sub
jektov,ktoré obhospodarujú lesy.Cieľom preboru
bolo zvyšovať strelecké majstrovstvo pracovníkov
lesného hospodárstva a vzájomná výmena skúsenos
tí zo svojej práce.
5. DOPRAVA A SPOJE

Doprava,spoje

Mesto Stupava venovalo vo svojom rozpočte každo
ročne finančné prostriedky na udržiavanie a budo
vanie komunikácií.S bytovou výstavbou vznikala i
potreba budovať nové komunikácie,chodníky,inves
tovalo sa do rekonštrukcie miestnch komunikácií
Mierová a Dlhá,Na Dieloch,Lesná,priebežne sa vy-

konávali drobné opravy na ostatných komunikáciách.
MsZ prijalo i výhľadové riešenie rastúcej dopravnej
zaťaženosti mesta - projekt diaľničného zjazdu,kto
rý sa bude stavať s pomocou finančných prostriedkov
z Phare.Následkom minuloročnej povodne bolo nutné
opraviť komunikácie poškodené prívalom vody.S po
mocou prostriedkov zo štátneho rozpočtu boli re
konštruované poškodené časti Hlavnej a Marcheggskej ulice.Vo veľhi zlom stave je komunikácia pri
stupavskej pekárni,smerujúca na Dlhú ulicu.Medzi
najvyťaženejšie cesty Stupavy patrí na ulici F.
Kôstku.Nákladné autá parkujú pri krajnici cesty
/ vodiči sa zastavujú v Stupavskej krčme za úče
lom stravovania /,sú naložené mokrým štrkom a
a autá vytvárajú početné jamy,v ktorých je voda,
blato - ľad a ulicu tak devastujú./Viac o komu
nikáciách medzi investičnými akciami /.
Preteky malotraktorov do vrchu ECCE TERRA
ECCE TERRA
Stupava 1998 sa konali 19.septembra na ceste sme-r
rom k amfiteátru Borník.V piatok 18. dorazil do
Stupavy organizačný tím z Bílovic,ktorý okrem
skúseností priviezol: časomieru,počítačovú sieť
a troch pretekárov.24 pretekárov zo Stupavy,Bílovic
a ostatného Slovenska sa dostavilo na štart.Hlav
ným rozhodcom bol pán M.Gramblička senior.Na ofi
ciálnom otvorení Veselá muzika zahrala slovenskú
a českú hymnu.Ešte predtým po trati prešli mažoretky z Malaciek a defilé 10.žltých modelov plá
žových Felícií.Organizačné tímy viedli Pavel Slezák a Zdenek Mazanec.Pretekári odchádzali domov
s pocitom,že sa zúčastnili pretekov na dobrej úrovni.

^
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6. ZDRAVOTNÍCTVO,SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ*,ŽIVOT

Zdravotníctvo

OBYVATEĽSTVA
. Mesto venovalo neustálu pozornosť zabezpečeniu
zdravotných služieb a v rámci svojich možností
realizovalo sociálny program.K zlepšeniu finan
čnej situácie v tejto oblasti mala napomôcť i
Nadácia Pre zdravie,ktorá pre legislatívne ob
medzenia zrušila svoju registráciu i činnosť
v tomto roku.Mesto prevzalo na svoje náklady a
zodpovednosť zdravotné stredisko,investovalo do
rekonštrukcie budovy a vylepšenia pracovných pod
mienok lekárov.Zároveň sa okrem zachovania pô
vodných zdravotných služieb rozšírili o rehabi
litačné centrum.Diabetoíóg MUDr.M.Jackuliaková
dostala od mesta súhlas na zriadenie diabetologickej ambulancie.
Primátor mesta rokoval s Dr.Ležovičovou,primár
kou nemocnice Milosrdní bratia Bratislava, o
využití finančných prostriedkov,ktoré boli prevedené z účtu nadácie Pre zdravie.Na účet mesta
^
prešla z nadácie čiastka 125 tisíc Sk,za ktorú
bolo zakúpené ďal'šie vybavenie rehabilitačného
, .
strediska v Stupave: viacúčelové prístroje BTL
06 a BTL 012 pre elektroliečbu,na ktoré môžu
byť napojení naraz dvaja pacienti.
Centrum poradensko - psychologických služieb v
Malackách na ul.M.Rázusa 30 rozšírilo svoje slu
žby pre jednotlivcov,ktorí sa nevedia vyrovnať
so svojimi problémami.Služby sú bezplatné.
V sociálnej oblasti sa činnosť zamerala predo
všetkým na starostlivosť o prestárlych a osame
lých ľudí,fungovalo MsSS.Na velbii dobrej úrovni
pracoval Klub dôchodcov,ktorý je miestom stre-
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távania a spoločenského života seniorov.V tomto
roku boli poskytnuté i jednorázové finančné vý
pomoci občanom,ktorí sa ocitli v núdzi.Pozornosť
sa venovala i udržaniu sociálnych bytov,ktoré
často devastovali ich užívatelia.
7. KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
'
Kultúrno spoloč.život
Mestské kulturne stredisko v Stupave bolo zria
dené ako príspevková organizácia mesta Stupava
s účinnosťou od 1.januára 1996.Počas svojej čin
nosti v uplynulom volebnom období napriek stále
klesajúcej výške príspevku na činnosť a investí
cie / v roku 1996 - 2,4 mil.,1997 - 2 mil.Sk /sa
podarilo racionálnym využitím prostriedkov a príj
mami z vlastnej činnosti každým rokom zvyšovať úroveň kultúrnych a spoločenských podujatí,z kto
rých mnohé presahujú svojim významom rámec mesta,
MsKS v uplynulom období pokračovalo v organizova
ní tradičných podujatí a okrem toho položilo zá
klad novým tradíciám: od roku 1996 pribudli stu
pavské jarmoky,Slávnosti kapusty a preteky malo^
traktorov.Medzi "bežné" podujatia patria: mestský
reprezentačný ples,stupavské hody,CHallenge day,
vianočný koncert,výstavy stupavských umelcov,kon
certy,kultúrne a spoločenské podujatia pre mládež
v letných mesiacoch.Podujatia s regionálnym výz
namom: prehliadka dychových hudieb,prehliadky
vážnej a komornej hudby Divertimento musicale a
koncerty festivalu Ad una corda boli organizova
né v spolupráci s Malokarpatským kultúrnym stre
diskom v Pezinku,s ktorým MsKS spolupracuje už
šiesty rok.Úspešne rozvíja spoluprácu so ZUŠ.
Okrem týchto aktivít MsKS vydalo nástenný kalen
dár k 730.výročiu prvej písomnej správy o Stúpa-
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ve pod názvom " Obrázky zo starej Stupavy ".vydá
va inzertné novinky a s príspevkom mesta mesačník
Stupavan,ktorý je u občanov velSni obľúbený.Pod
správu organizácie spadá činnosť Kultúrneho do
mu,Mestskej knižnice R.Mórica a amfiteáter Borník.
Výstavy
,
Výstavy
Dňa 16.januára vo výstavnej sieni KD bola otvore
ná výstava Stupava rok 1997.MsKS pripravilo výs
tavu fotografií dokumentujúcich významné udalos
ti minulého roku.Fotografie z CHallenge Day,zo
štvrtého ročníka prehliadky dychových orchestrov
Stupavskej krídlovky,z jarmokov.Smutnú skúsenosť
so živlom - júlovej povodne,Dňa zelá 1997/boli
tam fotografie z pred 30.rokov.Súčasťou výstavy
bola i 50 - ročná história stupavskej hádzanej.
Na otvorení výstavy sa "koštovala" kapustnica šútelica.
Pod záštitou Dolnozáhorského kultúrneho centra v
Malackách sa konala výstava Veľkonočné tradície
dolnozáhorského regiónu.Na výstave bola vďaka výšivkárskemu krúžku pod vedením pani Márie Hardenovej zastúpená i Stupava.Výšivky našich zruč
ných žien boli skutočnou ozdobou výstavy,na kto
rej sa prezentovali i niektoré obce okresu.Výstava
bola otvorená za prítomnosti štátneho tajomníka
Ministerstva kultúry p.Pánisa.
Už tradične v sieni KD v Stupave bola otvorená
za prítomnosti primátora mesta výstava veľkonoč
ných výšiviek a kraslíc.Výšivkárky opäť ukázali
svoju zručnosť,vyčarili jemné a veľmi náročné vý
šivky.Čerpajú i z tradičných vzorov a uchovávajú
tak čaro výšiviek našich starých mám.MO MS v Stu
pave podporuje aktívnu činnosť krúžku p.Hardeno-

