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Kronikárka: Anastázia Lachkovičová
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povolanie: učiteľka
vzdelanie: vysokoškolské

primátor mesta

1 ÚVOD

Úvod

Vítali sme rok 1999. V duchu sme sa pýtali: „Aký bude!" Bol plný zaujímavostí,
prekvapení a udalostí. Rok 1999 je pre Slovenskú republiku Rokom kresťanskej kultúry a
Rokom seniorov, Rokom starších ľudí. Nezamestnanosť bola na Slovensku v tomto roku
najhoršia. Bolo možno vidieť Merkúr a Venušu / ďalšie pozorovanie bude o 135 rokov
občanmi / a zažili sme najjasnejšiu noc za 130 rokov. Vlastnými očami sme pozorovali
zatmenie slnka - opäť vzácnosť. Stupava oslávila 730 rokov prvej písomnej správy
a 685. výročie prvej písomnej správy o obci Mást. Tiež povodeň 11. - 12. júla sa zapísala do
histórie nášho mesta
Rok 1999 bol rokom snaženia sa, budovania - zveľaďovania príbytkov, mesta. Občan
siaha do vrecka za peniazmi. Ceny potravín, výrobkov stúpajú a z predajní si odnášame čím
ďalej, tým viac drahšie nákupy. Viac ľudí žije skromnejšie.
2 VEREJNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Činnosť Mestského zastupiteľstva /MsZ/.

Činnosť MsZ

MsZ zasadalo:
Dňa 15. januára
A
Vzalo na vedomie informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obci,
konaných v dňoch 18 - 19. 12 1998, v meste Stupava na funkciu primátora mesta a funkciu
poslancov MsZ prednesenú predsedom volebnej komisie Mgr. Františkom Fúsekom.
B.
Konštatovalo, že 1 novozvolený primátor Ing Anton Daráš zložil zákonom predpísaný
sľub primátora mesta.
2. novozvolení poslanci MsZ: Gustáv Beleš, Ing. Ján Beleš, Ing. Jozef Blažek, Ján Borák,
Milan Daráš, Ing. Radoslav DraŠkovič, MUDr. Vojtech Erdélyi, PaedDr. Milan Gramblička,
Zlatica Hasonová, Ivan Hom, Alena Hricová, PhDr. Mária Chaloupková, Ing. Ľuboš Ivica,
MVDr. Róbert Kazarka, Pavel Kubíček, Ing. Jaroslav Majtan, Ladislav Pšenko, Miroslav
Puškáč, Pavel Slezák, Ing. Jozef Ukropec, Mária Stríbmská, Ján Valachovič, Vladimír
Valachovič, Ing. Ľubomír Žiak zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského
zastupiteľstva.
C.
Zriadilo 1. Mestskú radu v počte 8 členov
2. Komisie MsZ: a) finančnú, b) životného prostredia, c) sociálnu, zdravotnú a bytovú,
d) obchodno - podnikateľskú, e) stavebno - majetkovú a rozvoja mesta, f) spoločenských
potrieb, g) dopravno - bezpečnostnú a protidrogovú, h) legislatívno - právnu.
Volilo:
1. Ing Jána Beleša do funkcie zástupcu primátora mesta.
2. Členov mestskej rady: Ing Jána Beleša, PhDr. Máriu Chaloupkovú, PaedDr. Milana
Grambličku, Pavla Slezáka, Ing. Jozefa Ukropca, Gustáva Beleša, Jána Valachoviča, Ing.
Ľubomíra Žiaka
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3. Predsedov komisií MsZ a jej členov z radov poslancov v tomto zložení:
a) finančnej komisie: predseda Ing. Ján Beleš, členovia poslanci - Ing Jozef Ukropec, Ján
Vaiachovič, Ing. Ľuboš Ivica, Miroslav Puškáč
b) komisie životného prostredia a bezpečnosti: predseda Ing Ľubomír Žiak, členovia poslanci
- Pavel Kubíček, Ladislav Pšenko, MVDr. Róbert Kazarka.
c) komisia sociálna, zdravotná a bytová: predseda PhDr. Mária Chaloupková, členovia
poslanci - Alena Hricová, Ing. Jozef Ukropec, MUDr. Vojtech Erdélyi, Pavel Kubíček.
d) obchodno - podnikateľská komisia : predseda Gustáv Beleš, členovia poslanci - Ivan
Hom, Mária Stríbmská, Zlatica Hasonová
e) stavebno - majetková komisia a rozvoja mesta: predseda Ing. Jaroslav Majtan, členovia
poslanci: Ing. Jozef Blažek, Ing. Radoslav Draškovič, Milan Daráš, Zlatica Hasonová
f) komisia spoločenských potrieb: predseda Pavel Slezák, členovia poslanci: Vladimír
Vaiachovič, Ján Borák
g) dopravno - bezpečnostná a protidrogová: predseda PaedDr Milan Gramblička, členovia
poslanci: MUDr. Vojtech Erdélyi, Ján Borák
h) legislatívno - právna: predseda Ján Vaiachovič, členovia poslanci: Gustáv Beleš, PaedDr.
Milan Gramblička.
D.
Odvoláva pána Michala Morgenstema z funkcie náčelníka Mestskej polície dňom
15.januára 1999.
E.
Poveruje
1. Výkonom funkcie sobášiaceho týchto poslancov MsZ vo volebnom období 1998 - 2002:
Ing. Jána Beleša, Zlaticu Hasonovú, Pavla Slezáka.
2. Pána Michala Morgenstema riadením MsP Stupava dňom 15. januára 1999 do
vymenovania nového náčelníka MsP Stupava.
3. Primátora mesta, vyhlásiť výberové konanie, na obsadenie funkcie prednostu mestského
úradu /komisiu budú tvoriť členovia MsR/.
4. Primátora mesta, vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka MsP a určiť
členov výberovej komisie.
F.
Schvaľuje
1. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ na rok 1999 so zmenou termínu MsZ zo dňa
25.11.1999 na 28.10.
2. Tajomníkov komisií MsZ:
a) finančnej - Danielu Drahošovú, b) životného prostredia - Dagmar Trepáčovú, c) sociálnej,
zdravotnej a bytovej - Vlastu Blažekovú, d) obchodno - podnikateľskej - Gabrielu Fajthovú
e) stavebno - majetkovej a rozvoja mesta - Ing. Dušana Paulíka, f) spoločenských potrieb Ľudmilu Čelovskú, g) dopravno - bezpečnostnej,protidrogovej - Róberta Hudačeka, h)
legislatívno - právnej - právnika mesta
3. Overovateľov zápisnice Ing Jozefa Blažeka a pána Ivana Homa.
G.
Vymenúva
pani Dagmar Čelovskú za zapisovateľku MsZ pre volebné obdobie 1998 - 2002.
H.
Ukladá
predsedom všetkých komisií MsZ predložiť na nasledujúce zasadnutie MsZ návrhy na voľbu
členov zriadených komisií z radov občanov mesta.
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Dňa 25. februára
A.
Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie uznesení prijatých na zasadnutí MsZ ku dňu 25. februára 1999
2. Správu o stave vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta za
II polrok 1998
3. Výsledky výberového konania na obsadenie funkcieMestského úradu Stupava, konaného
dňa 23,11.1999.
B.
Schvaľuje zmeny uznesenia zo zasadnutia MsZ, Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta na rok 1999. Odmenu primátorovi mesta za IV štvrťrok 1998 vo výške 50%
základného platu. Odmenu hlavnému kontrolórovi mesta za IV. štvrťrok 1998 vo výške 50%
zo základného platu za skutočne odpracované dni. Odkúpenie časti pozemku parc.č. 3879/11
v k ú. Stupava o výmere 5nŕ, vyznačenú v geometrickom pláne íy Geodézia, n p Bratislava,
č. zák. 241 - 10 - 2710 - 0014/82 zo dňa 6. júla 1982, ktorá je vo vlastníctve Márie
Vaňkovej, Bytom Stupava, Lipová 10, užívanej ako časť miestnej kumunikácie, za cenu
podľa cenových predpisov, t.j. 100 Sk/nŕ, do vlastníctva Mesta Stupava. Odpredaj pozemku
pare. č. 4129/18 v kú.Stupava v lokalite pri bývalom DZP Praha v Stupave na Mierovej ul. na
podnikateľské účely v zmysle územného plánu, formou výberového konania.
C.
Ukladá
1. Predsedovi finančnej komisie, riaditeľovi MsPTS, riaditeľovi MsKS doriešiť súhrnný
finančný vzťah k príspevkovej organizácie k rozpočtu mesta.
2. Riaditeľovi MsPTS predložiť na zasadnutie finančnej komisie v mesiaci marec 1999
kompletnú súvahu hospodárenia za rok 1998, výkaz ziskov a strát k 31. decembru 1998.
3. Riaditeľovi MsKS predložiť na zasadnutie finančnej komisie v mesiaci marec 1999
špecifikáciu OON za rok 1998.
4. Vedúcej MsSS, predsedovi finančnej komisie a predsedkyni komisie sociálnej, zdravotnej a
bytovej prehodnotiť výdavky v kapitole MsSS Stupava v návrhu rozpočtu mesta na rok 1999.
5. Predsedom komisií MsZ prerokovať návrh rozpočtu mesta na rok 1999 a pripraviť svoje
stanoviská k návrhu rozpočtu.
6. Vedúcemu odboru výstavby a ŽP pripraviť podklady pre realizáciu investičnej akcie TS
Lesná.
D.
Vymenúva
1. V zmysle § 17, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, na návrh
primátora mesta, JUDr. Magdalénu Habrekovú do funkcie prednosta Mestského úradu
Stupava od 1. marca 1999 na dobu neurčitú.
2. V zmysle § 19, odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, na návrh primátora mesta, Radoslava Buchtu do funkcie náčelníka Mestskej
polície Stupava od 1. marca na dobu neurčitú.
Dňa 8. apríla
A.
Berie na vedomie
Vyhodnotenie uznesení prijatých na zasadnutí MsZ a Stanovisko kontrolóra mesta k rozpočtu
mesta na rok 1999 a príspevkových organizácií zriadených mestom Stupava.
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B.
Schvaľuje:
Rozpočet mesta Stupava na rok 1999 ako vyrovnaný. Rozpočet príspevkovej organizácie
MsPTS Stupava na rok 1999 s pripomienkami hlavného kontrolóra Rozpočet príspevkovej
organizácie MsKS Stupava na rok 1999. Rozpočet príspevkovej organizácie Vodárne a
kanalizácie na rok 1999. Vnútomoorganizačnú zmenu - zníženie stavu zamestnancov v MsSS
Stupava tak, že celkový počet zamestnancov tvoria 4 zamestnanci /jedna vedúca a tri výrobné
robotníčky / súčinnosťou od 1. mája 1999. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava
číslo 1/1999 o prevode bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta Stupava do
vlastníctva iných osôb s pripomienkami uvedenými v zápistnici Štatút obchodno podnikateľskej komisie súčinnosťou od 8. apríla 1999. Základný piat primátorovi mesta vo
výške 25 tis. Sk súčinnosťou od 1. apríla 1999. Zvýšenie osobného ohodnotenia hlavnému
kontrolórovi mesta na finančnú čiastku 5 tis. Sk súčinnosťou od 1. apríla 1999. Odmenu
primátorovi mesta za I. štvrťrok 1999 vo výške 50% základného platu. Odmenu hlavnému
kontrolórovi mesta za I. štvrťrok 1999 vo výške 50% zo základného platu za skutočne
odpracovné dni. Odpredaj časti pozemku pare. č. 772/1 v k ú. Stupava o výmere 37m^,
vyznačenú v geometrickom pláne fy Agrogeogeisse.č.pl.37/99 zo dňa 7. februára 1999 ako
parcela č. 772/58 o výmere 37nŕ, Petrovi Suchému a manželke Eve, rodenej Macejkovičovej,
bytom Stupava, Marcheggská 56, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za účelom
pričlenenia k pozemku žiadateľov parcela č. 407 na ul. Marcheggskej ako predzáhradky, za
cenu llOSk/nŕ. Odpredaj časti pozemku pare. č. 2009/132, výmere 61,294nŕ,
parc.č.2009/131 o výmere 2.347 n ŕ, pare.č. 2009/134 o výmere 1.630m^ v k.ú.Stupava,
vyznačenej v geometrickom pláne Ing. Michala Kalinaya, č. pl. 3/99 zo dňa 22. februára 1999
ako novovzniknutá parcela č. 2009/132, firme Touchstone, s.r.o. so sídlom v Bratislave,
Urbánkova pre účely rozšírenia podnikateľských aktivít v oblasti spracovania prírodného
kameňa, za kúpnu cenu 200.00 Sk/nŕ. Prevod vlastníctva bytov formou kúpno - predajných
zmlúv uzatvorených medzi Mestom Stupava ako predávajúcim a kupujúcimi: a) Maderová
Anna, 3 - izb. byt č. 1 na ul. Zdravotníckej č. 953 za kúpnu cenu 11.370,- Sk. b) Koppová
Elena, Kopp Boris (manžel) 3 - izb. byt č. 2 na ul. Zdravotníckej č. 953 za kúpnu cenu 11.
370,- Sk, c) Meško Emil, 3 - izb. na ul. Zdravotníckej č. 953 za kúpnu cenu 11.370,- Sk. d)
Simonidesová Mária, 3 - izb. byt č. 4 na ul. Zdravotníckej č. 953 za kúpnu cenu 11.370,- Sk.
e) Kajzer Štefan, Kajzerová Jolana )manželka), 3 - izb. byt, č. 1 na ul. Zdravotníckej č. 954 za
kúpnu cenu 11.370,- Sk. f) Klasová Mária, 3 - izb. byt č. 2 na ul. Zdravotníckej č. 954 za
kúpnu cenu 11.370,- Sk. g) Hrica Róbert, 3 izb. byt č 3 na ul. Zdravotníckej č. 954 za kúpnu
cenu 11.370,- Sk. h) Randzík Viktor, 3-izb. byt č. 4 na ul Zdravotníckej č. 954 za kúpnu cenu
11.370,- Sk. i) Hamšík Jaroslav st., Hamšík Jaroslav ml.(syn) 2 -izb. byt č. 1 na ul.
Zdravotníckej č. 955 za kúpnu cenu 37.510,- s pozemkom, j) Manírna Mária, 2 - izb. byt č. 2
na ul. Zdravotníckej č 955 za kúpnu cenu 34.320,- Sk s pozemkom, k) Kočišková Markéta, 2
- izb. byt č. 3 na ul Zdravotníckej č. 955 za kúpnu cenu 37.510,- Sk s pozemkom. 1)
Trokšiarová Libuša, 2 - izb. byt č. 4 na ul. Zdravotníckej č. 955 za kúpnu cenu 34.320,- Sk
s pozemkom, m) Hlavenka Jozef, Hlavenková Žofia (manželka ), 3 - izb.byt č. 1 na ul
Zdravotníckej č. 991 za kúpnu cenu 11. 460,- Sk. n) Kudela Július, 3 - izb byt č. 2 na ul.
Zdravotníckej č. 991 za kúpnu cenu 11.430,- Sk. o) Vlasák František, 3 - izb. byt č. 3 na ul.
Zdravotníckej č. 991 za kúpnu cenu 12.400,- Sk. p) Armai Jozefy Armaiová Matilda (
manželka ), 3 - izb. byt č. 4 na ul. zdravotníckej č. 991 za kúpnu cenu 12.300,- Sk.
V
zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.46/1999 Z.z. o spôsobe volty
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov, ako aj v zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky č. 47/1999 Z z o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaného dňa
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15. mája 1999 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod., miesta na vylepovanie volebných plagátov
dňom 30.04.1999:
<& Námestie Slovenského povstania oproti Stupavskej krčme
<3* Nová ulica pri ihrisku
Námestie M R. Štefánika pri stánku PNS
Námestie Sv. Trojice pri vinárni
Hlavná ulica pri predajni drogéria
<3* Hlavná ulica pri ZŠ
<3* Hviezdoslavova ulica pri zastávke SAD
<& Záhumenská ulica oproti osobitnej škole
Agátová ulica pri kultúrnom dome
<3* Budovateľská ulica pri predajni potravín
<3* Kúpeľná ulica pred garážami
*3* Zdravotnícka ulica pri zdravotnom stredisku
C.
Ukladá:
1. Prednostovi MsÚ predložiť informáciu o plnení uznesenia C/3 zo zasadnutia MsZ zo dňa
26.02.1998 ( týka sa uvedenia parcely č.771/7 do pôvodného stavu - Augustín Gašparík a
manželka, bytom Bratislava).
2. Prednostovi MsÚ predložiť informáciu o plnení uznesenia C/l zo zasadnutia MsZ dňa
06.11.1998 (týka sa správy od firmy Johnson Controls International Bratislava - finančné
náklady vynaložené na teploňkáciu mesta Stupava).
3. Riaditeľovi VaK mesta Stupava predložiť cenovú kalkuláciu na vyčistenie ln ŕ odpadových
vôd a predložiť na schválenie MsZ v máji 1999.
4. Prednostovi MsÚ predložiť komplexnú informáciu o finančnej, technickej, majetkovo
právnej a časovej realizácii križovatky diaľnice D2 s cestou 111/00239 v lokalite Stupava.
5. Prednostovi MsÚ zabezpečiť zmluvu o združení finančných prostriedkov vo výške 1.050
tis. Sk od stavebníkov na výstavbu kanalizácie v lokalite Kremenica.
6. Riaditeľovi MsPTS zapracovať pripomienky hlavného kontrolóra do rozpočtu MsPTS na
rok 1999.
7. Prednostovi MsÚ zabezpečiť realizáciu KVS ( krátkeho vodovodného spoja ) na ulici
Bezručovej vo výške 400 tis. Sk za predpokladu, že mesto Stupava bude mať záväzné
stanovisko ZsVaK k napojeniu rodinných domov na vodovodnú sústavu.
8. Vypracovať komplexnú štúdiu dobudovania trhoviska v súlade s právnymi normami SR
vrátane časovej a finančnej etapizácie.
9. Zapracovať pripomienky hlavného kontrolóra a poslancov MsZ k príjmovej a výdavkovej
časti rozpočtu mesta na rok 1999 nasledovne: - v príjmovej časti: odpredaj pozemkov v roku
1998 vo finančnej čiastke 1.300 tis. Sk. - vo výdavkovej časti: - daňové výdavky ( daň
z príjmov) 700 tis. Sk, daň z prevodu nehnuteľností zrealizovaných v roku 1999 vo finančnej
čiastke 600 tis. Sk, zvýšiť výdavky v investičnej výstavbe - položka skládka odpadov
Žabáreň o 550 tis. Sk - hydrotechnologické práce, oprava kotla v klube dôchodcov - 50 tis.
Sk, dopracovať rozpočtovú rezervu do investičných akcií rozpočtu mesta.
10. Prednostovi MsÚ rokovať s likvidátorom Štátneho rybárstva, š.p. v likvidácii o prevode
pozemkov parcelné čísla 729/1,735/1, 747,750 v k.ú.Stupava.
11. Prednostovi MsÚ požiadať Slovenský pozemkový fond o prevod pozemkov parcelné čísla
732/1, 733/1, 733/4, 746/2,749,751 v k ú. Stupava na Mesto Stupava.

