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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady Stupava, konaného 04.12.2017 

na Mestskom úrade v Stupave, Hlavná 1/24 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 

Členovia mestskej rady: 

- JUDr. Štefan Haulík,  

- Ing. Rudolf Kalivoda, 

- MVDr. Robert Kazarka 

- Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH. 

- Mgr. Peter Novisedlák 

    

Ďalej prítomní: 

- Ing. Mgr. art. Roman Maroš, primátor mesta 

- JUDr. Tomáš Muroň, prednosta úradu, 

- Mgr. Margita Hricová, hlavná kontrolórka, 

- Mgr. Helga Csalavová, vedúca majetkového oddelenia, 

- Ing. Silvia Kapášová, vedúca ekonomického oddelenia, 

- Ing. Roman Vigh, vedúci oddelenia územného plánovania a životného prostredia, 

- Ing. Ľubomír Bugala, poslanec  

 

 

Ad 1) Otvorenie 

Primátor mesta Ing. Mgr. art. Roman Maroš privítal prítomných, skonštatoval, že sú prítomní 5 

členovia MsR, tým je MsR uznášania schopná a zahájil rokovanie Mestskej rady.  

 

Ad 2) Voľba overovateľa a zapisovateľa zápisnice 
Za overovateľa zápisnice bol určený Ing. Kalivoda. 

 

Ad 3) Schválenie programu 

Mgr. Novisedlák navrhol doplniť pred bod Rôzne bod Koncepcia rozvoja Základnej umeleckej 

školy. 

Program po doplnený má nasledovné znenie: 

1. Otvorenie 

2. Voľba overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2016, ktorým sa určuje 

výška príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava 

5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2018 v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup 

poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č.. .../2017 o dani 

z nehnuteľností a dani za psa  

7. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Stupava 

8. Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho RO a PO na rok 2018 a strednodobý výhľad na 

roky 2019 - 2020 

9. Majetkové 
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9.1. Diana Bujňáková  – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. 

„C“KN č. 176/139 v k. ú. Stupava – garáž. 

9.2. Marcel Pír – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN 

č. 176/21 v k. ú. Stupava – garáž.  

9.3. ABORIGIN s.r.o. – Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby predĺženia splaškovej 

kanalizácie na Moyzesovej ulici na pozemkoch parcelách reg. „C“KN č. 1939/11, č. 

1939/44 a č. 1930/1 v k.ú.Mást I.  

9.4. Miloš Sirota – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. 

„C“KN č. 3886/5  v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku. 

9.5. Ing. Katarína Macáková a spol. – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť 

pozemku parcely reg. „C“KN č. 3885/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku. 

9.6. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo 

dňa 12.11.2010 TSS, s.r.o. v súčasnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. 

9.7  Zuzana Vicenová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku 

v Stupave 

9.8. Božena Hoďová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku 

v Stupave 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2018 

11. Koncepcia rozvoja Základnej umeleckej školy 

12. Rôzne 

13. Návrh programu MsZ 

14. Záver 

 

Mestská rada schvaľuje 

program MsR s doplneným bodom č. 11. 

(hlasovanie: za – 5 členovia MsR) 

 

Primátor navrhol spojiť body 4, 5, 6, 7 a 8 nakoľko spolu súvisia a týkajú sa bodu 8 o rozpočte. 

O každom sa bude hlasovať samostatne. 

Ad 4) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2016, ktorým sa určuje 

výška príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava.  

Ing. Kapášová uviedla, že navrhuje čiastočne zvýšiť príspevky na úhradu v šk. jedálni a jedálni 

v MŠ, dopad na rodičov je minimálny. Posledná zmena bola v roku 2012 a nemá dopad na 

rozpočet. 

K bodu č. 5 uviedla stručný prehľad a povedala, že kompletný materiál obdržia po skončení 

finančnej kontroly, ďalej, že materiál bude predložený aj komisií, ktorá rozhoduje o ňom a ktorú 

zvoláva prednosta úradu. Do 15.12. musí byť skončené vyúčtovanie poskytnutých dotácií. 