*
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vej,ktorá napokon ako jediná sa ujala pokračovať
v tejto na čas náročnej činnosti.
Koncerty
Koncerty
MsKS v Stupave pripravilo koncert mladej rockovej
kapely Mallow Yellow 28.februára.V programe vys
túpili skupiny moderného tanca pri KD v Stupave.
Dňa 27.marca sa v KD uskutočnil verejný žiacky
koncert ZUŠ v Stupave.V programe vystúpili žiaci
hudobného,tanečného a literárno-dramatického odbo
ru.Vystúpenia pred verejnosťou sú pre žiakov dob
rou skúškou a skúsenosťou.
Lúčnica zožala ovácie v Stupave.Farský úrad v spo
lupráci s MsKS zorganizovali chrámový koncert Speváckého zboru.Koncert bol venovaný ako poďakova
nie všetkým,ktorí prispeli na obnovu cirkevných
budov a pamiatok v meste a tiež na výstavbu Pas
toračného centra.Ako v príhovore,na stretnutí v
priestoroch Pastoračného centra povedal vdp.F.Mikula - toto slúži stretávaniu veriacich a ich spo
ločenstva mimo bohoslužby,ale tiež všetkým obyva
teľom mesta tak,aby sa realizovali pastoračné cie
le a zároveň upevňovali medziľudské vzťahy a roz*víjal kultúrny a spoločenský život.Pod taktovkou
dirigenta profesora Petra Hradila speváci pred
niesli zborové paralery od domácich i zahraničných
autorov.Publikum,ktoré zaplnilo chrám do posledné
ho miesta,si vypočulo skutočne majstrovský koncert,
ktorý zožal búrlivý potlesk.
Dňa l.mája vo farskom kostole bol koncert chrámo
vého zboru Adoremus z Vrábľov.
28.júla sa v amfiteátri Borník uskutočnil štvrtý
ročník prehliadky dychových orchestrov.Začal netradične-slávnostnými fanfárami v podaní Veselej mu
ziky z kostolnej veže farského kostola.Potom nas
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ledovala zvolávačka a na počúvanie vyhrávali dychov
ky - účastníci prehliadky.V amfiteátri po príhovore
primátora a stupavskej hymny začala prehliadka a
zároveň krajská súťaž dychových orchestrov,ktorej
sa zúčastnili orchestre: Svätojurská dychovka,Vištučanka,Šarfianka,Pezinčanka a Veselá muzika zo Stu
pavy.Hosťom programu bola dychová hudba Textilanka z Trenčína.Dobrá muzika,prijemné počasie a dob
rá nálada sa podpísali pod úspešný festival dychomvej hudby u nás.
Dňa 16.decembra sa víED uskutočnil Vianočný kon
cert Veselej muziky.V programe vystúpili i deti
z MŠ na Ružovej ulici.
Činnosť MO MS v Stupave každoročne vrcholí výstabetlehemov,výšiviek a ozdôb s vianočnou tématikou.
Tiež v rámci prezentácie mladých talentov sa v KD
26.novembra konala vermisáž výstavy študentov ško
ly úžitkového umenia Anreja KÓnyu a Borisa Hanečku zo Stupavy.
Divadlo Romathan - rómske divadlo z Košíc,priamo po
absolvovaní súťaže Divadelná Nitra zavítala 29.mája
k nám,aby nám v KD predviedla rómske divadelné pred
stavenie - baladu Zvädnutá ruža - Muradi luludi od
autorky Soni Samkovej.
Dňa 4.mája pre verejnosť a i pre žiakov ZŠ literárno - dramatický odbor ZUŠ v Stupave naštudoval a
predviedol muzikál - rozprávku Snehová kráľovná
pod vedením pani Oľgy Zálesňákovej.
Estrádny program Leto s Anderom z Košíc sa uskutoč
nil v amfiteátri Borník 9.augusta.Účinkovali: Ander,O.Szabová,G.Švercelová,Z.Sychra,t.Virág a J.
Velčovský ml.
V amfiteátri Borník sa konali diskotéky pre mladých
od 21.hod.:l. a 15.augusta Disko s Demeterom z Fun
rádia a 29. s Montym z Fun rádia.
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Stupavské hody