-

8

-

12. Prednostovi MsÚ zabezpečiť právny rozbor o postupe orgánov štátnej správy vo veci
prevodov pozemkov parcelné čísla 729/1, 735/1, 747, 750, 732/1, 733/1, 733/4, 746/2, 749,
751 v k ú. Stupava na štát.
D.
Volí
1. Členov komisií mestského zastupiteľstva z radov občanov v tomto zložení:
a) - finančnej komisie - Ferdinand Sobolík, Ružová 4, Ing Milan Auxt, Budovateľská 22,
Mária Šišová, Lipová 56, Peter Rác, Družstevná 3, Ing. Zdenka Vŕbová, Mariánska 22.
b) - komisie životného prostredia a bezpečnosti - Justín Miština, Vinohradská 13, Peter Král,
Zemanská 11, Blažej Fabián, Záhumenská 52, Ing. Ivan Kolárik, Nová 115, František Obadál,
Mariánska 24,Daniel Horecký, Mlynská 2, Milan Trebický, Jilemnického 14.
c) komisia sociálna, zdravotná a bytová - Ľudmila Nováková, Nová 113, Marianna
Minarovičová, Cintorínska 226, Pavol Huk, S. Chalupku, 11, Jana Geisserová, Pri Bomíku 4.
d) - obchodno - podnikateľská - Marianna Minarovičová, Cintorínska 226, Mária Šišová,
Lipová 56, Miroslav Móza, Kukučínova 1562, Marián Šimonič, Hlavná 72, Jarmila Jakšová,
Zemanská 4, Anton Hrica, Karpatská 6.
e) - stavebno - majetková a rozvoja mesta - Ing. Miroslav Ferko, Hlavná 56, Ing. Miroslav
Kováč, Hviezdoslavova 109, Peter Rác, SNP 86, Ing. Rudolf Lachkovič, Záhumenská 35.
í) - komisia spoločenských potrieb - Mgr. Marta Žolnayová, Hlavná 998, PaedDr. Eva
Obžerová, Kalvárska 20, PaedDr. Adriana Kubicskóová, Železničná 3, PaedDr. Jolana
Petreová, Školská 3, Ján Kohútek, Hviezdoslavova 79, Štefan Veselý, Záhradná 16.
g) - dopravno - bezpečnostná a protidrogová - Maroš Seewald, Záhumenská 45, Pavol
Veselý, Štúrova 12, Jozef Wolfi, S. Chalupku 11, Pavel Mikuš, Krížna 16, Milan Mader,
Mariánska 25, Ľudovít Krpala, Mlynská 5, Mária Hardenová, Ružová 22.
h) legislatívno - právna - JUDr. Blanka Hmková, Mariánska 70.
2. Člena - poslanca komisie bezpečnostnej a protidrogovej Jána Boráka.

Dňa 27.05.1999.
A.
Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie uznesení prijatých na zasadnutí MsZ ku dňu 27.05.1999.
2. Správu audítora k účtovnej závierke jednotky Mestký úrad Stupava za rok 1998.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozboru hospodárenia mesta Stupava za rok 1998 a
stanoviská k rozborom hospodárenia príspevkových organizácií zriadených mestom za rok
1998
4. Vyhodnotenie rozpočtového provizória mesta Stupava za I. štvrťrok 1999.
5. Infbrmáciu primátora mesta o reálnom stave dodávky tepla a teplej vody firmou Johnson
Controls International Bratislava.
6. Cenovú kalkuláciu prevádzkových nákladov na vyčistenie lm^ odpadových vôd za rok
1998 podniku Vodáme a kanalizácie Stupava.
B.
Schvaľuje
1. Náhradné termíny úloh z uznesenia MsZ dňa 08.04.1999: C/l,C/2,C/5,C/7 - NT:
Nasledujúce zasadnutie MsZ (01.07.1999).
2. Rozbor hospodárenia mesta Stupava a záverečný účet mesta za rok 1998.

3. Rozbor hospodárenia Mestského podniku technických služieb Stupava za rok 1998
4. Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Stupava za rok 1998
5. Rozbor hospodárenia Vodárni a kanalizácií mesta Stupava za rok 1998.
6. Štatút komisie životného prostredia.
7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1999 o nakladaní s komunálnym odpadom na území
mesta Stupava.
8. Odpredaj časti pozemku pare. č. 772/1 v k ú. Stupava vyznačenej v geometrickom j)láne fy
SIGEO s.r.o. č. 034/1998 zo dňa 03.11.1998 ako diel 1 o výmere 2nŕ, Alexandrovi Cimovi a
manž. Ľubici, bytom Bratislava, Studenohorská 23, do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, za účelom vysporiadania pozemku pod časťou ich rodinného domu na ul.
Záhradnej v Stupave, za kúpnu cenu 110,-Sk/nA
9. Prevod vlastníctva bytov formou kúpno - predajných zmlúv uzatvorených medzi Mestom
Stupava ako predávajúcim a kupujúcimi:
a) Reháková Emília, 1-izb byt č. 1 na Dlhej ulici č. 1401 za kúpnu cenu 4 230,- Sk bez
pozemku, b) Šaulík Jozef, Šaulíková Marta (manželka), 1 izb. byt č. 2 na ulici Dlhej č. 1401
za kúpnu cenu 3.130,- Sk bez pozemku, c) Polák Štefan, Poláková Mária ( manželka ), 2-izb.
byt č. 3 na ulici Dlhej č. 1401 za kúpnu cenu 5.520,- Sk bez pozemku, d) Malík Štefan,
Malíková Martina (manželka ), 2-izb. byt č. 4 na ulici Dlhej 1401 za kúpnu cenu 5.720,- Sk
bez pozemku.
C.
Ukladá
1. Prednostovi MsÚ vykonať odvod vo výške 10% z prebytku hospodárenia ( rozdiel medzi
príjmamia výdavkami roku 1998 vykazovaný vo výške 20 tis. Sk ) do rezervného fondu
v zmysle VZN č. 3/1997 „Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami...".
2. Prednostovi MsÚ a riaditeľovi MsPTS odviesť do rezervného fondu podiel zo zisku
z podnikateľskej činnosti. Odpisy z hmotného a nehmotného majetku, ako aj výnosy z predaja
hmotného a nehmotného majetku, odviesť do fondu reprodukcie v zmysle VZN č. 3/1997
„Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami...".
3. Prednostovi MsÚ a riaditeľovi VaK zúčtovať prebytok hospodárenia za rok 1998
s rozpočtom mesta na rok 1999 v zmysle „Zásad hospodárenia s majetkom mesta".
4. Prednostovi MsÚ rozpracovať odporúčania uvedené v audítorskej správe účtovnej jednotky
Mestký úrad Stupava za rok 1998 na podmienky mestského úradu.
5. Prednostovi MsÚ vypracovať sankčný postih pri porušení VYN mesta Stupava č. 31 a 32.
6. Prednostovi MsÚ vypracovať časový harmonogram využitia finančných prostriedkov
cestného fondu pre rok 1999.
7. Prednostovi MsÚ v spolupráci s komisiou dopravno - bezpečnostnou a protidrogovou
prehodnotiť špecifikáciu akcií financovaných z cestného fondu.
8. Prednostovi MsÚ vyvolať rokovanie na úrovni mesta Stupava a zástupcov všetkých
odberateľov tepla a teplej vody z rekonštruovanej kotolne v Stupave.
9. Prednostovi MsÚ vypracovať nový cenový návrh bytových jednotiek na ul. Zdravotnícka
990/4, ktorý bude korešpondovať s cenovou reláciou bytových jednotiek na ul. Zdravotnícka
991 v Stupave.
Dňa 01.07.1999
A.
Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie uznesení prijatých na zasadnutí MsZ ku dňu 01.01 1999.
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stupava k 31.05.1999
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3. Protokol z kontroly na MsÚ Stupava na základe uznesenia MsZ Stupava zo dňa
25.02.1999, bod B/5 - previerka nájomných zmlúv uzatvorených medzi mestom Stupava a
jednotlivými nájomcami na prenájom nebytových priestorov
4. Správu o činnosti mestskej polície za obdobie 01.04.1999 do 30.06.1999.
5. Informáciu o stave tepelného hospodárstva v meste Stupava.
6. Organizačné zebezpečenie podujatia „ vysviacka mestských symbolov,, dňa 15.08.1999.
B.
Schvaľuje
1. Náhradné termíny úloh z uznesenia MsZ dňa 08 04 1999: C/l, C/4, C/8 - 09.09.1999.
Náhradné termíny úloh z uznesenia MsZ dňa 27.05.1999: C/2, C/7 - 09.09.1999.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1999 o vykonávaní ochrannej deratizácie a dezinfekcie
na území mesta Stupava.
3. Poskytnutie finančnej čiastky 400 tis. Sk firme Johnson Controls International, s.r.o.
Bratislava na výrobu TÚV na dobu do 10.08 1999 z fondu rozvoja bývania ako zálohu, ktorá
bude v danom časovom období zúčtovaná s ostatnými odberateľmi TÚV.
4. Výplatný termín odmien poslancov mestského zastupiteľstva 09.09.1999.
5. Zloženie redakčnej rady mesačníka Stupavan- predseda - Ing. Anton Daráš, -šéfredaktor Pavol Slezák, - členovia - Ing Jozef Ukropec, Ing. Ľuboš Ivica, Mária Stríbrnská, Vladimír
Valachovič.
C.
Ukladá
1. Prednostovi MsÚ predložiť návrh rozpočtových opatrení vo finančnom a vecnom
vyjadrení.
2. Prednostovi MsÚ vypracovať a prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
uvedených v protokole z kontroly v zmysle uznesenia MsZ zo dňa 25.02.1999, bod B/5 a
písomne predložiť do 30.09.1999.
3. Prednostovi MsÚ predložiť vyčíslenie škôd spôsobených nehospodárnym využitím
mestského majetku, vyplývajúcich z protokolu o vykonanej kontrole na MsÚ Stupava na
základe uznesenia MsZ Stupava zo dňa 25.02.1999, bod B/5 -previerka nájomných zmlúv
uzatvorených medzi mestom Stupava a jednotlivými nájomcami na prenájom nebytových
priestorov.
4. Prednostovi MsÚ prizvať na zasadnutie MsZ dňa 09.09.1999 veliteľa OO VB Stupava
s tým, aby informoval poslancov o činnosti štátnej polície na území mesta Stupava.
5. Náčelníkovi polície predložiť komplexnú správu o bezpečnostnej sitruácii v meste Stupava
a organizačnej štruktúre celej mestskej polícii.
6. Prednostovi MsÚ vypracovať otvorený list mestského zastupiteľstva, v ktorom MsZ
Stupava ostro protestuje voči vykonanej dražbe pozemku parcela číslo 735/1 v k. ú. Stupava
( Štátne rybárstvo, š.p. v likvidácii). Tento zaslať ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej
republiky.
7. Hlavnému kontrolórovi mesta vytvoriť komisiu z radov poslancov na preverenie všetkých
podkladov týkajúcich sa opravy chodníkov a miestnych komunikácií: Devínska cesta, Lipová,
Zdravotnícka, Školská. V prípade zistenia porušenia VZN č. 31 a 32 a iných predpisov,
vyčísliť škody a určiť podiel zodpovednosti konkrétnych pracovníkov.

-
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D.
Sťahuje z rokovania
1. Prevod vlastníctva bytov kúpno - predajných zmlúv uzatvorených medzi Mestom Stupava
ako predávajúcim a kupujúcimi:
a) Kajzerová Mária, Kajzer Štefan (manžel) 3-izb. byt č. 1 na ul Zdravotnícka 990 za kúpnu
cenu 11. 460,- Sk bez pozemku, b) Popíková Ľudmila, 3-izb. byt č. 2 na ul. Zdravotnícka 990
za kúpnu cenu 11.430,- Sk bez pozemku, c) Škrovan Ondrej, Škrovanová Helena (manželka),
3-izb. byt č. 3 na ul Zdravotnícka 990 za kúpnu cenu 12.400,- Sk bez pozemku, d) Klas
Štefan, Klasová Ľudmila (manželka), 3-izb. byt č. 4 na ul. Zdravotnícka 990 za kúpnu cenu
12.300,- Sk bez pozemku s tým, že uvedené prevody opäť preverí bytová komisia a opäť
predloží na zasadnutie MsZ dňa 09.09.1999.
E.
Nesúhlasí
1. S usporiadaním letného festivalu voľného združenia umelcov ENRCX Bratislava
v kameňolome za Stupavou v dňoch 06.08. -.08.08.1999.