Žiadosti prevyšujú možnosti poskytnutia týchto dotácií. 

K bodu č. 6 uviedla, že sa predkladá opätovne materiál z minulého roka, bol aktualizovaný 

a doplnený o porovnanie daní v okolitých obciach. 

K bodu č. 7 vyplýva z kontroly zistení, naplnenie opatrení.  

K vyveseným dodatkom neprišli zatiaľ žiadne pripomienky. 

Čo sa týka návrhu rozpočtu uviedla, že návrh rozpočtu poslanci dostali, vrátanie návrhu 

príspevkových organizácií a krátkeho komentára ku knižnici.  

 

Mestská rada v Stupave odporúča MsZ  
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schváliť návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2016, ktorým sa 

určuje výška príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava 

(hlasovanie: za – 5 členovia MsR) 

JUDr. Haulík sa spýtal, či ide o posledné 5 pásmo, už sa nedá navyšovať. Áno ide o posledné 

pásmo – odpovedala Ing. Kapášová. 

Ing. Kalivoda poznamenal, že školské jedálne si môžu zakupovať suroviny aj priamo z dvora. 

Ad 5) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2018 v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup 

poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava 

MVDr. Kazarka požiadal o navýšenie sumy dotácií pre záhradkárov, ktorí sa vždy zúčastňujú 

slávnosti Dni zelá, rozdajú tam sud kapusty a určité veci nevedia vykryť. Požiadali o 1800€ 

a návrh je 1600€.  

Ing. Kalivoda uviedol, nech zastupiteľstvo rozhodne, súhlasí s navrhnutou čiastkou, ktorou 

mesto môže prispieť. Každý spolok prezentuje seba, pracuje, lebo chce. 

Primátor povedal, že ľudia v týchto spolkoch rozvíjajú činnosť nášho mesta, preto tieto 

príspevky sú na pomoc našim občanom a mali by byť vyššie. 

p. Peschl sa pridal k názoru MVDr. Kazarku, treba rozlišovať spoločenskú hodnotu 

jednotlivých spolkov, záhradkári majú svoje opodstatnenie na Dni zelá.  

JUDr. Haulík by to nechal na hlasovanie o rozpočte na rokovaní  MsZ a na najbližšom MsZ by 

sa suma prerozdelila, alebo cez obedovú prestávku priamo na MsZ. Ďalej požiadal, aby tento 

bod programu bol až po bode o schvaľovaní rozpočtu. 

Mestská rada v Stupave berie na vedomie  

Informáciu o poskytnutí dotácií na rok 2018 v zmysle VZN č. č. 1/2015. 

(hlasovanie: za – 5 členovia MsR) 

Ad 6) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č.. .../2017 o dani 

z nehnuteľností a dani za psa  
JUDr. Haulík navrhol tento bod vypustiť z rokovania MsZ, nakoľko tento bod už bol 

predkladaný v roku 2016  a v roku 2015 a zastupiteľstvo jasne deklarovalo, že o zvyšovaní daní 

sa dá baviť, len za určitých podmienok, ktoré naplnené neboli. Materiál je predkladaný opäť 

neskoro, návrh nebol predložený na mestskej rade (ďalej „MsR“). 

Doc. Moricová uviedla, že to malo byť predložené na MsR , ale MsR nebola uznášania schopná. 

Primátor povedal, že návrh bol pripravený, zverejnený na web stránke. Poznamenal, že poslanci 

schvaľovali VZN o poplatkoch za rozvoj, predpokladali nejaký príjem, ale to sa tiež nedalo 

zapracovať do rozpočtu, a aj napriek tomu VZN schválili. To isté je aj pri tomto VZN o daniach. 

JUDr. Haulík povedal, že tento návrh stojí na vode a zopakoval svoj návrh na vypustenie 

z programu MsZ. 

Primátor uviedol, že tento bod musí byť v programe na MsZ. 

Ing. Bugala sa vyjadril za finančnú komisiu a povedal, že boli porušené Zásady hospodárenia 

s fin. prostriedkami, o takýchto VZN by sa malo rokovať v októbri. Finančná komisia 

neodporučila hlasovať o tomto návrhu. Takto sa k tvorbe rozpočtu nepristupuje. 

MVDr. Kazarka sa spýtal hlavnej kontrolórky, aký postup by navrhovala ona. 

Mgr. Hricová, hlavná kontrolórka odpovedala, že tento návrh by nesťahovala z programu. 

Primátor povedal, že určenie priorít je na poslancoch. 

Ing. Kalivoda uviedol, že návrh VZN prezentuje nárast 320 tis €, ktoré by sa získali od občanov 

mesta. 

Ako poslanec si myslí, že otázka nadstavby modulovej školy by sa teraz riešiť nemala,  jeho 

návrh je 400 tis dať preč z výdavkov a zaoberať sa riešením jedálne a v budúcnosti možným 

rozširovaním kapacít ZŠ a to prístavbou k starej budove ZŠ.  
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Ing. Kapášová uviedla, aký bude nárast detí na ZŠ, ktorý si zistila na evidencií obyvateľstva.   

MVDr. Kazarka poznamenal, že na našu ZŠ chodia aj „cez poľné“ deti, nemôžu nám prispieť 

aj obce, z ktorých deti navštevujú našu ZŠ. 

Primátor uviedol, že Borinka patri do nášho školského obvodu, my deti z tejto obce musíme do 

školy prijať. 

 

Mestská rada v Stupave neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Stupave  

zaradiť návrh  VZN o dani z nehnuteľnosti a dane za psa na rokovanie MsZ. 

(hlasovanie: za – 3 členovia MsR, zdržali sa – 2, Doc. Moricová, MVDr. Kazarka) 

Ad 7) Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Stupava 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Stupave  

schváliť návrh  Dodatku č. 2 k štatútu Mesta Stupava  

(hlasovanie: za – 5 členovia MsR) 

 

Ad 8) Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho RO a PO na rok 2018 a strednodobý výhľad 

na roky 2019 – 2020.  

Primátor predniesol návrh Ing. Kalivodu o vypustení položky 400 tis v rámci investičných 

nákladov v rámci nadstavby modulovej školy.  Uviedol, že teraz materiál, ktorý je zverejnený, 

meniť už nebude. V rámci pozmeňujúcich návrhov sa bude materiál meniť. 

Do rokovacej sály prišiel Ing. Vigh. 

Ing. Kalivoda  povedal, že by ponechal v kapit. výdavkoch 40 tis na prípravu koncepcie 

riešenia rozšírenia kapacít na ZŠ. 

Primátor uviedol, že koncom mája má prísť čiastka 320 tis € od spoločnosti BECEP, ale ak 

nepríde, čo sa bude diať? Bude to problém. 

Ing. Bugala za finančnú komisiu skonštatoval, že nebol dodržaný ústavný zákon, čo sa týka 

MKIC (tri roky dozadu neboli uvedené v materiály), neboli dodržané zásady, predložený 

návrh rozpočtu neprešiel komisiami, nebol prerokovaný, finančná komisia neodporúča 

schvaľovať tento návrh. On sám zaňho nebude hlasovať, lebo nemá dostatok informácií. 

Tlmočil prosbu pani riaditeľky ZŠ, ktorá požiadala o fin. príspevok na umývačku riadu do šk. 

jedálne. 

Primátor povedal, že si vytipoval dve priority školskú jedáleň a nadstavbu modulovej školy. 

Iné investičné aktivity v rozpočte nie sú.  

JUDr. Haulík  povedal, že finančná komisia zasadala 3x k rozpočtu a ani raz primátor 

neprišiel obhájiť si svoj návrh rozpočtu. Finančná komisia skonštatovala, že nemá kompletné 

podklady. Spýtal sa, kde je garantovaný príjem z Interegu, nejaký záväzný dokument. 

Primátor odpovedal, že v žiadosti je táto garancia, ktorá je záväzná. 

JUDr. Haulík  sa tiež spýtal na MKIC, či teda chce primátor zrušiť MKIC, nevidí žiaden návrh 

na zrušenie, dopadovú štúdiu. K úveru sa spýtal, či má uznesenia k úveru, odkonzultované 

podklady. 

Skonštatoval že, návrh rozpočtu by mali dostať aj ostatné komisie, nie len finančná komisia. 

Súhlasil s Ing. Bugalom, na rozpočet sa treba pozrieť globálne, komplexne. Mestská rada je 

poradný orgán, primátor sa s ňou neradí. 

Primátor povedal, že predložil návrh rozpočtu, kde nebude meniť ani čiarku. Poslanci majú 

robiť zmeny. Poslanci majú možnosť prísť na úrad za ním a debatovať k rozpočtu. 

Ing. Kapášová sa vyjadrila k procesom. V októbri MsZ nebolo, preto nebolo možné materiál 

predložiť skôr. Spolupráca s finančnou komisiou je komplikovaná, zasadnutie je plné emócií, 

konfliktov a urážok. Uviedla, že ekon. odd. pristúpilo k rozpočtu zodpovedne, z ich strany je 

snaha o spoluprácu. 

Čo sa týka úverov, p. Lacka oznámil, že je dobrý čas teraz brať úver. 
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Primátor povedal, že na ekon. komisiu nechodí, lebo tu nie je snaha o spoluprácu, je plná 

invektív.  

JUDr. Haulík reagoval a povedal, že v rozpočte vždy boli pri MKIC tri roky dozadu, teraz nie 

je, prečo tam bolo opäť navýšenie. Stačila by jednoduchá odpoveď, či bude MKIC existovať, 

ak nie, prečo je tam navýšenie a dotácia. 

Potrebujú mať bazálne informácie, koľko  bude úrad prijímať nových ľudí, keď jej tam 

navýšenie. 

Primátor povedal, že do zastupiteľstva je ešte 10 dní, spýtal sa, či je chuť zo strany poslancov 

sa stretnúť a prediskutovať rozpočet po jednotlivých položkách.  

JUDr. Haulík navrhol vypustiť z rozpočtu dane a nech rozpočet do MsZ ide. 

Ing. Kapášová v rozpočte je dôvodová správa, nemá problém dopracovať komentáre 

k jednotlivým položkám, urobiť východiská, aby bolo čítanie rozpočtu prehľadnejšie. Pani 

kontrolórka ju požiadala o materiál, poslala jej ho. 

Mgr. Hricová uviedla, že materiály dostala, a ona nie je povinná distribuovať materiály členom 

komisie. 

Primátor popísal projekt Intereg a uviedol, že poslancom dal tento popis. 

JUDr. Haulík uviedol, že pre overenie príjmovej strany rozpočtu je potrebné vydokladovať, že 

projekt bol záväzne odsúhlasený a vynaložené výdavky budú v roku 2018 aj reálne 

refundované, v tej výške ako je to zapracované na príjmov strane rozpočtu.  

MVDr. Kazarka požiadal o vecný prístup k rozpočtu. 

Ing. Kalivoda uviedol, že v príjmovej časti je každý rok nárast o 380 tis. Odborný útvar mesta 

dennodenne pracuje s týmito číslami. On ako poslanec sa má vyznať v tabuľkách, ale on  s tým 

kontinuálne nepracuje, a vidí rozdiel v číslach – napríklad nárast v mzdách, v službách 

(špeciálne služby – právnici), výdavky – matrika atď. a po zrátaní sa dostal k disproporcii, 

k rozdielu. 

Navrhol sa držať predchádzajúceho rozpočtu a doplniť o platné VZN. 

Ing. Kapášová vysvetlila mzdovú politiku zamestnancov a uviedla, že sa plánuje prijať jedného 

zamestnanca k Ing. Vighovi, vzhľadom na nárast investičných akcií. 

MVDr. Kazarka sa spýtal na úver – je tam nárast. To je nárast z nového úveru, odpovedala Ing. 

Kapášová. 

Ďalej sa spýtal na poníženie položky na údržbu komunikácií, na nárast v knižnici, na ONky. 

a nárast 15 tis. v položke výdavky pri ZŠ. 

Ing. Kapášová odpovedala, že ON je na honoráre na akcie pre deti zo ZŠ. 

Primátor odpovedal, že nárast 15 tis. ide o údržbu ihrísk, jeho chod, personálne zabezpečenie. 

Ing. Kalivoda sa spýtal, čo predstavuje tých 15 tis., akým spôsobom sa o to škola stará. 

Ing. Kapášová odpovedala, že ide o správu týchto plôch. 

Ing. Vigh odpovedal, že ide o údržbu  a chod týchto plôch. Dopravné ihrisko potrebuje aj 

odborníkov, zdravotnú starostlivosť, odbornú výučbu. Celý areál je určený pre verejnosť, musí 

to byť riadené. Štúdia hovorí o voľnočasovom využití, teraz sú tam športoviská, ale v prípade 

potreby rozširovania školy sa tie priestory uvoľnia. 

MVDr. Kazarka sa spýtal, či všetci klienti opatrovateľskej služby (ďalej „OS“) majú trvalý 

pobyt v Stupave. Požiadal Ing. Kapášovú o správu o stave VPS,  TSS, výsledok hospodárenia. 

Ing. Kapášová odpovedala, že všetci klienti OS musia mať trvalý pobyt v Stupave. 

Správu o výsledkoch VPS a TSS pripraví na január 2017. 

Ing. Kalivoda sa vyjadril k rozdeleniu TSS. 

Ing. Kapášová podala zopár informácií o možnosti úveru pre mesto. 

Ing. Kalivoda sa spýtal na čo konkrétne by sa úver bral. 

Ing. Kapášová odpovedala, že čerpanie je na dobu jedného roka, netreba presne definovať na 

čo. 

Primátor pozval poslancov na pracovné stretnutie v pondelok o 18,00 hod. 
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Mestská  Rada v Stupave berie na vedomie  

viacročný rozpočet Mesta Stupava, RO a PO vrátane programov a podprogramov na 

roky 2018  – 2020  podľa prílohy  

(hlasovanie: za – 3 členovia MsR, zdržali sa 2, JUDr. Haulík, Mgr. Novisedlák) 

 

Ad 9) Veci majetkové predniesla Mgr. Csalavová, ved. majetkového odd. 

Všetky žiadosti boli predložené komisií majetkovoprávnej a odporučila predložené návrhy 

schváliť MsZ. 

9.1 Diana Bujňáková  – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. 

„C“KN č. 176/139 v k. ú. Stupava – garáž. 

 

Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Stupave 

schváliť žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 

176/139 v k. ú. Stupava – garáž. 

(hlasovanie: za – 5 členovia MsR) 

 

9.2 Marcel Pír – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN 

č. 176/21 v k. ú. Stupava – garáž. 

 

Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Stupave 

schváliť žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 

176/21 v k. ú. Stupava – garáž. 

(hlasovanie: za – 5 členovia MsR) 

 

9.3 ABORIGIN s.r.o. – Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby predĺženia splaškovej 

kanalizácie na Moyzesovej ulici na pozemkoch parcelách reg. „C“KN č. 1939/11, č. 

1939/44 a č. 1930/1 v k.ú.Mást I. 

Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Stupave 

schváliť žiadosť o súhlas s umiestnením stavby predĺženia splaškovej kanalizácie na 

Moyzesovej ulici na pozemkoch parcelách reg. „C“KN č. 1939/11, č. 1939/44 a č. 1930/1 

v k.ú.Mást I. 

(hlasovanie: za – 5 členovia MsR) 

 

9.4 Miloš Sirota – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. 

„C“KN č. 3886/5  v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku. 

Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Stupave 

schváliť žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 

3886/5  v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku. 

(hlasovanie: za – 5 členovia MsR) 

 

9.5 Ing. Katarína Macáková a spol. – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť 

pozemku parcely reg. „C“KN č. 3885/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku. 

Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Stupave 

schváliť žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 

3885/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku. 

(hlasovanie: za – 5 členovia MsR) 

 

9.6 Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve 

zo dňa 12.11.2010 TSS, s.r.o. v súčasnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. 

Mgr. Csalavová navrhla v znení dodatku upraviť na dobu neurčitú. 
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Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Stupave 

uzatvoriť Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010 TSS, s.r.o. v súčasnosti 

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. 

(hlasovanie: za – 5 členovia MsR) 

 

Primátor spojil ďalšie dva body nakoľko spolu súvisia. 

9.7 Zuzana Vicenová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom 

stredisku v Stupave. 

9.8 Božena Hoďová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku 

v Stupave 

Doc. Moricová oznámila, že obe žiadateľky sa zúčastnili na zasadnutí zdravotníckej komisie 

a dohodli sa na priestoroch. 

JUDr. Haulík uviedol, že p. Hoďová mu poslala mail a požiadala o dobu určitú v zmluve o 

prenájom, nakoľko tam bude robiť väčšie investície a úpravy. Navrhol, aby v znení uznesenia, 

stálo na dobu určitú a to minimálne na dobu 8 rokov.  

Doc. Moricová uviedla, aby cena za nájom bola ako pre komerciu, nie taká, ako majú lekári. 

Členovi hlasovali za procedurálne návrhy JUDr. Haulíka, úprava na dobu určitú a to minimálne 

na dobu 8 rokov ( hlasovanie: za – 5 členovia MsR) a Doc Moricovej , úprava ceny (hlasovanie: 

za 3 členovia, zdržali sa – 2, JUDr. Haulík, Ing. Kalivoda) 

Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Stupave 

schváliť predložený materiál. 

(hlasovanie: za – 5 členovia MsR) 

Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Stupave 

schváliť predložený materiál. 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR, zdržal sa – 1 JUDr. Haulík) 

Primátor informoval, že mal stretnutie s MUDr. Százom, pediatrom, ktorý sa bol pozrieť na 

priestory a do 13.12. sa vyjadrí. Po získaní všetkých licencií by mohol nastúpiť k 01.02.2018. 

Doc. Moricová uviedla, že tento pediater jej písal a spýtal sa na možné benefity pre neho. 

Okolité obce dávajú symbolický nájom na 1€/rok. 

Ing. Kalivoda sa spýtal na referencie na tohto lekára, aby sa predišlo problémom z minulosti, 

na ktoré poukazovali rodičia detí. 

Primátor oznámil, že Milosrdní bratia nemajú záujem o prenájom priestorov na ZS. 

 

Ad 10) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 

2018 

Mgr. Hricová autoremedúrou opravila  znenie bodu č. 6 a to na Kontrolu hospodárenia v MKIC 

za rok 2017. 

Ing. Kalivoda by rád počul, či odsúhlasený príspevok na Dni zelá sa zrealizoval a či bol 

prebytok alebo nedostatok. 

Ing. Kapášova odpovedala, že tam bol zisk. 

Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Stupave 

schváliť predložený materiál. 
(hlasovanie: za – 5 členovia MsR) 

 

Ad 11) Návrh program na MsZ 

Primátor predniesol návrh programu doplnený o návrh Mgr. Novisedláka Koncepcia rozvoja 

Základnej umeleckej školy 

1. Otvorenie 

2. Voľba overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 
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4. Kontrola uznesení 

5. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2016, ktorým sa určuje 

výška príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č.. .../2017 o dani 

z nehnuteľností a dani za psa  

7. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Stupava 

8. Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho RO a PO na rok 2018 a strednodobý výhľad na 

roky 2019 – 2020 

9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2018 v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup 

poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava 

10. Majetkové 

10.1. Diana Bujňáková  – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. 

„C“KN č. 176/139 v k. ú. Stupava – garáž. 

10.2. Marcel Pír – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. 

„C“KN č. 176/21 v k. ú. Stupava – garáž.  

10.3. ABORIGIN s.r.o. – Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby predĺženia splaškovej 

kanalizácie na Moyzesovej ulici na pozemkoch parcelách reg. „C“KN č. 1939/11, č. 

1939/44 a č. 1930/1 v k.ú.Mást I.  

10.4. Miloš Sirota – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. 

„C“KN č. 3886/5  v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku. 

10.5. Ing. Katarína Macáková a spol. – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť 

pozemku parcely reg. „C“KN č. 3885/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku. 

10.6. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve 

zo dňa 12.11.2010 TSS, s.r.o. v súčasnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. 

10.7  Zuzana Vicenová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom 

stredisku v Stupave 

10.8. Božena Hoďová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom 

stredisku v Stupave 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2018 

12. Koncepcia rozvoja Základnej umeleckej školy 

13. Interpelácie 

14. Rôzne 

15. Záver 

 (hlasovanie: za – 5  členovia MsR) 

  Návrh bol schválený.  

 

Ad 12) Rôzne 

Primátor oznámil rozpočtovú zmenu – právnické služby. 

MVDr. Kazarka upozornil na zimnú údržbu na trhovisku, v sobotu tam bola ľadová plocha, 

občania sa sťažovali, bolo to tam nebezpečné. 

Primátor uviedol, že trhovisko má v správe MKIC. 

Ing. Kalivoda nadviazal a povedal, že tento problém je v celom meste. Povinnosťou majiteľov 

je, aby sa postarali o chodník pred svojou nehnuteľnosťou. Požiadal, aby táto povinnosť bola 

zverejnená na web stránke mesta, aby si to občania uvedomili. 

JUDr. Haulík spomenul, že mu dnes prišiel mail od obyvateľky Andrei a nevie o čo ide. 

Primátor uviedol, že ide o alternatívny prístup ku koníčkárom Dan Club Dráva. Žiadateľka 

žiada o riešenie situácie, majiteľ poľa, po ktorom chodili, im rozryl a oni sa nemajú ako dostať 
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k svojim objektom. Cesta, ktorú mesto vysypalo makadamom im nevyhovuje, podľa nich je 

nezjazdná a žiadajú iný prístup. 

JUDr. Haulík navrhol dať makadamovú cestu, ul. Liesková, do územného plánu ako verejno- 

prospešnú. 

Ing. Kalivoda vravel, že by sa urobil ešte jeden doplnok na tieto verejno - prospešné plochy. 

p. Peschl oznámil, že v okt. prebehla kontrola na požiarnej zbrojnici  z okresu, na pondelok je 

ohlásená ďalšia kontrola z kraja. Sú ešte veci, ktoré nie sú splnené na komplet, treba doplniť 

zásahové topánky, kabáty a rukavice. 

Ing. Kapášová uviedla, že navýšenie je možné dať do rozpočtu na rok 2018. Objednávky, ktoré 

p. Bubnič predložil, už podpísala. 

p. Peschl sa spýtal na plnenie. 

Ing. Kapášová odpovedala, že k 30. 9. prišlo k doúčtovaniu, pri uzávierke, tam prišlo ešte 

k čerpaniu.  

 

Ad 13) Záver 

 

Primátor poďakoval prítomným za účasť a rokovanie MsR ukončil. 

 

Zapísala: Mgr. Soňa Tomeková, v.r. 

Overil: Ing. Rudolf Kalivoda, v.r. 

 

 

 

   Ing. Mgr. art. Roman Maroš,v.r. JUDr. Tomáš Muroň,v.r. 

             primátor mesta         prednosta  úradu                                                                                                                   
 