Hody

Tohoročné bodové slávnosti sa niesli v duchu krstu
kalendára na rok 1999.Nástenný kalendár Obrázky zo
starej Stupavy je príspevkom k výročiam prvých pí
somných správ o Stupave a Máste.Okrem cirkevných
slávností,ktorými sme si pripomenuli sviatky pat
rónov kostolov v Stupave svätého Štefana,uhorského
kráľa a v Máste svätého Šebastiána,MsKS pripravilo
na hodovú nedeľu kultúrny program,v ktorom účinko
vala Veselá muzika,folklórny súbor zo Záhorskej Bys
trice a hudobná skupina Funny Fellows.Oživením bo
la i výstava automobilov - veteránov z Marianky.O
16.hodine začal slávnostný akt krstu kalendára au
torskej dvojice P.Slezák a P.Rác.Krstným otcom bol
primátor mesta Ing.A.Daráš.V pondelok,na hodky sa
konal tradičný futbalový zápas starých pánov: Stu
pava - Vysoká pri Morave /6:0/.Hrala opäť Veselá
muzika.
Pri príležitosti vydania kalendára riaditeľ MsKS
P.Slezák navštívil autorku mnohých fotografií,de
dičku a pokračovateľku fotografického remesla pa
ni Johanu Kastlerovú.Jej otec E.A.Holub založil v
Stupave fotoatelier v roku 1903 a do tajov foto
grafického remesla i umenia zasvätil i svoju dcé
ru,ktorá potom s manželom pokračovala v práci a
viedla fotoatelier.V tomto čase sa pani J.Kastlerová dožíva vzácneho jubilea - 95 rokov.K naro
deninám jej pracovníci MsKS kvetmi blahoželali.
Deň zelá 1998
Deň zelá 98
Stupava zažila už tretí ročník Slávností kapusty
- Deň zelá 1998. Napriek tomu,že táto "tradícia"
vznikla prednedávnom,konštatujeme,že svojou úrov
ňou,popularitou,propagáciou a pozornosťou,ktorú
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jej venujú každoročne médiá,sa zaradila medzi sláv
nosti s dlhoročnými tradíciami,akými sú dožinky ale
bo vinobranie.v denníku Pravda písali o tom,že tortu
vyformovanú do kapustného poľa priniesla v sobotu do
KD Matilda Freyová.Kuchár Miloš Lachkovič v reštau
rácii Stupava a Veselej krčmy s ostatnými pracovník
mi nestačil vypekať,typické kapustné jedlá - tak išli
na dračku.Každý chutnal a brali si aj domov.
Desaťkilogramový kapustový exemplár pestovateľa Iva
na Kolembusa zvíťazil v súťaži 0 najčaščí huavičku
zelá v rámci 3.ročníka stupavských slávností kapus
ty.Prvenstvo v prehliadke najväčších tekvíc "dziní"
pripadlo v tvrdej konkurencii Štefanovi Polákovi,
ktorému sa podarilo vypestovať 56 - kilogramovú oválnu tekvicu.Úctu vzbudzovala i 48 - kilogramová '
tekvica Eduarda Veselého a 34- kilogramový exemplár
Ivana Kuboviča.Zároveň sa konala výstava ovocia a aaloaiay
zeleniny,do ktorej 48 pestovateľov prihlásilo 203
vzoriek.Bolo čo obdivovať.
Do súťaže o "najkrajší dzivokú buču" bolo prinese
ných vyše 5o exemplárov,odrážajúcich detskú fantáé
ziu.Všetci dodržali prísnu podmienku,na zdobenie
používali výhradne prírodný materiál a tak mala po
rota ťažkú' úlohu - vybrať najkrajšie strašidielko.
S celými "súpravami" sa zapojili MŠ zo Stupavy a
Lozorna.Prvé miesto získala MS Marchéggska,druhé
-MŠ ul.Ružová a tretia bola MŠ J.Kráľa.Víťazi i
ostatné školy boli odmenení.V súťaži jednotlivcov
boli odmenení súrodenci Vícenovci,gašparovič a na
bicykli odišla z pódia Hanka Kovačiková zo Stupavy.
MsKS nezabudlo poďakovať zúčastneným organizáciám,
MŠ,školám,sponzorom za kladný a tvorivý prístup k
peknému priebehu týchto slávností.V Stupave starí
ľudia nedarmo hovoria: " Víc huav - víc rozumu "
a aj preto pestujú kapustu.
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8. ŠKOLSTVO