Dňa 09 09.1999
A.
Berie na vedomie.
1. Vyhodnotenie uznesení prijatých na zasadnutí MsZ ku dňu 09 09.1999.
2. Realizáciu výdavkov mesta Stupava len do výšky prijatých zdrojov v II polroku 1999.
3. Správu o činnosti Mestskej polície Stupava za obdobie od 01.07 1999 do 15.08.1999.
4. Správu o prijímaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností, podnetov a petícií v podmienkach
samosprávy mesta Stupava za I. polrok 1999.
B.
Schvaľuje.
1. Náhradný termín úlohy uznesenia MsZ dňa 08.04.1999: C/l - nasledujúce zasadnutie MsZ.
Náhradný termín úlohy uznesenia MsZ dňa 01.07.1999: C/3 - nasledujúce zasadnutie MsZ.
2. Rozbor hospodárenia mesta Stupava za I. polrok 1999.
3. Rozbor hospodárenia MsKS za I. polrok 1999.
4. Rozbor hospodárenia VaK za I. polrok 1999.
5. Rozbor hospodárenia MsPTS za I. polrok s pripomienkami hlavného kontrolóra.
6. Cenník na uskladnenie odpadov na sklátke Stupava - Žabáreň zo dňa 26.08.1999
s účinnosťou dňom schválenia.
7. Odpredaj pozemkov parcela číslo 4127/27 - záhrada o výmer 679 n ŕ a parcela číslo
4127/101 - zastavaná plocha o výmere 289 n ŕ v k. ú. Stupava Viktorovi Klasoví a manželke
Anne, rodenej Valčekovej, bytom Stupava, Robotnícka 1378/9, za účelom majetkoprávneho
vysporiadania pozemku pod rodinným domom, za kúpnu cenu 50,-Sk/nŕ.
8. Rekonštrukciu obytného objektu zničeného požiarom na ul. Dlhej č. 1247
s predpokladaným investičným nákladom do 1,5 mil.Sk.
C.
Ukladá
1. Riaditeľovi MsPTS prijať opatrenia na základe pripomienok hlavného kontrolóra rozboru
hospodárenia MsPTS za I. polrok 1999 na zabezpečenie plnenia rozpočtu tak, ako bol
schválený MsZ dňa 08.04.1999 a vysporiadať nadnormatívne zásoby.
2. Prednostovi MsÚ na základ zistených nedostatkov vyplývajúcich zo „Správy o prijímaní,
prešetrovaní a vybavovaní sťažností, podnetov a petícií v podmienkach samosprávy mesta
Stupava za I. polrok 1999" prijať účinné opatrenia a informovať o nich hlavného kontrolóra
mesta.
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3. Prednostovi MsÚ a riaditeľom príspevkových organizácií vypracovať revitalizačný
program na zabezpečenie plnenia vecných úloh zapracovaných do rozpočtu k 31.12.1999.
D
Ruší
1. Cenník na uskladnenie odpadov na skládke Stupava - Žabáreň schválený MsZ Stupava dňa
27.02.1997, bod B/7.
Dňa 28.10.1999.
A.
Berie na vedomie.
1. Vyhodnotenie uznesení prijatých na zasadnutí MsZ ku dňu 28.10.1999.
2. Informáciu o predaji mestských bytov.
3. Informáciu občanov možnosti zriadenia miestnej komunikácie na súkromných pozemkoch
z ul. Školskej
4 Informáciu zástupcu rady Gymnázia v Stupave JUDr Šmeringaia o plánovanom zrušení
8-ročného gymnázia v Stupave.
5. Prehľad hospodárenia mesta Stupava k 30.09.1999 s výhľadom do 31.12.1999.
6. Informáciu primátora mesta o tepelnom hospodárstve v meste Stupava.
B.
Schvaľuje.
1. Náhradný termín uznesenia MsZ 08.04.1998: - C/l - I. štvrťrok 2000. Náhradný termín
úlohy uznesenia MsZ 01.07.1999: C/7 - 25.11.1999.
2. Prevod vlastníctva bytov formou kúpno-predajných zmlúv uzatvorených medzi Mestom
Stupava ako predávajúcim a kupujúcimi: a) Morávková Štefánia, 3-izb. byt č. 1 na ul.
Bezručovej č. 24/958 za kúpnu cenu 16.200,- Sk bez pozemku, b) Kordová Ľudmila, 3-izb.
byt č. 2 na ul. Bezručovej č. 24/958 za kúpnu cenu 16.200,- Sk bez pozemku, c) Fišerová
Fitoména, 3 - izb. byt č. 3 na ul. Bezručovej č. 24/958 za kúpnu cenu 16.200,- Sk bez
pozemku, d) Petríková Alena, 3 izb. byt č. 4 na ul. Bezručovej č. 24/958 za kúpnu cenu
16.200,- Sk bez pozemku e) Štefeková Elena, 2 izb. byt č. 1 na ul. Budovateľskej č. 3/965 za
kúpnu cenu 11.850,- Sk. f) Ažboth František a Mária ( manželka ), 2 izb. byt č. 2 na ul.
Budovateľskej č. 3/965 za kúpnu cenu 13.110,- Sk. g) Siváková Anna, 2 izb. byt č. 3 na ul.
Budovateľskej č. 3/965 za kúpnu cenu 11.850,- Sk. h) Grunská Júlia, 2 izb. byt č. 4 na ul.
Budovateľskej č. 3/965 za kúpnu cenu 11.850,-Sk. i) Obermár Jána a Emília ( manželka), 2
izb. byt č. 5 na ul. Budovateľskej č. 3/965 za kúpnu cenu 11.850,-Sk. j) Salayová Jana ,2 izb.
byt č. 6 na ul. Budovateľskej č. 3/965 za kúpnu cenu 11.850,- Sk. k) Riglér Jozef a Ružena
(manželka) ,2 izb. byt č. 1 na ul. Budovateľskej č. 5/966 za kúpnu cenu 12.140,-Sk. 1) Vanek
Eugen, 2 izb. byt č. 2 na ul. Budovateľskej č. 5/966 za kúpnu cenu 12.140,-Sk. m) Fischer
Peter a Andrea (manželka), 2 izb. byt č. 3 na ul. Budovateľskej č. 5/966 za kúpnu cenu
13.450,-Sk. n) Košút Eduard a Viera (manželka ), 2 izb. byt č. 4 na ul. Budovateľskej č.5/966
za kúpnu cenu 12.140,-Sk. o) Bartaloš Ladislav a Slávka (manželka), 2 izb. byt č. 5 na ul.
Budovateľskej č. 5/966 za kúpnu cenu 12.140,-Sk. p) Vrbinský Jozef a Anna (manželka), 2
izb. byt č. 6 na ul Budovateľskej č. 5/966 za kúpnu cenu 12.140,- Sk. q) Dančíková Anna, 2
izb. byt č. 1 Žabáreň č. 1/1434 za kúpnu cenu 31.100,-Sk. r) Klas František a Helena
(manželka), 2 izb. byt č. 2 Žabáreň č. 1/1434 za kúpnu cenu 31.100,-Sk. s) Blažíčková Sabina,
2 izb. byt č. 3 Žabáreň č. 1/1434 za kúpnu cenu 31.100,-Sk. t) Škorpík Vladimír a Iveta
(manželka), 2 izb. byt č. 4 Žabáreň č 1/1434 za kúpnu cenu 31.100,-Sk. u) Kajzerová Mária a
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Štefan (manžel), 3 izb byt č 1 na u! Zdravotníckej č. 4/990 za kúpnu cenu 11.460,-Sk. v)
Popíková Ľudmila, 3 izb. byt č. 2 na ul. Zdravotníckej č. 4/990 za kúpnu cenu 11.430,-Sk.
w) Škrovan Ondrej a Helena (manželka ), 3 izb. byt č. 3 na ul. Zdravotníckej č.4/990 za
kúpnu cenu 12.400,-Sk. x) Klas Štefan a Ľudmila (manželka ), 3 izb. byt č. 4 na ul.
Zdravotníckej 4/990 za kúpnu cenu 12.300,- Sk.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1999 -zásady postupu pri prijímaní, vybavovaní a
kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní
petícií v podmienkach Mesta Stupava.
4. Registratúmy poriadok Mestského úradu Stupava.
5. Odmeny primátorovi mesta za M. štvrťrok 1999 vo výške 27% základného platu, za
III. štvrťrok 1999 vo výške 20% základného platu.
6. Odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za II. štvrťrok 1999 vo výške 35% zo základného
platu za skutočne odpracované dni, za III. štvrťrok 1999 vo výške 35% zo základného platu za
skutočne odpracované dni.
7. Organizačnú zmenu - zrušenie preddavkovej organizačnej jednotky Mestské stravovacie
stredisko Stupava ku dňu 31.12.1999.
8. Odpredaj časti pozemku pare. č. 774 v k. ú. Stupava o výmere 45m^, za účelom pričlenenia
k pozemku pare. č. 313/3 na ul. Zemanskej, Ing. Františkovi Barancovi a manželke Ivane, rod.
Oborovej, bytom Bratislava, Fadruszova 7, za kúpnu cenu 500,-Sk/nA
9. Odpredaj časti pozemku pare. č. 452 v k. ú. Stupava o výmere 1100 n ŕ firme
M-MONSTAV so sídlom v Nitre, ul. Štúrova 20, pre účely majetkoprávneho vysporiadania
areálu Mototechny na ul. Marcheggskej v Stupave, za kúpnu cenu 400,- SkA
10. Poslancov do rád škôl:
a) 8 -ročné gymnázium - Ing Ľubomír Žiak, b) Základná škola - Vladimír Valachovič, c)
Základná umelecká škola - Pavel Slezák, d) Materská škola, Hviezdoslavova ul. - Mária
Stríbrnská, e) Materská škola, J Kráľa - Pavel Kubíček, f) Materská škola Marcheggská ul. Ing. Ľuboš Ivica, g) Materská škola Ružová ul. - MVDr. Róbert Kazarka.
C.
Ukladá.
1. Prednostovi MsÚ doplniť uznesenie a zápisnicu zo zasadania MsZ dňa 09.09.1999
ohľadom prijatia pôžičky občanov v lokalite Kremenica na výstavbu trafostanice nasledovne:
B. Schvaľuje
9. Prijatie pôžičky od stavebníkov rodinných domov v lokalite Kremenica v čiastke 800 tis.
Sk účelovo použitých ako príspevok na výstavbu trafostanice s celkovým rozpočtovým
nákladom 1.600 tis Sk (prílohu uznesenia tvorí zoznam stavebníkov a zmluva o pôžičke ).
A. Berie na vedomie
5. Že prijatie pôžičky od stavebníkov na čiastočné financovanie trafostanice je podmienené jej
návratnosťou len vtom prípade, že v roku 2000 nezabezpečí mesto výstavbu kanalizácie
s rozpočtovým nákladom 800 tis. Sk v lokalite Kremenica.
2. Riaditeľovi MsPTS Stupava prepracovať návrh VZN o cenách za riadenie užívacieho práva
k hrobovému miestu na cintorínoch mesta Stupava.
3. Prednostovi MsÚ vypracovať návrh nájomnej zmluvy na dobu neurčitú za cenu 100,Sk/rok pre prevádzkovateľa Mestského stravovacieho strediska Stupava, p. Mariannu
Minarovičovú, bytom Stupava ul. Cintorínska 226 a predložiť na schválenie MsZ dňa
25.11.1999.
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D
Ruší
1. Zásady prijímania a vybavovania sťažností, oznámení, podnetov a petícií občanov a
organizácií v podmienkach samosprávy mesta Stupava schválené MsZ dňa 24.08.1995, dňom
nadobudnutia účinnosti VZN č. 4/1999 - zásady postupu pri prijímaní, vybavovaní a kontrole
vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií
v podmienkach Mesta Stupava.
E.
Neschvaľuje.
1. Návrh VZN o cenách za zriadenie užívacieho práva k hrobovému miestu na cintorínoch
mesta Stupava.
2. Vyhlásenie verejného záujmu na určnie spojovacej pešej uličky pare. č. 111/5 v k. ú.
Stupava medzi ul. Hlavnou a Mariánskou v Stupave, ktorá je v súkromnom vlastníctve, pre
verejné účely ako pešej verejnej komunikácie (chodníka), za tým účelom tento pozemok
vykúpiť, resp. vyvlastniť, prípadne obmedziť vlastnícke právo jeho vlastníkom v zmysle
stavebného zákona
G.
Poveruje
1. Primátora mesta vstúpiť do rokovania s firmou LMM, s. r. o. so sídlom Bratislava, Klenová
2, za účelom odpredaja časti pozemku pare. č. 2553 v k. ú. Mást I. o výmere 4673 m^ za
kúpnu cenu 500,- Sk/m^ s možnosťou poskytnutia splátkového kalendára na dobu 5 rokov,
alebo predmetný pozemok riešiť formou nájomnej zmluvy s cenou 25,- Sk/nŕ/rok.
2. Primátora mesta vstúpiť do rokovania s vlastníkmi pozemku pare. č. 111/5 v k. ú. Stupava
(spojovacia ulička-Mariánska-Hlavná) za tým účelom, že pozemok mesto vykúpi alebo
prenajme.
H.
Nesúhlasí
I. S likvidačnými zámermi Krajského úradu Bratislava, odboru školstva, namierenými voči
existencii 8 -ročného gymnázia v Stupave a odporúča zachovať jeho fungovanie minimálne
v rozsahu r. 1999 - 2000 i pre ďalšie obdobie.
Dňa 25.11.1999.
A.
Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie uznesení prijatých na zasadnutí MsZ ku dňu 25.11.1999.
2. Informáciu primátora mesta o odstúpení firmy DUSPAMA, spol.s.r.o. Bratislava od
mandátnej zmluvy k 31.12.1999.
3. Informáciu o stave príprav rozpočtu mesta na tok 2000 a príspevkových organizácií ako
materiál predložený pod názvom „Návrh rozpočtu mesta na rok 2000".
4. Informáciu primátora mesta o tepelnom hospodárstve.
B.
Schvaľuje
1. Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi Mestom Stupava (prenajímateľ) a pani Mariannou
Minarovičovou, bytom Stupava, ul. Cintorínska 226 (nájomca) na nebytové priestory
nachádzajúce sa v dome č. 946/90 na ul. Hlavnej v Stupave, parcela č. 168/2 a 3 v k ú.
Stupava ( bývalé Mestské stravovacie stredisko Stupava) s tým, že článok Hl. bod 6b) znie
takto: „Stravnú jednotku je nájomca - prevádzkovateľ stravovacích služieb oprávnený
zvyšovať len po predchádzajúcom odsúhlasení mestským zastupiteľstvom na základe
preukázateľného zvýšenia cien vstupov potravín a energií, a to vždy najneskôr mesiac
vopred".
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2. Maximálne ceny sadzieb dane z nehnuteľnosti pre rok 2000: u záhrad 0,32 Sk/m^, u stavieb
na bývanie a príslušenstvo k domu 2,40 Sk/nŕ za prízemie, 3,60 Sk/mŕ za 1 poschodie, u
samostatne stojacich garáží 9,60Sk/m\ u ostatných stavieb 9,60 Sk/nŕ.
3. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stupava č. 5/1999 o dani z nehnuteľnosti na rok 2000.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 6/1999 o cenách za zriadenie užívacieho
práva k hrobovému miestu na cintorínoch mesta Stupava.
5. Koncept kroniky mesta za rok 1998 na základe odporúčania komisie spoločenských
potrieb.
6. Odmenu kronikárke mesta p. A.Lachkovičovej vo výške 12.000,- Sk na základe
odporúčania komisie spoločenských potrieb.
7. Odpredaj nehnuteľnosti - stavieb súp. č. 577 „predajňa" na parcele číslo 101/1 a „obytný
dom" na parcele číslo 101/2 v k. ú. Stupava Petrovi Geržovi a manželke Helene rodenej
Pavlačičovej, bytom Bratislava, Vyšehradská ul. 27, za účelom prevádzkovania predajne
„Potreby pre domácnosť", za kúpnu cenu 1,5 mil.Sk.
8. Odpredaj časti pozemku parcela číslo 59/4 v k. ú. Stupava o výmere cca 120 n ŕ Dagmar
Telkovej, bytom Bratislava, Vietnamská 44, za účelom zriadenia prístupovej komunikácie
k pozemku žiadateľky parcela číslo 60/1, za kúpnu cenu 32 tis. Sk.
9. Čiastočne reálne rozdelenie pozemkov parcela číslo 1922/2 - omá pôda o výmere 2516 mŕ
a 1922/3 - omá pôda o výmere 2546 m v k. ú. Mást I., ktoré sú v spoluvlastníctve Mesta
Stupava v 1/2-ne Viliama Hrdinu, bytom Stupava, ul. Záhumenská 32, v 1/2 - ne, a to tak, že
časť parcely číslo 1922/2 medzi rodinným domom žiadateľa (na pare. č. 1922/1) a plánovanou
zbernou komunikáciou pripadne Viliamovi Hrdinovi, časť pare. č. 1922/3 o takej istej výmere
od ul. Štúrovej pripadne mestu Stupava, a zbytok medzi týmito časťami zostane v doterajšom
podielovom spoluvlastníctve obidvoch strán.
10. Odpredaj časti pozemku parcela č. 452 v k. ú. Stupava o výmere cca 1700nŕ v lokalite
Žabáreň (pri Stupavskom potoku) Ing Petrovi Fabšičovi, bytom Bratislava, Na Kaštieli 5, za
účelom výstavby výrobne liehovín, za kúpnu cenu 300,-Sk/nŕ.
C.
Ukladá
1. Prednostke MsÚ zosúladiť VZN mesta Stupava č. 2/1998 a č. 3/1998 so zákonom NR SR
č. 310/1999 Z.z., ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
D.
Ruší
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 25 zo dňa 28.02.1995.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 16 zo dňa 01.02.1993 o poplatkoch za
pracovné úkony vykonané Mestským úradom Stupava z dôvodu jeho rozporu so zákonom č.
145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.
E.
Poveruje
1. Primátora mesta Stupava rokovať s firmou DUSPAMA, spol. s.r.o. Bratislava o predĺžení
mandátnej zmluvy na rok 2000 za podmienok, že mestské zastupiteľstvo súhlasí s finančnými
čiastkami za správu jednej bytovej jednotky vo výške 100,- Sk, za odpredaj jednej bytovej
jednotky vo výške 2.000,-Sk.
2. Primátora mesta vstúpiť do rokovania s riaditeľom Nemocnice s poliklinikou Malacky
ohľadne zachovania pľúcneho oddelenia a EKG v Stupave.
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F.
Neschvaľuje
1. Odpredaj časti pozemku parcela číslo 4129/18 v k. ú. Stupava v lokalite pri bývalom DZP
na ul. Mierovej v Stupave o výmere 10.612m^ firme TECHSERVISE, s.r.o so sídlom
v Bratislave, Cintorínska 21, pre účely vybudovania skladov hutníckeho a metarulgického
materiálu, za kúpnu cenu 320,-Sk/mŕ.
G.
Nesúhlasí
1. So zrušním Nemocnice s poliklinikou v Malackách a pretransformovaním na liečbu pre
dlhodobo chorých.
2. So zámerom zrušenia pľúcneho oddelenia a EKG na Zdravotnom stredisku v Stupave.
H.
Odvoláva
I. Pani Ľudmilu Čelovskú z funkcie tajomníčky komisie spoločenských potrieb.
I.
Menuje
1. Pani Zdenku Uropcovú do funkcie tajomníčky komisie spoločenských potrieb.
J.
Sťahuje z rokovania
1. Návrh prevodov vlastníctva obecných bytov predložený spracovateľom firmou Duspama
Bratislava s tým, že návrh bude prerokovaný v komisii pre koordináciu odpredaja mestských
bytov.

Dňa 16.12.1999.
A.
Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Stupava a príspevkových
organizácií zriadených mestom na rok 2000.
2. Skutočnosť, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mesta na rok 2000 v čase, keď
Národná rada SR ešta neschválila zákon o štátnom rozpočte na rok 2000.
3. Informáciu primátora mesta o možnosti využitia finančných prostriedkov EU na podporu
rozvoja regiónov a miest s odporučením primátororvi mesta rokovať o získaní finančných
prostriedkov na rozvoj infraštruktúry mesta.
B.
Schvaľuje.
1. Rozpočet mesta Stupava na rok 2000 s pripomienkami vyplývajúcimi z rokovania
mestského zastupiteľstva.
2. Rozpočty príspevkových organizácií mesta Stupava na rok 2000.
3. a) Uzatvorenie zmluvy o pôžičke vo výške 5 mil. Sk pri nemennej úrokovej sadze 16% na
dobu najviac 5 rokov za účelom získania finančných prostriedkov na zaobstaranie majetku z
verejnej súťaže na nákup nehnuteľnosti, toho času fy ARTTEP, a.s. od veriteľa SAXON
DUTYLIGHT SLOVAKIA, s r o Bratislava.
b) Uzatvorenie záložnej zmluvy k zmluve o pôžičke (bod 3a) s podmienkou, že predmetom
záložného práva bude získaná nehnuteľnosť.
c) Odpredaj synagógy za symbolickú cenu veriteľovi v prípade získania nehnuteľnosti.
4. Prevod vlastníctva bytov formou kúpno - predajných zmlúv uzatvorených medzi Mestom
Stupava ako predávajúcim a kupujúcimi:
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a) Nemec František a Zita (manželka), 2 izb. byt č. 1 na ul. Budovateľskej č. 1/964 za kúpnu
cenu 9.440,- Sk a pozemok 2.360,-Sk.
b) Škrovan Zdenko a Gabriela (manželka), 2 izb. byt č 2 na ul. Budovateľskej č. 1/964 za
kúpnu cenu 9.440,- Sk a pozemok 2.360,-Sk.
c) Turčinová Margita, 2 izb. byt č. 3 na ul. Budovateľskej č. 1/964 za kúpnu cenu 9.440,- Sk a
pozemok 2.360,- Sk.
d) Halámek Jirí a Eva (manželka), 2 izb. byt na Budovateľskej č. 1/964 za kúpnu cenu 9.440,Sk a pozemok 2.360,- Sk.
e) Janíková Helena, 2 izb. byt č 5 na ul. Budovateľskej č. 1/964 za kúpnu cenu 9.440,- Sk a
pozemok 2.360,-Sk.
í) Slezák Jozef a Jana (manželka), 2 izb. byt č. 6 na ul. Budovateľskej č. 1/964 za kúpnu cenu
9.440,- Sk a pozemok 2.360,- Sk.
g) Balog Milan a Jana (manželka), 23 izb. byt č. 1 na ul. Budovateľskej č. 4/962 za kúpnu
cenu 8.960,- Sk bez pozemku
h) Salay Július a Zuzana (manželka), 2 izb. byt č. 1 na ul. Budovateľskej č. 4/962 za kúpnu
cenu 8.960,- Sk bez pozemku
i) Fekete Jozef a Júlia (manželka), 2 izb. byt č. 3 na ul. Budovateľskej č. 4/962 za kúpnu cenu
9.270,- Sk bez pozemku.
j) Fišer Tomáš a Drahoslava (manželka), 2 izb. byt č. 4 na ul. Budovateľskej č. 4/962 za
kúpnu cenu 9.270,- Sk bez pozemku.
k) Menclová Vilma, 2 izb. byt č. 5 na ul. Budovateľskej 4/962 za kúpnu cenu 9.270,- Sk bez
pozemku.
1) Mašek Michal a Karola (manželka), 2 izb. byt č. 6 na ul. Budovateľskej č. 4/962 za kúpnu
cenu 9.270,- Sk bez pozemku.
5. Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2000.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2000 s doplnením:
bod 9) Vypracúva stanovisko k zásadným materiálom predkladaným na rokovania mestskej
rady a mestského zastupiteľstva.
bod 10) Kontrola správnosti zmluvných prevodov majetku mesta za roky 1998 - 1999.
C.
Ukladá
1. Prednostovi MsÚ dopracovať prípadné zmeny do rozpočtu mesta na rok 2000 po schválení
zákona o štátnom rozpočte.
2. Prednostovi MsÚ rozpracovať pripomienky HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2000
najmä v oblasti presunu finančných prostriedkov za účelom financovania bytov na ul. Dlhej
z fondu rozvoja bývania.
3. Prednostovi MsÚ vypracovať doplnkový materiál k rozpočtu mesta na rok 2000
v príjmovej a výdavkovej časti v zmysle pripomienok HK k rozpočtu mesta na rok 2000
v oblasti kapitálových aktív.
4. Prednostovi MsÚ pripraviť odpredaj rodinných domov vo vlastníctve mesta na komerčnej
báze.
D.
Sťahuje z rokovania.
1 Návrh na vyradenie hmotného investičného majetku z evidencie majetku mesta v celkovej
finančnej hodnote 6.454.131,- Sk s tým, že materiál prerokuje finančná komisia.

Činnosť Mestskej radv.

