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Správa
komisie pre výstavbu pri MNV v Stupave prednesená plenárnemu
zasadaniu MNV v mesiaci júni roku 1976.
Komplexná správa o výstavbe v obci Stupava vypracovaná ing. A.
D a r á š o m , predsedom komisie.
I. Výstavba sídliska:
Výstavba prebieha podlá harmonogramu plánu výstavby. Doteraz
bolo odovzdaných 40 bytových jednotiek ako štátne byty, ktoré
boli pridelené občanom z asanačného pásma, ktoré je určené pre
II. a III. záber výstavby sídliska. Balej bolo už odovzdaných
60 b.j. pre SBD. Je možné konštatoval, že práce na objektoch sú
prevádzané v dobrej kvalite, čo sa odzrkadluje aj v malom množ
stve zistených kolaudačných závad. Ďalšie objekty sú v štádiu
výstavby a dokončovania. Pre vežový dom je pripravená spodná
stavba na začatie montáže 13 podlažného objektu.
Do 31. mája 1976 igáLo by% odovzdané stavenisko pre výstavbu II.
a III. záberu sídliska. Zvolané jednanie na prevzatie stavenis
ka bolo dňa 27. mája^l9?6. Pozemné stavby ako generálny dodávatel stavenisko neprevzal, pretože pretože neboli splnené podmien
ky, ktoré ani do dnešného dňa neboli zabezpečené. Splnené bolo
len odpojenie vodovodných, plynových a elektrických prípojok.
V

asanačnom pásme ešte stále bývajú občania, ako Stankovský, Ku-

bovič, Raýmann a MS III., ktorá nie je ešte premiestená, pretože
nové priestory pre jej umiestnenie nie sú pripravené. Pre tento
.účel sa prestavujú dva rodinné domy na ul. kpt. J. Nálepku, kde
sa t.č. robia hrubé stavebné práce.
Jeden z uvedených rodinných domov odkúpil MNV od občana Leopolda
Ráca. Obidve budovy sú murované, tehlové. Dokončením prác zlepší
sa situácia v umiestňovaní detí v miestnych materských školách.

2. Výstavba novej Základnej devätročnej školy.
K dnešnému dňu na tejto stavbe práce ešte sa nezačali. Podla vy
jadrenia vedúceho oddelenia plánovania v podniku Pozemné stavby
v Bratislave s. Bajzíka ani v dohladnej dobe nezačnú. Z konzul
tácií so zodpovednými pracovníkmi Pozem. stavieb súdruhmi Srnom
a Bajzíkom bolo zistené, že sú ešte stále %ažkosti s dodávkou
stropných inštalačných panelov typu SPIROL. Pozemné stavby nemô
žu začaí spodnú stavbu a potom niekolko mesiacov čakaí až bude
vyriešená problematika stropných dosák. Pozemné stavby ako gene
rálny dodávatel odsúhlasili projektovú dokumentáciu s použitím
týchto prvkov, pretože projektant má doklad od generálneho riaditelstva Prefabrikácií v Bratislave o ich zavedení do výroby.
Po dotaze na GR Prefabrikácií u proj. Rídlovej, ktorá sa s uve
denou problematikou zaoberá a je dobre informovaná o projekte
stupavskej ZDS, generálne riadila Istvo Prefabrikácií predpokla
dalo výrobu v tomto roku, avšak nedostali od Ministerstva deví
zy na zakúpenie stroja anglickej výroby na výrobu týchto prefab
rikátov. V súčasnosti je vypísaná tematická úloha na nové rieše
nie týchto prvkov. Toto však môže trvat niekolko mesiacov*
Prefabrikácie vrátili dodávatelovi objednácku na tieto panely
a sú ochotné v spolupráci c investorom, dodávatelom'a projektantomnájsl urýchlene nové riešenie. Z tohoto dôvodu bude nutné požiada% Stavoinvestu, aby takéto jednanie zvolalo.
3 , Investičná čas% akcie " Z ".

Na tomto úseku prebiehajú práce podla schváleného plánu.
Kúpalisko. Na tejto stavbe bola urobená úprava terénu celého are
álu. Na upravenej ploche bola zasiata tráva. V súčasnej dobe pre
biehajú práce na dokončení sociálneho zariadenia a bytu pre správ
cu kúpaliska. Nepokračuje sa na dokončení tenisových ihrísk, kto
ré si zobrala do patronátu miestna organizácia SZM.

Na päl;desiatmetrovom bazéne je urobená úprava vnútorného povr
chu. Tieto práce boli urobené dodávatelsky, pretože sú to špe
ciálne náterové hmoty, ktoré je možno obnov) va^. 50 metrový ba
zén sa teraz skúšobne napúšťa vodou a doteraz sa neprejavili
žiadne priesaky. Pri tomto bazéne sa musia ešte urob^ betónové
ochozné plochy a dokončil definitívne oplotenie celého areálu
kúpaliska.
4. Plynofikácia.
Na tomto úseku je rozpracovaných niekolko akcií. Bolo urobené
prepojenie krátkym spojom na Cintorínskej ulici, Kalvarskej a
Čulenovej. Tento objekt bol ukončený a daný do prevádzky.
Ďalej sa dokončuje v súčasnej dobe rozvod plynu z novej regulač
nej stanice v Obore pre ul. 4. apríla. Rozvod je profili 200 mm.
Rozvodné potrubie pre ul. 4. apríla už bolo zasypané strojne ale
bude tu nutné urobil očistenie cesty od zeminy, pr a v ^ terén
ručne, aby bola komunikácia dauá do pôvodného stavu. Bolo urobe
né rozšírenie siete a zlepšenie tlakovej situácie plynu z regu
lačnej stanice Stupavskej cementárne a to v dĺžke 350 m. Týmto
riešením sa podstatne zlepší dodávka plynu do tejto oblasti.
Rozšírenie plynovej siete bolo realizované tiež na Devínskej
ceste. Na tuto sie^ budu zapojené i byty JRD Stupava, ktoré sa
podielalo na realizácii tohto objektu.
V tomto smere MNV splnil plán akcie " Z " pre tento rok a tiež
čas^ volebného programu.
5. Výstavba nového cintorína.
Na tejto stavbe sa robia práce hlavne na terénnych úpravách,
kde pri prácach pomáhajú ŠM Stupava a Stupavská cementáren n.p.
Urobená je čas% oplotenia, vysadaných je 10.000 borovíc pre ur
nový háj. Dodaný je materiál pre okrasné oplotenie a makadam na
príjazdnú cestu k cintorínu.

Pripravená je plocha pre osadenie objektu Domu smútku. Podstat
ná časí na tejto stavbe bola urobená brigádnicky.
6 . Knižnica.

Objekt / dom mul. kpt. J. Nálepku / bol uvolnený a občania bý
vajúci v tomto objekte dostali náhradné byty. Kamenosochárstvo
bolo premiestené do druhej budovy. Na objekte sa robia búracie a
murárske práce podlá vypracovanej projekt, dokumentácie.
Projektová dokumentácia, ktorú vypracovali členovia SZM bola od
súhlasená na odbore výstavby MNV za účasti pracovníčok Miestnej
ludovej knižnice s. Žofie Moricovej a s. Žofie Eoreckej.
Teraz sú práce pozastavené, pretože pracovná skupina bola prera
dená na urýchlené dokončenie prác na Ma III.
7. Individuálna bytový výstavba.
Na tomto úseku je rozostavaných asi 50 rodinných domov. Tohto
roku bolo vydaných do dnešného dňa 12 stavebných povolení z li
mitu 25. Limit na ukončenie stavieb v tomto roku je 21 domov,
z toho do užívania bolo už daných 10 rodinných domov.
Stavebníkom boli poskytnuté bezúročné pôžičky v počte osem v cel
kovej hodnote 155.000.- Kčs a cenové vyrovnanie po 8.000.- Kčs
spolu 64.000.- Kčs. Za dodržanie časového limitu 36 mesiacov bo
lo vyplatených 11 delových prémií po 4.OCO.- Kčs, čo činí spolu
44.000.- Kčs.
8. Ostatné investičné akcie v rámci obce / podniková výstavba. /

Y súčasnej dobe prebieha dokončenie bytov JRD na Devínskej ceste.
Rozširuje sa areál podniku Elektrovod a to v náklade cca 2 milió
ny Kčs. Bolo vydané povolenie pre Štítne rybárstvo na zlovovaciu
budovu v areáli Štát. rybárstva.
Podnik Slovšport buduje v našej obci strojársky závod a t.č. je
pred dokončením prvá výrobná hala, ktorá bude slúžil pre strojár
sku výrobu.

Výstavba Ovocinárskeho štátneho majetku nepokračuje podla pro
gramu, pretože nie sú zabezpečované dodávky a stavebné práce,
ako holi zmluvne dohodnuté.
V areáli Slovliku, závod Stupava, prebieha výstavba dočasných
skladov pre podnik INCHEBA Bratislava. Na tejto stavbe práce pre
biehajú podla programu.
Výstavba študijného strediska Domu techniky je v skíze od zača
tia stavby, pr tože spodná stvba nebola pripravená v termíne a
túto zabezpečoval OPKS stredisko Stupava.
V súčasne dobe v náväznosti na výstavbu sídliska prebieha výstav
ba rozšírenia kotolne Stupavskej cementárne. Túto výstavbu za bezpečuje Stavoinvesta, stredisko Bratislava - vidiek. Na tejto
stavbe boli niektoré projekčné závady, ktoré v súčasnej áobe sú
riešené, tiež zo strany generálneho projektanta. Tento objekt
podla doterajších rokovaní nebude ukončený do mesiaca októbra
a preto Stavoinvesta, ako nástupca investora bude zabezpečova^
prípadné vykurovanie v zimnom období dokončených bytov na sídl.
9.

Miestne komunikácie.

Podla oznámenia Okresnej správy ciest má sa na miestnych komuni
káciách prestaval 136.000.- Kčs. Na základe rokovaní s cestnými
stavbami urobí sa úprava na cíalších miestnych komunikáciách, a
to podla rozpočtovej a projektovej dokumentácie. Dokumentácia
bude pripravená a podla príslubu ONV Bratislava vidiek vykonané
práce na úpravách miestnych komunikácií budú uhradené z prostried
kov Okresného národného výboru Bratislava vidiek.
10. Neinvestičná čast akcie " Z ".
V neinvestičnej časti akcie "Z" sa sústavne robia opravy domov,
údržba zelene, výsadba zelene a celkové skrášlovanie obce. Miest
na akcia Celonárodnej smený v apríli vytvorila hodnotu diela

v

sume 128.700.- Kčs.
Správu v pléne NNV predniesol predseda komisie s. ing. A. Daráš.