Školstvo

Materské školy v Stupave sa tvorivo podieľajú na
výchovno vyučovacom procese.Deti zapájajú do tvo
rivých aktivít:zúčastňujú sa predškolsého plavec
kého výcviku v Malackách - v Maline,vystupujú v
kultúrnom programe na Deň matiek,na stretnutí s
Mikulášom,výtvarných súťaží-Materinka v Malackách,
ale i v Záhoráckom slávičkovi,ktorý sa konal pod
záštitou OÚ v Malackách.V KD na prehliadke sa zú
častnili všetky MŠ.Tiež na Dni zelá sa veľbti tvo
rivo zúčastňujú MŠ v súťaži 0 dzivokú buču.Pred
zápisom budúcich prvákov ZŠ,deti navštevujú ZŠ a
tiež vystupujú s programom.Pani učiteľky MŠ a pr
vých tried spolupracujú.
Základná škola
ZŠ
V školskom roku 1998/99 ZŠ navštevovalo spolu 755
žiakov,toho 360 dievčat.V ročníkoch 1.-4.-379 žia
kov,z toho 177 dievčat.Tí to sa učili v 28.triedach.
Vedenie školy: Pead.Dr.Marian Daniel,riaditeľ ZŠ
a Mgr.Helena Illiťová - II.stupeň a Mgr.Jarmila
Lundová - I.stupeň zástupca riaditeľa.Na vyučova
com procese sa podielalo: 3 členovia vedenia ZŠ,
28 triednych,7 beztriednych učiteľov,6 vychováva
teliek ŠKD a 9 správnych zamestnancov.
Na záver školského roka boli slávnostne prijatí naj
úspešnejší žiaci stupavských škôl primátorom mesta.
Toto slávnostné prijatie sa koná už tretí rok a
riaditelia škôl predstavujú najúspešnejších žiakov.
Primátor odovzdal žiakom darček a oni sa zapísali
do Pamätnej knihy mesta.
Základná umelecká škola
ZUŠ
V ZUŠ činnosť riadi S.Durecová,riaditeľka.Žiaci
úspešne pracovali v literárno-dramatickom,výtvar
nom, tanečnom,hudobnom odbore.Zúčastňovali sa na
množstve koncertov a rôznych umeleckých aktivít.
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Osobitná škola
OŠ
Žiaci OŠ sa tiež aktívne podielajú na vyučovacom
procese.5 žiakov bolo na prijatí u primátora za
dosiahnuté úspechy.
Gymnázium
Gymnázium
Školským rokom 1998/99 bolo otvorené novoutvore
né gymnázium v priestoroch ZŠ.V príme bolo 28 žia
kov,ktorých učili:M.Daniel Paed.Dr.riaditeľ,tried
na Silvia Dugovičová,beztriedni:J.Lundová,G.Serdelová,J.Pet,reová,V.Ružičková,Z.Gurská,D.Kazarková,
B.Suchá,náboženskú výchovu P.Búriš.Žiaci sa stra
vovali v ŠJ spolu so žiakmi ZŠ.
9. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA
Tomáš ŽIVNER - Majster Európy v karate