MsR

MsR je 8 - členná: Ing. Ján Beleš, PhDr. Mária Chaloupková, PaedDr. Milan Gramblička,
Pavel Slezák, Ing. Jozef Ukropec, Gustáv Beleš, Ján Valachovič, Ing. Ľubomír Žiak.
Pracovala podľa plánu. Na programe rokovania boli informácie o plnení úloh uznesení, návrh
osláv konca roka 1999 a tisícročia, plán podujatí k 730. výročiu prvej písomnej správy o
Stupave, veci majetkové a rôzne Prednostka MsÚ JUDr. Habreková informovala o postupe
mesta Stupava v riešení problematiky stupavského Parku. MsÚ požiadal o stanovisko
Pamiatkový ústav s tým, že toto bude podporným materiálom pre riešenie majetko - právneho
sporu v prospech mesta Zároveň si vyžiadalo mesto právny rozbor advokátskej kancelárie,
ktorý zatiaľ nevylučuje možnosť podania určovacej žaloby mestom Stupava. Primátor
informoval o príprave prezidentských volieb, ktorá prebieha podľa harmonogramu a v súlade
so zákonom o voľbách.
Primátor predložil rade návrh na celomestské podujatie - rozlúčka so starým rokom a
druhým tisícročím, ktoré sa bude konať 31.12.1999 pri KD v Stupave. Maloby ísť o ľudovú
veselicu a spoločné prežitie tohto zlomového okamihu v našom živote. Podujatie bude
zabezpečovať MsKS, ktoré predloží podrobný program a organizačné zabezpečenie.
V súvislosti s prípravou podujatí venovaných 730. výročiu prvej písomnej správy o Stupave a
685. výročiu prvej písomnej správy o Máste riaditeľ MsKS Pavel Slezák predložil rade
podrobný prehľad podujatí. V súvislosti s oslavami členovia rady odsúhlasili, aby komisia
spoločenských potrieb pripravila návrh štatútu pre udelovanie cien mesta Stupava za zásluhy
o rozvoj nášho mesta. Nebude to udeľovanie cien vtákom rozsahu, ako tomu bolo pri
predchádzajúcom jubileu. Hlavnou ideou je oceniť raz v roku občanov, inštitúcie za
mimoriadny prínos a činy v prospech mesta.
Členovia rady odporučili, aby do programu osláv bolo zakomponované slávnostné zasadnutie
MsZ s historicky prvým udeľovaním spomínaných cien. Koncepcia, kritériá a výber
kandidátov na udelenie cien mesta Stupava budú predložené MsZ.
Primátor informoval aj o príprave reprezentatívnej publikácie - bulletinu, ktorý mesto vydá
v tomto roku. Pôjde o plnofarebnú publikáciu, v ktorej budú predstavevé okrem histórie a
súčasnosti i kultúmo spoločenské, športové, rekreačné a ďalšie aktivity nášho mesta. MsR sa
ďalej zaoberala žiadosťami o odpustenie penále podnikateľským subjektom pôsobiacim na
území mesta. Rada vyhovela ich požiadavke, aby boli prizvaní na rokovanie MsZ. Zaoberala
sa tiež žiadosťou o povolenie na zriadenie reštauračného zariadenia na pešej zóne. Členovia
rady zhodne konštatovali, že posedenie na pešej zóne, kultivované a spĺňajúce všetky
podmienky pre jeho prevádzku, vhodne dopĺňajú kolorit miest a je to v dnešnej dobe bežná
záležitosť. Podporu však podmienili tým, že príslušný odbor MsÚ musí stanoviť jednoznačné
požiadavky pre prevádzku takéhoto typu reštauračných služieb. V rôznom členovia MsR
predkladali požiadavky občanov týkajúce sa najmä akútneho riešenia dopravnej situácie
v meste, nutnosť zabezpečiť deratizáciu, nakoľko je zaznamenaný nadmerný výskyt
hlodavcov, najmä pri bytových domoch. Primátor sa vyjadril k otázke prevádzkovania
kúpaliska vtom zmysle, že rekonštrukcia jestvujúcich bazénov by si vyžiadala miliónové
investície, nakoľko je v dezolátnom technickom stave, (prasknuté dná bazénov). Zaoberal sa
možnosťou riešenia tohto kritického stavu a využil ponuku stavebnej firmy, ktorá v Stupave
podniká , vypracovať návrh projektu rekonštrukcie kúpaliska. Členovia MsR ďalej žiadali,
aby odbor výstavby vypracoval harmonogram relaizácie investičných akcií a predložil ho na
rokovanie MsZ dňa 27.5. Taktiež sa kriticky vyjadril k rozkopávkam na komunikáciách,
ktoíých povolovanie je v koncepcii MsÚ. Za neúnosné považujú takzvané uvedenie do
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pôvodného stavu. Miesta po rozkopávkach sú v dezolátnom stave, nespevnené ako napr. na
ulici Veternej alebo Zdravotníckej. Úlohou odboru výstavby je zabezpečiť prísnejší dozor a
trvať na skutočne kvalitnom a normálnom zodpovedjúcom uvedení komunikácie do
pôvodného stavu. Tieto záležitosti MsR riešila 29. apríla 16. februára MsR doporučila
právnemu referátu MsÚ vypracovať úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia o prevode
bytov. Dňa 23. marca pripomienkovala a doporučila MsZ schváliť Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Stupava o prevode bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta
Stupava do vlstníctva iných osôb. 13 mája MsR prerokovala a doporučila MsZ Všeobecne
záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Stupava. Členovia
MsR zodpovedne pristupovali k riešeniu problémov i na ostatných svojich zasadnutiach.
Činnosť Mestského úradu

Činnosť MsÚ

MsZ schválilo v roku 1996 Organizačný poriadok Mestského úradu (MsÚ) v Stupave, ktorý
upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú
právomoc jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a ich
vzájomné vzťahy. MsÚ je výkonným orgánom MsZ a primátora mesta. Zabezpečuje
realizáciu všeobecne záväzných nariadení (VZN), uznesení MsZ, mestskej rady a rozhodnutí
primátora mesta. Vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora mesta
vydaných v správnom konaní, daňovom a poplatkovom konaní. MsÚ má sídlo v Stupave na
Hlavnej ul.č. 1. Úradné hodiny: pondelok 7,00 - 15,30 (utorok a štvrtok - nestránkové dni ),
streda 8,00 - 18,00, piatok 7,00 - 15,00, obedňajšia prestávka v čase od 12 do 13 hod.
Personálne obsadenie. Primátor mesta Ing. Anton Daráš, je predstaveným mesta a najvyšším
výkonným orgánom. Zároveň je štatutárnym orgánom mesta v majetko - právnych vzťahoch
mesta a pracovno - právnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívno - právnych
vzťahoch je správnym orgánom, v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom.
Primátor zastupuje mesto navonok vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám.
Sekretariát: pani Dagmar Čemá
Prednosta MsÚ: JUDr. Magdaléna Habreková. Organizuje a riadi prácu MsÚ, v súčinnosti
s primátorom riadi záchranné práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia, plní úlohy
uložené MsZ a primátorom mesta, za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.
Oddelenie ekonomiky: vedúca pani Daniela Drahošová.
Oddelenie výstavby a ŽP: vedúci Ing Dušan Paulík.
Oddelenie správy majetku mesta: vedúci Ing. Jozef Binder.
Referát sociálneho zabezpečenia: pani Vlasta Blažeková.
Referát evidencie obyvatefstva: pani Mária Mihalovičová.
Referát požiarnej ochrany, civilnej ochrany a BOZP Štefan Veselý. Ing. Božena Jankovichová
má právne postavenie hlavného kontrolóra (HK) obce, jeho úlohy a činnosti vymedzuje § 18
zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. HK je pracovníkom
obce. Vykonáva kontrolu úloh, ktoré z pôsobnosti obce vyplývajú, kontroluje najmä
účtovníctvo, pokladničné operácie a nakladanie s majetkom obce. Vypracúva odborné
stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu pred ich schválením MsZ. Kontrola je
zameraná na dodržiavanie VZN, právnych predpisov, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti
pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce a nakladaní s majetkom obce. Má
vykonávať kontrolnú činnosť nezávisle, objektívne a kvalifikovane. HK mesta Stupava sa pri
svojej činnosti riadi Štatútom HK mesta Stupava, ktorý schválilo MsZ dňa 26.10.1995.
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Kontrolnú činnosť v jednotlivých rokoch voiebného obdobia kontrolór vykonáva podľa plánu
kontrolne} činnosti, ktorý každoročne schvaľuje MsZ.
Medzi príspevkové organizácie mesta Stupava patrí
Mestské stravovacie stredisko (MsSS)
MsSS
Poslanci uznesením zrušili MsSS a to k 31.12. 1999 s tým, že zamestnanci dostanú odstupné.
Stravovanie zostane zachované v pôvodnom rozsahu. Príspevok na stravovanie dôchodcom a
sociálne odkázaným občanom v Stupave, bolo vždy súčasťou sociálneho programu mesta.
Garantom a nositeľom tejto úlohy bola preddavková organizácia mesta - MsSS. V mestskom
rozpočte bol v posledných rokoch na stravovanie vyčerpaný príspevok cca 800 tis. Sk ročne.
Toľko predstavovali režijné náklady, ktoré neboli započítané do výšky stravného. Za roky
existencie stredisko bolo dobudované a vybavené moderným zariadením. Pod vedením
vedúcej MsSS pani Oľgy Maderovej sa tu varilo pre cca 160 stravníkov denne . Nepriaznivá
finančná situácia mesta a snaha efektívnejšie a s menšími nákladmi zabezpečiť stravovanie
dôchodcov, viedli k hľadaniu iného riešenia, ako prevádzkovania stravového strediska.
Poslanci i primátor chceli za každú cenu udržať kvalitu stravovania, sortiment i výšku
príspevku podľa jednotlivých kategórií (výšky dôchodkov), zároveň však bolo treba nájsť
niekoho, kto by to dokázal zabezpečiť. Boli oslovené všetky stupavské firmy zaoberajúce sa
verejným stravovaním s ponukou variť pre dôchodcov. Záujemcom boli predložené ďalšie
podmienky - prevádzkovať jestvujúce zariadenie, zachovať kvalitu a množstvo stravy,
predložiť cenovú ponuku. Bola ustanovená komisia, ktorá mala vybrať najlepšiu ponuku a
odporučiť MsZ prevádzkovateľa stravovacieho strediska. Záujem prejavili dve stupavské
firmy. Na návrh komisie poslanci na zasadnutí MsZ dňa 28.10. odsúhlasili pani Márii
Minarovičovej prenájom zariadenia za účelom zabezpečenia stravovania dôchodcov
v Stupave. Podľa slov poslancov PhDr.MChaloupkovej a J. Valachoviča, členov komisie, pri
rozhodovaní v prospech pani Minarovičovej (prevádzkuje Reštauráciu Stupava - bývalý
Maroš) najviac zavážila konkrétna a jasná ponuka, výhodná cena a garancia kvality. Treba
veriť, že tomu tak bude.
Mestsky podnik technických služieb (MsPTS)
MsPTS
MsPTS Stupava je správcom cintorínov v Stupave. Snaží sa pripravovať dôstojné prostredie
pre uctenie si pamiatky zosnulých. Zabezpečuje údržby cintorínov a táto činnosť si vyžaduje
pomerne vysoké náklady, či na vývoz odpadu, kosenie priestranstiev úhrady za čerpanie vody
a podobne. Tieto náklady majú byť pokryté príjmami za prenájom hrobových miest.
Mestské zastupiteľstvo v Stupave na svojom zasadnutí dňa 25.11. schválilo v zmysle § 5 odst.
1, zákona č. 526/1990 Zb. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava o cenách za zriadenie užívacieho
práva k hrobovému miestu na cintorínoch mesta Stupava. Z VZN vyberáme: Článok I - 1. Za
zriadenie užívacieho práva k hrobovému miestu na dobu 10 rokov a za ďalšie predĺženie o 10
rokov sa určujú tieto ceny: - jednohrob 250 x 100 cm 700,-Sk, dvojhrob 250 x 200 cm 1.000,Sk, trojhrob 250 x 300 cm - 1.300,-Sk, štvorhrob 250 x 400 cm - 1.600,- Sk.
Pri zábere väčšieho hrobového miesta a pri hrobkách (teda nad lOnŕ) sa poplatok za každý i
započatý meter štvorcový pripočítava v sume 160,- Sk k poplatku za štvorhrob.
Detský hrob 80 x 180 cm 500,- Sk, miesto pre umu 60 x 60 cm 500,-Sk.
Článok II: 1. Poplatok za nájom hrobového miesta musí byť uhradený pri novozriadených
hrobových miestach v čase ich vytvorenia. U hrobových miest, kde nájomná zmluva stratila
platnosť, t.j. po desiatich rokoch musí byť poplatok uhradený po vyzvaní k úhrade správcom
cintorína. Poplatok je možné zaplatiť naraz na desať rokov, alebo v dvoch splátkach
s jednoročným odstupom, o čom bude vykonaný zápis v nájomnej zmluve, ktorej platnosť
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bude upravená. Poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, alebo v hotovosti v Dome
smútku v Stupave
2. U hrobových miest, kde do účinnosti tohto VZN užívatelia neuhradili poplatok za užívanie
hrobového miesta musí byť tento uhradený spätne od doby schválenia vyberania poplatkov za
užívanie hrobového miesta, t.j. cintorín na Rímskej ulici od roku 1981 a Starý cintorín
v Stupave a Cintorín vMáste od roku 1990. Tieto poplatky budú vyberané len vo výške
platnej v čase, na ktorý sa vzťahuje zriadenie užívacieho práva k hrobovému miestu. Spätnú
úhradu poplatku nie je možné deliť na viac splátok.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2000.
Poslanci uložili riaditeľovi MsPTS vypracovať revitalizačný program na zebezpečenie plnenia
vecných úloh v rozpočte k 31.12 1999. Zlepšenie ekonomickej situácie závisí od získania
nových klientov na skládku odpatkov Stupava Žabáreň. Bol zmenený cenník uskladňovania
odpatkov, ktorý predložil riaditeľ MsPTS - správca skládky. Poslanci tento návrh prerokovali
a schválili. Zároveň cenník z roku 1997 zrušili.
Dodávka tepla.
Dodávka tepla
Problematikou teplej vody a tepla sa MsZ a primátor zaoberali už od leta. V októbri sa konalo
niekoľko rokovaní zástupcov mesta JCI a odberateľských subjektov. Dňa 19.10. sa primátor
mesta zúčastnil zasadnutia delegátov OSBD Pezinok, kde okrem hodnotenia celkovej činnosti
družstva prebiehali separátne rokovania so zástupcami OSBD o dodávke tepla do
družstevných bytov v Stupave. Rokovania sa zúčastnili predseda predstavenstva Ing.
Sekanina, riaditeľ Ing Somorovský, podpredseda predstavenstva Ing. Rýdzi (Stupava) a ing.
Ukropec (Stupava). Na rokovaní sa diskutovalo o krokoch k uzavretiu zmluvy medzi JCI a
bytovým družstvom ako odberateľom tepla. Dňa 3.11. primátor zvolal pracovné rokovanie za
účasti zainteresovaných strán V tom čase už boli uzatvorené a podpísané zmluvy medzi JCI a
odberateľmi. Agentúra KONTAKT, Mesto Stupava, OÚ Malacky (materské školy), Prvá
samospráva vlastníkov bytov. Nedoriešená bola len zmluva medzi JCI a bytovým družstvom
ako najväčším odberateľom tepla. Na stretnutí boli prerokované niektoré spomé body
pripravovanej zmluvy s tým, že pokračuje príprava podpísania zmluvy. Na základe dohôd
bola dňa 4.11. zahájená dodávka tepla v plnom rozsahu do všetkých bytov a objektov
vykurovaných z mestkej kotolne. Počiatočné problémy a ťažkosti, ktoré nemala len Stupava,
ale ukázali sa ako koncepčné a legislatívne problémy s celospoločenským dopadom, sa riešili
neľahko. Po podpísaní zmlúv už nie sú žiadne objektívne prekážky, ktoré by mohli ohroziť
nerušený chod kotolne a predovšetkým vykurovanie bytov.
Slávnosť požehnania mestských symbolov
Symboly mesta
V nedeľlu 15. augusta sa vo farskom kostole svätého Štefana - uhorského kráľa v Stupave
konala slávnostná svätá omša a požehnaním symbolov mesta. V tú nedeľu boli v Stupave
hody a to bola vhodná príležitosť pripomenúť si významné 730.výročie prvej písomnej
správy. Slávnosť začala na MsÚ, kde sa v sobášnej sieni stretli vzácni hostia: ministerka
privatizácie pani Machová, štátny tajomník Ministerstva dopravy a spojov pán Macháček,
poprední predstavitelia ministerstiev - hospodárstva, poľnohospodárstva, výstavby, prednosta
OÚ v Malackách Dr. Vaškor, primátor mesta Skalica predseda ZOZO pán Srholec, starostovia
okolitých obcí. Medzi vzácnymi hosťami bol aj predseda Heraldickej komisie pri MV SR Dr.
Peter Kartous a historička Dr. Škovránková, ktorí vykonali oficiálny akt uvedenia mestských
symbolov a pasovanie primátora mesta za ich ochrancu. Po prečítaní zápisu heraldickej
komisie sa hostia odobrali v sprievode najprv na faru a potom do kostola. Na Fare sa
primátor zvítal s otcom biskupom Dominikom Tóthom, ktorý celebroval slávnostnú svätú
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omšu a požiada! ho o požehnanie mestských symbolov. Stupavský chrám bo! zapínený do
pos!edného miestečka Sprievod primátora prináša! symbo!y mesta - Dr. Kartous nieso!
erbovú listinu, Dr. Škovránková hero!dské žez!o, členovia skupiny historického šermu
URSUS zástavu mesta a štandardu primátora, poslanci - erb mesta a pečať. Po privítaní otca
biskupa dekanom vdp. F. Miku!om zača!a bohos!užba a po svätom prijímaní boli symbo!y
mesta otcom biskupom požehnané Dr Kartous heraldským žez!om pasova! primátora za ich
ochrancu. Primátor potom, držiac zástavu mesta, z!oži! sľub Otec biskup pri tejto príležitosti
zdôrazni!, že mesto, v ktorom žijeme buduje svoju prítomnosť a budúcnosť na kresťanskej
tradícii, ktorá tu pretrváva nie !en od čias prvej písomnej správy, a!e nadväzuje na cyri!o metodskú tradíciu. Vyzdviho! význam božích zákonov, ktoré sa svojou silou a pravdou musia
presadiť v každodennom živote ako najvyšší imperatív a vyšší princíp. Po slávnostnej svätej
omši sprievod prešie! na faru, kde primátor poďakoval a rozlúči! sa s otcom biskupom.
Sprievod primátora sa odobral na MsÚ, kde boli synboly mesta uložené. Slávnosť ukončil
slávnostný obed v reštaurácii Stupava. Slávnosť organizovalo Mesto Stupava a MsKS
z nezištnou podporou a v účinnej spolupráci farským úradom v Stupave.
Svmbo!v mesta Stupava:
V červenom štíte strieborný ľavošikmý v ľavom homom rohu sa strácajúci krížový tičik
vsunutý do zlatého mažiaru, sprevádzaného vpravo hore zlatou z!atostredou ze!enoka!išnou
štvorlupeňovou ružičkou na ľavošikmej zelenej listnatej sopke. Znamenie je vložené do
zaobleného, tkz. neskorogotického, či tiež Španielsko heraldického štítu. Heraldická komisia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky posúdila podobu erbu mesta Stupava dňa 23 júna
roku 1999 a odporučila používať ho v pôvodnej neskorostredovekej podobe. Heraldická
komisia Ministerstva vnútra konštatovala, že erb v uvedenej podobe je hovoriacim erbom,
pretože jeho symbolika - mažiar, stúpa - sa tradične dáva do súvislosti s názvom mesta. Erb
mesta Stupavy, posúdený a odporučený Heraldickou komisiou, je zapísaný v Heraldickom
registri Slovenskej republiky.
Erb rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravid!á erbovej tvorby, čím boli
spojené všetky podmienky pre vystavenie erbovej listiny.
Listina bola vystavená dňa 25 júna 1999 a podpísaná pánom Ladislavom Vrteľom, vládnym
radcom pre heraldickú tvorbu a členom Medzinárodnej heraldickej akadémie a pánom Petrom
Kartousom, predsedom Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Vlajka mesta Stupava pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej,
bielej, červenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je lastovičím chvostom, t.j.
zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu. Od vlajky môže byť odvodená zástava mesta, ktorá
má podobnú kompozíciu ako mestská vlajka. Pomer strán však nie je záväzne stanovený, čo
znamená, že zástava môže byť aj dlhšia Ďalej od vlajky sú odvodené: krátka zástava,
koruhva, znaková zástava, kombinovaná „veľká" koruhva.
Pečať mesta Stupavy je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom MESTO
STUPAVA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o
používaní pečiatok s obecnými symbolmy. Z minulosti Stupavy poznáme viacero
heraldických pamiatok. Najmladšou relevantnou pamiatkou, je potvrdenie stupavského erbu
Matejom II. r. 1610 v podobe, ktorú Stupave udelil r. 1560 Ferdinand II. Išlo o štiepený erb,
v ktorého prvej polovici bol zobrazený tlčik, v druhej ryba. Patrí medzi heraldické kuriozity,
že Stupava tento erb až do 19. storočia nepoužívala, a to napriek dvojnásobnému potvrdeniu
erbovou listinou. Počas mnohých storočí ostala vemá jednoduchému heraldicky čistému erbu
so Šikmo postaveným mažiarom, do ktorého je vložený tíčik. Tento erb poznáme podľa dvoch
pečatí, jednej datovanej rokom 1681 s kruhopisom SIGILVM OPPIDI STAMFHA ANNO
1681 a druhou bližšie nedatovanou s kruhopisom SIGILLVN STOMB(?)FE.
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Medzi ostatnými symbolmi mesta má osobitné postavenie štandarda primátora. Je vlajkou
primátora, jedným z odznakov jeho úradu. Má podobu takmer štvorca, erbové znamenie je
lemované vo farbách mesta. Samotné vypracovanie a zhotovenie štandardy primátora je
luxusné, čo zvýrazňuje jej zvláštny význam. Štandarda existuje spravidla len v jednom
vyhotovení.
Mestská polícia f MsP Y
MsP
Na zasadnutí MsZ Stupava, konaného dňa 8. apríla 1999 primátor mesta predstavil všetkým
náčelníka MsP Stupava pána Radoslava Buchtu, ktorého na základe výberového konania,
uskutočneného dňa 23. februára 1999, vymenovalo MsZ na svojom zasadnutí dňa 25. februára
1999. Správu o činnosti MsP za obdobie od 1. júla do 15. augusta prerokovala MsR a MsZ.
Výdavky na MsP sú rozpočtované na úrovni minulých rokov, zvýšili sa len mzdové náklady o
jedného pracovníka Náklady celkom sú 2 mil. Sk.
V marci uplynul jeden rok pôsobenia Obvodného oddelenia policajného zboru SR v Stupave.
Oddelenie v zostave 24 príslušníkov polície, vykonalo kus práce na poli boja proti kriminalite.
Ich rajón predstavuje 12 obcí Mjr. Hurban, riaditeľ oddelenia privítal spoluprácu
s mesačníkom Podpajštúnske zvesti Na jeho stránkach pravideľne informujú o činnosti
stupavského oddelenia. Kriminalita v Stupave narastá.
Voľby prezidenta SR.
Voľby prezidenta
Mesto Stupava podľa § 14 ods 1 zákona NR SR č. 46/1999 Z z o spôsobe voľby prezidenta
SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov ako aj
v zmysle rozhodnutia predsedu NR SR č. 47/1999 Z.z. o vyhlásení voľby prezidenta SR
oznámilo, že
1. Voľba prezidenta sa uskutoční v sobotu 15. mája 1999 v čase od 7. hod. do 22.hod.
2.Miestom konania voľby v okrsku č. 1 je MsÚ Stupava, v okrsku č.2 je Základná umelecká
škola, v okrsku č. 3 je MŠ ul. J. Kráľa, v okrsku č. 4 Klub dôchodcov, v okrsku č. 5 ZŠ,
v okrsku č. 6 Osobitná škola
3. Hlasovací lístok volič obdrží vo volebnej miestnosti.
4. Volič musí mať pri sebe preukaz totožnosti, ktorým sa preukáže pri vstupe do volebnej
miestnosti.
5. Na zabezpečenie poriadku a dôstojného priebehu hlasovania vo volebnej miestnosti je volič
povinný poslúchnuť pokyny predsedu okrskovej komisie.
6. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov, inak mu okrsková komisia hlasovanie neumožní. Toto oznámenie bolo uverejnené aj
v marcovom čísle Stupavana 1999.
VII. kole volieb v Stupave bol počet oprávnených voličov 6319, Vladimír Mečiar 1458
hlasov, Rudolf Šuster 2728 hlasov, počet zaregistrovaných voličov bol 4186.
V okrese Malacky bolo 50 141 oprávnených voličov, Vladimír Mečiar 14 054, Rudol Šuster
18 693, počet zaregistrovaných voličov 32 747.
Činnosť politických strán a hnutí.