Situácia na výstavbe sídliska v Stupave
v októbri r. 1976 - správa komisie pre výstavbu.
Do konca mesiaca septembra 1976 boli na sídlisku postavené a
odovzdané do užívania nasledovné objekty:
1-4

40 b.j.

- komunálna výstavba / MNV /

1 - 3

16 b.j.

- družstevná výstavba

1-2

32 b.j.

- družstevná výstavba

1 - 1

32 b.j.

- podniková výstavba pre podniky Stupavská
cemenáreň, Štátne lesy n.p. Bratislava,
ZIPP Bratislava.

Rozostavaná je 13 podlažná budova / družstevná /, ktorá bude do
končená do konca t.r. / 1976 /.
V odovzdaných bytovkách už bývajú užívatelia, no zatial bez kú renia. Je to velký nedostatok, lebo ročné obáobie si už vyžaduje
kúri^ Zároveň sú obyvatelia aj bez zásobovania teplou vodou.
Situácia v kúrení je nasledovná: Sídlisko bude zásobované teplom
z novopostavenej kotolne, ktorú stavajú pri terajšej kotolni V
cementárni. Y súčasnosti sa v kotolni montuje technológia, ktorá
bude namontovaná do konca t.r. / 1976 /. Po nej budú montované
meracie a automat, zariadenia, takže sa nedá predpokladal, že v
tohtoročnom vykurovacom období bude kotolňa v prevádzke.
V kotolni zaostávajú najmä stavebné práce, lebo dodávatel - Pozemé
stavby BratisLava nemá na stavbe dostatočný počet pracovníkov.
Z tohoto dôvodu pravdepodobne i ke& bude technológia namontovaná,
naftový a mazutový blok nbbude stavebne včas pripravený.
Para z kotolne bude dodávaná do výmeníkovej stagice - novopostave
nej na sídlisku. Aby bolo možné vykuroval sídlisko, budú k vymení—
kovej stanici postavené kotly na pevné palivo. Výmeníkoiä stanica
je už dokončená a je pri nej pripravené plató pre postavenie kot
lov, ako náhradné vykurovacie zariadenie.

Podlá informácie s. Encingera zo Stavoinvesty kotly mali byt
dopravené do Stupavy a zaiaštalované do 15. októbra 1976 , odke
dy sa má začat vykurovat.
Na druhom zábere sa oneskorilo odvážanie asaaovaného materiálu
a v súčasnosti sa robí kanalizácia. Po ukončení kanalizácie sa
budú robit ďalšie inžinierske siete.
Pri doteraz odovzdaných bytovkách neboli zatiál urobené konečné
povrchové úpravy okolia - chodníky, cesty, ktoré bude robit cLalší závod Pozemných stavieb, majú byt urobené do konca t.r. - 1976.
Správu pripravil inž. Svetozár Prokeš.
Ďalšie informácie: Uvedené stavby sú postavené z prefabrikátov panelov, dovážanými z Bratislavy. Stavby stavali montážne čaty
za pomoci vežových žeriavov, ktoré pred začatím stavby boli po
stavené na kolaje vedia stavaného objektu. Vežové žeriavy urých
lili proces výstavby, ušetrili velké množstvo ludskej práce a
ušetrili množstvo materiálov, ktoré sa predtým nutne pri stavbe
používali na stavbu lešení. Proces výstavby urýchlili, takže ^rubá stavba budov v každom prípade bola pomerne rýchlo urobená.
Jedna z bytoviek v tomto sídlisku bola postavená pomerne blízko
k rodinným domom na Bezručovej ulici. Poloha týchto obytných bu
dov je severojužná, takže obe strany bytov majú dostatok slnečné
ho svetla - v predpoludňajších hodiaáph od východu sĺnk je osvet
lená jedna čast bytov, v odpoludňajších hodinách až po západ sln
ka je osvetlená západná strany týchto objektov.
SÚ to štyri a osempodlažné stavby, prízemia sú vybavené ako skla
dové priestory a garáže pre oabné automobily užívatelov bytov.
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Funkčné obdobie MNV v Stupave zvoleného vo volbách v novembri
roku 1971 sa končí. Poslancami boli: s. Alojz Balog, s. Anna
Barinková, s. Ing. Ladislav Beleš, s. Blažičková M., s. Helena
Bobáková, s. Ing. Anton Daráš, s. mjr. Pavol Dudáš, s. Vojtech
Eriélyi, . s František Filípek, s. Anton Gama, s. kpt. Mikuláš
Gorbár, s. Tomáš Gramblička, s. Branislav Hanečka, s. Magdaléna
Hamšíková, s. Vít Haramia, s. Štefan Holúbok, s. Štefan JanSár,
s. Jozef Jedenástik, s. Ján Klčo, s. Júlia Koželová, s. Ján Ko
reň, s. František Král,. s. Jozefína Králová, s. Ladislav Kadijovský, s. František Kdbrieký, s. Konštantín Kučera, s. Jozef
Martinkovič, s. Cyril Makovinský, s. JUDr. Vojtech Mader, s.
Anastázia Maderová, s. Helena Mešková, s. Žofia Moricová, s.
Štefan Neradovič, s. Milan Peši, s. Jozef Počuch, s. Zlatica Rácová,'s. Matej Sabol, s. Jozef S&mádl, s. Jozef Šály, s. Mária
škrovanová, s. Ján Tejedy s. Viktor Trvalík. Spola 42 poslancov.
Poslancami ONV za tunajší obvod boli: s. Bartolomej Nšmeth, s.
Bohumír Hodul, s. Martin Macák, s. Anna Jánošová.
Uz na jar roku 1976 naša tlač priniesla informáciu a určenie ter
mínu volieb na dni 22. a 23. októbra 1976 .
Na zasadnutí pléna MNV dňa 15. oktobra predseda MNV s. Jozef Mar
tinkovič predniesol prejav, v ktorom zhodnotil činnosí MNV v Stu
pave a prácu poslanoov ako aj pr^ca komisií a pracovníkov NV.
Uvádzam jeho príhovor. Vážení poslanci, súdružky a sudruhovia!
Dnešné záverečné zasadnutie pléna MNV konáme v plnom pracovnom
nasadení pre úspešné zvládnutie tak významnej udalosti pre celý
národ, ako sú volby do Federálneho zhromaždenia, do Seskej a
Slovenskej národnej rady a do národných výborov všetkých stupňov.
Sme v období bilancovania práce všetkých orgánov za obdobie od

posledných všeobecných volieb pred piatimi rokmi, obdobie hospo
dárskeho a sociálneho rozvoja medzi XIV. a XV. zjazdom KSČ, kto
ré patrí nesporne k najúspešnejším v našom doterajšom vývoji.
Výsledky, ktoré sa dosiahli nesú výraznú pečať cielavedomej čin
nosti strany a obetavej práce nášho luda.
Základné úlohy piatej päťročnice sa splnili a v mnohých oblastiach
prekročili. Ekonomický potenciál meraný národným dôchodkom vzrás
tol takmer o tretina a prekročil smernica arčajaca XIV. zjazdom
KSČ, / Komanistickej strany Československa / .
Na rozdiel od šesťdesiatych rokov, kecĹ sa skutočnosť výrazne od
chýlila od stanovených plánov, v aplynalej päťročnici sa pracova
lo podlá schválenej smernice a dosiahli sa vytýčené ciele. Je to
tým väčší úspech, že sme do piatej päťročnice vstupovali v zloži
tej sitaácii a navyše v posledných dvoch rokoch sa maseli zvlád
aná dôsledky nepredpokladaných, značne komplikovaných vonkajších
ekonomických vplyvov.
Obnova stability a dynamiky hospodárskeho rozvoja amožnila predo
všetkým cielavečbme posilňovať životné a existenčné istoty nášho
lada a jeho dôvera v budúcnosť, teáa hodnoty, ktoré ostro kontras
tujú s dôsledkami súčasného krízového vývoja v kapitalistických
štátoch. Stručne povedané, úspešné výsledky piatej,päťročnice amožnili splniť sociálny program XIV. zjazdu. KSČ, ke3. v uplynulých
piatich rokoch sa výrazne zlepšilo postavenie všetkých vrstiev obyvatelstva, pracujúcich i občanov na odpočinku, rodín s detmi
i mladej generácie.
Je to cesta správna, osvedčená, cesta otvorenej politiky, ktorú
Komunistická strana Československa ako vedúca a uznávaná sila na
šej spoločnosti uskutočňuje pred tvárou všetkého ludu, v záujme
ďalšieho rozvoja jeho materiálneho a duchovného života.
Je to cesta reálna, triezvo vychádzajúca z našich podmienok a

možností, rátajúca však s činorodou aktivitou každého občana.
0 pozitívnych, obetavých a príkladných vzoroch našich občanov,

o ich úsilí, s akým prispeli k napĺňaniu volebných programov v
našom štáte sme sa presvedčili v každodennom živote.
Aj náš NV pri tvorbe a najmä realizácii volebného programu sa opieral o veikú iniciatívu občanov, o široký aktív funkcionárov
Národného frontu. Vo vlastnej práci na komisie NV, Radu MNV a
v bezprostrednom zabezpečovaní chodu NV na pracovníkov a vedú
cich odborov Miestneho národného výberu.
V predvolebných pohovoroch s občanmi ako aj na celoobecnom aktí
ve komunistov organizovanom MV KSS urobili sme analýzu doteraj
šej práce, zhodnotili sme výsledky plnenia volebného programu a
oboznámili sme širokú verejnost s podstatou nového volebného pro
gramu na roky 1976 - 1980.V zmysle takto vykonaného hodnotenia bola popri pozitívnych vý
sledkoch a danými možnostami a z toho vyplývajúce ponaučenia,
kde a v ktorej oblasti sa dalo vykonat ešte viac.
Nebudem menovat jednotlivé akcie, - no, z tažiskových, ktoré
ttorili základ minulého volebného programu, ako:
- výstavba 22 triednej Základnej devätročnej školy,
- výstavba 488 b.j. vrátane inžinierskych sietí a vybavenosti,
- výstavba MŠ a DJ pre 120 detí v rámci sídliska,
- zachytenie ďalšieho prameňa pitnej vody,
- prepracovanie smerného územného plánu,
- výstavba kúpaliska v akcii " Z ",
- postavenie pomníka Hrdinovi ZSSR a SNP kpt. Jánovi Nálepkovi,
sa všetky dostali do plánu 5 . pätročnice, boli začaté a pokial
neboli ukončené, podstatná čast z nich prechádza ako rozpracova
né do plánu šiestej pätročnice.
V5aka pochopeniu a pričinením vyšších straníckych a štátnych