Šport
Majster Európy

Šestnásťročný Tomáš Živner zo Stupavy sa stal na
majstrovstvách Európy juniorov a kadetov v Aténach
7.-8.februára 1998 Majstrom Európy v kumite 65 kg.
Táto správa obletela svet,Európu,Slovensko a tiež
Stupavu.Boli sme hrdí na mladého človeka,ktorý je
príkladom pre rovesníkov.T.Živner po svojom úspe
chu povedal pre denník Šport:" To bol m8j prvý šam
pionát,veľké ambície som nemal.Trenér a d'aľší mož
no očakávali odo mňa medailu,ja som bol skromný.
0 to viac ma teší,že som siahol na tú najcennej
šiu." Karate sa začal venovať v roku 1991 a už ako
dvanásťročný obliekal súťažné kimono Samuraja Bra
tislava,teraz je členom Rapid Bratislava.Prvým je
ho titulom bol Majster Slovenska v zápase kumite,
ktorý získal vo váhovej kategórii do 40 kg v No
vých Zámkoch.V minulom roku,v decembri reprezento
val Slovensko na otvorených majstrovstvách Juhos
lávie,kde získal 1.miesto.V tomto roku,ešte pred
exhibíciou v Aténach,získal v Trenčíne titul Maj-
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ster Slovenska vo svojej kategórii a mimoriedne oce
nenie - titul Naj technickejší dorastenec Majstrovstiev
SR 1998.Po úspechu v Aténach ho čakajú súťaže vo Veľ
kej Británii a Holandsku.Skromný chlapec dosiahol
skvelé výsledky vo svojej športovej kariére.Okrem
karate sa venuje aj maratónskemu behu.V športovo na
danej rodine,kde sestra šermuje a brat je vynikajú
cim tanečníkom - účinkoval v súbore Vienok,v SND v
operetách a v DPOH v divadelnom predstavení Ženský
zákon a teraz v Lúčnici,sa stáva hviezdou.Stupava
je hrdá na svojho Majstra.Dokázal rozvíjať talent
a ambície.M8že byť inšpiráciou pre mládež,ktorá hľa
dá svoje uplatnenie a sebarealizáciu.K uznaniam,kto
ré prejavili i najvyšší predstavitelia štátu sa pri
pájame sa srdečným blahoželaním k dosiahnutému špor
tovému úspechu.
Primátor mesta Stupava Ing.A.Daráš pozval majstra
Európy T.Živnera na slávnostné stretnutie,ktoré sa
konalo v sobášnej sieni MsÚ.Primátor v príhovore vy
soko ocenil talent i húževnatosť,s ktorými Tomáš
dosiahol mimoriadny úspech v Aténach.Poďäkoval ot#
covi T.Živnera za podporu,ktorá sa vrátila v podo
be víťazstva a úspechov syna.Po zápise do Pamätnej
knihy mesta Stupava primátor odovzdal Tomášovi vec
ný dar a stretnutie pokračovalo neformálmym rozho
vorom.Tomáš sa vyznal z dojatia a mimoriadne sil
ného zážitku pri tónoch slovenskej hymny na počesť
jeho víťazstva,ktorá znela v Aténach.Na stretnutí
boli ďalej prítomní pracovníci MsKS a otec Živnera.
CHallenge Day 1998
CHallenge Day
V Stupave sme už po druhýkrát odštartovali polnoč
ným behom sviatok športu pre všetkých CHallenge Day
- Deň výzvy 1998. Z utorka na stredu sa pred MsÚ
zišlo 64 účastníkov,ktorí po doznení znelky vyš
tartovali smerom do Mástu k budove MsK.Primátor udelil bežcom zaujímavé ceny: najstaršiemu účastní-
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kovi 76- ročnej p.M.Macháčovej pekné mrazené kurča,
najmladšiemu sedemročnému R.Kalivodovi balík slad
kostí a najrýchlejšiemu bežcovi Jožkovi Eurovičovi
králika.V hojnom počte sa zúčastnili naši dôchod
covia,potešiteľná bola účasť mládeže a detí.Stred
nú generáciu zachraňovali poslanci MsZ.Primátorovi
mesta Tisovec - náš súper -p.MináčoVi organizátori
o 1.hodine ráno faxovali pozdrav a informáciu o
Behu za zdravím.Podobná správa bola odfaxovaná do
rádia Regina.Cvičilo sa cestou do práce a do školy
na autobusových zastávkach.Vedenie ZŠkladnej školy,
Osobitnej i materských škôl v Stupave pripravili
pre deti športový deň,plný pohybových aktivít a špor
tových zápolení.Aktívne sa zapojili i učitelia nie
len ako organizátori,ale ako športovci.Využili are
ál školy,štadión,tenisové kurty,lúky v okolí í am
fiteáter.Vedenie DD i odborní pracovníci pripravili
rozcvičku s hudbou,ktorej sa zúčastnili všetci mo
bilní obyvatelia DD.Aktivity pokračovali vo fitness
- centre.Vychádzka s primátorom po trase od farské
ho kostola na Oboru bola velSni príjemná v tôni stromov Zámockého parku.Zastavili sa i v hoteli Park,
kde deti z MS Ružová ulica, priviedli rakúskych účastníkov tenisového kurzu do vytrženia.Deti tu dos
tali nanuky a dôchodcovia nealko.Športové aktivity
pokračovali v popoludňajších hodinách: pri KD, v te
locvični ZŠ,trénovali hádzanári,futbalisti,žiaci i
" starí páni",cyklisti sa vybrali k Morave,ženy a
dievčatá cvičili aerobic,v posilovniach sa posilovalo a v záhradkách a na poliach sa usilovne praco*^^j.
valo. Po prvýkrát sa v Stupave konal manifestačný
beh - spoločne proti rakovine,pomenovaný podľa je
ho iniciátora,kanadského mladíka Terryho Foxa.Behu
sa v Stupave zúčastnilo cez 40 bežcov a cyklistov,
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ktorí absolvovali trať v Zámockom parku.Deň. špor
tovania sa blížil k svojmu vyvrcholeniu.Myšlienka
CHallenge Day sa ujala a my sme zvíťazili nad Ti
sovcom.Organizátori z Tisovca nám oznámili,že ukončili podujatie s výsledkom: 1883 registrova
ných občanov,čo predstavuje 43,81 percentnú účasť.
Po oznámení nášho výsledku t.j.4682 registrovaných
predstavovalo 59,76 percentnú zapojenosť,nám úp
rimne blahoželal primátor mesta Tisovec.Snaha^urobiť niečo pre svoje zdravie sa u nás ujala.
Stupavčania na ľadovci
Turistika
Členovia turistického klubu v Stupave - účastníci
akcie Južné Tirolsko 98 využili ponuku JEKY - me
dzinárodného neziskového združenia so sídlom v
Bruseli a neľutovali.Tento rok 41 účastníkov,pre
zaujímavosť vo veku od 7 do 76 rokov,prežilo v STIFSERJOCHŠSKOM národnom parku v údolí Martell pod
Monte Cevedale a v Dolomitoch nádherných 9 dní.
Rozprávkovo krásne horstvá,jazerá,skvosty archi
tektúry a histórie v Mepane,Bolzane,na poloostrove Simione na Lago di Garda -úžasné diela cestné
ho staviteľstva,ovocinárstva a vinohradníctva s
bohatou tradíciou v mnohom inšpirujúceho severné
ho Talianska.Naše družstvo za asistencie horského
vodcu z Tatier Ing.Laca Milana podávalo obdivuhod
né výkony.Odchovanci Malých Karpát s prechodmi a
výstupmi po ľadovcoch "nabehali" viac ako 60 km
a prekonali takmer 6000 metrové prevýšenia na výs
tupoch na trojtisícovky.Nezľakli sa ani najvyššej
hory Dolomitov Marmoladv / 3340 m/.
Stupavský širák
Stupavský širák
Na VII.stupavskom širáku tento raz pršalo.Takú ne
priazeň počasia ešte nezažili účastníci.Boli tu
stovky ,publikum bolo i cez to priateľské.Okrem
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hudobných skupín pribudli i tanečné súbory.Na sied
mom Stupavskom širáku mal najmladší účastník 3 mesia
ce a najstarší 86 rokov,teda festival si našiel širo
ké publikum,bez rozdielu veku.Tak to býva,keď sa po
darí zorganizovať podujatie dobrej hudby a nálady,kto
rá lahodí ušiam i srdcu.Bolo tot&u tak na poslednom
"Širáku" a to i napriek nepriazni počasia,ktorú fes
tival ešte "nezažil".
Tenisová sezóna
Tenisová sezóna
V areáli hotela Park,na jeho tenisových kurtoch sa
počas tohto leta a jesene konali dve mimoriadne výz
namné podujatia domáceho i zahraničného tenisového ži
vota. Koncom augusta sa konal už deviaty ročník vrcho
lového podujatia Satelit - Allianz,na ktorom štarto
valo 64 hráčov a do hlavnej súťaže sa ich prebojova
lo osem. V tridsaťdvojke bol prvý zaradený český hráč
P.Kralert a Argentínčan Olgvin. Po sérii neúspechov
slovenských hráčov R.Šmotlák z Interu Bratislava pre
hral vo finále s P.Kudrnáčom. Po tretíkrát na turnaji
štartoval náš tenista Dano Majtan,ktorý však vypadol
v prvom kole. Turnaj bol dotovaný 25 tis.USD a víťaz
si okrem peknej finančnej odmene odniesol i krištáľo
vý pohár od HN-klubu.Víťazom turnaja v Stupave sa stal
Pet'r Kudrnáč,víťazom celého kruhu reprezentant ČR P.
Kralert. 0 tom,že účasť na turnaji má význam i pre
hráčov,svedčí fakt, že sa víťäzovi započítalo 28 bo
dov do ATP hodnotenia. Hlavným rozhodcom bol László
Nyiró / MR /,ktorý v hodnotiacej správe turnaja uvie
dol,že turnaj bol na vysokej organizačnej,technickej
i športovej úrovni.
Po týždennom odpočinku v tenisovom areáli,zavládol
opäť ruch spojený so štartom 21.Majstrovstiev sveta
novinárov v tenise,ktoré v spolupráci s agentu*rou
WORT MÉDIA organizoval stupavský Tenisový klub a
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Willisport. Presadiť Slovensko a Stupavu ako miesto
konania tohto prestížneho turnaja sa podarilo prezi
dentovi spoločnosti Wort média p.Križanovi.Veď tur
naj bol už v takých mestách ako Umag,Piešťany,Oslo
a budúci rok bude v Bonne.Nad turnajom mal záštitu
premiér vlády SR a predseda NR SR.Zúčastnili sa ho
novinári najznámejších médií z 27 krajín,ktorí tak
mali možnosť vidieť Slovensko,posúdiť ako dokážeme
zorganizovať a zabezpečiť podujatie na medzinárod
nej úrovni.Vysoké ocenenie a slová uznania na adre
su organizátorov odzneli z úst prezidenta Medzinárod
nej asociácie novinárov A.I.T.J.pána Silvana Tauceriho na bankete v hoteli Fórum.Samotný turnaj pre
biehal v 24 kategóriach rôzneho vekového zloženia
mužov i žien. Najstarší účastník mal 68 rokov a po
chádzal z PR. Z našich hráčov dosiahli veľmi dobré
výsledky mladí novinári do 35 rokov z Nového času
a Košického Korzára,ktorí hrali vo finále.Účastní
ci boli ubytovaní v hoteli Park a v doškolovacom
stredisku.Účastníci boli v Stupave spokojní a od
nášali si tie najlepšie dojmy.Nás môže tešiť,že na
putovnej zástave asociácie novinárov,je zlatou ni
ťou vyšité miesto konania 21. majstrovstiev - Stu
pava. Tretím významným podujatím boli Medzinárodné
halové majstrovstvá žien v tenise /12.-15.novembra/
ktoré sa uskutočnili v mestskej športovej hale.
Zúčastnili sa ich hráčky zo SR,MR,ČR a Rakúska.
Hádzaná
Hádzaná
Hádzanársky klub vStupave hral v druhej najvyššej
hádzanárskej súťaži a obsadil 3.miesto.V krátkej
letnej pri pravé,kedy odohrali dva víťazné príprav
né zápasy s mužstvom Belgicka a Nemecka,zúčasnili
sa turnaja v Malackách.Družstvo starších žiakov sa
zúčastnilo turnaja Bratislava - cup,kde sa za účas