Politické strany
a hnutia
Politické strany a hnutia svoj program uviedli v roku pred komunálnymi voľbami. Tento
napĺňajú Medzi politickými stranami a hnutiami v tomto roku neprišlo k žiadnym roztržkám.

Činnosť cirkví.

Činnosť cirví

Ako som v úvode spomenula, rok 1999 je pre SR Rokom kresťanskej kultúry a rokom
seniorov. Členovia rímsko - katolíckeho náboženstva sa aktívne zúčastňujú cirkevného
života. Napr. v marci sa modlili ako každoročne deviatnik k svätému Jozefovi. Mladí zo
Stupavy 4. apríla - na Veľkonočnú nedeľu pripravili muzikál: „ Ja som to", o 18. hod.
8. mája bol koncert v KD v Stupave. Koncertovali bohoslovci z Bratislavy a stupavskí
Pútnici. Koncert bol poďakovaním za starostlivosť a pomoc seminaristom. Koncertné
vystúpenie - hodnotný program (spevy, gitary, Božie slovo) sledovala pekná návštevnosť
Stupavčanov. Tiež zaslúžený potlesk dostali i mladí Pútnici zo Stupavy.
Dňa 13. júna 1999 o 16. hodine v katedrále svätého Martina v Bratislave prijal sviatosť
posvätného rádu diakonátu Miloš Kohútek zo Stupavy, Hviezdoslavovej ulice č. 661. Na
oznámení boli napísané slová: Pán prehovoril ku mne takto: „ Skôr, než som ťa utvoril
v matkinom živote, poznal som ťa skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre
pohanov som ťa ustanovil." Na vysviacku do Bratislavy prišli občania, mládež 4 autobusmi,
autami. Bol to sviatok pre Stupavu Po vysviacke Kohútkovci štedro pohostili všetkých.
Občania Mástu -Stupavy ochotne rodine Kohútkovej pomohli pri občerstvení. Miloš dostával
veľa a veľa gratulácií a kvetov. Z milého a dobrého chlapca iste vyrastie dobrý kňaz.
Dňa 17 júla 1999 bol slávnostne posvätený obnovený kríž na „morovo cholesterskom"
cintoríne pri príležitosti 685. výročia prvej písomnej správy o obci Mást.
18. júla o 9,30 hod. Slávnostná svätá omša pri príležitosti výročia Mástu - piétna spomienka
na cintoríne.
15. augusta o 10,45 hod. bola Slávnostná svätá omša so Slávnosťou požehnania mestských
symbolov, ktorú celebroval otec biskup Dominik Tóth.
„Pútnici" koncertovali v kostole 5. septembra. Každoročne sa zúčastňujú veriaci zo Stupavy i
iných obcí Polnočnej svätej omše v susednej Marianke. Omšu celebruje náš vdp. F. Mikula.
Tohto roku sa konal sviečkový pochod Stupavčanov na Kalváriu. Polnočná omša sa konala
pri príležitosti mena preblahoslavenej Panny Márie z 11. septembra.
15.septembra sme svätili Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. Pri tejto
príležitosti 18. septembra mladí zo Stupavy putovali do Šaštína.
24. októbra - na Misijnú nedeľu prispeli stupavskí občania 30 500 Sk na Misie.
V novembri ideme na hroby našich zosnulých. 31. októbra bola piétna spomienka na starom
cintoríne Za doprovodu dychovej hudby - piesne „Otče ,náš, vyslyš nás!" sme sa poklonili
pri kríži obetí I. svetovej vojny a prešli sme na starý cintorín. Piétnu spomienku konal modlil sa vdp.F.Mikula 1. novembra bol pietny akt na novom cintoríne a 2. novembra
v Máste na cintoríne.Náš vdp. farár slúži sväté omše i v susednej Borinke. Tam je kostol
zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Dňa 7. novembra boli v Borinke hody a pri tej
príležitosti otec biskup Mons Štefan Vrablec posvätil obnovený kostol, ktorý bol pred 100
rokmi prestavaný do terajšieho stavu. Takého máme kňaza: obnovil kostoly v Stupave,
Kalváriu a i kostol v Borinke za spolupráce s veriacimi. Rozdáva sa mládeži i dospelým.
Každý mesiac - prvú sobotu hodinu pred svätou omšou pani M.Hardenová sa modlí
Večeradlo Panne Márii s veriacimi. Večeradlá sú hojne navštevované a každý mesiac sa iná
„Ruža" modlí ruženec. V Stupave čaro Vianoc preniká viac a viac do rodín. 26. decembra
deti koledovali, 27. svätili sa v kostole vína. Býva zvykom, že pri okrúhlych 70.,80. a 90.
životných jubileách ďakujú oslávenci svätou omšou za svoje životy Pánu Bohu.
Aktivita stupavských mladších farníkov vyvrcholila Famík v tomto roku vydávaním
mesačníka stupavskej farnosti Prijatý bol s potešním, ako ďalší z plodov dlhoročného
pôsobenia a účinkovania vdp.dekana F. Mikulu v našej farnosti. Prvý s myšlienkou vydávať
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časopis prišie! diakon Mi!oš Kohútek. Inšpirovala ho skutočnosť, že v mnohých i menších
farnostiach než je stupavská, vychádzajú farské časopisy. Oslovil mládež a mladí súhlasili.
Vznikla redakčná rada na čele so šéfredaktorom Martinom Kralovičom. Redakčný tím tvoria
Rastislav Nemec, Darina Nemcova, Soňa Kohútková, Iveta Vachálková a grafikPeter Jandorf.
Mesačníku dali vhodné a výstižné meno Famík. Cieľom časopisu je informovať čitateľov
stupavskej i iných farností i všetkým, ktorým so dostane do rúk, o dianí a živote farského
spoločenstva. Usiluje sa tiež o prehĺbenie duchovného života, čomu je pripôsobený obsah
zameraný na duchovno-poučné príspevky. Ide mu o posilnenie jednoty a súdržnosti farnosti.
Časopis začal vychádzať vďaka podpore a pomoci vdp.dekana F. Mikulu, ktorý redakčnej
rade poskytol morálnu podporu a technické vybavenie.
Domáce i zahraničné návštevy
Návštevy
Návšteva Rakúska
Združenie miest a obcí Slovenska (ZNOS) organizovalo pracovné stretnutie starostov a
primátorov zo SR v susednom Rakúsku. Za región Záhorie sa tohto stretnutia zúčastnil
primátor mesta Stupava Ing. Anton Daráš. Stretnutie sa konalo v meste Komeuburg za účasti
38 starostov zo Slovenska. Na radnici ich privíta! starosta a riaditeľ úradu informoval o
zavádzaní systému ISO 9000/2000, ktorý je odskúšaný v Budapešti. Ide o najmodenejší
systém pre podmienky samosprávy a verejnej správy. Prostredníctvom iníosystému sa tak
uspokojivo vyrieši až 80 stránok. U nás je iné financovanie samosprávy, čo nemôže splniť:
naučiť sa niečomu novému, využívať skúsenosti. Stretnutie bolo dobré tým, že sa nadviazali
nové kontakty a výmenu skúseností našich starostov. Diskusia prináša nové poznatky a
podnety pre skvalitňovanie vzťahu k občanom.
Medzinárodné preteky ČR a SR malotraktorov do vrchu sa uskutočnili 8. mája v Bílovicích.
Zo Stupavy prišiel autobus s fanúšikmi a primátorom Ing. A Darášom. Každý pretekár mal
dve jazdy, do tabuľky sa započítal ten lepší čas. Vyhlásenie výsledkov sa konalo pred
cieľovou bránou za účasti TV Markíza, STV, TV Primá a novinárov. Zo Stupavy v kategórii
A2 súťažilo 7 pretekárov, v kategórii A3 - dvaja pretekári. V kategórii A2 získal 3. miesto
Vladimír Móza a v kategórii A3 - 2.miesto získal Michal Muškát a 3. miesto Mária Stríbmská
zo Stupavy.
Za krásami do Viedne
vo Viedni
26. októbra, v Deň ústavy Rakúska sa uskutočnila vzdelávacia exkurzia do Viedne. V tento
deň sú otvorené dvere všetkých múzeí a vstu je zadarmo. Pani učiteľky Kazarková,
Kohútková a Šaššáková s 80 žiakmi 6. - 9. ročníkov sa vydali za poznaním. Autobus so
sprievodcom p. Moravčíkom urobil najprv okružnú jazdu mestom, videli historické budovy i
moderné komplexy, dóm svätého Štefana, išli na ulicu Graben, popri morovom stĺpe svätej
Trojice a studniach Leopolda a Jozefa až na Korutánsku triedu. Na Maria Theresien Platz
dostali žiaci osobné voľno. Prezreli si to čo ich najviac zaujímalo. Niektorí išli do
Prírodovedného múzea, iní do Umeleckohistorického, či do cisárskej hrobky, alebo cisárskej
klenotnice. Po štyroch hodinách sa deti zišli pod súsoším Márie Terézie. Bol to prekrásny deň
a deti poďakovali za cenné poznatky z exkurzie.

ECCE TERRA Stupava 1999

ECCE TERRA

Druhý ročník pretekov malotraktorov do vrchu pod názvom ECCE TERRA Stupava bol
vlastne jesenným kolom 1 majstrovstiev Česko Slovenska. Preteky boli 4. septembra a
zúčastnilo sa ich 39 pretekárov z Čiech a Slovenska. Do Stupavy prišli pretekári z Rajca,
Topolčian, Trenčína, Šamorína, Považskej Bystrice, Popradna a i z ďalekého Vranova.
Preteky boli jednodňové a pretekári podávali špičkové výkony. Sledoval ich starosta obce
Bilovice nad Svitavou a poslanec NR SR pán Jirko Malchárek, ktorý odovzdával ceny. Na
záver zapálili vatru. Z našich pretekárov sa umiestnili z kategória A3 na 4. mieste Michal
Muškát, na 5. Mária Stríbmská, v kategórii S na 1. mieste Ľuboš Gramblička, v kategórii A2
na 3. mieste Vladimír Móza a na 5. mieste Štefan Brbúch. V kategórii A3 na 2. mieste Michal
Muškát Riaditeľom pretekov bo! Pavel Slezák a hlavným rozhodcom Dr. Milan Gramblička.
Im všetkým, ktorí sa na organizácii pretekov podie!ali patrí veľká vďaka.
Zasadala rada ZoZo

ZOZO

Vo Veľkých Levároch sa konalo zasadnutie Rady Združenia obcí Záhorskej oblasti (ZoZo).
Za účasti jeho predsedu Ing. M. Srholca, primátora mesta Skalica, sa rada zaoberala
vyhodnotením rozpočtu za rok 1998 a schválením rozpočtu pre rok 1999. Ďalej sa členovia
rady zaoberali prípravou programu Sviatku Pomoravia (26.6. - Jabloňové). Vypočuli si
informáciu o príprave Euroregiónu Záhorie, na projekte sa má práve ZoZo podieľať spolu
slníoregom a ďalšími záujmovými organizáciami v regióne a súčinnosti s Ministerstvom
vnútra SR.
Rada prerokovala i prípravu privítania tretieho tisícročia, kultúrne i spoločenské podujatia pri
tejto príležitosti si budú obce a mestá organizovať vo vlastnej réžii. Predseda tiež podal
informáciu, že termín transformácie vododvodov a vodných zdrojov (privatizácia obcami) je
presunutý na rok 2001, dokedy by mala byť vyriešená legislatíva - schválený zákon o vodách
a vodných zdrojoch.
Priemysel a služby
-
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Priemysel a služby

Finančný poradca, bezplatný klientný servis ponúka občanom Anna Tomkovičová
ul.Nová 168
AVET - elektro ul.Marcheggska 2 ponúka: televízory, TV stereo, videá, stereo systémy,
chladničky, práčky, mikrovlnné rúry.
Autoškola AJLMA v Stupave ul.Poľná 10 za prijateľnú cenu organizuje 8 - týždenné krzy
vodičov skupiny B.
Citroen ul. Marchggska 88 ponúka úžitkové vozidlá Berlingo,C15, JUMPY, Jumper,
osobné vozidlá: Saxo,Xsara,Xantia,XM,Evasion.
Asanačnú službu proti škodcom, hmyzu a hlodavcom, dezinfekciu, dezinsekciu,
deratizáciu, plynovanie a ošetrenie krovov a starého nábytku ponúka Veselý Eduard, ul.
Záhumenská 46.
Moza elektro ul.Hlavná 56 predáva aj na splátky bez ručiteľa: Tv, videá, veže, kamery,
rádiá, walkmany, discmany, fotoaparáty, domáce kino, chladničky, mrazničky, práčky,
mikrovlnky, sporáky, umývačky, bohatý výber vstavaných spotrebičov, kazety, káble,
filmy do aparátov, žiarovky, fotozberňa len za 3,90 Sk, kopírovanie A4 - l,50Sk. Tiež
z darma dovezenie tovaru do domu.