orgánov, miestnych podnikov a závodov, členov spoločenských or
ganizácií, pracovníkov zo závodov a škôl, JRD a všetkých vrstiev
obyvatelstva, huževnatou prácou poslancov a aktivistov, zapoje ním občianskych výborov podarilo sa v ľ$šej obci splnií zámery
volebného programu a za posledných päť rokov vybudoval množstvo
ďalších verejnoprospešných zariadení v hodnote diela celkom za
14.048.000.- Kčs. / štvrnásť miliónov štyridsaťosemtisíc korún /.
Z toho investičná časí v akcii "Z" za 3,497.000.- Kčs. neinvestianá časí v rámci celobecných socialistických záväzkov za 10 ,551.000
Kčs, pričom na tieto akcie boli vynaložené finančné prostriedky
do výšky celkom 9,387,000.- Kčs, z toho v rámci akcií "Z" dva mili
čny tristotridsaťjeden tisíc korún, v rámci celoobecných záväzkov
7.956.000.- Kčs / sedem miliónov päťdesiatšesť tisíc korún. /
Vážené súdružky a súdruhovia, s prihliadnutím na predchádzajúce
obdobie päťročných plánov nie je tc málo. Sme si však vedomí to
ho, že zďaleka nebola uspokojená potreba našich občanov, najmä
z pohladu služieb, výstavby bytov, pitnej vody, výstavby školS'-kýäh
zariadení, lepších možností sebarealizácie mládeže, ako aj voč ších možhostí výstavby ďalších rodinných domov. Bola však úmerná
možnostiam, ktoré naša spoločnosť v danej dobe dáva a úsiliu vy
naloženému zo strany volených orgánov MNV.

?

Preto dovolte mi, aby som z tohoto miesta poďakoval všetkým po slancom, ktorí sa podielali na úspešnej práci MNV, ktorí svojou
húževnatosťou a aktivitou burcovali k ďalším a ďalším pracovným
úspechom pri budovaní a skrášlovaní tašej obce.
Ďakujem Miestnemu v, boru KSS a DO KSS za úzku spoluprácu a úspeš
né usmerňovanie Miestneho národného výboru.
Bakujem občianskym výborom za pomoc pri realizovaní zámerov pri
skrášlovaní obce.
Zboru pre občianske záležitosti, ktorého práca je občanom obrazom

vyspelosti MNV vo vzťahu k občanom.
Komisiám pri MNV - menovite komisia - pre školstvo a kultúru,
pre služby a byty, pre verejný poriadok, stavebnej a dopravnej,
sociálnej a zdravotnej, finančné plánovacej, - ktoré svojím od
borným pôsobením boli platnými ohnivkami v reťazi volených orgá
nov a svojimi pripomienkami, návrhmi a rozhodovaním priamo napo
máhali v práci Rade MNV.
Ďakujem za neúnavnú prácu komisii ludovej kontroly, ktorá sa svo
jou prácou zaslúžila, aby nedochádzalo k narúšaniu socialistickej
zákonnosti.
Ďakujem pracovníkom MNV, ktorí svojou prácou napínajú zmysel
rozhodnutí volených orgánov.
Napokon dovolte, aby som sa poďakoval za spoluprácu Vám všetkým
poslancom, ktorí ste vydržali aj v zložitých situáciách a svojou
huževnatou prácou ste sa pričinili o zdraný priebeh doterajšieho
funkčného obdobia.
C týždeň pristúpia naši občania k urnám, aby zvolili poslancov^
do všetkých stupňov zastupitelských orgánov.. V novozvolených

op-

gánoch, ktorých práca musí naväzovať na prácu doterajších, bude
v e ^ á časť poslancov, ktorí svojimi skúsenosťami zabezpečia kon
tinuitu rozpracovaných úloh. Prídu však aj noví poslanci z radov
mládeže a organizácií NF, ktorí prvýkrát zasadnú, aby si plnili aa
nich kladené povinnosti. Táto nová krv, ktorá v úzkej symbióze
spojí skúsenosť a rozvahu starších s progresívnym elánom mladých,
mala by priniesť ááravé oživenie a ďalšiu systematickú prácu na
'zabezpečení realizácie vytýčeného volebného programu na roky 1976
až 1980, ale najmä pripraviť v rámci dlhodobých plánov pre äalšie
napredovanie a rozvoj obce v siedmej päťročnici. Ve3 raz - darmo,
skutočnost je v tomto smere neúprosná. Orgány jedného funkčného
obdobia musia vádieť predvídať a okrem úloh na zabezpečenie bežn^h
vykonávací^ plánov, musia velmi seriózne pripraviť pôdu pre plnánie úloh budúcich orgánov.

/?

Vážené súdružky a súdruhovia, su medzi nami poslanci, ktorým
končí poslanecký mandát. Verím však, že Vaším odchodom sa nekon5í spolupráca s NV a že aj na&alej budete každý podlá svojich
možností aj naďalej spolupracoval so širokým aktívom fukcioaárov
a orgánov Miestneho národného výboru.
Do tejto práce prajem všetkým vela pevného zdravia, vela pracov
ných a osobných úspechov.
Ďakujem za pozornost.
Poslanci sledovali príhovor predsedu & pozornostou a svoj súhlas
s obsahom príhovoru vyjadrili dlhotrvajúcim potleskom.
Prípravy volieb:
V mesiacoch september a oktober boli vykonané všetky organizačné
prípravy k volbám. Miestny národný výbor zabezpečil zoznamy voli
čov, ktoré boli pripravené na nahliadnutie Taličom pre prípadné
reklamácie. Vo výkladných skriniach na ul. kpt. J. Nálepku boli
vyložené vyhlášky o organizačnom zabezpečení volieb, o utvorení
volebných obvodov, boli vyložené vyhlášky s menami kandidátov
pre jednotlivé miestne ,obvo*dy. Napokon MNV zabezpečil verejné
zhromaždenia občanov, na-ktorých MNV a poslanci skladali svojim
voličom účty za volebné obdobie 1971 - 1976. Na týchto zhromažde
niach občanov boli hodnotené výsledky funkčného obdobia a odzne
li aj kritické pripomienky k niektorým nedostatkom v obci.
Napokon boli Ralšie verejné schôdzky občanov, na ktorých boli
voličom predstavení kandidáti NF pre volby na funkčné obdobie
rokorl976 - 1980. Na týchto schAskach boli voliči oboznámení
s novým volebným programom NF na nové volebné obdobie.
Všetky akcie boli dobre zabezpečené, voliči prejavili záujem o
tieto podujatia, na ktorých vypočuli všetky prejavy a informá
cie. Zaujímali sa o o novom volebnom programe a tiež o navrho
vaných kandidátoch NF pre nové funkčné obdobie MNV.

Volebný program Národného frontu na roky 1976 - 1980.
XV. zjazd Komunistickej strany Československa určil hlavné sme
ry a ciele ďalšieho všestranného rozvoja našej socialistickej
spoločnosti. Na základe hlbokého rozboru súčasného stavu vo vý
voji materiálno-techaickej základne i zmien v sociálne štruktú
re spoločnosti, hodnotiac úspešnú realizáciu úloh a záverov XIV.
zjazdu KSS, tvorivo vytýčil hlavné úlohy, ktorých splnenie zabez
pečí äalší pozitívny rozvoj našej socialistickej spoločnosti.
Zjazd ocenil a vysoko vyzdvihol pracovnú aktivitu, iniciatívu a
angažovanosť strany, štátnych a hospodárskych orgánov, spoločen
ských organizácií a širokých más pracujúcich pri zabezpečovaní
úloh piatej päťročnice, ktoré svojimi výsledkami v kvantitatív nom aj kvalitatívnom vyjadrení na všetkých úsekoch života našej
socialistickej spoločnosti znamenala B.alší jej významný hospodár
sky rozvoj,bohatší a radostnejší život našich, občanov, posilnenie
ich istôt a nádejí na pokojný mierový život.

^

XV. zjazd KSC predkladajúc atrane a celej nasej socialistickej
spoločnosti kompletný program rozvoja spoločnosti vyjadrený v
Smernici^hospodárskeho a sociálneho rozvoja v ČSSR v rokoch 19761980 zdôraznil príčinnú súvislosť programu hospodárskeho rozvoja

spoločenskej spotreby človeka v socialistickej spoločnosti. Pou
kazujúc na náročnosť úloh šiestej päťročnice zjazd zdôraznil ich
reálnosť a najmä vyslov&l pevné presvedčenie, že pracujúci v prie
mysle, polnohospodárstve a na ostatných úsekoch, zvýšeným pracov
ným hrdinstvom, obetavostou, lepšou organizáciou práce a využíva
ním vedecko-technickýchppoznatkov dané úlohy splnia.
XV, zjazd KSC 3alší socialistický a kultúrny rozvoj spoločnosti
postavil na požiadavke zabezpečovania základných záujmov robotníc
kej triedy, ktorej hlavným cieíom a dejinným poslaním a&o vedúcej
sily je spoločenský r v^o j od kapitalizmu ku komunizmu.
/ŕ"