- 50 -

ti mužstiev z Rakúska a Slovinska umiestnili na 2.
mieste.
Futbal
Futbal
Futbalisti hrali v IV.lige skupiny A Bratislavského
kraja, za účasti 16 futbalových klubov. V talianskom
Rimini sa stupavskí veteráni zúčastnuli turnaja.Pre
hrali iba jediný zápas,trikrát remizovali a dva ra
zy zvi ťažili.V celkovom poradí skončili v desiatke
mužstiev na 6.mieste.Pri odovzdávaní cien zožali naj
väčší aplauz práve "naši".
10. POČASIE
Ako každý rok i tento priniesol mnohé zaujímavosti.
Ešte v januári kvitli v našom parku sedmokrásky a
26.januára sa začala "pravá" zima.2.februára bolo
- 10 stupňov C a 20 cm snehu.Zima bola mierna a le
to bolo bez povodní.
j
Slnečný svit:
mesiac:
normál:
1998
1.
61,7
62,7
104,2
132,6
11.
111.
135,6
162,5
IV.
181,2
198,8
V.
243,2
255,3
VI.
252,6
238,0
VII.
271,9
233,1
VIII.
258,1
279,1
IX.
170,7
135,3
x.
138,4
94,7
63,2
XI.
71,3
XII.
46,8
40,0
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11. IN% ZOZNAMY

Iné záznamy

Z histórie: Obyvateľstvo Stupavy a Mástu

Z histórie

Počas 18.storočia sa počet obyvateľov niekoľko
násobne zvýšil. V roku 1715 bol v Stupave celko
vo 148 štátom zdanených osôb, v Máste ich napočí
tali 42.Na základe týchto údajov môžeme odhadnúť
počet obyvateľov Stupavy na 700 - 800,Mástu na
200 - 250.V priebehu necelých siedmich desaťro
čí sa zvýšil takmer trojnásobne.V roku 1780 vyko
nali orgány Bratislavskej stolice dôkladný súpis
obyvateľov,žijúcich na jej území.Počet všetkých
obyvateľov Stupavy bol 2033.Mestečko Stupava bo
lo v tej dobe druhým najväčším sídlom Záhorského
okresu Bratislavskej stolice.Iba Veľké Leváre s
2192 obyvateľmi boli o niečo väčšie,v Malackách
žilo o 14 ľudí menej.
Dospelých osôb bolo v Stupave 1167,nedospelých
866.Okrem týchto stálych alebo pôvodných obyva
teľov,ktorých bolo 1442,pracovalo v remeselníc
kych dielňach alebo slúžilo na panstve,či u bo
hatších gazdov 149 sluhov a 11 žien zaradených
súpisom do toho istého stavu.Židovská komunita]
mala v tom čase 291 členov,z toho mužov bolo 108
a žien 183 a patrila k najväčším v celej stolici.
Mást patril k menším obciam Záhorského okresu a
mal 536 obyvateľov,z toho 317 dospelých a 219 de
tí.V roku 1780 sa v Stupave narodilo 135 detí,
pritom zomrelo len 78 osôb z toho dospelých 20
a 58 detí.I napriek vysokej detskej úmrtnosti
zapríčinenej nedostatočnou,či temer žiadnou le
kárskou starostlivosťou,nízkou hygienou a slabou
výživou bol prirodzený prírastok predsa len vy
soký.V Máste prišlo na svet 28 detí a zorelo 13
dospelých a 16 detí.