-

27

-

-

MS - STAV Káro! Janata, Maroš Seewald u!. Malacká 1 ponúka predaj a montáž:
strešných systémov TONDACH, pokrývačské a klampiarske práce, strešné okná Fakro,
zdarma poradenstvo, stavebné a murárske práce, podkrovia.
Slovbeton areá! Cevaservisu ponúka firmám aj súkromným stavebníkom betónové zmesi
všetkých druhov s dopravou na určené miesto.
- M - MODA na 1. poschodí v N - markete na Hlavnej ulici. Ponúka spodnú bielizeň zn.
Felina, DIM, SASSA MODEN, pánsku a dámsku módu zn. Mustang, TOM TAILOR
Crifle, bundy, košele, tričká, svetre, opasky.
- N - market na Hlavnej ulici - predajňa potravín. Je otvorená aj v nedeľu, má vo dvore
parkovisko.
- Kvetinárstvo Miroslava Kovačiková ul. Hlavná 57 ponúka: rezané a črepníkové kvety,
viazanie smútočných, gartulačných a svadobných kytíc, umelé kvety.
Služieb občanom každým rokom pribúda.
Nové byty v Stupave do osobného vlastníctva ponúka SIBAMAC a. s. Bratislava. Miesto
výstavby je na Budovateľskej ulici. Termín výstavby: júl 1999, dokončenie do novembra.
Vybvanie domu: 5 poschodový obytný dom, výťah, sedlová strecha, na 1. podlaží garáže a
obchodná prevádzka, pivničné bloky. Ceny bytov: 20 12,-Sk (bez DPH)/nŕ.
Stupava - Kopce:24 rodinných domov v Stupave ponúka Consulting s.r.o. Bratislava,
Cukrová 14.
Rodinný dom iba za 17 000,-Sk/mŕ úžitkovej plochy.
A s. Sibamac Bratislava bola úspešná.
Niektoré obchody, prevádzky služieb aj zanikli. Ceny kolísajú, platíme za všetko viac, ako
roku 1998.
Prvá stavebná sporiteľňa a. s. Hlavná ul.č. 46 v našom meste si tiež našla svoje miesto. Pôsobí
tu už od septembra 1997. Nateraz má na starosti klientov nielen zo Stupavy, ale aj
z priľahlých dedín až po Malacky. Od 1. apríla sídli v nových priestoroch na Hlavnej ulici
v rozšírených úradných hodinách. Klientom sú tam k dispozícii aj v sobotu. PSS vyšla
klientom v ústrety a má od 1. marca 1999 nové podmienky na poskytovanie úverov a
medziúverov so zaujímavými novinkami.
ZIPP výroba prefabrikátov výrobňa Stupava, ul. Vajanského. Pod vedením vedúceho výrobne
ZIPP pána Milana Krčmára, úspešne pokračuje výroba stropných železobetónových panelov a
predpätých stropných panelov. Svojim zákazníkom ponúkajú nielen kvalitu, ale aj
variabilnosť panelov, nakoľko dokážu podľa požiadavky zákazníka vyrobiť panely
akéhokoľvek geometrického tvaru. Obmedzené sú len rozmery - maximálna šírka 2,4 m,
maximálna dĺžka 7,5 m a hrúbka panelu od 5 do 7 cm. Prednosti panelov spočívajú
v jednoduchej a rýchlej montáži, trvanlivosti, perfektnom pohľade, ktorý nepotrebuje ďalšie
omietky. Výrobky tejto firmy boli ocenené EU v roku 1992 v Madride, kde mu bola udelená
cena za kvalitu International Gold Star For Qvality. Z panelov zo Stupavy sú postavené
budovy napr. Daňový úrad v Petržalke, VÚB Bratislava Mlynské Nivy, lakovňa Firmy
Volkswagen Bratislava, Národná Banska Slovenská a dalšie. V Stupave sa panely použili
napr. pri výstavbe rodinných domov na ulici Hollého, pri stavbe Pastoračného centra.
Sponzorsky boli poskytnuté mestu na pódium a premietaciu stenu v Amfiteátri Bomík. Firma
poskytuje zamestnanie 35 zamestnancom.
Ľuboš Nezník, mladý, ambiciózny podnikateľ, ktorý začínal svoje podnikanie v malej garáži,
dnes vlastní dve najväčšie predajne s potravinami v Stupave a darčekovú predajňu. Ľ. Nezník
vo svojich predajniach zamestnáva 48 zamestnancov, prevažne žien zo Stupavy a okolia.
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Počtom zamestnancov sa zaraďuje medzi najväčších zamestnávateľov v Stupave. Širokej
technickej verejnosti na Slovensku a blízkom zahraničí je Stupava známa i ako technická
základňa v odbore strojov na výrobu tlakového vzduchu a zariadení na úpravu tlakového
vzduchu. V Stupave vo vzťahu k počtu obyvateľov je v rámci SR počet firiem, ktoré pracujú
v tomto zaujímavom potrebnom odbore. V cementárni, ktorá skončila výrobu cementu v roku
1982 sa postupne vybudovali viaceré činnosti, ktoré servisovali cementársky priemysel na
Slovensku. V rámci týchto činností bola vybudovaná materiálne a personálne opravovňa
strojov na stlačený vzduch Po zmene spoločenských podmienok sa táto opravovňa rozdelila
na viaceré súkromné firmy, ktoré v tomto odbore podnikajú ďalej. Jednou z týchto firiem je
Servis točivých a piestových strojov, ktorý servisuje stroje, opravuje a zároveň je i predajca
kompresorov nemeckej firmy KAESER KOMPRESSOREN Coburg. Táto firma je najväčší
výrobca tlakových komresorov v Nemecku. Sortiment výrobkov tejto firmy je veľmi široký a
možno ho rozdeliť na: skrutkové kompresory, piestové komresory, sušičky vzduchu,
zariadenia na úpravu vzduchu a spracovanie kondentu, vysokotlakové kompresory, dotláčačie
kompresory, pojazdné, dúchadlá, vzduchové nástroje a náradia.
Poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo
Starostlivosť o vodné zdroie

Vodné zdroje

Rozvoj mesta Stupava, tak ako aj ostatných miest, je limitovaný dostatkom pitnej vody. Pre
mesto Stupava a obec Borinka sú vodné zdroje: Podpajštúnska vyvieračka, Medenné Hámre a
Pod hradom. Rozhodujúca v zásobovaní je ďalej úpravňa vody v obci Borinka s maximálnou
kapacitou 10 litrov/sek (864m^ za deň). Po dohode s MsÚ je každoročne stanovený limit
napojenia obyvateľov a zriaďovanie vodovodných prípojok. V poslednom období bolo zo
strany ZsVAK povolené napojenie na vodovodnú sieť zo dňa 1.februára 1999 - Stupava 60
bytových jednotiek (pre SIMABAC). Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody pre
mesto Stupava je možné riešiť: rozšírením terajšej úpravne pitnej vody v kat. obce Borinka
minimálne o 10 l/sek. Prípadne napojením na vodárenský systém hlavného mesta SR
Bratislava. Túto skutočnosť v mesiaci január osobne prerokoval u pána primátora Ing. Daráša
s možnosťou ďalších postupov riaditeľ OZ Západoslovenských vodární a kanalizácií Ing.
Stanislav Jančovič
Vodárne a kanalizácia mesta Stupava

VaK

V roku 1999 bolo zapojených na verejnú kanalizáciu 5 190 obyvateľov nášho mesta, to
znamená, že odpadová voda je odvážaná a čistená asi od 61% obyvateľov. Oproti roku 1998
vzrástol počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu o 408 Oproti roku 1998 dĺžka
kanalizačnej siete v roku 1999 vzrástla o 592 m a to vybudovaním na týchto uliciach:
Vajanského, Hollého, Vinohradskej a Na dieloch.
V roku 1999 bolo celkom vyčistených odpadových vôd v množstve 490 550 mŕ, t.j.
1 344 m^/deň. Tržby za vodu odkanalizovanú (stočné) od napojených obyvateľov a firiem
mesta Stupava v roku 1999 boli vo výške 1 460 372 Sk.
Ekocentrum

Ekocentrum

Dňa 1 októbra bolo slávnostne otvorené Ekocentrum Daphné pre nivu Moravy a Devínsku
Kobylu v Devíne. Cieľom ekocentra je slúžiť verejnosti a hlavne školám ako environmentálne
Stredisko zamerané na poskytovanie informácií v oblasti ochrany a propagácie jedinečných
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území: nivy rieky Moravy a Devínskej Kobyly, ako aj rozvoj cezhraničnej spolupráce.
Vybudovanie Ekocentra Daphné je súčasťou spoločného rakúsko - slovenského projektu
„Príroda bez hraníc". Podporuje ekoturizmus ako spôsob rozumného využívania prírodných
zdrojov. Žiaci ZŠ v Stupave Ekocentrum využívajú.
Doprava a spoje
Doprava,
Prioritné zásielky
Spoje
Slovenská pošta v Stupave má pekné priestory v strede mesta. Ráno - v prvých hodinách - od
8,00 hod. býva veľa ľudí pri prepáškach, ktorí vybavujú poštové zásielky, šeky, faktúry,
vybavovanie ide pomalšie. Treba často dlhšie stáť v rade pri prepáškach.
Od 1. novembra 1998 je možnosť podaja prioritných zásielok aj do cudziny. Služba je určená
na rýchlu komunikáciu pri zasielaní: tuzemský styk - D+l (dodané nasledujúci pracovný deň
po dni podania), medzinárodný styk —D+3 Európa, D+4 ostatné štáty. Pre zásielky s obsahom
tovaru je doba dodania o 1 deň dlhšia. Povolená hmotnosť: do 2 kg. Spôsob podaja: v pracovných dňoch - oprávnenému a náhradnému prijímateľovi, - do listových schránok,
P.O.BOX - ov, poste restante, - v medzinárodnom styku podľa podmienok dodaja krajiny
určenia. Dodatkové služby: doporučene, len v tuzemskom styku, v prípade straty je vyplatená
náhrada. Výplatné: v hotovosti, výplatnými známkami, úverom poštovného alebo výplatným
strojom. Medzinárodný styk: od 1. januára 1998 - ČR, Dánsko, Fínsko, Írsko, Nemecko,
Nórsko, Purtugalsko, Švédsko, USA. Od 1. decembra 1998: Maďarsko, Island, Španielsko.
Od 1. januára 1999 ďalšie štáty.
Dopravno - bezpečnostná komisia pri MaZ v Stupave pracuje podľa svojho plánu. Riešila
úlohy: vyťaženia štátnej cesty I.triedy, medzinárodného významu. Táto hlavná cesta je
vyťažená najmä v popoludňajších hodinách sa hromadia na nej autá, autobusy, kamióny. Je to
zlá situácia pre občanov Stupavy, ale prejazd je výhodnejší. Neznečisťujú tak životné
prostredie.
Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť.
Zdravotníctvo
Život obyvateľstva
Malacky sú naším okresným mestom. Malacky majú svoju nemocnicu. Túto nemocnicu mali
zrušiť. Petíciu podpísalo od 18. novembra do 25 novembra 1999 16041 občanov. Hlavným
dôvodom vzniku petície bolo medializovanie zámerov a plánov transíbrmačných krokov na
roky 1999 - 2000 v rezorte zdravotníctva. Petícia proti zrušeniu nemocnice v Malackách :
„Ja, občan regiónu Záhorie, dôrazne žiadam, aby sa zachovala nemocnica s poliklinikou
v Malackách, a to so všetkými pôvodnými funkciami. Zásadne nesúhlasíme s pripravovaným
zámerom, aby sa nemocnica transformovala na liečbu pre dlhodobo chorých. Toto prehlásenie
podporujeme svojim podpisom". Petíciu podpísali aj stovky Stupavčanov a podporili ju
primátori a starostovia regiónu z viac ako 30 tých miest a obcí.
Sama si myslím, že nemocnica by mala v Malackách - okresnom meste ostať s pôvodnými
funkciami. Veď kam by sa chodili liečiť mnohí zo Stupavy?
Obvodní lekári, detské lekárky, zubní lekári, ženský lekár, očná lekárka pracujú podľa
ordinačných hodín v našom zdravotnom stredisku. V budove ZŠ na Školskej ulici ordinuje
školská zubná lekárka.
Detské lekárky MUDr. Môciková a MUDr. Oravcová majú poradne pre matky s deťmi.
Prevádzajú zadarmo očkovania a sledujú zdravotný stav dieťaťa, kým neskončí povinnú
školskú dochádzku. Ženský lekár má poradňu pre tehotné mamičky a sleduje ich zdravotný
stav. Väčšinou mamičky privádzajú svoje deti na svet v pôrodnici na Partizánskej ulici Koch a
sú so starostlivosťou lekárou a personálu spokojné.
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Boi proti fajčeniu, alkoholu a invch toxikomániám.
Fajčenie, alkohol
Na predávkovanie zomrel ďalší mladý človek Mundi V našej Stupave, ktorá sa stala
„výletným" miestom drogy bratislavských narkomanov, ktorí tu dostanú za dobré ceny kúpiť
drogy. U nás žijú obete závislosti a tiež žijú tu predavači drog. 28.9. o 18. hodine na príkaz
bratislavského sudcu vykonali domovú prehliadku v byte Jozefa R, (1959), pri ktorej dotyčný
dobrovoľne vydal jedno igelitové vrecko s hmotnosťou 10,8 gramu heroínu s účinnou látkou
4% a ďalších 6 igelitových vreciek so 481 gramami heroínu s účinnou látkou 7-10%. Polícia
zaistila aj veci, ktoré sú používané pri distribúcii drog a ktoré niesli stopy po drogách.
Vyšetrovateľ z Malaciek vzniesol obvinenie z nedovolenej výroby a držania omamných látok
voči 3 osobám jednej z Holíča a dvom manželom zo Stupavy. Zadržaní boli včele
predbežného zadržania a vyšetrovateľ podal návrh na ich vzatie do väzby. Konečne sa
v Stupave dočkali a dožili zásahu polície, veď o tom, kde dostať drogy štebocú nielen vrabce,
ale bohužiaľ i naše deti. Čo priniesol tento zásah, nevieme. Vieme, že dílerských hniezd
neubúda, ale pribúda.
Fajčenie je veľmi rozšírené medzi mládežou a žiakmi. Žiaci si cigarety kupujú a fajčia i
V školských priestoroch. Slová učiteľa nepadajú na pôdu s kladným ohlasom. Fajčia deti
z neusporiadaných rodín, ale i z usporiadaných. A je to veľký výkričník pre všetkých:
rodičov, učiteľov a verejnosť.
Pracovné možnosti obyvateľstva spomínam v kapitole priemysel a služby. Väčšina
pracujúcich dochádza za prácou do Bratislavy, Malaciek a inde. Ale pribúda i
nezamestnaných.
Najstaršia obyvateľka Stupavy zomrela v novembri.
Pani Klementína Obse 1ková 105 - ročná zomrela v Domove dôchodcov v Stupave, kde
prežila posledných 28 rokov. Svoj úctyhodný vek prežila do poslednej hodiny pri plnom
vedomí a s jasnou mysľou. Narodila sa 18.9.1894 v Malackách, vychovala vťažských
pomienkach 6 detí, po 10 ročnom manželstve ovdovela.
Rast obyvateľstva
Stav obyvateľov k 31. decembru 1998 b o l: 8 036.
Detí sa narodilo : 58.
Prihlásení k trvalému pobytu : 226
Odhlásený: 134.
Zomrelo : 129.
Stav k 31 decembru 1999 je 8 057 obyvateľov.

Rast obyvateľstva

Humanitná činnosť
SČK
MS SČK hodnotia každoročne svoju činnosť. V MSSČK II. je registrovaných 495 členov.
Činnosť zemerali na získavanie nových bezplatných darcov krvi, ktorých bolo 13. Odbery sa
uskutočnili v Stupave na zdravotnom stredisku mobilnou jednotkou. Na požiadanie občanov
zorganizovali mimoriadne odbery krvi pre dva a polročného Milana Moravčíka zo Stupavy,
pre pani Annu Kadlečíkovú a Libora Geschwantnera. Medzi darcami bolo i 10 vojakov
základnej vojenskej služby z útvaru v Malackách. Okrem toho zorganizovali návštevy u 15
chorých a prestárlych členov organizácie, ktorým darovala balíčky ovocia. Na Vianoce 5.
členom boli odovzdané vianočné darčeky, ktoré venoval územný spolok pre okres Bratislava
- vidiek.
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Domov dôchodcov
DD
VDD žije 28 občanov nášho mesta. Sú to Stupavčania, ktorí z rôznych príčin práve tu
prežívajú svoju jeseň života. Personál sa o nich dobre stará.
Pred vianočnými sviatkami sa s nimi stretol primátor mesta Stupavy Ing. A. Daráš. Poprial im
šťastlivé prežitie vianočných sviatkov a odovzdal im darčeky.
Povodne poškodili i kaštieľ. Pani riaditeľka DD Dr. Nagyová hovorila, že budova prechádza
etapou odstraňovania následkov letnej povodne. Najmä kuchyňu a jedáleň rekonštruovali, aby
mohla čo najskôr slúžiť obyvateľom DD. Rozsiahle stavebné práce pokračujú i v areáli
kaštieľa a parku, kde sa buduje kanalizačný systém. Práce sa rozbehli vďaka uvoľneniu
finančných prostriedkov z Krajského úradu Bratislava. Napriek tomu časť prízemia je stále
v dezolátnom stave. Personál a vedenie DD sa usilovali, aby obyvatelia DD toto provizórium
pociťovali čo najmenej.
Vodiaci pes
Vodiaci pes
S veľkým záujmom a úspechom sa stretla prezentácia psov, ktorá sa po dva jarmočné dni
konala pri stupavskom KD. Pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska funguje oddelenie
výcviku vodiacich psov. Prvý vodiaci pes vycvičený v SR bol odovzdaný klientovi pred
piatimi rokmi. A k 31.12.1998 bolo vycvičených 47 psov. Takýto pes je užitočným
pomocníkom zrakovopostihnutých, ktorý zabezpečuje ich samostatný a bezpečný pohyb. Jeho
úloha je významná aj v oblasti psychohygieny. Pani Macejáková Soňa je sama cvičiteľkou
vodiacich psov. Pod jej vedením predstavili neviadiaci svojich priateľov a pomocníkov
priamo v akcii. Okrem podrobného výkladu, ktorý zaujal deti i dospelých, pani Soňa
predstavila i výstavu fotografií „Tisíc očí", ktorá priblížila život vodiaceho psíka - počnúc od
kúpy šteniatka, pobytu u vychovávateľa a cvičiteľa až po odovzdanie nevidiacemu. V Stupave
veľa ľudí pozná svetlého labradoského retrievera Bessy, ktorá vodí nevidiaceho Petra Šveca.
Kultúrno - spoločensky život

Kultúmo-spoločenský
život
Kultúrno - spoločenský život v Stupave zabezpečuje MsKS, ktorého riaditeľom je pán Pavel
Slezák. Má veľké skúsenosti v tejto práci a jej sa i celý odovzdáva.
Podpaištúnske zvesti.
Podpajštúnske
zvesti
Začiatkom roku 1999 občania Stupavy a okolitých obcí dostali do rúk 0 - číslo časopisu
Podpajštúnske zvesti zadarmo. Je to časopis, v ktorom majú priestor obce pod Pajštúnskym
hradom, podnikatelia, spolky, kultúrne, spoločenské i záujmové inštitúcie. Séfradaktorom je
Pavel Slezák a vydáva ho spolu so Stupavanom MsKS. Grafik: Peter Rác a jeho vydávanie je
povolené OÚ v Malackách pod číslom: Ma - 1/99. Obyvatelia radi čítajú tento časopis a
dostať ho raz mesačne v novinových stánkoch, obchodoch, na pošte.
V ňom inzerujú podnikatelia.
Stupavan
Stupavan
Vychádza mesačne. Vydáva ho mesto Stupava. Redakčná rada: Ing. A. Daráš - predseda, P.
Slezák - šéfredaktor. Grafická úprava: P. Rác. Časopis informuje obyvateľov Stupavy o
zasadaniach MsZ, MsR, o kultúrno - spoločenskom živote, športe atď.
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Stupavskv kalendár
Kalendár
Banskobystrická vedecká knižnica (ŠVK) a Klub íbtopublicistov v Ban. Bystrici vyhlásili 7.
ročník celoslovensky prezentačnej súťaže výstavy kalendárovej tvorby. Organizátori posúdili
79 súťažných exemplárov od 45 vydavateľov. MsKS Stupava prihlásilo do súťaže nástenný
kalendár "Obrázky zo starej Stupavy" vydaný pri príležitosti 730.výročia prvej písomnej
správy o Stupave. Napriek tomu, že kalendár nezískal žiadne ocenenie, dôstojne reprezentoval
Stupavu. Navyše, celá kolekcia kalendárov bude po celý rok súčasťou stálej expozície na
hrade Slovenská Ľupča.
Výstavy
Výstavy
Výstava stupavského rodáka
V Mestskom múzeu v Banskej Bystrici sa koná výstava Stupavčana - Pavla Mózu pod
názvom Moje maľby. Pavol Móza sa narodil v Bratislave r. 1957. Detstvo prežil v Stupave
pod vplyvom tvorby Ferdiša Kôstku. Nepriaznivé okolnosti mu nedopriali študovať na
umeleckej škole, napriek tomu sa nevzdával a rozvíjal svoju túžbu i výtvarný talent. V rokoch
1979 - 80 navštevoval ateliér akademického maliara E. Kalického v Stupave a pod jeho
vedením vykročil do sveta výtvarnej tvorby. Od roku 1984 žije vo Zvolene, kde sa ďalej
zdokonaľoval pod vedením Fera Kráľa. Získal ocenenie za prínos v amatérskej tvorbe (1990 —
91). Neskôr vystavoval v nemeckom Osnabrucku (93/94) a v roku 1994 sa stal členom
Slovenskej výtvarnej únie a Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska. Jeho diela
sa nachádzajú v zbierkach v Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Česku a na Slovensku.
Tohtoročná výstava v Banskej Bystrici je prezentáciou zrelého výtvarníka, so svojím
neopakovateľným a osobitným štýlom, plným emócií, fantázie, snov kombinovaných
s prežitými skúsenosťami. V tomto roku autor pripravuje výstavu aj v Bratislave (október).
Veľkonočná výstava
Miestny odbor Matice slovenskej v Stupave už tradične organizuje výstavu kraslíc a
veľkonočných výšiviek. Vďaka Podpajštúnskym zvestiam sa informácia rozšírila i do nášho
okolia a tak po prvýkrát na výstave sme mohli vidieť kraslice a výšivky rúk nielen z nášho
mesta. Na výstave vystavovali: ZO ÚŽS Lozomo, ZO ÚŽS Malacky, MO MS Stupava,
ZOÚŽS Závod, ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Malacky, Dom svitania
„Svitanie ZP MP" Malacky, aranžovanie suchých kvetín ía Slamienka p. Kollárociová Stupava. Príťažlivým exponátom výstavy bola kolekcia slamou zdobených pštrosích vajec od
p. Oľgy Sirotovej z Lozoma. Výstava je prvou spoločnou akciou, do ktorej sa zapojili obce
z okolia a je dobrým signálom pre ďalšiu spoluprácu. Počas piatich dní výstavu navštívilo 600
návštevníkov.
Výstava motýľov bola zorganizovaná MO MS.
Niektoré z množstva krásnych motýľov bolo možno viedieť vo výstavnej sieni KD v Stupave
v čase od 28. mája do 4. júna 1999. Motýle vystavoval Martin Jagelka zo Stupavy.
Dňa 16. júna o 17.hod vo výstavnej sieni KD bola vernisáž absolventov ZUŠ v Stupave.
Stupava mojimi očami.
V rámci osláv 730. výročia prvej písomnej správy o Stupave sa 19. novembra konala vernisáž
výstavy fotografií stupavčana Rasťa Ekkerta. Nazval ju „Stupava mojimi očami" a je to
kolekcia fotografií premien v časovom úseku jedného roka. Netradičný pohľad na známe
miesta a objekty, okolo ktorých prechádzame, nám predstavuje ako kus romantiky. Všedným
veciam vdychuje nevšednosť. Výstava návštevníkov zaujala.
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Nevädza
Nevädza
Po roku úspešnej činnosti ženský spevácky súbor Nevädza, ktorý pracuje pri MsKS Stupava,
od 11. januára t.r. dôstojne reprezentuje Stupavskú kultúru. Naposledy to bolo vo Vysokej pri
Morave, kde spolu s Veselou muzikou zo Stupavy vystúpili vo vianočnom programe. 17.
decembra o 19. hod. vystúpili s programom v KD.
Stupavská krídlovka 1999
Stupavská
krídlo vka
Medzi už tradičné kultúrno - spoločenské podujatia patrí prehliadka dychových hudieb Stupavská krídlovka. Vďaka spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Pezinku
sa 20. júna konal v stupavskom amfiteátri už 5. ročník slávnosti, ktorej dominovala dychová
hudba. Prehliadka začala sprievodom účinkujúcich, v čele pochodovali malacké mažoretky,
za nimi zbrojnoši stupavskej skupiny historického šermu URSUS a za nimi Veselá muzika zo
Stupavy, Záhorienka, Zohranka, Vinosadka, Svätojurská a Vajnorská dychovka a Cajla - né.
Hosťom programu bola Nevädza. Početné publikum ocenilo výkony hudobníkov búrlivým
potleskom.
4. apríla vo Farskom kostole bol muzikál „Ja som to „ - vystúpili mladí zo Stupavy. 8. mája
koncert bohoslovcov a stupavských Pútnikov v KD mal veľký ohlas. Prítomní nešetrili
potleskom. Pútnici koncertovali aj 5. septembra.
Pri príležitosti Sviatku svätého Cyrila a Metoda sa 14. júla vo Farskom kostole v Stupave
uskutočnil koncert rodiny Jendruchovcov.
Dušan Grúň a jeho hostia účinkovali v KD 29. m ája.
Dňa 17. mája si milovníci hudby vypočuli v rámci verejného koncertu ZUŠ ako posledné
číslo a horúcu novinku v tomto obore Gospel Music Choir so vzácnymi hosťami Zuzkou
Suchánkovou a Thierym Ebammom.
Múzeum Ferdiša Kôstku.
Múzeum
Pýchou Stupavy, dokladom jej kultúrnosti a bohatej keramikárskej tradície bolo od roku 1968
Múzeum ferdiša Kôstku. Rozsiahla expozícia z jeho tvorby i predmety a nástroje súvisiace
s výrobou keramiky boli inštalované v rodnom dome a dielni tohto prvého národného umelca.
V roku 1997, po dlhšom prerušení riadnej prevádzky, vtedajší správca múzea Malokorpatské
múzeum v Pezinku, pristúpil k rozsiahlej rekonštrukcii budovy. Doteraz boli ukončené práce
na výmene krovu, strešnej krytiny, rekonštrukcia elektroinštalácie v obidvoch budovách,
maľovka interiéru i vonkajších stien budov. Počas rekonštrukcie prešla správa múzea pod
intendantúru v Malackách pričom práce pokračovali podľa harmonogramu. Na obnovu múzea
boli vyčlenené účelové prostriedky z Fondu Pro Slovakia vo výške 400 tis. Sk a krajský úrad
Bratislava poskytol čiastku 200 tis. Sk. V tomto období sa pripravuje inštalovanie stálej
expozície, ktorú bude realizovať odborný pracovník múzea Ing. M. Spál pod vedením p.
Magdy Košíkovej. Od 1. apríla múzeum prešlo pod správu Malokarpatského múzea
v Pezinku. Podľa slov riaditeľky múzea p. Dolskej, na rekonštrukcii má veľkú zásluhu aj
primátor mesta Stupava, ktorý intenzívne spolupracoval a „dozoroval" priebeh prác.
Obnovené múzeum sa stane súčasťou kultúrneho diania v meste. V budúcnosti by malo ožiť
aj nádvorie napr. funkčnou keramikárskou dielňou. Zatiaľ sa už pripravujú pútače, informačné
tabule a ostatná komunikačná grafika. Podpora zo strany mesta je napríklad aj v tom, že pre
pracovníkov múzea vyčlenilo pri mestskom úrade jednu miestnosť ako kanceláriu.
14. októbra sa v Stupave na nádvorí múzea Ferdiša Kôstku konalo slávnostné otvorenie
expozície. Po vyše štvorročnej prestávke, počas ktorej prebieha rozsiahla rekonštrukcia
budov, sa do obnovených priestorov vrátila expozícia celoživotnej tvorby a vzácnej
pozostalosti po prvom národnom umelcovi v bývalom Československu . Expozícia je
v pôvodnej kráse. Nevyriešili sa však všetky problémy ako napr. vykurovanie, sociálne
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zariadenie pre návštevníkov. Múzeum bude pre verejnosť otvorené od 19. októbra. Na
otvorení boli prítomní: primátor Ing. A. Daráš, riaditeľ MsKS P. Slezák, poslanec za MsZ
spolu s p. Kubíčkom, učitelia ZŠ v Stupave, predstavitelia Malokarpatského múzea. I keď je
financií veľmi málo, trápnym sa mi zdala „kytica" - podávaná p. Magde Košíkovej
riaditeľkou múzea (narýchlo utrhnutých pár kvietkov ). Peknú kyticu p. Magda dostala od
poslanca Kubíčka.
MsKS už tradične pripravuje v mesiaci marci súťaž Kráľa detských čitateľov, ktorá prebieha
v Knižnici R. Mórica. Už 4 -tý rok vyhlasuje MsKS Stupava - MsK R.Mórica literárnu súťaž
pre žiakov II. stupňa: „Príroda je život pre každého".
Kino
Kino
Podľa štatistických údajov návštevnosť kín na Slovensku v období od januára do augusta
klesla o 40%, čo sa prejavilo i na tržbách. Stupavské kino v posledných dvoch rokoch
prežívalo podobnú krízu. Návštevnosť dosahovala priemerne 15 divákov, čo automaticky
prinášalo stratu a najmenej 50% predstavení sa neodohralo Svoj podiel viny na tomto stave
majú i distribučné spoločnosti, ktoré diktujú výšku vstupného i podmienky prevádzkovania
kín, ktoré jednostranne znášajú prevádzkovatelia. Takáto je situácia a dočasne sa pozastavuje
prevádzka kina Život v KD. Letné kino Bomík premietalo počas letných prázdnin.
Adolf Lachkovič. prozaik.
Prozaik
Vo vydavateľstve Holoprint vyšla nová próza stupavského rodáka Adolía Lachkoviča pod
názvom Sladké časy. Tento román s jemným humorom opisuje život a zážitky cukrárskeho
učňa v okoch po vojne a získal v minulom roku v súťaži Literárneho fondu druhú cenu
v kategórii prózy pre deti a mládež. Jeho dramatické spracovanie, ako celovečernú hru so
záhoráckym obsadením: K. Machata, M.Kráľovičová uviedol Slovenský rozhlas v apríli 1999.
Autor obálky a výtvarný spolupracovník vydavateľstva je akademický maliar Milan Kubíček,
rodák zo Stupavy. 23. októbra na MsÚ bola autogramiáda. Bol prítomný spisovateľ P.
Kováčik.
Jarmoky.
Jarmoky
MsKS časopisom Stupavan a Podpajštúnske zvesti pozýva obyvateľov Stupavy a okolia na
jarmoky: známy je Jakubský jarmok 23. a 24. júla, jesenný jarmok a predvianočné trhy. Tohto
roku jesenný sa konal namiesto osláv slávnosti kapusty. Jarmočníkov bolo menej, lebo
Stupavčania nakupujú po príchode z práce a v sobotu. Večer na počúvanie hrala tanečná
skupina Záhoráci. V piatok bola otvorená výstava dyňových strašidiel. V sobotu koncertovala
Veselá muzika zadarmo ako i Záhoráci.
Kalendár.
Kalendár
V auguste bol už v predaji kalendár „Podpajštúnske obrázky" - nástenný kalendár na rok
2000. Bol to jedinečný, neopakovateľný, plnoíarebný kalendár s fotografiami zo začiatku
stororčia z dvanástich obcí: Záhorská Bystrica, Marianka, Borinka, Stupava, Lozozmo,
Jabloňové, Pemek, Zohor, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok a Láb. Má
väzbu - kovová špirála, cena 180,- Sk.

-

35

-

Vvšivkárskv krúžok.
Krúžok
začína už po 29. rok v septembri v KD v Stupave svoju činnosť. Z počiatku oko!o 25 žien
viedla pani učiteľka O. Erdélyiová. Od roku 1973 funkciu prevzala pani Mária Hardenová.
Dodnes sa ženy schádzajú raz do týždňa a venujú sa svojej záľube. Naučili sa veľa techník a
svoje poznatky odovzdávajú ďalej. Svojimi prácami obohatili výstavy v Malackách,
Bratislave a Nitre. MOMS v Stupave podporuje tento krúžok a financuje výstavy a podujatia.
8. ŠKOLSTVO
Školstvo
Práca a výchovno vzdelávacie výstedky učiteliek OŠ MŠ v Stupave je podobná ich Činnosti
z minulých rokov: zúčastňujú sa výtvarných súťaží, Záhoráckeho slávička, súťaží
organizovaných MsKS. Spolupracujú s učiteľkami 1. ročníkov, navštevujú ZŠ a iníomujú sa o
schopnostiach svojich bývalých zverencov ako žiakov v 1.triedach.
Základná škola kpt. Nálepku
ZŠ
Dňa 22. marca ZŠ v Stupave navštívil prednosta Okresného úradu v Malackách Milan
Vaškor, zástupca prednostu PhDr. Vasil Tomeček a Július Uher. Pred stupavskými
pedagógmi ZŠ pán prednosta OÚ hovoril o výmene riaditeľov —doterajšieho riaditeľa ZŠ
Paed Dr. Mariana Daniela za nového riaditeľa ZŠ Mgr. Ladislava Csillaghyho. Pán M. Daniel
ostal na ZŠ pracovať ako učiteľ matematiky a telesnej výchovy. Tiež riaditeľ gymnázia. 1.
apríla sa učiteľom predstavil nový riaditeľ Mgr. L. Csillaghy. Nový riadteľ bol vymenovaný
prednostom OÚ. Riaditeľ Csillaghy hovoril, že dôkladne spozná stav ško!y, úroveň
výchovno-vzdelávacieho procesu a tiež záujem žiakov, ich talentov. Záleží mu ňa
komunikácii s rodičmi, pretože aj ich požiadavky a nároky sú veľmi dôležité pri nasmerovaní
úsilia školy. Naďalej v ZŠ bude sa pokračovať vo výuke cudzích jazykov a to už od 1. stupňa.
Od 1. septembra plánuje obnoviť ŠŠS - hádzanú. Chce spolupracovať s mestom,
organizáciami. Bude venovať veľkú pozornosť kvalite vyučovacieho procesu a mimoškolskej
činnosti. Rád uvíta spoluprácu rodičov, firiem. Má skutočný záujem o deti, o školu. Chce sa
zbaviť ľahostajnosti.
Na ZŠ je 756 žiakov, z toho 369 dievčat a 387 chlapcov. Títo sa učia v 27 triedach.
V školskom klube deti je 156 chlapcov a sú v 6 oddeleniach. Vedenie ZŠ: Ladislav Csillaghy
- riaditeľ, Helena Illiťová zástupca riaditeľa pre II. stupeň a pre I. stupeň Jarmila Lundová.
Triednych učiteľov 27, beztriednych :8 učiteľov, vo funkcii výchovného poradcu pracuje
Bohdana Suchá. Náboženskú výchovu vyučuje vdp. farár F. Mikula a katechétka Mária
Markovičová. V ŠKD pracuje 6 vychovávateliek, vedúca : Jitka Minarovičová. Správni
zamestnanci spolu: 11, administratívna pracovníčka Jana Kralovičová, školníci: Viliam Zabák
a Ján Veselý. Triedy 1. ročníka a ŠKD sú v starej budove, 2.-9.ročníky sú v novej budove.
V starej budove je aj gymnázium - primá a sekunda spolu 53 žiakov, traja proíesory a jedna
tajomníčka.
Niektoré z foriem starostlivosti o talentované deti v jazyku slovenskom:
Hviezdoslavov Kubín
Školské kolo - na 2. stupni (II. a III. kateg.) sa zúčastnilo 39 žiakov ( o 13 viac ako vlani).
Víťazi postupujú do obvodného kola.
H. kateg - poézia: Michal Kúdela, 6.A
- próza: Petra Kubicskóová, 6.A
II. kateg. - poézia: Daniela Šlauková, 7. A
próza: Veronika Chromíková, 7.A
Obvodné kolo: P. Kubicskóová získala I. miesto a postúpila do krajského kola
V krajskom kole: sa na 1. troch miestach Petra neumiestnila.
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Príroda ie život pre každého, okresnú súťaž ktorú organizuje MsK R. Mórica v Stupave naša
ZŠ zaslala 3 žiacke práce. Barbora Ivanová zo 6.B získala II. miesto.
Do celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok zaslali 5 prác.
Žiačky: P. Kubicskóová a D. Šlauková svojim prednesom sa zapojili do osláv Dňa matiek
v Stupave.
Pani učiteľka B. Suchá pripravila do školského rozhlasu vianočné vysielanie a s dramatickým
krúžkom literárne pásmo k 150. výročiu narodenín P.O.Hviezdoslava pre žiakov 6. a 7.
ročníka.
Okresné kolo MO - 7. roč.- Zuzana Belošičová bola úspešnou riešiteľkou.
Okresné kolo FO,E kategórie - zúčastnilo sa ho 15 žiakov z ôsmich škôl. Eduard Ryba získal
III. miesto, Lukáš Stankovský IV ., Michal Daňo V. a Juraj Balog 7.-8.
Na ZŠ sa uskutočnilo školské kolo Slovenského Slávika a Veselej Notičky, víťazka školského
kola L. Maťašíková postúpila a vyhrala okresné kolo a v krajskom kole získala II. miesto.
Žiaci vo Vv pracovali na tém. prácach súťaže: Európa v škole ( 4 práce), Polícia očami detí,
Ja a moji starí rodičia, Vesmír očami detí.
V novembri sa uskutočnilo školské kolo olym. z Aj a Nj. V Aj súťažilo 25 žiakov v Nj - 33
žiakov. V silnej konkurencii v okresnom kole v Aj získali Kubicskóová II. miesto a M.
Rácová II. miesto. V Nj III. miesto získala Trokšiarová a čestné uznanie Rácová.
V marci 1999 ZŠ organizovala LVVK pre 7. ročník. Zúčastnilo sa ho 38 detí, 3 inštruktori a 1
zdravotník. V krásnom prostredí Tatier - Ždiar za výborných snehových podmienok. Všetci
žiaci zvládli základy lyžovania a zdokonalili sa v lyžiarskej technike. L W K prebehol bez
úrazov.
V rámci MDD sa deti zúčastnili rôznych športových aktivít a hier organizovaných ZŠ.
Zapojili sme sa do „atletického štvorboja" mld. žiakov, ktorý sa konal v Bratislave na Interi za
účasti 270 detí.
Prehľad súťaži telesnej výchovy:
Dievčatá: miniíútbal - 3. miesto v obv. kole,basketbal - 2. miesto v obv. kole a 5. miesto
v okres, kole, volejbal - 2 miesto v obv. kole a 3. miesto v okresnom kole, atletika - 3. miesto
družstvo v okr. kole. ĽA - jednotlivci: st. žiačky: Finiková - 3. miesto vrh guľou, Hasonová 2. miesto skok do výšky, ml. žiačky: Tadamová 2. miesto - skok do výšky, Pavlíčková 2.
miesto - hod kriket, loptičkou,Tadamová, Rusnáčiková, Jánošová a Jablonická - 1. miesto štafeta 4x60 m.
Chlapci: miniíútbal st. žiaci - 2. miesto obv. kolo, ml.žiaci - 4. miesto - obv. kolo, hádzaná 2. miesto v obv. kole a 3. miesto v okresn. kole, volejbal - 1. miesto - v obv. kole a 5. miesto
v okres, kole, basketbal- 2. miesto v obv. kole a 2. miesto v okres. kole. Atletika —družstvo 2.
miesto na okres, kole ĽA jednotlivci: ml. žiaci: Hollý Michal - 1. miesto hod. krieket
loptičkou, Peter Kováč 3. miesto - skok do diaľky, str. žiaci: Vajay Stano 2. miesto - vrh
guľou, Hason Peter 1. miesto - skok do diaľky, 2. miesto skok do výšky. Pavlačič, Slezák,
Brbúch, Dzuro - 1. miesto štaíeta 4x60 m.
V krajskom kole: Hason - 5. miesto skok do diaľky, Pavlačič, Slezák, Brbúch, Dzuro —5.
miesto 4x60 m štafeta.
Školské rady
Školské rady
MsZ v Stupave delegovalo zo svojich radov za členov škoslkých pos!ancov:ZŠ Stupava - p.
V.Valachovič, Gymnázium - p. Ing. Ľ. Žiak, ZUČ Stupava - p.P.Slezák, MŠ ul. Ružová MVDr. R. Kazarka, MŠ ul. Hviezdoslavová - pani M. Stríbrnská, MŠ ul. J. Kráľa - p. P.
Kubíček, MŠ Marcheggska - Ing. Ľ. Ivica

Základná umelecká škola
ZUŠ
ZUŠ v Stupave oslávila svoje 40. výročie svojej existencie. V dňoch 2. -3. júna sa konali
talentové pohovory do hudobného, tanečného, výtvarného a literámo-dramatického odboru.
Hudobný odbor sa prezentoval ôsmimi verejnými koncertami v stupavskom dome, 14 - timi
internými koncertami, výchovnými koncertami pre materské školy, kultúrnymi brigádami.
Deti sa tiež zúčastnili nahrávania relácii v STV a v Slovenskom rozhlase. S veľkým
úspechom sa stretli tri koncerty v Bratislave. Radosť a dobré meno škole urobili žiaci z triedy
Mgr. R. Kohúteka — Juraj Ružička, Marcela a Petra Lechtové, ktorí veľmi úspešne
reprezentovali na Hummelovej I. detskej klavírnej súťaži, kde Jurko Ružička získal v V.
kategórii prvé miesto a navyše sa zúčastnil na medzinárodnej súťaži Virtuosi per Musica di
Pianoíorte v Ústí nad Labem. Ako jediný Slovák sa prebojoval do finále. Okrem toho na
medzinárodnej klavírnej súťaži Košice 99 získal pochvalné uznanie za interpretáciu. Tanečný
odbor pripravil v spolupráci so ZUŠ v Malackách „Okresný tanečný večer".
Žiakov výtvarného odboru z triedy p.uč. akad. maL Aleny Dzianovej - Zigovej, ktorí na XIII.
medzinárodnom ročníku Bienále fantázie Martin 1998 získali 5 hlavných cien (Z. Drahošová,
D. Partl, Š. Vachálek, M Polák, M. ŠtoHbvá) a 7 uznaní ( L. Gerbocová, P. Mattová, P. Gális,
P. Oselská, M. Kúdela, R. Országh, L. Kovačič). Veľkým úspechom bola účasť na XVII.
ročníku medzinárodnej súťaže The Smail Monmartre of Bitola 99, na ktorej hlavnú cenu
„Zlatú paletu získala Martina Škrovanová a Veronika Vicianová uznanie. Literárnodramatický odbor sa predstavil v júni rozprávkou „Čierna princezná alebo kto z koho."
Gymnázium, riaditeľ PaedDr. Marián Daniel. Sídli v starej budove ZŠ.
Na Krajskom úrade v Bratislave sa konalo rokovanie za účasti primátora mesta Stupava,
prednostu OÚ Malacky a zástupcu rady školy (8-roč. gymnázia vStupave)p. Šmeringaia.
Predmetom rokovania bol návrh racionalizácie siete stredných škôl v bratislavskom kraji.
Súčasťou návrhu je útlmový program stupavského gymnázia z ekonomických dôvodov a zo
zákonných povinností zabezpečiť základné školstvo. Návrh spočíva vzrušení gymnázia.
Zástupcovia Stupavy predložili návrh, aby gymnázium bolo zachované ako štvorročné a po
jeho absolvovaní by žiaci prestúpili na iné gymnázia. Podľa informácie zástupcov KÚ takéto
typy stredných škôl sa postupne rušia. KÚ navrhuje, aby v Stupave bola zriadená stredná
škola na polyAmkčnej báze s takým zameraním vzdelávania, po ktorom je v okrese dopyt
( ekonomická škola atď ). Avšak aj takáto škola bude mať nároky na priestorové kapacity.
Napriek tomu, mesto Stupava požaduje zachovať už jestvujúce gymnázium v pôvodnej
štruktúre. Komisia pri KÚ túto požiadavku predloží ministerstvu školstva, ktoré do 15.
decmbra má vydať záväzné stanovisko.
9. Šport a telesná kultúra
Šport
Hádzaná: Od 1. septembra je obnovená činnosť ŠŠS- hádzanej. Prípravku ( žiaci 4. ročníkov)
vedie učiteľka Tv A. Lachkovičová, mladších a starších žiakov Ing. F. Kuštor . Prípravka
trénovala v pondelok, stredu a piatok. Tiež mladší a starší žiaci. Prípravka sa zúčastnila
v mesiacoch máj - jún 2. ročníka súťaže prípraviek, ktorú usporiadal Bratislavský krajský
zväz hádzanej. Stupavskí prípravkári „bojovali" proti ročníkom 1989 - boli o rok mladší,
neskúsenejší a i preto v skupine B získali 3. miesto. Starší žiaci v konečnej tabuľke roč.
1999/2000získali: 7. miesto, mladší dorast: 4. miesto.
Futbal
Futbal
Jesennú časť súťaže futbalisti skončili v tabuľke na lO.mieste s 19 bodmi a aktívnym skóre
31:26. Po tomto neúspešnom vystúpení prišlo k zmene na trénerskom poste. Zimnú prípravu
už absolvovalo mužstvo pod vedením nového trénera p. Milana Hudeca. Zimná príprava i
prípravné zápasy absolvovali s predsavzatím ukončiť súťaž v hornej polovici tabuľky. No
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samotná jamá časť majstrovstiev súťaže futbalistov vrátila do tvrdej reality. Zápasy ukázali
pretrvávajúce nadostatky. Tie boli hlavne v obrannej činnosti a nestálej zostave kôli častým
zraneniam a výpadkom kľúčových hráčov. Tu sa ukázal i veľmi úzky výber na lavičke
náhradníkov. Prakticky celú polovicu súťaže odohrali len s jedným brankárom a ten bol
nútený chytať, či sa mu darilo alebo nie. A navyše oproti jesennej časti zaznamenali pokles
streleckej potencie útočníkov a výsledkom bolo niekoľko zápasov prehratých 1:0 alebo
remízových i v domácom prostredí. Odsunutie mužstva do spodnej časti nám pripravili i
Spoje, s ktorými sme vyhrali oba zápasy a po ich odhlásení zo súťaže nám boli odpočítané 3
body a odrátané skóre 1:5 z jesenného zápasu. Výsledkom účinkovania v jarnej časti súťaže
bolo získanie len 13 bodov a pasívne skóre 24:30. Mužstvo nakoniec skončilo na 12. mieste s
29 bodmi a skóre 55:56. Je to najslabšie umiestnenie počas pôsobenia FK Stupava v IV. Lige.
Do nového ročníka mužstvo vstupuje s celkom novým realizačným tímom: tréner M.
Palkovič, asistent trénera R. Pospiš, vedúci R. Horecký. Káder 1999-2000: D. Peňaška,
P.Petraš, V. Barinka, V. Prokop, J. Gerža, M.HricaJĽKostka, D.Válek,
T.Drahoš,K.Jánoš,J.Draškovič,A.Koberčík,Š.Sajan,F.Kubrický,F.Lacka,
L.Beber,S.Hóz,M.Betecha,M.KošútJ^i. Ščasný. S niekoľkými posilami FK ide do
novovytvorenej súťaže IV. Ligy skupiny B, čo je skupina zložená z mužstiev malackého a
pezinského okresu. Ostáva si len želať, aby po poctivej príprave sa naše mužstvo vrátilo tam,
kde si to všetci želáme a to medzi popredné mužstvá tejto súťaže! Víťazné mužstvo „starých
pánov" opäť zabodovalo a odnieslo si tohoročný Pohár 1. mája.
Stupavský širák
Širák
Už po 9 - krát sa konal vBomíku Stupavský širák s pestrým hudobným programom a
tancami. Návštevníci dostali k vstupenke už tradičný upomienkový širák.
Vystúpili:Poutníci,Samson a jeho parta, M.C.-band, Sally Rose band,M.H.S, Klíč, Žobráci,
Pltníci, Fragment, 29 strings, Trampas, Kamulet, BG - time, Nový Rownák, Vodopád, Allan
Mikušek band, Grasshoppers, Bukasový masív, Arion, Belasí, Dunaj, Merlin, Patronella. O
zvuk sa postaral Peter Szabadosz, programom sprevádzal Vlado Grežo. Stupavský širák
poriadajú Spojené Trampské Osady Ochrancov Prírody Stupava, za nemalej pomoci
kamarátov zo Stupavy, Malaciek, Rohožníka, Kuchyne, Bratislavy a iných miest a obcí.
Ako každý rok, tak aj t.r. 23. júna sa konal Olympijský beh. Usporiadala ho ZŠ a zúčastnili sa
ho skoro všetci žiaci I. a n. stupňa.
Deň športu
Deň športu
Po dvojročných skúsenostiach s organizovaním športového podujatia Challenge day, mesto
Stupava priszúpilo k zorganizovaniu Dňa športu mesta Stupava. Uskutočnil sa 5. júna.
Cieľom: zapojiť čo najviac občanov mesta do podujatí^ ktoré pripravilo MsKS v spolupráci
s TJ Tatran Stupava, ZŠ a materskými školami. Akcie programoval mestský rozhlas.
Zraz turistov
Zraz turistov
Počas víkendu 4.-6.júna sa na Košariskách (Borinka) konal Zraz turistov Bratislavského kraja.
Organizátormi tohto podujatia boh Klub turistov Slovenska regiónu Malé Karpaty, Klub
bratislavských turistov a nad podujatím prevzal záštitu primátor mesta Stupava Ing. Anton
Daráš. Zraz turistov začal v piatok, kedy na Košariská prišli pretekári - turisticko branných
pretekov nielen z Bratislavského, ale i Trnavského kraja. Turisticko - branné preteky začali
v sobotu o 10.00 hodine v disciplínach pre dospelých i deti. Okolo 11.00 hodiny bo!
zorganizovaný turistický výlet na Dračí hrádok a hrad Pajštún pod vedením Dr. Milana
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Ružičku. Odborný výklad k týmto turisticky i historicky zaujímavým lokalitám poskytol
historik Dr. Lach. Program pokračoval slávnostným otvorením zrazu a zapálením vatry,
pričom nechýbali ani trampské piesne a s nimi spojená dobrá nálada. V nedeľu podujatie
pokračovalo voľným programom, je potešiteľné, že turistická obec a vyznávači turistiky si
našli čas i chodníček a v hojnom počte sa zúčastnili tohto tradičného podujatia.
Pani Magda Kývalová zorganizovala: Norge - Cesta na sever. V spolupráci s asociáciou
JEKA 41 členov KST regiónu Malé Karpaty strávilo spoločne krásnu dovolenku. Navštívili
národné parky a chránené územia Nórska. Cesta po Škandinávii, ktorá merala 500 km,
obohatila turistov spomienkami, zážitkami, dojmami z krajiny s dlhými bielymi nocami,
z architektúry.
10. Počasie
Počasie
Zvykáme si na počasie , ktoré je trocha iné, ako v minulosti. 5. januára teplota 9 stup. C. I
ďalšie dni boli slnečné, len ráno a najmä večer bola veľká hmla. Až 29. januára napadal sneh.
Bolo chladno. 5. februára na obed svietilo slnko, o 15. h padal sneh. Víchricu vystriedalo
večer pokojné počasie. 8. a 9. februára napadalo veľa snehu. Fašiangové pochovanie basy sa
konalo v zasneženej prírode. 17. n . opäť bola fujavica. Od 29. apríla nepršalo. V máji bolo
sucho a teploty dosahovali 30 - 35 st.C 8. - 10. júna prší. Je chladnejšie. Od 16. júna bolo
chladné počasie. Nedalo sa kúpať.
Povodeň
12. júla prišli veľké dažde - kalamity. Veľká voda podomlela brehy, cesty, so sebou vzala
mosty, stromy, aby zanechala za sebou spúšť. Keď voda opadla videli sme našu Stupavu a jej
okolie v inej podobe. Košariská boli úplne odrezané od sveta. Štvoro mostov zmizlo úplne
bez stopy, z cesty ostalo len niekoľko kratučkých úsekov. Táto lokalita patrí medzi krasové
oblasti a podľa všetkého boli všetky podzemné priestory, ktoré v minulosti zachytávali
prebytočnú vodu, už plné - voda stekajúca z vrchov striekala z každej skalnej pukliny ako
z prírodnej fontány. Také niečo tu ešte ľudia nezažili. Následky povodní v dňoch 1 1 .-1 2 .
júla 1999 boli veľmi veľké. Voda zo Stupavského potoku sa vyliala z koryta. Pod vodou boli
v Stupave časti DD, veterinárna ambulancia, „benátky" boli pred KD na Agátovej ulici. Voda
zaplnila pivnicu rodinného domu pani učiteľky Slobodovej. Mesto Stupava, ktoré bolo
postihnuté júlovými záplavami vyčíslilo na svojom majetku a na majetku občanov škody vo
výške 2,7 mil. Sk. V tejto sume nie sú zahrnuté škody, ktoré vznikli DD v Stupave,
organizáciám ako Povodie Dunaja, SSC a tiež prevádzkovateľom hotelov a rekreačných
zariadení. Povodeň poškodila aj zdroj pitnej vody na Medenných Hámroch, kde majiteľ
(ZvaK Bratislava) rieši havarijný stav v spolupráci sOSC Malacky, najmä prístupové
komunikácie. Opravy a odstraňovanie škôd sa robia za plnej prevádzky. Obyvatelia tento
problém nepocítili. Dodávka pitnej vody nie je obmedzená a to i napriek dočasnému
vyradeniu časti zariadení.
M odstraňovaní škôd aktívne pomáhalo aj naše mesto.
Zatmenie slnka
Zatmenie slnka
Opísala Dr. Gabriela Škrovanová v Podpajštúnskych zvestiach takto: Kalendár ukazuje dátum
11. august 1999. Ráno v areáli SAV na Dúbravskej ceste sa ozývajú hlasy vedcov i tých
šťastných, ktorí ich smeli sprevádzať. Sadáme do dopravného prostriedku a ideme na hranicu.
Je skoré ráno obloha je zamračná, ba aj dážď nás osviežuje svojimi kvapkami. Ja sa potichu
modlím k nášmu patrónovi Záhorskej Bystrice sv. Petrovi, nech mi sv. Pavol odpustí,
samozrejme i k nemu, vždy ma vyslyšali, nuž ich prosím nech tak učinia i teraz, keď ide o
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veľa. Môj manžel, vedec, tiež potichu pridáva svoj diel, ale zároveň pragmaticky dodáva, že
sa môže situácia každou hodinou zmeniť. Od Rakúska po celej ceste sa valia mraky,
expedícia Astronomického ústavu SAV zo Starej Lesnej pod vedením astronóma Dr.
Vojtecha Rušma, DrSc. je v Turecku, lebo tam je pravdepodobnejšie, že bude jasno, ale tu je
situácia hrozivá. Na tvári môjho muža nevidno obavy, zato ja ledva obsedím, zrazu sa nad
nami objaví pás, nebo akoby podvihlo sukničku ukáže krásnu modrú íarbu, ale slnko je stále
ešte za mrakmi. Napätie rastie, stupňuje sa, prichádzame k Vátu a hranica medzi mrakmi a
jasnou oblohou je už ostrá, chvíľami sa na nás i usmieva. V Zanote je už jasné, že SLNKO
uvidíme a je tu Szombathely. Na námestí je na kovových tyčiach znázornená slnečná sústava
v mierke a na malých tabuľkách sú základné údaje. Dav hustne, naše pohodlné sedenie budí
pozornosť. Ľudia študujú údaje a vidno, že sa z astronómie učia viac ako za celý čas v škole.
Ozývajú sa azda všetky európske jazyky, do ktoiých sa miešajú i ázijské, sú tu aj Američania.
Najčastejší je údiv, že pri SLNKU sú natlačené štyri planéty maličký Merkúr, Venuša a Zem
väčšie a za nimi trochu menši Mars a Jupiter treba hľadať ďalej, kedysi bola aj tu planéta, ale
zanikla, jej zbytky sa túlajú po vesmíre a vznikol veľký priestor. Za Jupiterom je Satum,
Urán, Neptún a celkom vzadu na konci námestia sa krčí maličký Pluto. Je 11 hodín 24 minút
a 7 sekúnd. Oči sú zdvihnuté k oblohe. Z malého javiska zaznievajú tóny piesní a hovoreného
slova vtom jazyku kadiaľ zatmenie prechádza. Po angličtine, irancúštine, nemčine,
maďarčine zaznie aj slovenská pesnička čo ma poteší, potom rumunsky turecky a nakoniec
India, ale to je už 12 hodín a 39 minút. Zrazu sa zozadu námestia ozýva dunenie, vzduch
chladne, napätie stúpa, zo SLNKA vidno ešte celý mesiačik, na námestie prichádzajú číkóši
v národných krojoch, napredu štátna a za ňou mestská zástava Szombathely. Intenzita
bubnovania sa stupňuje, je 12 hodín 47 minút a 35 sekúnd, ma oblohe vytryskne diamantový
efekt, posledný lúč SLNKA, bubny stíchnu a po námestí počuť slabiku údivu, potom nastáva
hrobové ticho. Tristotisícový dav zadržal dych. Je chladno citeľne sa ochladilo, ale dav akoby
ani nedýchal, na oblohe je pozorovateľná slnečná koróna. Do tohoto ticha splašene vyleteli
holuby, sú zmätené, lietajú hore dolu, doprava - doľava, len trepot krídiel v tichu vyvoláva
úzkostnú atmosféru. Všetci okolo si uvedomujú silu SLNKA: Akí sme smiešni vo svojej
veľkosti a akí sme závislí na našej Matke ZEMI a jej závislosti na SLNKU. Je 12 hodín 48
minút a 46 sekúnd, ako tisíc diamantov vytryskol na oblohe lúč a celé námestie, celý ten
tristotisícový dav sa roztlieskal, frenetický, silno, na tvárach sa zjavili úsmevy, podávali sme
si ruky, šťastní a nadšení, čosi nás spojilo, nebolo miesto pre iný cit ako priateľstvo a
spolupatričnosť, aké nekonečne smiešne sa zdali všetky zmätené činy zemských politikov. Do
14 - tej hodiny 10 - tej minúty a 38 sekundy ľudia pozorovali ako sa SLNKO vynára z objatia
MESIACA. Pomaly sa dav rozchádzal, bolo cítiť slávnostnú atmosféru, vzrušené
odovzdávanie si zážitkov a vzájomnú ohľaduplnosť.
A takto som si ho zapísala do svojich poznámok ja - kronikárka: 11. augusta zatmenie Slnka
trvalo 3 hodiny a 17 minút. Skončilo po 14. hodine. Meterológovia predpovedali oblačnosť,
ale práve v čse zatmenia sa v Stupave vyjasnilo a slniečko bolo pekne vidieť. Pozorovala som
ho i s celou rodinou na dvore (ul.F.Kostku 3/15) cez zváračské okuliare a bolo krásne vidieť
ako Slnko zakrýva Mesiac. Oznamovacie prostriedky hlásili, že zatmenie najviac uvidia
v Rakúsku a Maďarsku (Balatón), ale videli sme ho i my. Tento deň vošiel do histórie. Bol to
jedinečný, nádherný úkaz a ďalší bude možno pozorovať 7. októbra 2135. V našich
zemepisných šírkach posledné viditeľné úplné zatmenie Slnka bolo 12. mája 1706. V Prahe
bolo pozorované posledné úplné zatmenie Slnka 7. júna 1415. V ten deň sme mali vidieť
Merkúr a Venušu, ale my sme ju nevideli. Trocha sa pri zatmení ochladilo a viditeľnosť sa
znížila. U nás - v Stupave celkom tma nebola. 20. novembra od 3. hodiny snežilo, zamrzlo.
Bolo chladno. 24. novembra snežilo, ale sneh sa topil, roztopil sa 3. decembra, cez deň
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svietilo slnko. 22. decembra bola najjasnejšia noc za 130 rokov. Okolo polnoci bolo
najjasnejšie vidieť mesiac. 28. decembra od 8. hodiny padal sneh. Nastala kalamita na
cestách. Z Bratislavy až k 16. hodine prišiel autobus . Medzi 11. a 12. hodinou hrmelo a
blýskalo sa.
Záver kroniky.
1. Použité pomôcky pri spracovaní konceptu kroniky:
správy a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Stupave
* Stupavan a Podpajštúnske zvesti
časopisy a denná tlač
4* vlastné poznámky

Záver