Triedne, národné a interoaionálne záujmy robotníckej triedy a
ostatných pracujúcich sa realizujú prostredníctvom rôznych in
štitúcií, ktoré sú zároveň základnou socialistickej demokracie
v ČSSR. Je to predovšetkým Národný front, ktorý dáva pracujúcim
široké možnosti aktívne a angažované sa podielať na politickom,
štátnom, hospodárskom a kultúrnom živote. Zjazd vysoko hodnotil
prácu žien, vyzdvihol význam mladej generácie v procese socialis
tickej výstavby. V náväznosti na rozvíjanie priatelstva a družby
s krajinou sovietov vyzdvihol prácu zväzu *eskoslovensko-sovietskeho priatelstva.
Vychádzajúc z triedneho poňatia nášho štátu zjazd zdôraznil, že
náš socialistický štát je nástrojom moci robotníckej triedy a osiahých pracujúcich,, že pri plnení úloh socialistickej demokracie
majú osobizný nezastupitelský význam národné výbory, ktoré musia
rozhodnejšie sa zúčastňovať na riešení celospoločenských záleží tostía na uspokojovaní potrieb a oprávnených záujmov občanov, prá
čom stále viac sa stáva ráiehavejšou ich politicko-výchova^ úloha.
Jednou z bezprostredných úloh Národného frontu a národného výboru
v našej obci po XV. zjazde KSČ a v období pred volbami do národ
ných výborov bolo za aktívnej účasti podnikov a inštitúcií, spolo
čenských organizácií združených v Národnom fronte a, za účasti a*j
ostatných pracujúcich vypracovať volebný program Národného frontu.
Program, ktorý má charakter významného politického dokumentu a kto
rý bude záväznou smenicou pre Národný front, tak aj pre národný
výbor ako zastupitelský zbor, ako orgán štátnej mosi a správy.
Predložený volebný program obsahuje v nadväznosti na celospoločen
ské úlohy dané závermi XV, zjazdu KSČ opatrenia na splnenie úloh
MNV v Stupave, obsiahnutých v súhrnnom pláne úloh národného výbo
ru na roky 1976 - 1980 na úseku plánu investícií, akcie "Z", 5a lej úlohy v oblaáti ideovo-výchovnej činnosti, v oblasti politicko-organizačnej činnosti a sociálnej činnosti.

Chceme vyjadriť presvedčenie, že volebný program NF a MNV v Stupave svojím obsahom a zameraním bude aktivizovať účasť našich
občanov na zabezpečovaní úloh spoločenského rozvoja, že bude pô
sobiť pri upevňovaní socialistických vzťahov medzi lu^mi, že bu
de upevňovať ich morálnu a politi&ú jednotu. Prostredníctvom vo
lebného programu chceme zdokonaliť pôsobenie národného výboru,
zvýšiť účinnosť jeho práce, rozvíjať a skvalitňovať prácu poslan
cov a aparátu NV pri výkone štátnej správy a pri pružnom vybavo
vaní záležitostí občanov. Zvýšenou účasťou pracujúcich na správe
a riadení chceme docieliť ich politickú a občiansku angažovanosť
pri zabezpečovaní akcií a úloh súvisiacich so zvelaáovaním a
skrášlovaní našej obce a s vytváraním zdravšieho a krajšieho ži
votného prostredia. Osobitnú starostlivosť chceme venovať výchove
mladej generácie, prehlbovať u nej socialistické vlastenectvo,
priatelstvo k národom Sovietskeho zväzu a ostatných socialistic
kých štátov, dobre ju pripraviť na život a prácu v rozvinutej a
vyspelej spcialistickej spoločnosti.

^ '

Skôr ako prikročíme k vytýčeniu úloh volebného programu pre budú
ce obdobie, považujeme za potrebné zhodnotiť, čo všetko pozitívne
sme v našej obci dosiahli od posledných volieb do zastupitelských
orgánov

/ 1971 - 1976/.

?

Úlohy uplynulého obdobia 1971 - 1976 boli s prihliadnutím na pred
chádzajúce roky postavené progresívne a stali sa pre prácu NV vý
chodiskom tvrdej a zodpovednej práce.
Stali sa ako 3.alej uvidíme súčasne základom náplne aj tejto päť
ročnice, pretože všetky ťažiskové úlohy minulého volebného pro gramu boli začaté a najmä časť investičná prechádza ako základ
práce do buduceho funkčného obdobia.
Preto aj zmyslom tohto hodnotenia popri pozitívnych výsledkoch
našej práce je aj konfrontácia týchto výsledkov s danými možnos

ťami, aby sme sa poučili, kde a v ktorej oblasti sa dalo vykonať
ešte viac.
Základom predchádzajúceho volebného programu boli:
1.- Výstavba 22 triednej ZDŠ a 12 b.j.
2.- Výstavba sídliska so 488 b.j. vrátane inž. sietí a obe. vy
bavenosti.
3.- Výstavba novej MŠ pre 120 detí / v rámci výstavby sídliska /
4.- Zachytenie ďalšieho prameňa pitnej vody.
5*- Vypracovanie št^údie sústredenej iadividuál. bytouej výstavby
,- v lokalite " Kremenica ".
6 .- Prepracovanie smerného územného plánu obce.

7.- Výstavba kúpaliska v akcii " Z
8.- Výstavba troch nových bezprašných ciest.

9.- Výkup domu a jeho asanácia pred budovou ZDŠ - úprava tohoto
priestoru a postavenie pomníka hrdinovi ZSSR a SNP kpt. Já
novi Nálepkovi.
10.- V neinvestičnej časti formou celoobecných socialistických
záväzkov úprava priestranstiev, parkov, chodníkov, úprava
parku a postavenie pomníka na počesť víťazstva nad fašizmom
pred budovou ZK Cementár v Stupave.
Vďaka pochopeniu a pričinenia vyšších straníckych a štátnych or
gánov, miestnych podnikov a závodov ako aj členov spoločenských
organizácií, pracovníkov zo závodov a škôl, JRD a všetkých vrs
tiev obyvateistva podarilo sa v našej obci za posledných päť ro
kov vybudovať množstvo verejno-prospešných zariadení, zabezpečiť
rozvoj a skvalitnenie služieb a na kiúčových alohách zabezpečili
sme zaradenie akcie do štátn. plánu s ich konkrétnym začatím.
Konkrétne: Výstavba 22 triednej ZDŠ, sídliska / KBV / v rozsahu
488 b.j. a podmieňujúcich investícií, zachytenie ďalšieho prameňa
a z toho vyplývajúca výstavba čistiacej stanice v lokalite Medené

hámre. / poza. východne od Borinky. /
Vypracovanie štúdie sústredenej individ. bytovej výstavby v loka
lite ^remenica a prepracovanie smerného územného plánu obce bolo
v priebehu 5 . päťorčnice zabezpečené a prechádzajú ako začaté do
šiestej 5RP a teca stávajú sa nosným pio gramom budúceho volebné
ho programu.
Súčasne možno konštatovať, že za uplynulé obdobie sme vybudovali
v akcii "Z" dielo v hodnote 3,496.000.- Kčs, piičom finančné ná
klady uhradené z rozpočtu MNV boli 2,331.000.-Kčs.
V neinvestičnej časti na skrášlovanie obce pri úprave parkov, au
tobusovej stanice ČSAD, pri výsadbe verjnej zelene, pri úprave
chodníkov a ciest miestneho významu a pod., ktoré boli zabezpečo
vané cestou celoobecaého socialistického záväzku sme vynaložili
finanč. prostriedky vo výške 7 ,036.000.- Kcs a hodnota diela či
nila celkom 10,553.000.- Kčs.
Ďalej za obdobie 5 . pätročnice sme v nasej obci postavili 234 slovom dvestotridsaťštyri bytov, 60 / šesťdesiat / podnikových a
122 / stodvadsaťdva / rodinných domov v rámci IBY.
Na úseku zlepšovania služieb bolo za obdobie 1971 - 1976 odovzda
né do užívania - nová obchodná bunka pre sortiment Potraviny ako samoobsluha, zmiešanýbtovar; predajňa mäsa, bufet, kde sa
podávajú aj teplé polievky a cukráreň, na ul. kpt. J. Nálepku.
15. oktobra t.r. dáva sa do užívania ďalšia predajňa potravín
pre občanov v severnej časti obce pri-autobusovej stanici ČSáD,
umiestneá na rohu Námestia SNF a Malackej cesty.
II.
V náväznosti na docielené výsledky a vytýčené ciele pre budúce
obdobie zakotvujeme do nášho volebného programu tieto konkrétne
úlphy:

1. Na úseku investičnej výstavby a na úseku akcie "Z"
Pri vypracovaní návrhu volebného programu v oblasti investičnej
výstavby na roky 1976 - 1980 vychádzali sme z koncepcie rozvoja
v piatom 5RP a úloh, ktoré boli začaté a prechádzajú ako rozpra
cované do plánu šistej päťročnice ako aj najnutnejších požiada viek, ktoré vystupujú aktívne dopopredia pre 3alší proporcionál
ny rozvoj obce, s prihliadnutím na obmedzené možnosti investičnej
výstavby.
Vypracovaný návrh po odsúhlasení v orgánoch NF a ONV Bratislava
vidiek je podkladom na vypracovanie definitívneho päťročného plá
nu, ako aj upresnených ročných plánov investícií.
Vlastné investície. Investície v okresnom režime plánované na ONV.
Rozostavané:
1. Dokončenie výstavby KBV vrátane podmieňujúcich investícií / voda, kanalizácia, rekonštrukcia kotolne, cesty a úprava okolia
Materskej školy III. /
Nové:
V šiestej päťročnici projekčne a uzemnicky pripraviť výstavbu KBV
- sídliska tak, aby mohla byť zaradená do plánu výstavby v prvých
rokoch siedmej päťročnice.
B. Investície plánované na úrovni MNV a hradené z účelových
prostriedkov ONV.
Rozostavané:
1. Výstavba 22 triednej ZDS vrátane telocvične a 12 b.j.
2. Výstavba čistiacej stanice vodovodu v lokalite Medené hámre
a budovanie ďalšieho sekundárneho vedenia vodovodu v obci.
Nové akcie:
1. Vybudovanie ciest bezprašnou upravou podlá návrhu vypracované
ho pre šiestu päťročnicu v celkovom rozsahu FN za 800.OCO.-Kčs
prieom zaradenie jednotlivých ciest bude upravené v ročných vy
konávacích plánoch.

2. V rámci údržby sa uskutoční GO cesty na Marxovej ul. cca 300
b.m. a Bezručovej ulici cca 300 b.m.
3. Rekonštrukcia elektrickej siete v celej obci. / Terajšia sieť
je v nevyhovujúcom stave, najmä na okrajových častaich obce. /
4. Rozšírenie plynofikácie.
5. Rekonštrukcia starej budovy ZDS, ktorá sa ponechá pre účely
školstva s tým, aby príprava vrátane dodávatela sa uskutočnila
do konca roku 1980.
Začatie prác sa predpokladá v roku 1979.
6 . Realizovať prestavbu objektu domovej správy na Nálepkovej ul.

čís. 11 pre účely Miestnej ludovej knižnice / z prostriedkov
Odboru kultúry ONV Bratislava vidiek./
7. Projekčne zabezpečiť a realizovať SIBV - sústredenú individu
álnu bytovú výstavbu na Kremenici a Kopcoch vrátane technickej
občianskej vybavenosti.
8. Zabezpečiť cez podnik Dunaj Váh Bratislava úpravu potoka a

mlynského náhona.

'

9. Vybudovanie celoobecaej kanalizácie
Za tým účelom žiadame urýchlené doriešenie a vypracovanie
smerného územného plánu obce vrátane vyriešenie všetkých in
žinierskych sietí / URBION/.

?

10. V priebeu nového funkčného obdobia zabezpečíme výstavbu

MŠ

zo združených prostriedkov / miestnych závodov /.
C. Investície plánované na úrovni MNV - hradené z akcie "Z"
Akcie odsúhlasené ONV pre roky 1976 - 1980 rozhodnutím
PO - 1217/76 zo dna 27. apríla 1976.
Poradie jednotlivých akcií: Letné kino v rozpočtovom náklade 231
tisíc korún, Kompletizácia kúpaliska v rozpočtovom náklade 430
tisíc korún,Cintroín I. v rozpočt. náklade 192 tisíc korún, Plynofinkácia v rozpočt. náklade 450 tisíc korún, Dom smútku v rozpoč
tovom náklade 1,800.000.- korún, Cintorín II. v rozpočt. náklade

750 tisíc korán. Rekonštrukcia MŠ IV. 300 tisíc korún. Nadstavba
požiarnej zbrojnice rozpočt. náklad 225 tisíc korún. Detské i hrisko v rozpoct. náklade 300 tisíc korún. Osvetlenie hádzanár
skeho ihriska rozpoct. náklad 110 tisíc korún. Materská škola III.
rozpočtový náklad, náklad v 6 . 5RP 500 tisíc korún.
Hodnota diela celkom v šiestej päťročnici 5,237.000.- Kčs.
Z toho svojpomocne - brigádnickými prácami občanov, pomocou pod

nikov, poskytovaním mechanizmov uskutočníme práce v hodnote I,571.000.- Kčs.
Neinvestičná časť akcie " Z ".
Y tejto časti zameriame sa predovšetkým na zlepšenie životného
prostredia najmä zabezpečovaním týchto akcií:
- uskutočniť úpravu parku pred NV a za kúpaliskom smerom k Domu
techniky,
- vybudovať detské dopravné ihrisko

vedia budovy ZK Cementár,

- budovanie prípojok na obecný '.cdovod, orientovať prednostne na
západnú časť obce / lokalita za Cementárňou zv. Kolónia /.

'

Toto nie je vyčerpávajúci výpočet akcií. Tieto budú v priebehu
jednotlivých rokov upresňované v rámci celoobecného socialistic
kého záväzku podla potreby a povahy práce.
II. Investície iných organizácií.

*

Výstavba obchodných priestorov
1. Obúva, n. p. Partizánske - na ul. kpt. J. Nálepku
2. Domáce potreby, a. p. Bratislava - na ul. kpt. J. Nálepku
3. Drogérie, n. p. Bratislava - na ul. kpt. J. Nálepku
4. Potraviny, a. p. Seaec - na Záhumenskej ulici
5. Z prostriedkov ROH / ZO ROH Cementáreň Stupava / rozšírenie
ZK Cementár, výstavbou viacúčelovej spoločenskej haly.
B. Zabezpečujúce realizovanie podnikového soc. programu vlastnou
výstavbou a rozširovanie výrobných kapacít.

1. Cementáreň Stupava: Prístavba závodnej jedálne, sociálnych
zariadení a výstavba bytpvých jednotiek.
2. štátny majetok Stupava: Výstavba 10 b.j. na Záhradkách, re
konštrukcia mechan. dielní a skladu na Skrabálkach, výstavba
linky na spracovanie tvarovaných krmív a rekonštrukcia hosp.
dvora - kravínov na Skrabálkach, celkom v hodnote 13 mil. Kčs.
3. Ovocináesky štátny majetok Stupava : Výstavba areálu administr.
soc. budovy, v ktorom budú vybudované sociálno prevádzkové
zariadenia s kapacitou 300 obedov.
V rámci výstavby areálu vybudovanie športového zariadenia. Po
dobudovaní areálu, ukončenie v roku 1980 sa urobia parkové a
stavebnícke úpravy.
C. Na useku ideovo- výchovnej a na úseku politi&o-orgaaizátorskej činnosti:
V tejto oblasti naše úsilie zameriame na prehlbovanie a ochranu

princípov, na ktorých je budované naše spoločenské a štátne zria
denie.Na to, aby si naši občania, najmä naša mládež a členovia
jednotlivých zložiek NF v ich osobnom živote i v pracovnom proce
se, na základe vlastnej občianskej cti a hrdosti socialistického
človeka plnšie uvedomovali, že:
- vládnucou triedou v našej socialistickej spoločnosti je robot
nícka trieda, ako nositeľa revolučných tradícií a bojov za oslobodenie spod jarma kapitalizmu;
- vedúcou silou v našej spoločnosti na všetkých úsekoch jej živo
ta a v každej etape rozvoja je Komunistická strana Českosloven
ska, ako najuvedomelejší predvoj robotníckej triedy, organizá
torka víťazných revolučných bojov, organizátorka a strojkyna
dnešnej našej prítomnosti a komunistickej budúci osti,
- našou štátnou ideológiou je učenie marxizmu-leninizmu, najpokro
kovejšia a jediná filozofia určujúca svetlú budúcnosť ludstva;

- bez priatelstva a pevného spojenectva našich národov s národmi
Sovietskeho zväzu s ostatnými socialistickými štátmi nebolo by
našej slobody a štátnej zvrchovanosti, nemohli by sme budovať
socializmus a neskôr komunizmus,
- celé bohatstvo, hospodársku silu našej spoločnosti vytvára po
ctivá a obetavá práca robotníkov, družstevných rolníkov a ostat
ných pracovníkov v polnohospodárstve, vedeckých a technických
pracovníkov, že každý práceschopný občan našej republiky má ob
čiansku a zákonnú povinnosť podla svojich síl a možností pri spievať svojím podielom na tvorbe národného dôchodku.
Okrem toho ideovo-výchovná činnosť bude zameraná na včasnú a po
trebnú informáciu občanov o zásadných uzneseniach a dokumentoch
straníckych a štátnych orgánov o práci a problémoch, o plánoch
národného výboru a to všetko s cielom, aby sa prehlbovala jedno
ta strany a ludu, aby našim pracujúcim celospoločenské a miestne
úlohy a problémy boli vlastné a aby pocitovali osobnú potrebu zú
častňovať sa na ich riešení.
Uvedené zámery budeme realizovať najmä formou prednášok, besied
s pracujúcimi a to prostredníctvom plánov činnosti ZK Cementár,
ako celoobecného osvetového zariadenia, prostredníctvom plánov
činnosti spoločenských organizácií združených v Národnom fronte,
prostredníctvom orgánov národného výboru, najmä komisiou pre
školstvo a kultúru.
Základným činitelom zvládnutia úloh volebného programu Národného
frontu bude aktívna účasť ludí na moci, na riadení, na uvedomelom
plnení plánovaných úloh prostredníctvom rozvoja socialistickej
súťaže a dobrovolnej práce v prospech celej spoločnosti.
Úlohou všetkých organizácií Národného frontu preto bude, aby sa
občania našej obce prkônkrétnéj praci^áa vlastných skúsenostiach
presviedčali, že socialistická spoločnosť s nimi ráta, že si vá
ži ich prácu, prihliada na ich vedomosti a skúsenosti, že im plne

umožňuje uplatniť ich schopnosti a záujmy a dáva im reálnu mož^#,
nosť zúčastniť sa na riadení obce.
Preto je nevyhnutné získávať na tomto základe všetkých našich
občanov pre angažovanú, tvorivú prácu v prospech našej obce, v
prospech socialistickej spoločnosti.
Plne si uvedomujeme, že hlavným predpokladom úspešného plnenia
úloh volebného programu Národného frontu, predpokladom úspešnej
činnosti zložiek Národného frontu, je správne a dôsledná uplat
ňovať vedúcu úloha KSS. To si vyžaduje okrem iného prispievať
k upevňovaniu morálno-politickej jednoty pracujúcich našej obce.
S týmto priamo súvisí požiadavka ofenzívneho politicko-výchovného pôsobenia, orientácia na sústavaé, cielavedomé formovanie a
prehlbovanie socialistického vedomia pracujúcich. Pôjde teda o
to, aby s v našej obci vytvárala taká spoločenská atmosféra, aby
sa občania mohli lepšie orientovať v politických záležitostiach,
aby vádeli veci správne posudzovať z pozície socializmu, aby svo
je špecifické úlohy a záujmy spoločenských organizácií Národného
frontu riešili a uskutočňovali v úzkej spojitosti s celkovou po
litikou KSS. Takto ich vychovávať i k hrdosti na výsledky budo vania socializmu, na úspešné plnenie úloh na pracovisku i na so
cialistickú výstavbu našej obce, nášho spoločného bydliska.
Takto všeobecne formulované úlohy volebného programu Národného
frontu a národného výboru kokretizované na prácu jednotlivých
zložiek Národného frontu a orgány Národného výboru majú nasle dovaé konkrétne vyjadrenie:
Plenárne zasadnutie Miestneho národného výboru.
- Hlavnou úlohou pléna MNV bude, aby v celej svojej činnosti pre
hlboval vzájomné vzťahy a spoluprácu podla zásad spolupráce ná rodných výborov s organizáciami Národného frontu, v záujme rozvo
ja socialistickej demokracie.

- Oboznamovať organizácie Národného frontu so zámermi a plánmi
Miestneho národného výboru.
- Organizovať a vyhodnocovať celoobecný socialistický záväzok,
účasť a podiel zložiek Národného froniu na jeho plnení a popu
larizovať dosiahnuté dobré výsledky. V spolupráci so zložkami
Národného frontu zisťovať príčiny neplnenia daných úloh a dohodtnúť spoločné opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo záostá vania.
- Zabezpečiť obojstrannú aktívnu účasť na príprave pohovorov s
občanmi a s mládežou, verejných schôdzí na prípravách a organi zovaní osláv významných politických a štátnych jubileí, na prí
pravách plenárnych zasadnutí MNV a NF, na práci občianskych vý
borov a na ďalších spoločných podujatiach, ktoré si vyžiada pl
nenie úloh volebného programu Národného frontu.
Rada Miestneho národného výboru.
Pre Radu MNV z volebného programu Národného frontu a NV vyplýva
najmä:
- pri spracovaní podkladov pre plán práce NV dbať, aby sa úlohy

-

volebného programu dostali vždy včas a riadne pripravené na pro
gram rokovania, aby všetci do ich plnenia zainteresovaní boli v

plnom rozsahu informovaní a aby iniciatívne a s pocitom osobnej
zodpovednosti plnili svoje povinnosti;
- premyslenou, dobre organizovanou a cieľavedomou prácou vytvá
rať pre NV, pre zložky NF optimálne podmienky pre úspešné plnenie
všetkých úloh vyplývajúcich z volebného programu;
- aktívne pôsobiť na skvalitňovanie obsahu a úrovne masovopoli tickej práce a agitácie pri plnení úloh volebného programu.
Zriadiť stále agitačné stredisko a jeho riadením poveriť osobit
ný orgán Rady Miestneho národného výboru.
- Podávať podnety na ďalšie rozvíjanie a skvalitňovanie politicko-

výchovnej a kultúrnej, osvetovej činnosti.
Komisie Miestaeho národného výboru.
Komisie NV sú dôležitým orgánom národného výboru, v ich práci
sa spravidla najvypuklejšie odráža život obce i občanov vo svo
jich každodenných problémoch. Komsie NV sú organizačne a pracov
ne uspôsobené tak, aby svojou prácou riešili oprávnené požiadav
ky občanov na úseku zdravotníctva, školstva a kultúry, sociálnej
starostlivosti, služieb občanom vrátane zásobovania a dobrej vy
bavenosti obchodnej siete, bytových otázok občanov, ochrany ob čanov proti narušovaniu zásad socialistického spolunažívania,
na úseku výstavby a na úseku plánovania, finančných a rozpočto vých záležitostí obce.
Volebný program Národného frontu a MNV dáva konkrétne úlohy aj
pre komisie NV, špecifikované podla povahy a odborového zamera
nia činnosti komisie. Osobitné úlohy bude plniť komisia pre plán
a rozpočet, pokial ide o ekonomicko-investičnú časť volebného
programu a komisia pre školstvo a kultúru, pokial ide o politicko - výchovnú a kultúrnó - osvetovú činnosť.
Výzg&ným pomocníkom komisie pre;školstvo a kultúru bude Zbor
pre občianske záležitosti, ktorého hlavnou náplnou činnosti bu
de neustále pôsobiť na prehlbovanie socialistického vedomia ob
čanov, na ich svetonázorovú a ateistickú výchovu, na neustále
zvyšovanie ich kultúrnej úrovne.
Úlohy volebného programu Národného frontu na jednotlivé zložky
Národného frontu.
Socialistický zväz mládeže:
Základnou ulohou tejto spoločenskej organizácie bude rozšíriť
svoju starostlivost a vplyv na všetkých mladých ludí žijúcich
v našej obci, vychovávať ich k láske a oddanosti k našej socia
listickej vlast, k úcte k revolučným tradíciám KSČ a robotníc
kej triedy.

Výslednicou práce Socialistického zväzu mládeže musí byt, aby
popri starostlivosti o riešenie záujmových otázok mládeže pri
pravili ju pre plný život socialistického človeka v rozvihutej
socialistickej spoločnosti,t.j. človeka vzdelaného, sebavedo
mého, hrdého na svoju prácu v prospech socialistickej spoloč nosti, človeka zásadového s vysokými vôlovými a morálnymi vlastnostami. Aby v tomto smere mohol NV poskytovať organizácii SZM
účinnú pomoc a podporu, treba po volbách pri Rade MNV zriad.it
osobiinú komisiu pre prácu s mládežou.
Sinnost SZM bude treba účinnejšie orientovať na vzájomnú a vše
stranne prospešnú spoluprácu s organizáciami telesnej výchovy
a s organizáciou Zväzarmu / Zväz pre spoluprácu s armádou /.
Organizácia Zväzu Československo- sovietskeho priatelstva.
V našej obci je živá tradícia kpt. Jána Nálepku, Hrdinu Soviet
skeho zväzu a SNP. Táto skutočnosť zvýrazňuje

činost organizá

cie ZBSSP, zaväzuje ju, aby aktívnejšie pôsobila na našich obča
nov vo smere prhlbovania priatelstva a bratstva našich národov
s národmi Sovietskeho zväzu. Výsledky rokovania XXV. zjazdu KS
SZ dávajú aj pre ZSSSP široké pole pôsobnosti na všetkých úse koch, ktoré sa životne dotýkajú i občanov v našej socialistic kej vlasti. Nebývalý ekonomický rozvoj Sovietskeho-zvozu do siahnutý hrdinskou a obetavou prácou sovietskych ludí, ich boj
za mier na svete, za pokojné spolunažívanie štátov s rozdielnym
spoločenským zriadením, prejavované priatelstvo a bratstvo so vietskych ludí k nášmu ludu, to všetko sú velmi významné

pod -

nety pre prácu ZSSSP. Neustále treba pritom zdôrazňovať našim
občanom správnosť a nevyhnutnosť zahranično-politickej orientá
cie našej republiky na Sovietsky zväz a na ostatné bratské so cialistické štáty, V dnešnom rozdielnom svete skutočne len So vietsky zväz je záštitou našej národnej slobody a štátnej suve-

renity, len s jeho pomocou / Rada vzájomnej hospodárskej pomo
ci ! môžeme budovať rozvinutá socialistická spoločnosť, len pod
jeho ochranou / Varšavská zmluva / môžeme mať istotu, že budú
zmarené záujmy imperializmu, zvrátiť a zničiť naše socialistic
ké spoločenské zriadenie.
Organizácia zväzu,žien.
Členky tejto organizácie či už vo funkcii poslankýn alebo akti
vistiek pracujúcich v jednotlivých komisiách NV aktívne využiť
na plnenie úloh volebného programu na úseku starostlivosti o
zamestnané matky a na úseku všeobecnej starostlivosti o deti a
mládež. Bude iceba venovať sústavnú starostlivosť o zvyšovanie
politickej aktivity a angažovanosti žien najjnä z domácností,
ktoré nemajú možnosť v tomto smere realizovať na pracávisku.
V záujme prehlbovania bratských vzťahov medzi našimi národmi
aktívnejšie plniť úlohy vyplývajúce z družobncýh dohôd a sty
kov našich žien so ženami zo družobných obcí Želešice a Orechov.
Na úseku politicko - organizátorskej činnosti.

-'

V tejto oblasti chceme- predovšetkým dosiahnuť zlepšenie masovopolitickej práce Národného frontu a poslancov NV vo smere zvy
šovania iniciatívy a pracovnej aktivity občanov pri realizácii
úloh volebného programu. Budeme trvať na tom a vytvárať pre to
podmienky, aby poslanec NV bol skutočným poslancom svojich vo
ličov, aby ich pravidelne informoval o výkone svojho poslanecŕ

^

kého mandátu a voličom skladal učty zo svojej činnosti a na dru
hej strane, aby svojich voličov - občanov zaangažoval do plne nia úloh národného výboru.
Kandidátov na funkciu poslanca NV navrhovali jednotlivé spolo
čenské organizácie združené v Národnom fronte. Bude preto správne, aby po jeho zvolení za poslanca NV tá spoločenská organizá cia, ktorá ho navrhla na funkciu poslanca ho ako člena svojej

organizácie v priebehu výkonu funkcie poslanca kontrolovala
a vyhodnocovala jeho činnosť.
Takéto vyhodnocovanie výkonu poslaneckej funkcie spojené s vy
hodnocovaním jeho funkcie Radou MNV v zmysle zákona o národ ných výboroch nesporne prispeje k prehĺbeniu a ku skvalitneniu
práce poslancov národného výboru, tým k zlepšeniu práce celého
národného výboru a k úspešnému plneniu úloh volebného programu.
V záujme prehĺbenia a naplnenia hesla " Selom k masám " bude NV
pravidelne, aspoň raz za polrok organizovať pohovory s občanmi
formou schôdzok občanov z viacerých volebných obvodov, ktorých
budú plénom NV určení poslanci MNV informovať občanov o akutálnych prácach NV, oboznamovať občanov s plánom a rozpočtom ná rodného výboru na určité obdobie, s plnením týchto plánov, s
prácou jednotlivých komisií NV a pod.
V tejto súvislosti budeme vytvárať podmienky.pre lepšiu prácu
občianskych vŕ borov, aby NV aj prostredníctvom Občianskych výbo
rov mohol úspešnejšie organizovať a zabezpečovať realizáciu'svo
jich úloh.
V podstatnej miere oproti minulosti prostredníctvom volebného
programu bude treba zlepšiť súčinnosť NV s vedením podnikov a
pokial ide o sféru ideovo-výchovnú a politicko-organizátprskú
na úlohy NV a podnikov totožné.
Spojenými silami, vzájomným pochopením a pomocou, umožní sa
včasnosť a dôslednosť plnenia úloh obojstranne prospešných a
pre pracovníkov podnikov, občanov našej obce aktuálnych a po trebných. Budet treba vzájomne pouvažovať a dohodnúť napr. aj
to, aby jednotlivé podniky prevzali patronát nad jednotlivými
akciami budovanými v akcii "Z", aby podniky v prevažnej miere
samy organizovali brigády zo svojich pracovníkov na tieto práce.
Na každom závode pôsobia viaceré závodné spoločenské oraanizá -

cie, ktoré v rámci socialistických záväzkov prijímali aj záväz
ky na brigádni&é práce pre verejnoprospešné akcie. Spoločenské
organizácie na podnikoch majú evidenciu takýchto záväzkov. Pre
to v súčinnosti s NV môžu podniky pomôct účinne pri realizácii
verejnoprospešných prác a často aj poskytnutím odbornej pomoci
a potrebných mechanizmov.
Kontrola plnenia úloh volebného programu.
Sme toho názoru, že priebežná kontrola plnenia úloh vyplývajú
cich z volebného programu bude významným nástrojom slúžiacim k
tomu, aby volebný program b l časové aj obsahovo plnený bez
prieťahov. Za tým účelom bude Rada MNV na schôdzach Rady najme
nej raz za štvrtroka kontrolovať plnenie úloh volebného progra
mu vo všetkých jeho častiach, t.j. v časti investičnej výstavby,
v časti ideovo-výchovnej Činnosti, aj politid o-organizátorskej
činnosti. Plenárne zasadnutie MNV bude za účasti predsedov spo
ločenských organizácií a predsedov občianskych vŕborov priebež
ne hodnotiť plnenie úloh volebného programu najmenej dvakrát v
roku. Komisie MNV budú mať povinnost zaoberať sa plnením voleb
ného programu podla^ich obsahovej činnosti spravidla na každej
schôdzi komisie. Zápisy o tom budú predkladať Rade MNV.
Záver.
Velké a náročné ale velmi radostné sú úlohy našej socialistic
kej spoločnosti, ktorými sme vstúpili do šiestej pätročnice a
pokial ide o zastupitelské orgány, do nového volebného obdobia.
Dosiahnuté úspechy v predchádzajúcom období na všetkých úsekoch
našej spoločnosti, prenikavé zvýšenie priemyselnej a polnohospodárskej výroby, dosiahnutie kultúrnej a ideovej vyspelosti
našich pracujúcich, ich zjednotenie a podpora politike Komunis
tickej strany Československa, ich obetavá a angažovaná práca,
to všetko sú záruky nášho ďalšieho úspešného napredovania.

Týka sa to v plnom rozsahu aj nás, občanov Stupavy. Aj náš NV
zásluhou poslancov, komisií a orgánov národného výboru a pre
važnej väčšiny občanov, pod účinným vedením našich straníckych
orgánov dosiahol nemalé úspechy.
Vieme však, že naša obec toho potrebuje ešte vela. Treba liešiť
cestnú sieť, úpravu chodníkov, výstavbu bytov, jaslí, materskej
školy, treba dobudovať plynofikáciu, rozvod vody, kanalizáciu,
zlepšiť obchodnú sieť, služby obyvatelstvu, upraviť vzhlad jed
notlivých častí našej obce a mnoho äalších vecí. Volebný program
z uvedených úloh, resp. potrieb zakotvuje všetky.
Obdobie 4 - 5 rokov je krátke na to, aby sme všetky problémy a
potreby našej obce mohli vyriešiť. Jeho splnenie však bude zna
menať ďalšie priblíženie sa k zamýšlaným cielom. Bude závisieť
predovšetkým na dobrej vôli a práci poslancov NV a tým aj na prá
ci celého národného výboru, na obetavej práci občanov a na tom,
akú pomoc budú národnému výboru poskytovať zložky Národného fron
tu, podniky a závody.

^i

Zo strany NV v tomto smere bude treba vyburcovať politickú a
pracovnú aktivitu občanov a u poslancov a funkcionárov národné
ho výboru a u funkcionárov spoločenských organizácií pocit osob
nej zodpovednosti za výkon zverenej funkcie. Sily, ^schopnosti,
ako aj prostriedky na plnenie úHoh máme. Máme aj potrebné skúse
nosti. Treba len viac pevnej a dobrej vôle, viac húževnatosti
a zdravého sebavedomia. Odmenou za prácu v prospech spoločnosti
bude nám spokojnosť a radostný život našich občanov, krajšia na
ša obec a pocit dobre vykonanej práce.
Priebeh volieb:
Volby boli orgaaizačne dobre pripravené, konali s v dňoch 22. a
23. októbra 1976. V Stupabe boli zriadené volebné komisie pre 5
slovom päť volebných obvodov. Volebné miestnosti boli slávnost-

ae upravené s kompletnými volebnými komisiami. Volebné miestnos
ti boli na obvyklých miestach, ako pri predchádzajúcich volbách.
Rozostavenie volebných miestností od severu obce: 1 . v sále hos
tiaca Raj zv. " u Bertovica ". 2. V miestnosti hostiaca RaJ zv.
" Srdiečko " - na rohu Mierového námestia a ul. kpt. J. Nálepku.
5 . Y jedálni Cementárne v admánistrat. soc. budove závodu. 4.

bola v sále hostiaca RaJ na ul. kpt. J. Nálepku zv " a Maroša ".
5. bola v zasadacej sieni JRD Stupava na Hviezdoslavovej ulici,
v bývalom Máste.
Volby sa konali za priaznivého počasia, záujem občanov o volby
vyjadruje pecetao účasti voličov na volbách - 99,7 %.
Vo volebných miestnostiach preukázali sa voliči legitimač. líst
kami a tu prevzali kandidátky do všetkých zastupitelských orgá
nov. Do Miestneho národného výboru boli zvolení nasledujúci kan
didáti: 1. s. Alojz Balog, 2. s. Ing. Ladislav Beleš, 3. s. Ing.
Ján Beleš, 4. s, Drahomíra Caklová, 5. s. Ing. Anton Daráš, 6

.

.

s. Jarmila Darášová, 7. s. Antónia Burajková, 8 s. František
Filípek, 9. s. Anton Gama,.10. s. kpt. Mikuláš Gorbár, 11. s.
Tomáš Gramblička, 12+ s. Braaislav Hanečka, 13. s. Štefan Holúbek, 14. s. Jozef Jedenástik, 15. s. Ján Koreň, 16. s. Ladislav
Kudijovský, 17. s. Božena Kleiaová, 18. s. s. Ján Kl-čo, 19. s.
František Král, 20. s. Štefan Kriflík, 21. s. Ing. Anna Kvaková,
22. s. Jozef Martinkovič, 23. s. JUDr. Vojtech Mader, 24. s. Cy
ril Makoviaský, 25. s. Žofia Moricová, 26. s. Margita Mackovičov^, 27. s. Zuzana Mazancová, 28. s. RNDr. Anton Moza, 29. s. Pa
vol Németh, 30. s. Štefan Neradovič, 31. s. Milan Peši, 32. s.
Jozef Počuch, 33. s. Ing. Svetozár Prokeš, 34. s. Anna Rácová,
35. s. Matej Sabol? 36. s. Ing. Anton Veselý, 37. s. Helena Slezáková, 38. s. Irena Slezáková, 39. s. Jozef Stankovský, 40. s.
JUDr. Michal Surovka, 41. s. Alojz Sablica, 42. s. Jozef Sály,
43. s. Mária Skrovanová, 44. s. Ján Tejedy, 45. s. Dagmar Tre-

páčová, 46. s Viktor Trvalík, 47. s. Genovéva Uhrová, 48. s.
Marta Vašinová, 49. s. Emil Veselý, 50. s. Anton Woletz.
Ustanovujúce plenárne zasadnutie MNV.
Pr-edchádzajúce ustanovujúce zasadnutia pléna Miestneho národné
ho výboru boli v slávnostne pripravenej telocvični Základnej devätrocnej & o l y kpt. J. Nálepku. Prvýkrát sa zišlo na slávnost
né ustanovujúce zasadnutie pléna Miestneho národného výboru v
slávnostne pripravenej zasadacej miestnosti MNV, ktorá bola pre
tento účel novovymalovaná a vzorne vyčistená. Ustanovujúce za sadnutie pléna MNV sa konalo dna 19. novembra 1976.
Na tomto zasadnutí boli zvolení do funkcií títo poslanci:
Za predsedu MNV v Stupave s. Jozef Martinkovič.
Za podpredsedu MNV v Stupave s. JUDr. Vojtech Mader.
Za tajomníka MNV vStupave s. RNDr. Anton Múza.
Za členov Rady MNV v Stupave: poslanci - s. Ján Koreň, s. Božena
Kleinová, s. František Kŕál, s. Štefan Kriflík, s. Ing. Anna Kvaková, s. Jozef Martinkovič, s. JUDr. Vojtech Mader, s. Žofia <Moricová, s. RNDr. Anton.Mozä, s. Štefan Neradovič, s. Ing. Svetozár Prokeš, s. Helena Slezáková.
Rada MNV pre toto funkčné obdobie má celkom 13 členov.
Zadelenie funkcií v Rade MNV v Stupave:
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Jozef Martinkovič, predseda MNV, JUDr. Vojtech Mader podpredseda
MNV, RNDr. Anton Moza, tajomník MNV, členovia rady: Ing. Ladislav
Beleš, František Král, Ján Koreň, Štefan Kriflík, Helena Slezáko
vá, Ing. Svetozár -^rokeš, Štefan Neradovič, Ing. Anna Kvaková,
Božena Kleinová, Žofia Moricová.
Politické a sociálne zloženie členovy Rady MNV:
3 robotníci, 4 úradníci, 4 technici, 2 politickí pracovníci;

Počet mužov 9, žien 4, z radov mládeže 1; polit. organiz. 11
členov KSČ.

Počet komisií: 10, slovom desať.
1. Finančná, má 8 členov, jej predsedom s. Ing. ánna Kvaková.
2. Miestneho hospodárstva a bytového hospodárstva, má 8 členov,
jej predsedom je s. álojz Balog.
3. Obchod a cestovný ruch, má 8 čleaov, jej predsedom je s. Jo
zef Jedenástik.
4. Dopravná komisia, má 5 čleaov, jej predsedom je s. Iag. án toa Veselý.
5 . Komisia pre pláa a výstavba, má 8 čleaov, jej predsedom je

s. František Král.
6 . Polaohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, má 6 členov,

jej predsedom je s. Jozef Sály.
7. Komisia pre školstvo a kultúru, má 7 čleaov, jej predsedom
je s. Jozef Počuch.
8. Komisia sociálna a zdravotaá, má 5 čleaov, jej predsedkyňou

je s. Äatóaia Durajková.
9. Komisia pre ochraau verejného poriadku, má 7 členov, jej' ^
predsedom je s. Cyril Mákovinský.
10. Komisia pre mládež a telesnú výchova, má 5 čleaov, jej pred
sedom je s. Branislav Haoečka.
Výbor ludovej kontroly, má 7 členov, predseda s. Stefau Kriflík.
Pri MNV v Stupave bolo zvolených 6 občianskych výborov, ich pred
sedami sú: s. Jáa Mračaa, s. František Jánoš, s. Miroslav Yelčic
ký, s. J. Grof, s. Jozef Kazarka, s. Ján Šnadrej.
Miestny národný výbor v Stupave má široký aktív spolupracovníkov
za pomoci týchto plánovité uskutočňuje úlohy volebného programu
a zabezpečuje riadny chod aparátu MNV v záujme a v prospech ob
čanov Stupavy.

Začiatok výstavby aovej ZDS v Stupave.
Po mnohoročných prípravách a mnohých odkladoch prípravné prá
ce na zabezpečenie výstavby aovej budovy Základnej deväťročnej
školy v Stupave pokročili natolko úspešne, že konečne dna 13.
1976"
oktobra predpoludním objavili sa na pripravenom a prevzatom
pozemku pre výstavbu aovej budovy školy prvé stroje a ludia ktorí skutočne sa pustili do práce na úprave povrchu stavenis
ka - ktoré je v susedstve terajšej budovy ZDŠ kpt. Jána Nálep
ka - s prístupovou cestou označenou ako Školská ulica zo sever
nej strany a z východnej strany ohraničené pozemkami s novostav
bami rodinných domov na Marianskej ulici.
Na tejto plochesa konečne začalo pracovať. Perspektíva úspešnej
výstavby novej školskej budovy rozžiarila tváre učitelov ZDS ako aj funkcionárov MNV, ktorá vynaložili vela práce a času - na
zabezpečenie tejto radostnej skutočnosti.
Podla prvých informácií ak bude výstavba úspešne pokračovať,
možno rátať s dokončením výstavby

v školskom roku 1978/1979.

13. oktober 1976 -*boí krásny slnečený jesenný den, ktorý pri
niesol radostnú skutočnosť a nádejnú pespektívu, že sa v Stupave
bude v dohladaej krátkej budúcnosti vyučovať už v novostavbe Základnej deväťročnej školy.
Podla informácie od vedúcich pracovníkov na výstavbe novej ZDS
od prvých dní pracovali na staveniska tieto mechanizmy: dožer,
plazivý bager, nákladné autá.
Prví zodpovední vedúci pracovníci na výstavebe novej ZDŠ v Stu
pave boli: s. Ján Milošovia, na začiatku prác majstrom bol s.
Peter Maroš. Od 1. apríla 1977 majstrom je s. Michal Cesnek.
Názov dodavatelského podniku: Pozemné stavby, n.p. Bratislava,
závod 2, Miletičova ul. č. 1 .

Renesančné konzoly na Pajštúnskom hrade.
Na základe informácie, ktorú poskytol Vojtech Erdélyi, poslanec
MNV v Stupave slovenskému ústavu pamiatkovej starostlivosti a
ochrany prírody í Bratislave vo veci záchrany renesančných kon
zol na hrade Pajštún, boli podniknuté tieto opatrenia:
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.
Č.j. 442/76 - Ká

Stredisko Bratislava 9. júla 1976

Vybavuje Ing. arch. Rejthar
s. Vojtech Erdélyi, zástupca riaditela ZDS v Stupave, Stupava*
Vec: Pajštún - hrad, renesančné konzoly.
Na základe Vašej informácie sme prešetrili súčasný stav renesan
čných konzol na hrade Pajštún so zameraním na ich statické za bezpečenie.
Zároveň sme vyhotovili fotodokumentáciu jednej z dvoch chýbajú
cich konzol, ktorá sa nachádza v Stupave.
Celu problematiku sme prerokovali s A Ú

SNM v Bratislave, kto

rý zabezpečí prevezenie konzoly do depozitára SNM.
0 spôsobe zabezpečenia jestvujúcich renesančných konzol s ozdob

ným maskaronom priamo na objekte Vás budeme informovať prostred
níctvom MNV v Borinke.
Zároveň Vám i touto formou ešte raz ďakujeme za prejavenú ini ciatívu a záujem o záchranu pamiatkového fondu tvoriaceho neod delite!^nú súčasť kultúrneho dedičstva nášho národa.
Neči. podpis, v.r., riaditel, pečiatka Stredisko Bratislava
Co: AÚ SNM, s. riad. Dr. Habovštiak, CSc; MNV Borinka.
3 obsahom uvedeného listu bol oboznámený aj predseda MNV v Stu
pave sudr. J. Martinkovič, ako aj Odbor výstavby pri MNV v Stu
pave.

Ďalší dokument v uvedenej veci má tento obsah:
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.
5.j. 442/76 - Ká

Stredisko Bratislava 9. júla

Vybavuje: Ing. arch. Rejthar

1976

s. riadite! Dr. Habovštiak, CSc, Archeologický ústav SNM,
Vajanského nábrežie, Bratislava.
Vec: Stupava - renesančná konzola z hradu Pajštún.
V zmysle nášho telefonického dohovoru Vám v prílohe postupujeme
opis listu s. V. Erdélyiho, zástupcu riaditela ZDŽ v Stupave,
ktorý nás upozornil na renesančnú konzolu z Pajštúnskeho bradu
nachádzajúcu sa v Stupave.
Konzola s ozdobným maskaróaom je osadená v chodníku pred domom
č. 15 aa Kostkovej ulici, ktorého vlastníkom je s. Fr. Lachko vič.
Dovolujenie si Vás požiadat o zabezpečenie jej prevezenia do
Vášho depozitu, aby sa tak zabránilo jej ďalšiemu poškodzovaniu.
0 prípadnom znovuosadení konzoly, resp. jej kópie na pôvodné '

miesto bude rozhodnuté.až na základe komplexnejšieho zhodaote nia podmienok statického zabezpečenia objektu ako celku.
Ďakujeme za spoluprácu a zostávame s pozdravom.
Nečitatelný podpis, v.r., riaditel, pečiatka: Stredisko Bratis lava.
Príloha: 1 x opis.
Co: V. Erdélyi, zást. riad. ZBŠ Stupava.
MsNV Stupava, odbor výstavby.

Zo spomienok starších.
Z osvetovej práce v Stupave na začiatku prvej SSR.
V rozhovoroch s so šijúcimi pamätníkmi dozvedám sa mnohé zaují
mavosti o živote ludí a o udalostiach v Stupave v minulosti.
Takto som sa dozvedel zo spomienok miestneho občana s. Jozefa
Bindera aj tuto informáciu o práci na úseku osvetovej činnosti
v obci. Y roku 1925 navštívil ma správca tunajšej ludovej školy
Bartiomej Gažo, bývalý organista,v mlyne mojo otca a opýtal sa
ma, či by som sa chcel naučiť hrať na kontrabas. Vedel totiž o
mne, že ako samouk hrajem na klavíri a flaute. Rád som prijal
túto ponuku. Po krátkom čase učenia pozval ma jednu nedelu do
zborovne ludovej školy, ktorá bola v miestnosti na prízemí vpra
vo. Okrem mna prišli tam títo občania: PhDr. L. Prcín, učitel
na tun. Št, meštianskej škole, Kornel Schimpl, učitel n^ tun. 0becaej Iddovej škole, Miroslav Krov, riaditel Štát. meštianskej
školy, Bartolomej Gažo, správca Obec. ludovej školy, Ján Havelka,
učitel tun. meštianskej školy, František Lágler, cukrár a Róbert
Ollárek, vedúci predajne Baťa v Stupave, Všetci zápalistí a hor
liví muzikanti.
Po krátkom zoznámení naše okteto hralo v tomto zložení:
M. Krov a R. Ollárek 1. husle, F. Lágler II. husle, B. Gažo III.
husle, L. Prcín, viola, K Schimpl violončáLc, J. Havelka flauta,
J. Binder, kontrabas.
Schádzali sme sa iba v nedelu od 9. hod. do 11, 30 hod. a hráva
li sme klasickú hudbu. Skladby rozpisoval pre naše hudobné tele
so K. Schimpl, hudobný skladatel, ktorého otec bol K. Schimpl,
dirigent spevác. zboru v Bratislave a profesorom na konzervató
ria. Počas účinkovania v tomto hudobnom telese došiel som k to
muto poznatku, že základ k utvoreniu tohoto krúžku dali učitelia
tunajšej meštianskej školy, národnosti českej a že povodne boli
"ŕ-/

len sami 4 - 5 pedagógovia. My ostatní traja sme prišli postup
ne, neskoršie. Ja, ako najmladší, 18 ročný, mal som vymeniť p.
Gažu - basistu, 50 - 55 ročného, ktorého iste boleli nohy.
Boli sne toho času jediní muzikanti, resp. jediné hudobné tele
so v Stupave. Pred I. svetovou vojnou bola tuná síce jedna kape
la, pozostávajúca z remeselníckych mládencov, počas vojny sa
však rozpadla.
Naše účinkovanie bolo výhradne súkromné, pre vlastné potešenie.
Podnetom pre jej utvorenie pravdepodobne bola snaha prehlbovať
československú vzájomnosť.
Len raz sme účinkovali verejne a to pri prvom predstavení zvuko
vého filmu, kde srne nahradzovali hudbu.
Naše nedelné prehrávanie bolo vte,y jedine kultúrne potešenie.
Y prestávkach, kedy som vymieňal noty podlá želania, starí páni
sa trocha zabávali / pp. Prcía, Gažo, Schimpl. / Riaditel Krov
bol málovravný a vážny. My traja sme sa tešili iba z prítomnos
ti, pretože sme boli mladší a nemali nijaký podiel na ich peda
gogických témach.
Presný dátum vzniku*ani príčinu zániku hudobného telesa neviem.
Roku 1928 však už krúžok neúčinkoval. Vtedy sa bol podujal správ
ca ludovej školy p. G-ažo založenia dychovej hudby, 32 člennej,
ktorej bol učiteloni a dirigentom. Vynaložil velkú námahu a obeť
na získanie finančných prostriedkov od občanov Stupavy.
Vyučoval v ladovej škole v Miestností na prízemí. Rozpisoval no
ty pre všetkých účinkujúcich a vyučoval raz týždenne a to od zá
kladu všetkých ochotníkov.
Y závere svojej písomnej informácie uvádza, že momentálne na iné
podrobnosti sa nepamätá, ale je ochotný povedať aj naleie na do
plnenie o udalostiach na tomto úseku osvetovej činnosti v átupave.
Dúfame, že sa stretneme s menami účinkuj úch v tejto tuná spomí
nanej dychovke a o ich účinkovaní.