-
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V roku 1777 uzavreli Stupavčania 23 manželstiev,ne
viest vo veku 15 - 20 rokov bolo 16,ženísi mladší
ako 20 rokov boli štyria.Naj viac mládencov sa ože
nilo vo veku 21 - 25 rokov,vo veku 26 - 30 rokov sa
ženil len jeden mládenec.V Máste v tom roku uzavre
li 7 sobášov.Traja ženísi a nevesty mali 16 - 20
rokov.
V roku 1787 z príkazu cisára Jozefa II. sa vykonal
celouhorský súpis obyvateľstva.V Stupave napočítali
cisárski sčítací komisári 246 domov,v ktorých žilo
511 kresťanských a 70 židovských rodin.Počet obyva
teľov stúpol na 2613,z toho kresťanov bolo 2258 a
židov 355.Súpis zachytil i stavovské zaradenie muž
skej časti obyvateľov.Žilo tu 14 šľachticov,5 duchov
ných,4 úradníci a 70 mešťanov živiacich sa remeslčm
alebo^obchodom.Najpočetnejšou vrstvou boli želiari,
respektívne domkári,ktorých bolo 319,sedliakovtbolo
108.Okrem toho žili v Stupave dvaja penzionovaní vo
jaci.V Stupave trvalé žilo 72 cudzincov,z toho 58
pochádzalo z Rakúska a dedičných krajín a 14 cudzin
cov bolo z ostatných krajín Európy.V Máste žilo 600
obyvateľov v 103 domoch.K sedliackému stavu bolo rá
taných 74 dospelých,45 bolo domkárov a iba jeden pri
náležal meštiaskému stavu. V čase jozefínskeho sčíta
nia ľudu bola Stupava počtom obyvateľov najväčším
mestečkom v Záhorskom okrese Bratislavskej stolice.
Prevyšovala nielen Veľké Leváre /2244/ a Malacky /2107/
ale i slobodné kráľovské mesto Svätý Jur /2399/.Stu
pava v tejto dobe počtom obyvateľstva predstihla aj
niektoré slobodné kráíovské mestá,napríklad Trenčín
/2811/,Zvolen /2700/,Pukanec /2417/ a upadajúca Lubietová /1530/./ podľa dr.I.Mrva,CSc./
Stupavská ulička " MUNKÁČ "
Munkáč
Stupavskú uličku Munkáč netreba Stupavčanom zvlášť
predstavovať.0 tejto úzkej uličke,ktorá začína pri
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potoku a vyúsťuje pri ruinách pivovaru,vedia mnohí.
Tí pozornejší si možno všimli kamennú tabuľu osade
nú na mure pri potoku.Obsahuje trojriadkový text.
Prvý riadok je napísaný v maďarčine,druhý v nemči
ne a posledný v slovenčine.Text je vo všetkých re
čiach zhodný a hovorí,že prechádzanie touto uličkou
- Munkáčom je povolené,teda môžeme smelo a bez nenepríjemností prejsť.Ma dnešnú dobu a situáciu v
parku sa zdá byť takýto oznam úplne nezmyselný.Ak
sa však v duchu prenesieme trochu späť,napríklad do
do doby spred sto rokov,uvedomíme si jeho význam.
Zatiaľ sa dnes nevie presne,aká bola história tejto
uličky - prechodu.Starší Stupavčania si spomínajú
i na jej druhý názov - Katova ulička.Zo starých záz
namov vieme,že v Stupave bolo aj miesto na vykonáva
nie popráv a podľa tradície kat chodieval cez túto
uličku.Býval vraj v pivnici pri pivovare,ktorá jed
noznačne pochádza minimálne zo 16.storočia.I dnes sa
malý kopček pri novom cintoríne volá "Šibeničný vŕ
šok".Aké sú veci overené.Tento prechod napriek tomu,
že prechádzal cez veľkostatok grófa Károlyiho,patril
obci.Údajne gróf Károlyi chcel tento prechod odkúpiť
od obce.Ponúkal finančné odškodnenie,sľuboval vysta
vať alebo poskytnúť nehnuteľnosť pre účely obce.Obec
si však svoje právo uchránila,a tak Stupavčania nad^alej využívali skratku - prechod cez grófov park.Po
nad Munkáč viedli mostíky - podobné tomu dnešnému,
cez ktoré chodievalo služobníctvo z kaštieľa do par
ku,kde bola práčovňa,mangel,mlyn a iné hospodárske
budovy.Stupavčania si tabuľu chránili,udržiavali a
starali sa o jej čitateľnosť.Potvrdzovala ich právo
prechodu cez park.Prepis textu na tabuli osadenej
v uličke Munkáč:MEG ENGEDELL ÁLJáRUS; ERLAUBLÉR
DURCHGANG; DOVOLENÉ PRECHÁZÁNI.Audionahrávka spomie
nok pani J.Marošovej,I.Mrva:Rukopis monografie o Stu
pave.

- 58 -

Nepokoje v Máste

Nepokoje v Máste

Spory o hranice obce
— ------------------- V lete roku 1787 došlo v
Máste k menším výtržnostiam,ktoré museli riešiť
stoličné orgány.Dvaja panskí drábi prišli do de
diny zatknúť obchodníka so soľou Juraja Belzera,
ktorý tu býval.Obyvatelia Mástu však obkolesili
drábov odvádzajúcich ich spoluobčana a protesto
vali proti tomuto.Nakoniec sa Martin Mrkva a Ján
Tomaškovič vrhli na oboch panských drábov,odzbro
jili ich a Belzera aj s pomocou ďaľších oslobodi
li.Prirodzene,že drábi utŕžili v Máste riadnu bit
ku a niečo sa ušlo i miestnemu richtárovi,ktorý
sa pokúšal plniť si svoje povinnosti.Bratislavská
stolica 20.júla 1787 rozhodla,aby boli s pomocou
vojska Belzer,Tomaškovič a Mrkva zatknutí.
Ďaľšou udalosťou svedčiacou o tom,že za vlády Jo
zefa II. nadobudli poddaní väčšie sebavedomie,bo
lo riešenie vleklých hraničných sporov Mástu so
susedmi. Obec mala počas 18.storočia so susednou
Stupavou i Záhorskou Bystricou ustavičné rozpory
ohľadom chotára.Niektoré pozemky patriace k obci
sa následkom zaberania sporných častí chotára sta
li prístupnými iba cez územie patriace Stupave
alebo Záhorskej Bystrici.Panskí úradníci kompeten
tní pri posudzovaní takýchto sporov bývali v Stu
pave a samozrejme uprednostnili svojich bez ohľa
du na spravodlivosť.A tak na obecnom zhromaždení
v roku 1787 sa Mášťania rozhodli napísať sťažnosť
samotnému cisárovi Jozefovi II.,ktorý bol známy
svojimi sympatiami voči poddanskému ľudu.Vo svo
jom liste panovníkovi uviedli,že dedina Mást je
staršia ako mestečko Stupava i Bystrica a aj z to
ho dôvodu chcú svoje staré pozemky naspäť.Najstar
ší obyvatelia Mástu sa vraj ešte vedia rozpamätať,
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kde boli kedysi chotárne znaky.Na j viac problémov je
s vinicami,pretože väčšina z nich patrí Stupavčanom,
i keď su v teritóriu obce.Tie rozdeľujú pasienky i
polia obyvateľov Mástu a sťažujú na ne prístup.Pre
to vznikajú neustále spory pri pasení dobytka. V li
ste si posťažovali i na panskú vrchnost'a ponížene
žiadali cisársku výsosť,aby láskavo poslal do obce
nezávislú komisiu,ktorá by chotár vymerala,vyznači
la a odstránila neporiadky.Žiadosť cisárovi bola spí
saná vo Viedni 26.marca 1787 v cisárskej kancelárii
na ústny podnet vyslancov z obce.Isteže takáto sťaž
nosť na neobjektívne konanie úradníkov panstva mala
svoju dohru,o ktorej už žiaľ,nič nevieme.Zo strohých
zápisov stoličných orgánov k tomuto prípadu sa dá vy
cítiť veľká nespokojnosť stoličných orgánov s jtým,
že sedliaci z Mástu obišli Bratislavskú stolicu a v
rozpore s obvyklým postupom sa obrátili priamo na pa
novníka.U väčšiny uhorskej šľachty nepopulárny Jozef
II. mal o to viac sympatií medzi poddanými a mešťanmi.
/z pripravovanej knihy o Stupave,autor: PhDr.Ivan
Mrva CSc./.
Stretankv

Stretanky

Y našom meste sa každý rok konajú stretnutia býva
lých spolužiakov zo stupavskej školy.Stretávajú sa
po 5.,10.,20.,30.atď.rokoch.Na stretnutia prichádza
jú často bývalí žiaci zo všetkých kútov Slovenska a
i zo zahraničia.V družnej zábave sa zhovárajú o ro
koch,prežitých v škole,stretávaj ú sa so svojimi uči
teľmi.Takéto stretnutie sa konalo 13.júna 1998.Stret
li sa bývalí spolužiaci,dnešní šesťdesiatnici. Zača
lo slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole za účasti všetkých spolužiakov i učiteľov.Spomínali na
všetkých,ktorí sa nedožili tejto chvíle,spomínali
na učiteľov,ktorí formovali túto generáciu a podľa
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spomienok účastníkov,odovzdali im do života to naj
lepšie,čo im mohli dať.Milé a dojemné slová vdp.Mikulu boli pre nich povzbudením,pri ktorom zabudli
na prežité strasti i ťažkosti,ktoré určite stretli
každého z nich.Spievali si,zabávali sa tak,ako za
mladých čias - až do bieleho rána.Rozchádzali sa s
myšlienkou a poznaním,že svojim priateľom sa musíme
venovať skôr,než ich navždy stratíme.
Modlitba k svätému Jozefovi

Modlitba

Svätý Jozef,buď nám otcom,v srdoi svojom vKdy milost
nom, daj miestečka prosbám našim,ochraňuj nás časom
každým.Vypros milosť domu nášmu,stálu svornosť v do
bu každú,by sme v láske a v pokoji Bohu verní vždyc
ky boli,by nás tu vždy cnosť zdobila,k nebu viedla
každá chvíľa.To je dnes tu prosba naša,čo sa vrúcne
k Tebe vzáša.Medzi nami vždy ostáva j,vtedy bude u nás
raj.Kľúče domu Tebe dáme,stoj pri nášho domu bráne.
Odstraňuj vždy starostlivo,čo by domu poškodilo,
skrývaj našich milých i nás,v srdci Pána po každý čas,
nech žijeme v pute zemskom jak Ty v dome nazaretskom.
Amen.
/ Starobylá modlitba pochádzajúca zo Stupavy,
uverejnená v Katolíckych novinách,1997 roku,pochádza
od Terézie Lachkovičovej/.
Záver kroniky
Použité pomôcky pri spracovaní konceptu kroniky:
- správy,uznesenia MsZ a MsR v Stupave
- časopis Stupavan a denná tlač
- inzercie MsKS - Stupavan 1998
- z pripravovanej knihy o Stupave,autor PhDr.Ivan
Mrva,CSc
- vlastné poznámky.
,

Záver
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Protokolárny

záznam

Protokolárny záznam

z prerokovania konceptu kroniky
"Kronikársky záznam M E S T A S T U P A V A na rok 1998"
bol prerokovaný v
a.komisii spoločenských potrieb MsZ v Stupave
dňa 28.októbra 1999,ktorá ho doporučila
b.v mestskej rade v Stupave dňa 11.novembra 1999,
ktorá ho doporučila
c.mestským zastupiteľstvom v Stupave dňa 25.novembra
1999,ktoré ho uznesením schválilo.
Vzesené pripomienky v Kronike Mesta Stupava za rok
1998 boli doplnené a upravené.

prednosta MsÚ

kronikár:

