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Z á p i s n i c a 

z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave, 

konaného 15. februára 2018 v budove Mestského úradu v Stupave 

 

Prítomní poslanci: Ing. Ľubomír Bugala, JUDr. Štefan Haulík, Anton Hrica, Mgr. Anton 

Gorbár, Ing. Rudolf Kalivoda, Ing. Denisa Klačmanová, MVDr. Róbert Kazarka, Doc., 

MUDr. Štefánia Móricová, Mgr. Peter Novisedlák, Ing. Michal Polakovič, Ing. Martin Smeja, 

PhD., Vladimír Valachovič   

Prítomní za MsÚ:  
Ing. Mgr. art. Roman Maroš – primátor mesta 

JUDr. Tomáš Muroň – prednosta úradu 

Mgr. Helga Csalavová – vedúca majetkovo-právneho odd. 

Ing. Pavol Baxa – ved. odd. všeobecnej a vnútornej správy 

Daniela Drahošová – zast. ved. ekonomického odd. 

Martina Mitická – ved. odd. kultúry a marketingu 

Ing. Roman Vigh – vedúci odd. územného rozvoja a ŽP 

Mgr. Margita Hricová – hlavná kontrolórka  

Mgr. Soňa Tomeková – zapisovateľka 

Ospravedlnení: p. František Lachkovič, Ing. Marek Lacka, Mgr. Svetozár Prokeš 

 

Ad 1) Otvorenie 

Primátor mesta privítal o 9,00 hod. všetkých prítomných a otvoril rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Stupave (ďalej len „MsZ“). Skonštatoval, že je prítomných 12  zo 16 

poslancov mesta a MsZ je uznášania schopné. Vopred ospravedlnení z rokovania MsZ boli p. 

František Lachkovič, Ing. Marek Lacka, Mgr. Svetozár Prokeš 

Ďalej autoremedúrou vložil za bod Otvorenie nový bod a to Zloženie sľubu nového poslanca a 

uviedol, že dňa 12.02.2018 sa poslanec Ing. Peter Balog písomne vzdal svojho mandátu 

a prečítal návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave berie na vedomie 

informáciu o zániku mandátu poslanca Petra Baloga dňom 12.2.2018 na základe 

písomného vzdania sa doručeného Mestskému úradu Stupava dňa 12.2.2018.“  

(hlasovanie: z celkového počtu poslancov 16:  za – 12 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 17/2018 v bode A 

Primátor skonštatoval, že preskúmaním zápisnice volebnej komisie náhradníkom za poslanca 

Petra Baloga vo volebnom obvode č. 1. je p. Vladimír Valachovič a  vyzval p. Vladimíra 

Valachoviča, aby zložil sľub poslanca a požiadal prítomných, aby vstali. Po zložení sľubu 

poslanci prijali uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave konštatuje, 

že pán Vladimír Valachovič zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 

zastupiteľstva. 

(hlasovanie: z celkového počtu poslancov 16: za – 12 poslancov,  zdržal sa – 1, p. Valachovič, 

neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 17/2018 v bode B 

 

 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-09/stupava/1_3.mp4
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Ad 2) Voľba návrhovej komisie  

Primátor mesta prečítal návrhy uznesení, o ktorých poslanci následne hlasovali: 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave odvoláva 

Mgr. Svetozára Prokeša z návrhovej komisie. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 18/2018 v bode A 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave volí 

členov návrhovej komisie na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 

15.02.2018 

1. Doc. Štefánia Móricová 

2. Mgr. Anton Gorbár 

3. Ing. Rudolf Kalivoda 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 12 poslancov, zdržala sa – 1, Doc. 

Móricová, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 18/2018 v bode B 

 

Primátor mesta požiadal overovateľov zápisnice z predchádzajúceho MsZ, aby sa vyjadrili 

k zápisnici. 

Mgr. Novisedlák sa vyjadril, že k zápisnici nemal žiadne pripomienky  a bola podpísaná. 

Za overovateľov dnešnej zápisnice určil primátor Ing. Bugalu a Ing. Smeju. 

 

Primátor mesta  navrhol zloženie návrhovej komisie pre nastávajúce MsZ v zložení:  

1. Mgr. Svetozár Prokeš 

2. Mgr. Peter Novisedlák 

3. Anton Hrica 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave schvaľuje 

návrhovú komisiu na nasledujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave 

v zložení: 

1. Mgr. Svetozár Prokeš 

2. Mgr. Peter Novisedlák 

3. Anton Hrica 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 19/2018 

 

Ad 3) Schválenie programu 

Primátor mesta autoremedúrou stiahol bod 10.2 žiadosť Ing. Veicembachera pre nové 

skutočnosti. 

JUDr. Haulík navrhol doplniť do bodu 10.18 bod Prevzatie pozemkov do vlastníctva mesta 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3. Schválenie programu 

4. Informácia o kontrole plnenia uznesení 

5. Ústna Informácia primátora o dianí v meste Stupava a o zmene organizačného poriadku 

Mestského úradu v Stupave 

6. Návrh na odvolanie a delegovanie členov Rady školy Základnej školy kpt. J. Nálepku 

v Stupave 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-09/stupava/1_3.mp4
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7. Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 

2018 – 2020  

7.1 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Stupava k návrhu rozpočtu mesta Stupava, 

rozpočtových a príspevkových organizácií vrátane programového rozpočtu na roky 

2018-2020 

7.2 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Stupava k prípadnému vzatiu úveru pre 

Mesto Stupava v roku 2018 

8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 5/2015, ktorým sa určuje postup 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava  

9. Informácia o priestorových a prevádzkových požiadavkách Základnej umeleckej školy 

v Stupave na účely realizácie Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave 

na roky 2018 – 2022  

10. Majetkové veci  

 10.1 Petícia na zachovanie objektu „Obecný dom Mást“ - Ing. Jozef Fabian 

      10.2 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Romana a Richard Juskovi 

10.3 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Marcel Pír 

10.4 Žiadosť o uzatvorenie NZ na časti pozemkov-splašková kanalizácia – Aborigin, 

s.r.o. 

10.5 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Eugen Bekéni  

10.6 Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov - RESIDENT, s.r.o.  

10.7 Žiadosť o prenájom pozemkov - Klub Slovenských turistov Tatran Stupava  

10.8 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Jaroslav Budiš a manž. Lucia Budišová  

10.9 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - František Burda a manž. Katarína Burdová 

10.10 Žiadosť o prenájom časti pozemku - Spoločenstvo „Bytový dom Stupava s.č. 

383“   

10.11 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie 

inžinierskych sietí - Západoslovenská distribučná, a.s.  

10.12 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Patrik Breitschaft  

10.13 Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Stupava - Troyerova kúria 

10.14 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - Miroslav Herman  

10.15 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a stavebných objektov na Lieskovej  

ulici v Stupave 

10.16 Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov a zámena pozemkov - Biokoridor 

(Kremenica) 

10.17 Odkúpenie pozemku pre objekt Múzea Ferdiša Kostku 

10. 18 Prevzatie pozemkov do vlastníctva mesta 

11. Návrh VZN č. ...../2018 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava 

12. Návrh VZN č. ..../2018 - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Stupava 

13. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2017 

14. Správa o výsledku kontroly výdavkov vynaložených na právne služby za rok 2017 

15. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Stupava za III. štvrťrok 2017 

16. Interpelácie 

17. Rôzne 

18. Záver 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave schvaľuje 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Stupave na deň 15.02.2018 s pripomienkou. 

 (hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. 

Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 
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Uz.č. 20/2018 

 

Ad 4) Informácia o kontrole plnenia uznesení 

Mgr. Hricová uviedla, že na poslednom MsZ, ktoré sa konalo 1.2. 2018, bolo prelomené veto 

primátora pri uz.č. 318/2017, 323/2017 a č.8/2018. 

Ďalej upravila prvé uznesenie, ktoré vyhodnotila, že je splnené, na priebežne plnené, nakoľko 

do rozpočtu tých 15 tis na sanáciu budov vo vlastníctve meste v Borníku bude pridaných až 

neskôr.  

Spomenula splnené uznesenia a aj čiastočne plnené uznesenia  - videonahrávka č.4. 

JUDr. Haulík sa spýtal na uz. o statickej revitalizácii majetku v lokalite Borník, čo už bolo 

zrealizované, kto to realizuje, čo ešte treba zrealizovať a koľko finančných prostriedkov sa na 

to doteraz  minulo. 

Mgr. Závodný odpovedal, že  tieto práce zobrala od mesta VPS, zatiaľ prebehlo uzatvorenie 

otvorov, vyčistenie priestorov a rýn, oprava strechy a pri oteplení sa bude v prácach 

pokračovať. Do stanoveného rozpočtu by sa mali zmestiť. 

Mgr. Novisedlák sa spýtal na uz.č. 5/2016  - centrálna mestská zóna (ďalej „CMZ“), kde sa 

píše, že predpokladaný termín vypracovania urbanistickej štúdie je apríl 2018, kedy sa 

vypracuje ÚP CMZ. 

Ing. Vigh odpovedal, že ÚP CMZ je podmienený dopracovaním urbanistickej štúdie. Začať 

by to malo schválením finančných prostriedkov na vypracovanie tejto štúdie. 

Mgr. Novisedlák ďalej skonštatoval, že Mesto Stupava vydalo územné rozhodnutie (ďalej 

„ÚR“) na polyfunkčný dom na Nám. Sv. trojice, pričom toto rozhodnutie obsahuje aj parcelu 

mesta č.766/1, ktorá tvorí trojičné námestie. Problém je v tom, že ÚR sa môže dať len so 

súhlasom vlastníka, v tomto prípade je to Mesto a schváliť to musí MsZ. V tomto prípade 

bolo vydané ÚR bez súhlasu MsZ. 

Ďalej uviedol, že susedia sa voči tomuto ÚR odvolali a nebola akceptovaná ani jedna jediná 

ich požiadavka. Navrhol znenie uznesenia. 

Primátor mesta odpovedal, že na základe ÚR sa nedá stavať a podmienkou na získanie 

stavebného povolenia je súhlas MsZ. 

Ing. Smeja vyslovil súhlas s Mgr. Novisedlákom. Uviedol tiež, že keď staviteľ má ÚR sa bude 

nárokovať na stavebné povolenie, vzniknú mu určité výdavky a potom to dá na MsZ a ono 

bude pod tlakom. Treba sa k tomu správať prezieravo. 

JUDr. Haulík sa spýtal, koľko ÚR vydal za posledné tri roky, kde  investor, ktorý žiadal o ÚR 

nemal vyriešené práva k pozemkom.  

Primátor mesta odpovedal, že sa pýta na veci stavebného úradu. 

JUDr. Haulík uviedol, že prišlo k flagrantnému porušeniu práv mesta pri podpísaní tohto ÚR. 

Vopred chce upozorniť na túto skutočnosť, a aby sa to nestávalo v budúcnosti.  Súhlas 

vlastníka treba vždy vyžadovať, aj keď je to mesto. 

Primátor mesta zopakoval, že v tomto prípade nemôže investor stavať na základe ÚR.  

V diskusii pokračovali Mgr. Novisedlák, JUDr. Haulík, Ing. Bugala, primátor a prednosta 

úradu, Ing. Klačmanová a p. Valachovič – videozáznam č. 4, 25:03. 

 

JUDr. Haulík otvoril ešte jeden bod – smernica o verejnom obstarávaní a smernica 

o prejednávaní sťažností. Bol sklamaný, že primátor vydal svoju vlastnú internú smernicu. 

Nie je tu problém v obsahu smernice, ale v tom, že primátor svojím konaním zasiahol do 

kompetencií MsZ. Primátor má kompetenciu vydávať organizačný poriadok, pracovný 

poriadok a poriadok odmeňovania. 

Primátor mesta poďakoval za názor poslanca a povedal, že v tejto veci sa koná, danú vec 

postúpil na prokuratúru.  

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/4.mp4
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JUDr. Muroň povedal, že na org. poriadok nemajú poslanci dosah. Poslanci schválili štatút, 

jeho dodatok č.1, ktorý je na preskúmaní na prokuratúre. 

Po diskusií prečítala návrhová komisia najprv uz. predložené Mgr. Novisedlákom: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave konštatuje, 

že investor stavby nemá k pozemku vo vlastníctve mesta Stupava – parc.č. 766/1, 

nachádzajúcom sa k.u. Stupava vlastnícke ani iné práva v zmysle § 139 ods.1 zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom mesto Stupava, ako vecne, miestne 

a správne príslušný stavebný úrad napriek tejto skutočnosti vydalo investorovi 

rozhodnutie o umiestnení stavby. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 11 poslancov,  zdržal sa – 1, p. 

Valachovič, nehlasoval – 1, MVDr. Kazarka, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. 

Prokeš) 

Uz.č. 21/2018v bode A 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vyhlasuje, 

že mesto Stupava, ako vlastník pozemku -  parc.č. 766/1, nachádzajúcom sa k.u. Stupava 

nedáva súhlas na umiestnenie stavby na uvedenej parcele vo vlastníctve mesta a žiada 

investora stavby a stavebný úrad v Stupave, aby pozastavili akékoľvek činnosti týkajúce 

sa uvedenej výstavby, pokiaľ investorovi nebudú poskytnuté zo strany mestského 

zastupiteľstva práva v zmysle § 139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 9 poslancov,  zdržali sa – 3, p. 

Valachovič, Mgr. Gorbár, Doc. Móricová,  nehlasoval – 1, MVDr. Kazarka, neprítomní – 3, 

Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 21/2018v bode B 

 

Hlasovanie o návrhu  uz. JUDr. Haulíka: 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave konštatuje, 

že smernica verejného obstarávania č. 1/2018, vydaná primátorom mesta, bola prijatá 

v rozpore s § 13 ods. 4 písm. e/zákona č. 369/1990 Zb. a v rozpore s čl. 14 ods. 2 písm. 

t/platného Štatútu mesta. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 8 poslancov,  zdržali sa – 4, p. 

Valachovič, Mgr. Gorbár, Doc. Móricová, p. Peschl, nehlasoval – 1, MVDr. Kazarka, 

neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 22/2018 v bode A 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave ruší 

smernicu č. 3/2017, ktorá bola prijatá v rozpore so Štatútom mesta a Zákonom 

o obecnom zriadení.(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 8 poslancov,  zdržali 

sa – 4, p. Valachovič, Mgr. Gorbár, Doc. Móricová, p. Peschl, nehlasoval – 1, MVDr. 

Kazarka, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 22/2018 v bode B1 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave ruší 

smernicu č. 1/2018, ktorá bola prijatá v rozpore so Štatútom mesta a Zákonom 

o obecnom zriadení. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 8 poslancov,  zdržali sa – 4, p. 

Valachovič, Mgr. Gorbár, Doc. Móricová, p. Peschl, nehlasoval – 1, MVDr. Kazarka, 
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neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 22/2018 v bode B2 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave ukladá 

hlavnej kontrolórke mesta pripraviť a podať trestné oznámenie na primátora mesta za 

úmyselné porušenie zákonných ustanovení a úmyselné prekročenie právomocí 

primátora mesta. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 8 poslancov,  zdržali sa – 3, Mgr. Gorbár, 

Doc. Móricová, p. Peschl,  proti – 1, p. Valachovič,  nehlasoval – 1, MVDr. Kazarka, 

neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 22/2018 v bode C 

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave berie na vedomie 

informáciu o kontrole plnenia uznesení. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 11 poslancov,  zdržal sa – 1, p. 

Valachovič,  nehlasoval – 1, MVDr. Kazarka, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. 

Prokeš) 

Uz.č. 23/2018 v bode A 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave schvaľuje 

zmenu termínu uznesenia č. 5/2016 v bode 1.z 9.11.2017  na 21.6. 2018. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 12 poslancov,  nehlasoval – 1, MVDr. 

Kazarka, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 23/2018 v bode B 

 

Ad 5) Ústna Informácia primátora o dianí v meste Stupava a o zmene organizačného 

poriadku Mestského úradu v Stupave 

Primátor mesta informoval, že mesto získalo dotáciu vo výške 30 tis € pre Dobrovoľný 

hasičský zbor, na rekonštrukciu brán. Poďakoval všetkým členom DHZ za profesionalitu 

a ich nasadenie. 

Ďalšou dotáciou je dotácia z ministerstva vnútra na kurz sebaobrany pre širokú verejnosť, 13 

tis € na vybudovanie nového detského ihriska za budovou MKIC. 

Informoval poslancov o vykonaných rozpočtových zmenách a to 8736 € na právne služby 

a informoval o organizačnej zmene na Msú, ktorá sa týka vytvorenia nového oddelenia 

kultúry a marketingu, kde zamestnal dvoch pracovníkov, ktorí dali výpoveď  v MKIC. Prijal 

ich, aby sa od 1.3. 2018 opäť začali vydávať noviny.  

Ing. Bugala poďakoval primátorovi, že informoval o organizačnej zmene. Požiadal 

o premietanie jeho pripravenej prezentácie, ktorá hovorí o organizačných zmenách na meste. 

Celé znenie výstupu Ing. Bugalu je na videozázname č. 5, 5:30. 

Po prezentácií vystúpil primátor mesta povedal, že nárast nie je spojený len so mzdovou 

agendou. Položka sa navyšuje preto, lebo mesto cez  MKIC organizuje Dni zelá. Nárast je 

spôsobený tým, že majetok, pozemky, kde sa slávnosti dejú, sú majetkom mesta. Všetky 

príjmy zo slávností išli na mesto a následne transferom sa presúvali na MKIC. Teraz sa dbá na 

väčšiu bezpečnosť, preto sa podujatie rozdelilo do viacerých zón pre lepšie rozptýlenie 

návštevníkov čo si vyžaduje vyššie náklady na zabezpečenie. 

Čo sa týka organizačnej zmeny, organizačná schéma je predpokladaná, a neznamená to, že 

všetky miesta sú obsadené. 

Ďalej navrhol poslancom, keď teda chcú, nech škrtnú 314 tis pre MKIC, ale kultúra potom 

v Stupave nebude, ale treba myslieť na dôsledok toho. Vystúpenie primátora mesta je na 

videozázname č. 5, 18:20 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/5.mp4
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/5.mp4
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Ing. Bugala sa spýtal na transfer na Dni zelá, koľko to je, nie je to 200 tis. €, náklady boli cca 

80 tis €. Valorizácia platov sa hýbe 4 – 5 % ročne, čo sa týka počtu zamestnancov, sa spýtal, 

prečo sa org. poriadok 7 krát menil. V jeho prezentácií neboli zaradené soc. služby.  

Rozpočet je obmedzený a treba si stanoviť priority v meste, pre tento rok kultúra nemôže byť 

prioritou. 

JUDr. Haulík  doplnil p. Bugalu. MKIC má momentálne dvoch zamestnancov, na ktorých je 

navrhovaný príspevok 315 tis €. Dvaja zamestnanci boli preradení z MKIC pod mesto na odd. 

kultúry a marketingu. V roku 2014 s príspevkom 126 tis € vydávalo v pohode MKIC noviny, 

spravovalo knižnicu, robilo Dni zelá.  

Tiež povedal, že sa nemôže predkladať takýto rozpočet s takýmito bublinami. Vrátil sa 

k majetkovému oddeleniu, ktoré primátor zrušil po jeho nástupe, lebo ho nebolo treba, ale 

teraz ho znova utvoril. Spýtal sa prečo takto postupoval. 

Primátor mesta odpovedal, že nie je veštec, aby vedel, aký rozpočet má predložiť, aby boli 

poslanci spokojní. Začiatkom novembra predložil Východiská, kde boli zahrnuté všetky 

potreby škôl, pracovníkov Msú, vybrali určitú prioritu – nadstavba modulovej školy 

a rozšírenie kapacít jedálne. Tiež zopakoval 4 navrhnuté možnosti riešenia rozpočtu. Zúčastnil 

sa aj na finančnej komisií, ale žiadna konštruktívna debata tam neprebehla. 

JUDr. Haulík povedal, že nie sme v bode rozpočet, ale v bode informácia primátora. Požiadal 

ho, aby vysvetlil, ako je možné nárast príspevku v Mkic pri dvoch pracovníkoch a tiež na 

druhú otázku – majetkové oddelenie. 

Primátor mesta k prvej otázke uviedol, že tým, že neprebehla transformácia Mkic pod mesto, 

treba zabezpečiť aparát ľudí, ktorý by mala táto samostatná organizácia na svoj chod. To, že 

sú tam dvaja ľudia, neznamená, že nebude treba ďalších pracovníkov – je to predpoklad. 

K druhej otázke povedal, že v plnej kompetencii primátora je robiť organizačné zmeny.  

Ing. Klačmanová uviedla, že rozpočet je o prioritách. 

p. Hrica sa spýtal, či knižnica potrebuje svojho vedúceho, to tu v minulosti ešte nebolo. Ďalej 

sa spýtal riaditeľky MKIC z akého dôvodu dala výpoveď. Tiež povedal, že pre DHZ sa mu 

zdá premrštené financie na opravu brán. 

Primátor mesta povedal, že p. Obadalová robila 40 rokov vedúcu knižnice. 

Doc. Móricová doplnila, že jej svokra p. Móricová bola  vedúcou ešte pred p. Obadalovou. 

p. Peschl reagoval na príspevok p. Hricu a uviedol, že to nie sú len brány, ale aj navýšenie 

brány, oprava strechy, fasáda, je na to pripravený rozpočet. 

Ing. Smeja sa vrátil k organizačnej štruktúre, a uviedol, že počty zamestnancov v org. 

štruktúre musia zodpovedať realite.  

K MKIC povedal, že nie je možné povedať, že nebudú Dni zelá a noviny, keď to poslanci 

zoškrtajú. Za 200 tis € sme mohli mať už časť jedálne vybavenú. Mesto trpí inými 

problémami, ako je kultúra. Aj Bratislavský sam. kraj (ďalej „BSK“) tiež siahlo na príspevky 

kultúry na úkor úprav stredných škôl v Bratislave. Je za škrtnutie prostriedkov na MKIC, ale 

nemyslí si, že je to koniec kultúry v Stupave.  

Požiadal primátora, aby odovzdal vedenie rokovania viceprimátorovi, keď vstupuje do 

diskusií.  

Primátor mesta uviedol, že vyzval poslancov, aby škrtali v návrhu rozpočtu, je to v rukách 

poslancov a že všetky kontakty na zamestnancov Msú sú zverejnené na web stránke mesta. 

p. Valachovič sa spýtal v ktorom bode programu sa nachádzame a vyzval poslancov ku 

konštruktívnej debate a vyzval primátora, aby riadil zasadnutie podľa programu.  

p. Bugalu sa spýtal, či hlasoval v minulých rokoch za všetky návrhy rozpočtu.  

Ing. Bugala odpovedal, že nevie povedať, ako hlasoval o každom jednom rozpočte a jeho 

zmenách za posledne š roky. V minulom roku bolo takýchto zmien 7. Určite vie povedať, že 

nehlasoval za zvýšenie miezd zamestnancov v minulom roku a bolo to správne rozhodnutie, 
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pretože len na odmenách niekoľkým vedúcim oddelení dal primátor cca 35 tis. Eur. 

Doc. Móricová navrhla ukončiť tento bod. Skonštatovala, že prezentácia p. Bugalu sú len 

čísla vytrhnuté z kontextu a nemusí zohľadňovať nové úlohy, ktoré majú zamestnanci Msú, 

požiadala ho, aby do nej doplnil demografické údaje a predložil na ďalšom Msz. 

Ing. Bugala povedal, že táto analýza bola reakcia na nárast pracovných miest na Msú. 

Poskytuje základný obraz o miestach na MKIC a na Msú. Nevie, či bude mať časový priestor 

na dopracovanie materiálu podľa požiadavky Doc. Móricovej. Na základný obraz o vývoji 

počtu miest a výšky miezd. Určite však nebol tento nárast úloh takmer dvojnásobný, ako je 

nárast zamestnancov na Msú. 

p. Hrica opätovne požiadal o odpoveď p. primátora, prečo zrušil majetkové odd. a prečo sa 

pani Mitická vzdala pozície riaditeľky MKIC a prijala zamestnanie na Msú. 

p. Mitická vysvetlila poslancom čísla, ktoré im nie sú jasné. MKIC v dnešnej dobe prijalo do 

svojich aktivít viac vecí, ako bolo dovtedy – soc. siete, web stránka, knižnica, ktorá prechádza 

modernizáciou. Skonštatovala, že 70 tis €, čo dostali v rozpočte, pokryje len náklady na mzdy. 

Len prevádzka budovy MKIC stojí 50 tis € bez položky na opravu či údržbu. V zlom stave je 

schodište, technika a bolo by ju treba vymaľovať. V správe majú ešte Borník, dom v Máste, 

nemá údržbárov, správcov a ani financie. Vyzdvihla úroveň stupavských novín a úroveň 

podujatí v meste, ktorá sa zvýšila. Uviedla, že predložila podrobný rozpis a vyprosuje si 

útoky. Dôvod jej výpovede bol, že nechce byť v takejto organizácií, ktorá nemá aparát, 

financie.  Niekoľkokrát vyzývala poslancov k porade ku Dňu zelá, no nikdy neprišli, pomoc 

zo strany poslancov bola nula. Celé znenie výstupu p. Mitickej je na videozázname č. 5, 

1:03:45 

Občianska návšteva Ing. Voda uviedol, že informácia primátora bola na každom rokovaní 

MsZ, ale na určitý čas boli prerušené. Myslí si, že je stále čo povedať občanom. 

K org. poriadku povedal, že org, schéma nevyjadruje vzťahy nadradenosti a podradenosti.   

Ing. Klačmanová poznamenala, že tieto otázky sú na primátora, ktorý si dovolil odísť 

z rokovacej sály, čím pohŕda občanmi Stupavy. 

Ing. Voda pokračoval a spýtal sa, prečo z web sídla zmizla povinnosť vyhotovovať zápisnice 

z MsZ. Odd. kultúry má vo svojej náplni aj archiváciu dokumentov, spýtal sa, či aj ele. 

spracovaných dokumentov a nosičov zo zasadnutia Msz, videozáznamy a pod. a tiež určuje 

a čo bude zverejňované na web stránke, čo je na zamyslenie. Odd. všeobec. a vnútornej 

správy zodpovedá za zverejňovanie materiálov na Msz, objednávky a faktúry, ale nie za 

obsahovú stránku. Ekonomické odd. vypracováva materiály na rokovanie Msz a Msr z čoho 

vyplýva, že to robí za všetky odd. – vyplýva z toho, že je to chaos.  

Občianska návšteva p. Valachovič sa spýtal, kto je dnes štatutárom Mkic. Predpokladal, že 

dnes bude minimálne odvolanie p. Mitickej z postu riaditeľky a či odd. kultúry bude robiť 

prácu Mkic.  Tak asi nepotrebujeme Mkic, majetok prejde na mesto, na Mkic nebude nič, 

vezmú sa noví pracovníci na odd. kultúry. Treba sa rozhodnúť, či tu bude Mkic, alebo 

nebude. V prvý rok p. riaditeľka Mitická  prešla rozpočet o 40 tis €. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave berie na vedomie 

informáciu primátora o dianí v meste.                    

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 24/2018 

 

Ad 6) Návrh na odvolanie a delegovanie členov Rady školy Základnej školy kpt. J. 

Nálepku v Stupave 

Ing. Baxa uviedol, že na základe personálnych zmien na Msú, treba odvolať dvoch členov 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/5.mp4
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/5.mp4
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Rady školy a delegovať dvoch nových členov. Navrhol Ing. Vigha a Danielu Drahošovú, ktorí 

majú pracovno - právny vzťah k mestu. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave odvoláva  

Mgr. Zuzanu Lovíškovú a Rudolfa Draškoviča z funkcie delegovaného člena Rady školy 

Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave.  

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.25/2018 v bode A 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave deleguje 

Ing. Romana Vigha a Danielu Drahošovú do Rady školy Základnej školy kpt. J. 

Nálepku v Stupave. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.25/2018 v bode B 

 

Primátor mesta vyhlásil 20 minútovú prestávku. 

 

Ad 7) Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií 

na r. 2018 – 2020 uviedol primátor mesta. 

Upozornil na problémy stavu pripravenosti školy v rámci kapacitných možností ZŠ a jedálne. 

Mesto Stupava si túto situáciu plne uvedomuje, všetky podklady na realizáciu týchto 

investičných aktivít sú pripravené, aby sa táto realizácia uskutočnila v letných mesiacoch. 

Dôležité  je, aby celý proces bol zahájený čím skôr, aby bol dostatočný čas na realizáciu.  

PhDr. Cibuľová, riaditeľka ZŠ vystúpila a nadviazala na november 2017. Situácia na škole je 

ťažká a nie je to nová informácia. Momentálne sú všetky triedy obsadené. Odídu 3 triedy 

deviatakov a očakáva sa 8 tried prvákov. Za istých podmienok, pri šiestich nových tr. by sa to 

dalo zniesť, ale na úkor kvality vyučovania. Vystúpenie p. riaditeľky, v ktorom poukázala nie 

len na problém kapacity, ale aj na pracovné podmienky pre učiteľov a ostatný personál školy, 

je na videozázname č.7. pokračovanie 1,  

p. Lachkovičová, ved. šk. jedálne uviedla, že na Rade školy bolo prijaté uznesenie, že priorita 

je nadstavba modulovej školy, s čím ona nesúhlasí. Keď sa schváli rozpočet pre nadstavbu, 

nebudú prostriedky na jedáleň a teda, nebude môcť zabezpečiť stravu pre všetkých žiakov. 

Padol návrh zrušiť obed pre druhý stupeň, ale ešte predtým by sa musel zrušiť obed v prvom 

rade 90 zamestnancom a až potom deťom druhého stupňa. Požiadala všetkých, aby našli 

peniaze aj na školskú jedáleň. 

Primátor mesta poďakoval za príspevky a skonštatoval, že problém je pomenovaný. Je tu 

dostupné riešenie a to nadstavba modulovej školy k čomu potrebujeme schválený rozpočet. 

Z jeho strany ponuka je, treba zoškrtať návrh rozpočtu a nájsť financie. 

MVDr. Kazarka uviedol, že nikto z poslaneckého zboru nie je proti nadstavbe, ale veci treba 

riešiť systémovo. Osem tried nám nebude v budúcnosti stačiť, mala by sa postaviť nová škola.  

Primátor mesta povedal, že už pri stavení modulovej školy sa vedelo, že nebude postačovať, 

ale situácia sa rieši podľa dostupných možností.  

Ing. Bugala uviedol, že ako jeden člen RŠ bol na stretnutí, kde sa riešili možnosti, ako 

situáciu vyriešiť, nikto nie je za dvojzmennú prevádzku. Uviedol, čo hovorí zákon o prijímaní 

detí do školy. Prezentácia Ing. Bugalu ako aj diskusia poslancov a zástupcov mesta na tému 

riešenia kapacít na ZŠ a šk. jedálne je na videozázname č. 7, pokračovanie 1., 17:00. 

 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/7_2.mp4
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/7_2.mp4
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Primátor mesta sa vrátil k samotnému bodu programu. Ak chceme riešiť problémy v ZŠ, treba 

mať schválený rozpočet. Ak tento návrh rozpočtu poslancom nevyhovuje, môžeme 

s rozpočtom pracovať. Momentálne sú predložené tri varianty, prvá je neriešiť problém, druhá 

je úver viazaný na riešenie ZŠ a tretia je zoškrtanie výdavkov v bežnom rozpočte podľa 

priorít. Na základe informácie p. riaditeľky a v prípade, že nebude schválený rozpočet, 

nastane na ZŠ dvojzmenná prevádzka a obmedzenie výdaja stravy v školskej jedálni. 

JUDr. Haulík poznamenal, že presne v tejto situácií bolo Msz v novembri 2017. Keď chce 

mesto vziať úver, musí predložiť Msz materiál o schválení úveru. Primátor porušuje zákon 

o rozpoč. pravidlách ak napriek tomu, že bol na to upozorňovaný Msz. Momentálne sa 

rozpočet nedá schváliť aj hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku upozornila na porušovanie 

práv. Diskusia poslanca JUDr. Haulíka s primátorom mesta je na videozázname č. 7, 

pokračovanie 1, 36:08    

Ing. Smeja citoval Školský zákon z hľadiska plnenia školskej dochádzky. V Malackách 

využívajú kapacitný strop. Skonštatoval, že sme nemuseli stavať modulovú školu za 500 tis € 

a teraz nadstavovať, to sa radšej mala postaviť nová škola.  K rozpočtu sa vyjadril, že Msz 

pozná techniku brania úveru, už úver schvaľovalo pre mesto. Dnes, aj keby chceli poslanci, 

predložený rozpočet nemôžu schváliť. 

Primátor mesta reagoval a povedal, že poslanci môžu pozmeňujúcou úpravou rozpočet 

schváliť. Ing. Bugala prezentoval na RŠ, že máte pripravené škrty v rozpočte.  

Ing. Smeja takto sa to nedá urobiť pozmeňujúcim návrhom, to je práca na týždeň. Do tretice 

asi budú musieť poslanci pripraviť rozpočet. 

Ing. Bugala opäť upozornil primátora, aby dodržiaval rokovací poriadok a nekomentoval 

príspevky poslancov. Ďalej ho požiadal, aby mu nevkladal do úst to čo nepovedal. Nikdy na 

RŠ nepovedal, že poslanci majú pripravené škrty v hodnote 500 tis €.  K rozpočtu povedal, že 

žiaden zákon nepozná pojem Východiská k rozpočtu, s nimi sa stratili tri mesiace času. 

V sept. 2017 sa pýtal, kedy dostanú poslanci návrh rozpočtu, p. Kapášová povedala, že 

v polovici októbra. Nedostali ho ani v októbri, ani v novembri. Sme v polovici februára 

a nemáme rozpočet a ani nemôžu dnes poslanci schvaľovať rozpočet, nemajú predložené 

primátorom sľúbené podmienky úveru. 

Vrátil sa k MKIC, ku knižnici a povedal, že p. Mitická ani nevie, čo má v rozpočte, lebo už 

v roku 2017 nemalo MKIC knižnicu pod sebou.  

p. Mitická  reagovala, že rozpočet zostavovala ona takže vie čo bolo v rozpočte zahnuté. 

Ďalšia diskusia Ing. Bugala s p. Mitickou a primátorom mesta je na videozázname č. 7, 

pokračovanie 2, 2:15 

 

MVDr. Kazarka navrhol vecnú a konštruktívnu diskusiu.  

Ing. Klačmanová  povedala, že v Stupave práve praskla hypotekárna bublina v súvislosti so 

školou. Peniaze na rekonštrukciu a zvýšenie kapacity ZŠ máme, len si treba stanoviť priority. 

Spýtala sa, či Krupičkov dom, múzeum F. Kostku a kultúra sú prednejšie ako deti. Ďalšie 

položky sú v mzdách Msú – hlavne vedúcich pracovníkov. Ďalej je to mandátna zmluva s p. 

Očenášovou, ktorá pracuje na projektoch, a nič nepredložila a poplatok za rozvoj, kde je nula, 

ale na ul. Lesnej sa ďalej stavia. Všade na okolí sa poplatky  za miestny rozvoj vyberajú.  

Primátor mesta  odpovedal, že p. Očenášová priniesla do mesta nemalé financie – benefity pre 

naše mesto, dotácia 700 tis na Krupičkov dom, 30 tis € na DHZ. 

Ing. Klačmanová  povedala, že mesto tu má väčšie problémy, vypočuli sme si p. riaditeľku 

a ved. šk.jedálne a sú tu teraz iné priority.  

JUDr. Haulík sa spýtal, prečo dal primátor na rok 2018 do rozpočtu príspevok na miestny 

rozvoj nulu. Z príjmov z poplatku za miestny rozvoj za rok 2017 a 2018 máme 270 tis € už 

teraz v rozpočte. Keby sa k tomu pripočítali aj poplatky od developérov, ktorí dostali na 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/7_2.mp4
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/7_2.mp4
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/7_3.mp4
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/7_3.mp4
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poslednú chvíľu stavebné povolenia, tak už je možné stavať modelovú školu. A nie je ani 

potrebný úver. 

Primátor mesta povedal, že tento rozhovor mohol byť už v novembri 2017. 

Verejné obstarávanie musí byť kryté rozpočtom.  

JUDr. Haulík  dôrazne upozornil primátora, aby ho nepoučoval, za posledné dva roky 

zostavoval on s kolegami rozpočet. 

Občianska návšteva Ing. Mihalič  povedal, že primátor zastáva ťažkú pozíciu. Ak sa má dačo 

riešiť, tak systematicky. Základný problém tu je, že primátor má iné vzdelanie, vytvára 

dramatické situácie ako režisér a herec. Na druhej strane technik pristupuje k riešeniu zadania 

a hľadá príčiny v minulosti. Tu je to v minulosti odsúhlasený ÚP a primátorom podpísané 

stavebné povolenia na konci roka 2017. 

Občianska návšteva p. Valachovič citoval primátora z výtlačku novín z roka 2016, kde 

primátor hovorí, že je proti tomu, aby si mesto bralo nesystémovo nové úvery a o stanovení 

investičných priorít mesta. Povedal, že primátor pri stanovovaní priorít neurobil vôbec nič. 

Ďalej povedal, že p. Haulík má veľkú pravdu, že primátor do dnešného dňa nepredložil návrh 

vzatia úveru do programu Msz.  Opäť návrh rozpočtu budú pripravovať poslanci a on bude 

rád pri tom nápomocný.  

Ing. Bugala poznamenal, že návrhovej komisií dal návrh uznesení, ktoré sa týkaju 

stanovovaní priorít v meste, rozpočtového provizória a dohodnuté uznesenie pre pani 

riaditeľku ZŚ. 

p. Valachovič  povedal, že práca poslanca spočíva aj v práci v komisiách, pozeral si zápisnice 

z komisií, majetkovo – právna pracuje pravidelne, finančná komisia 5 mesiacou nezasadala, 

komisia územno – plánovacia tam mala jedno zasadnutie, chce len apelovať na poslancov. 

Komisie by mali zasahovať do tvorby rozpočtu. 

Ing. Bugala povedal, že komisie v roku 2017 vôbec návrh rozpočtu od mesta nedostali, a teda 

o ňom nemohli ani rokovať.     

Návrhová komisia predniesla najprv  návrhy uznesení Ing. Bugala. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave odporúča 

pani riaditeľke základnej školy, aby aktualizovala koncepčný zámer rozvoja školy so 

zapracovaním krátkodobého, strednodobého a dlhodobého plánu údržby a rozvoja 

majetku školy spolu s predpokladanou výškou plánovaných investícií a zdrojov ich 

financovania.  

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 11 poslancov,  zdržali sa – 2, p. 

Valachovič, Mgr. Gorbár, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.26/2018 v bode A 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave ukladá 

prednostovi MsÚ v Stupave, aby pripravil koncepciu údržby a rozvoja majetku mesta, 

majetku mestských rozpočtových a príspevkových organizácií a spoločností založených 

mestom. Koncepcia musí obsahovať minimálne krátkodobý ( do 1,2 rokov), strednodobý 

( do 5 rokov) a dlhodobý plán ( 10 a viac rokov) údržby a rozvoja majetku spolu 

s výškou plánovaných investícií a zdrojov ich financovania. T.: júnové MsZ 2018. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 11 poslancov,  zdržali sa – 2, p. 

Valachovič, Mgr. Gorbár, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.26/2018 v bode B1 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave ukladá 

prednostovi MsÚ v Stupave, aby predkladal MsZ a finančnej komisií informáciu 

o čerpaní rozpočtu počas rozpočtového provizória a dodržiavaní ustanovenia § 11 odst. 

1 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v termíne do 
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30 dní po skončení príslušného mesiaca. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.26/2018 v bode B2 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

návrh rozpočtu mesta Stupava na rok 2018. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 0 poslancov, proti -  4, Ing. Klačmanová, 

Ing. Bugala, Ing. Smeja, Ing. Kalivoda, zdržali sa – 9, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. 

Lachkovič, Mgr. Prokeš) návrh nebol schválený. 

 

 

Ad 8) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 5/2015, ktorým sa určuje postup 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava  

Nakoľko tento bod súvisí s predchádzajúcim bodom, ktorý nebol schválený, primátor mesta 

navrhol bod č. 8 stiahnuť z rokovania Msz. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave sťahuje z rokovania 

bod č. 8 poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na r. 2018 . 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.27/2018 

 

Ad 9) Informáciu o priestorových a prevádzkových požiadavkách Základnej umeleckej 

školy v Stupave na účely realizácie Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy 

v Stupave na roky 2018 – 2022 predniesol Ing. Baxa a uviedol, že pani riaditeľka ZUŠ 

predkladá materiál a poslanci ho majú vziať na vedomie. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave berie na vedomie 

Informáciu o priestorových a prevádzkových požiadavkách Základnej umeleckej školy 

v Stupave na účely realizácie Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave 

na roky 2018 – 2022. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.28/2018 

 

Ad 10) Majetkové veci  

Mgr. Csalavová uviedla bod programu. 

10.1 Petícia na zachovanie objektu „Obecný dom Mást“ - Ing. Jozef Fabian 

Na Mestský úrad v Stupave bola doručená Petícia obyvateľov mesta Stupava v zastúpení Ing. 

Jozefom Fabianom, ktorou jej podávatelia žiadajú zachovanie objektu „Obecný dom Mást“ 

využívaného na aktivity mesta a jeho obyvateľov. 

Mestská rada svojim uznesením zo dňa 05.02.2018 odporučila MsZ tento materiál schváliť. 

V diskusií vystúpil  primátor mesta a poslanci Mgr. Gorbár, JUDr. Haulík, Ing. Kalivoda, Ing. 

Smeja, p. Valachovič, ing. Klačmanová a ON p. Vargová – videozáznam č. 10.1 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave ukladá 

prednostovi Msú pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 vyčleniť sumu 30 tis € na 

postupnú rekonštrukciu objektu obecného domu v Máste spočívajúcu v sanácií muriva. 

 (hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 6 poslancov, p. Valachovič, MVDr. 

Kazarka, p. Peschl, Mgr. Gorbár, Doc. Móricová, JUDr. Haulík, zdržali sa – 7 poslancov  

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/10_1.mp4
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neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) návrh nebol schválený. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave berie na vedomie 

Petíciu obyvateľov mesta Stupava na zachovanie objektu „Obecný dom Mást“. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.29/2018v bode A 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vyhlasuje 

podporu cieľom petície na zachovanie objektu „Obecný dom Mást“ ako majetku mesta, 

ktorý má byť  využívaný na kultúrno-spoločenskú činnosť a aktivity mesta, obyvateľov, 

miestnych spolkov a združení. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.29/2018v bode B 

 

10.2 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Romana a Richard Juskovi 

Na Mestský úrad v Stupave bola doručená žiadosť Romany a Richarda Juskových 

o odkúpenie časti pozemku parcely  reg. „C“KN č. 770/1,  o výmere 6 m
2
, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 13010 m
2
,  v katastrálnom území Stupava, 

zapísaného na LV č. 2783,  vo vlastníctve mesta Stupava. 

Mestská rada svojim uznesením zo dňa 05.02.2018 odporučila  MsZ tento materiál schváliť. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave schvaľuje 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť o výmere 5 m
2
 z pozemku parcely reg. „C“KN   

č. 770/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 3010 m
2
, v k. ú. 

Stupava,  zapísaný na LV č. 2783 vo vlastníctve Mesta Stupava, podľa geometrického 

plánu č. 118-02/2017, vyhotoveného Ing. Peter Sládek, so sídlom Ostredková 3231/4, 821 

02, zo dňa 14.01.2018, overeného Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom 

dňa 24.01.2018 pod. č. 30/2018,  ako novovytvorený pozemok parcela reg. „C“KN č. 

770/8 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m
2
,  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Romane a Richardovi Juskovým za kúpnu 

cenu 70,00 €/m
2
.  Dôvod hodný osobitného zreteľa : predmetná časť pozemku tvorí časť 

pozemku prislúchajúceho k rodinnému domu s dvorom a záhradou, kde sa v súčasnosti 

nachádza vstupná brána na pozemok žiadateľov. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.30/2018 

 

10.3 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Marcel Pír 

Na Mestský úrad Stupava bola doručená žiadosť p. Jozefa Kasinu o zrušenie nájomnej 

zmluvy na garáž a žiadosť p. Marcela Píra o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok 

parcelu  reg. „C“KN č. 176/21,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o  výmere 18 m
2
 

v  k. ú. Stupava, zapísaného na LV č. 2783, vo vlastníctve mesta Stupava.  

Mestská rada svojim uznesením zo dňa 05.02.2018 odporučila MsZ tento materiál schváliť. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave schvaľuje 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/21, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m
2
 v k.ú. Stupava so žiadateľom – Marcelom 

Pírom, vlastníkom garáže so súpisným číslom 7113, zapísaným na LV č. 10541 za cenu 

1,00 €/ m
2
/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením  § 9a ods.9, 
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písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších  predpisov.   

Dôvod hodný osobitného zreteľa : pozemok  sa  nachádza  pod  stavbou  garáže  so  

súpisným číslom 7113, vo vlastníctve žiadateľa, ktorý nadobudol kúpou. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.31/2018 

 

10.4 Žiadosť o uzatvorenie NZ na časti pozemkov-splašková kanalizácia – Aborigin, 

s.r.o. 

Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9, písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 

19.12.2017 na webovej stránke a úradnej tabuli mesta Stupava. 

Mestská rada svojim uznesením zo dňa 05.02.2018 odporučila MsZ tento materiál schváliť. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave schvaľuje 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na časti pozemkov parciel reg. „C“ KN : 

 č. 1939/11, druh pozemku orná pôda v celkovej výmere 537 m
2
 ;  

 č. 1939/44, druh pozemku orná pôda v celkovej výmere 838 m
2
 ;  

 č. 1930/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 3005 m
2
  

zapísaných na LV č. 2783,  vo vlastníctve Mesta Stupava, priamym prenájmom v súlade 

s ustanovením § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a VZN č.1/2016 mesta Stupava o zásadách hospodárenia 

a nakladania s  majetkom mesta, podľa zakreslenia v katastrálnej mape, so  

spoločnosťou ABORIGIN s.r.o., ako splnomocneným zástupcom MUDr. Jánom 

Koreňom a MUDr. Zdenkou Koreňovou a spoločnosťou COMLINE s.r.o., z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa do času výstavby predĺženia splaškovej kanalizácie vo 

výmere 83 m
2
 (dĺžka 83 m x 1 m ryha) a kanalizačnej prípojky vo výmere 12 m

2
 za cenu 

2,- €/m
2
/rok. Dôvod hodný osobitného zreteľa : predĺženie splaškovej kanalizácie 

a prípojka budú vedené v telese komunikácií a po výstavbe bude splašková kanalizácia 

odovzdaná mestu do majetku. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.32/2018 

 

10.5 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Eugen Bekéni 

Na Mestský úrad v Stupave bola dňa 02.11.2017 doručená žiadosť Eugena Bekéniho, o 

odkúpenie časti pozemku v k.ú. Mást I. parcely reg. „C“KN č. 1988 ( v registri „E“ KN 

parcela č. 1989/2, zapísaná v LV č. 2783, vo vlastníctve Mesta Stupava o výmere 300 m
2
. 

Materiál bol dňa 05.02.2018 predložený na rokovanie Mestskej rady v Stupave, ktorá 

neodporučila MsZ vyhovieť žiadosti. 

Mgr. Csalavová poznamenala, že aj nasledujúci bod súvisí s týmto bodom, ide o podobnú 

žiadosť. 

p. Hrica poznamenal, že ide o čiernu stavbu a susedom idú všetky okná do dvora. Spýtal sa, či 

mesto dáva sankcie za čierne stavby. 

Mgr. Csalavová odpovedala, že toto rieši stavebný úrad. 

JUDr. Haulík povedal, že komisia a aj MsR neodporučila predaj, mesto by si tým zamedzilo 

prístup na ul. Zadnú a v budúcnosti možnosť zokruhovať ul. Zadnú so Železničnou ulicou.  

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vyhlasuje 

časť pozemku v k.ú. Mást I, z parcely reg. „E“KN č. 1989/2, druh pozemku ostatné 
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plochy  o celkovej výmere 858 m
2 

 - výmeru cca 300 m
2 

za prebytočný majetok. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 0 poslancov,  proti – 11 poslancov, 

zdržali sa – 2, Ing. Bugala, MVDr. Kazarka, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. 

Prokeš) návrh nebol schválený. 

 

10.6 Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov - RESIDENT, s.r.o. 

Materiál so žiadosťou bol dňa 25.01.2018 predložený na rokovanie Komisie majetkovej 

a legislatívno-právnej, ktorá Uznesením 02.25.01.2018.KMaLP neodporučila MsZ vyhovieť 

žiadosti žiadateľa a schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy na časti pozemkov vo vlastníctve 

mesta Stupava. 

Materiál bol dňa 05.02.2018 predložený na rokovanie Mestskej rady v Stupave, ktorá 

neodporučila MsZ vyhovieť žiadosti. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vyhlasuje 

časti pozemkov v k.ú. Mást I: 

 z parcely reg. „E“KN č. 1989/2, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 

858 m
2 

– výmeru cca 80 m
2 

 

 z parcely reg. „E“KN č. 1988/2, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 

183 m
2
 – výmeru cca 80 m

2 
, za prebytočný majetok. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 0 poslancov,  proti – 11 poslancov, 

nehlasoval – 1, MVDr. Kazarka, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

návrh nebol schválený. 

 

10.7 Žiadosť o prenájom pozemkov - Klub Slovenských turistov Tatran Stupava 

Materiál so žiadosťou bol dňa 25.01.2018 predložený na rokovanie Komisie majetkovej 

a legislatívno-právnej, ktorá Uznesením 03.25.01.2018.KMaLP neodporučila MsZ vyhovieť 

žiadosti žiadateľa a schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve mesta 

Stupava  

Mestská rada svojim uznesením zo dňa 05.02.2018 neodporučila MsZ tento materiál 

schváliť. 

p. Peschl sa vyjadril, že to treba dať do poriadku, aby tam mohli turisti fungovať. Treba sa 

tam ísť pozrieť. 

MVDr. Kazarka navrhol turistom podať novú žiadosť. 

JUDr. Haulík súhlasil s p. Pechlom, ale za 1€, čo turisti navrhujú, sa to nedá akceptovať.  

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vyhlasuje 

pozemky parcely reg. „C“KN č. 740/28, 740/29 a 740/30, druh pozemkov zastavané 

plochy a nádvoria spolu o celkovej výmere spolu 275 m
2
 a časť o výmere cca 678 m

2  
z 

pozemku parcely reg.  „C“KN  č. 740/1, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 

5927 m
2
, všetky zapísané na LV č. 2783 v k.ú. Stupava vo vlastníctve mesta Stupava za 

prebytočný majetok.  

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 0 poslancov,  proti – 2, p. Hrica, Ing. 

Klačmanová, zdržali sa – 10 poslancov,  nehlasoval – 1, Doc. Móricová, neprítomní – 3, Ing. 

Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) návrh nebol schválený. 

 

10.8 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Jaroslav Budiš a manž. Lucia Budišová  

Na Mestský úrad v Stupave bola doručená žiadosť Jaroslava Budiša a manželky Lucie  

o odkúpenie časti o výmere cca 142 m
2
 z pozemku parcely  reg. „E“KN č. 6288, o výmere cca 

142 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, o celkovej výmere 9332 m

2
,  v katastrálnom území 

Stupava, zapísaného na LV č. 4551 vo vlastníctve mesta Stupava.  
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Mestská rada svojim uznesením zo dňa 05.02.2018 odporučila MsZ vyhovieť žiadosti 

s tým, že žiadatelia predložia znalecký posudok na určenie ceny pozemku. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vyhlasuje 

časť o výmere cca 142 m
2
 z pozemku parcely reg. „E“KN č. 6288, druh pozemku ostatné 

plochy o celkovej výmere 9332 m
2
,  v  k.ú. Stupava, zapísaný na LV č. 4551  za 

prebytočný majetok. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 12 poslancov, nehlasovala – 1, Doc. 

Móricová, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.33/2018 v bode A 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

zámer predať časť o výmere cca 142 m
2
 z pozemku parcely reg. „E“KN č. 6288, druh 

pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 9332 m
2
, zapísaného na LV č. 4551 v k.ú. 

Stupava spôsobom priameho predaja Jaroslavovi Budišovi a manželke Lucii najmenej 

za cenu vo výške  stanovenej znaleckým posudkom, najmenej však za 100,-€/m
2
. 

K schváleniu kúpnej zmluvy žiadateľ predloží znalecký posudok a geometrický plán na 

zameranie odpredávanej časti pozemku.  

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.33/2018 v bode B 

 

10.9 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - František Burda a manž. Katarína Burdová 

Materiál so žiadosťou bol dňa 25.01.2018 predložený na rokovanie Komisie majetkovej 

a legislatívno-právnej, ktorá Uznesením 05.25.01.2018.KMaLP neodporučila MsZ schváliť 

odpredaj časti pozemku žiadateľom..  

Mestská rada svojim uznesením zo dňa 05.02.2018 neodporučila MsZ tento materiál 

schváliť. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vyhlasuje 

časť o výmere 20 m
2
  z pozemku parcely reg. „C“KN č. 770/1,  druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria,  o celkovej výmere 13010 m
2
  v  k.ú. Stupava, zapísaný na LV č. 2783  

za prebytočný majetok.  

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 0 poslancov,  proti – 6, p. Hrica, Ing. 

Klačmanová, MVDr. Kazarka, p. Valachovič, Ing. Kalivoda, Doc. Móricová,  zdržali sa – 7 

poslancov,  neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) návrh nebol schválený. 

  

10.10 Žiadosť o prenájom časti pozemku - Spoločenstvo „Bytový dom Stupava s.č. 383“ 

Materiál so žiadosťou bol dňa 25.01.2018 predložený na rokovanie Komisie majetkovej 

a legislatívno-právnej, ktorá Uznesením 06.25.01.2018.KMaLP neodporučila MsZ vyhovieť 

žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome  so súpisným číslom 383 

na Slovenskej ulici č. 3 v Stupave o prenájom časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava. 

Mestská rada svojim uznesením zo dňa 05.02.2018 neodporučila MsZ tento materiál 

schváliť. 

Po diskusií, v ktorej vystúpil p. Hrica, p. Peschl a ON Ing. Mihalič návrhová komisia prečítala 

návrh uznesenia: 

 Mestské zastupiteľstvo v Stupave vyhlasuje 

časť pozemku o výmere cca 83  m
2
  parcely reg. „E“KN č. 766/1,  druh pozemku ostatné 

plochy, o celkovej výmere  19104 m
2   

v  k.ú. Stupava,  zapísaný na LV č. 4551, vo 

vlastníctve mesta Stupava,  za prebytočný majetok.  

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 3, p. Valachovič, Mgr. Gorbár, p. Pechl,   
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proti – 2, p. Hrica, MVDr. Kazarka, zdržali sa – 8 poslancov,  neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. 

Lachkovič, Mgr. Prokeš) návrh nebol schválený. 

 

10.11 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie 

inžinierskych sietí - Západoslovenská distribučná, a.s.  

Materiál bol dňa 05.02.2018 predložený na rokovanie Mestskej rady v Stupave, ktorá 

odporučila MsZ materiál schváliť.  

Mestské zastupiteľstvo v Stupave súhlasí 

s umiestnením inžinierskej siete – prípojky elektrického vedenia NN v rámci plánovanej 

stavby „4RD predĺženie cesty – ulica Nad Potokom“ pre Západoslovenskú distribučnú, 

a.s. na častiach pozemkov v k.ú. Stupava, zapísaných na LV č. 2783 vo vlastníctve Mesta 

Stupava, a to na časti parcely reg. „C“KN č. 481/7, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria v celkovej výmere 886 m
2 

a na časti parcely reg. „C“KN č. 488/13, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, podľa geometrického plánu č. 211.3/2017 

overeného Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pod č. 1397/2017 dňa 

17.10.2017 v spojení s technickou správou Realizačného projektu stavby „Príprava 

územia pre výstavbu 4 rodinných domov PREDĹŽENIE CESTY – ulica Nad potokom, 

Stupava“.(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 12 poslancov,  nehlasoval – 1, 

Mgr. Gorbár, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.34/2018 v bode A 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskej siete – prípojky 

elektrického vedenia NN, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno práva uloženia 

a prevádzkovania inžinierskej siete v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. na 

častiach pozemkov v k.ú. Stupava, zapísaných na LV  č. 2783 vo vlastníctve Mesta 

Stupava, a to na časti parcely reg. „C“KN č. 481/7, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, v celkovej výmere 886 m
2 

a na časti parcely reg. „C“KN 488/13, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 3 m
2 

v rozsahu podľa 

geometrického plánu č. 211.3/2017, vyhotoveného spoločnosťou JUMI s.r.o.,  

IČO: 35931469, overeného Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pod 

číslom 1397/2017 dňa 17.10.2017. Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú náhradu 

vo výške  10 Eur/m
2
. 

.(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 12 poslancov,  nehlasoval – 1, Mgr. 

Gorbár, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.34/2018 v bode B 

 

10.12 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Patrik Breitschaft 

Na Mestský úrad Stupava bola dňa 27.12.2017 doručená žiadosť p. Mariána Breitschafta 

o zrušenie nájomnej zmluvy na garáž a žiadosť p. Patrika Breitschafta o uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na pozemok parcelu  reg. „C“KN č. 295/12,  druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, o  výmere 23 m
2
 v  k.ú. Stupava, zapísaného na LV č. 2783, vo vlastníctve Mesta 

Stupava.  

Materiál bol dňa 05.02.2018 predložený na rokovanie Mestskej rady v Stupave, ktorá 

odporučila MsZ materiál schváliť. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vyhlasuje 

časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 295/12,  druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, vo  výmere 23 m
2
 v  k. ú. Stupava, zapísaného na LV č. 2783, vo vlastníctve 

Mesta Stupava, za prebytočný majetok.  
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 (hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 12 poslancov,  nehlasoval – 1, Mgr. 

Gorbár, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.35/2018 v bode A 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

zámer prenajať pozemok parcelu reg. „C“KN č. 295/12, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 23 m
2
 v k. ú. Stupava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v súlade s ustanovením  § 9a ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov. Dôvod hodný osobitného zreteľa : Pozemok sa nachádza 

pod stavbou garáže so súp. č. 7226, vo vlastníctve žiadateľa, ktorú žiadateľ nadobudol 

kúpou.   

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.35/2018 v bode B 

 

10.13 Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Stupava - Troyerova kúria 

Materiál so žiadosťou bol dňa 25.01.2018 predložený na rokovanie Komisie majetkovej 

a legislatívno-právnej, ktorá Uznesením 010.25.01.2018.KMaLP neodporučila MsZ schváliť 

návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta s tým, že zápis sa bude môcť zrealizovať 

až po zrekonštruovaní Troyerovej kúrie.   

Mestská rada svojim uznesením zo dňa 05.02.2018 neodporučila MsZ schváliť zápis do 

evidencie pamätihodností mesta. 

p. Peschl sa spýtal, či nie je výhodnejšie ju zaradiť, aby sa ľahšie získavali dotácie. 

JUDr. Haulík uviedol, že je to dobrý návrh, ale v zlom čase. Akonáhle prebehne rekonštrucia 

sa to môže zapísať. 

Primátor mesta sa spýtal, akú komplikáciu by to spôsobilo, keby sa to zapísalo.   

JUDr. Haulík odpovedal otázkou, prečo primátor toto neriešil počas štyroch rokov ako 

poslanec a troch rokov ako primátor, prečo to predkladá teraz, keď sa má rekonštruovať pre 

ZUŠ. 

Primátor mesta povedal JUDr. Haulíkovi, že by to neprinieslo žiadne komplikácie a že nevie 

aký je rozdiel medzi pamätihodnosťou a kultúrnou pamiatkou. 

Celé znenie diskusie k tomuto bodu je na videonahrávke č. 10.13.  

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Stupava Troyerovu kúriu, postavenú 

na pozemku parcele reg. „C“KN č, 298/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

o celkovej výmere 365 m
2
, v k. ú. Stupava, vedenú na LV č. 2783 so súpisným číslom 

1096, vo vlastníctve mesta Stupava. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 1, p. Pechl,   proti – 2, JUDr. Haulík, 

MVDr. Kazarka, zdržali sa – 10 poslancov,  neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. 

Prokeš) návrh nebol schválený. 

 

10.14 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - Miroslav Herman 

Za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou Miroslava Hermana a 

pozemku využívaného pre jeho prevádzku, oba vo vlastníctve mesta, bol predložený tento 

materiál na rokovanie Komisie majetkovej a legislatívno-právnej s odporúčaním stanoviska 

pre mestské zastupiteľstvo dňa 25..01.2018. Uznesením 011.25.01.2018.KMaLP odporučila 

MsZ uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú v trvaní 5 rokov s výškou nájomného ako mal 

Miroslav Herman dohodnuté doteraz. 

Mestská rada svojim uznesením zo dňa 05.02.2018 odporučila MsZ  uzatvoriť nájomnú 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/10_14.mp4
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zmluvu podľa uznesenia Komisie majetkovej a legislatívno-právnej. Podľa tohto odporúčania 

Mestskej rady je vypracovaný návrh uznesenia MsZ.  

Po diskusií, v ktorej vystúpili poslanci MVDr. Kazarka, Ing. Polakovič, p. Hrica návrhová 

komisia prečítala návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky parcely reg. „C“KN č. 2009/122, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria , o celkovej výmere 884 m
2
 v k.ú. Stupava 

a pozemku parcely reg. „C“KN č. 2009/145, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 1509 m
2
 v k.ú. Stupava, oba zapísané na LV č. 2783, vo vlastníctve 

mesta Stupava  na dobu určitú v trvaní 5 rokov s výškou nájomného 2409,75 € ročne za 

prenajatú výmeru 2393 m
2
 Miroslavovi Hermanovi. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 10 poslancov, zdržali sa – 3, p. Hrica, p. 

Valachovič,  Ing. Polakovič, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.36/2018  

 

10.15 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a stavebných objektov na Lieskovej  

ulici v Stupave 

Mestská rada svojim uznesením zo dňa 05.02.2018 odporučila MsZ  prijať uznesenie podľa 

odporúčania Komisie majetkovej a legislatívno-právnej. 

JUDr. Haulík povedal, že ide o podobnú situáciu, ako na ul. S. Tomášika, kde si investor 

nesplnil svoju zmluvnú povinnosť a následne vydieral ostatných.  

Je tu povinnosť investora odovzdať mestu komunikáciu. 

Ing. Polakovič poukázal na to, že mesto si vyžiadava prebratie komunikácie, ale na tejto 

komunikácií je prečerpávačka a občania majú zvedenú dažďovú vodu z domov na 

komunikáciu. Navrhol to dať na ďalšie Msz, zvolať predtým poradu, aby sa o tom ešte 

diskutovalo. 

Ing. Smeja povedal, že k preberaniu máme VZN, kde sú podmienky. 

Po diskusií poslanci prijali uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave konštatuje 

že investor MEDTRADE s.r.o. je v zmysle zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 4.2.2014 

povinný previesť do vlastníctva mesta skolaudované stavebné objekty.  

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.37/2018 v bode A  

Mestské zastupiteľstvo v Stupave odporúča 

MsZ, aby uložilo prednostovi mestského úradu bezodkladne vykonať všetky opatrenia 

potrebné k tomu, aby mesto nadobudlo od spoločnosti MEDTRADE s.r.o.  skolaudované 

stavebné objekty  v zmysle zmluvy o budúcej zmluve a v prípade, že zo strany investora 

nebude ochota takúto zmluvu uzatvoriť, aby mesto podniklo voči investorovi všetky 

právne kroky vrátane súdnych konaní.  

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.37/2018 v bode B  

 

10.16 Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov a zámena pozemkov - Biokoridor 

(Kremenica) 

Mgr. Csalavová poznamenala, že ide o komplikovaný materiál, preto pripravili zjednodušenú 

situáciu žiadostí vlastníkov pozemkov medzi biokoridorom a ich pozemkami. 
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Žiadatelia chcú zameniť časť svojich pozemkov za mestské pozemky, lebo si chcú vybudovať 

prístupovú cestu k svojim nehnuteľnostiam a zároveň požiadali o odkúpenie mestského 

pozemku – biokoridor, lebo by ho chceli udržiavať. Trom vlastníkom bol už schválený zámer 

zámeny pozemkov. 

Po diskusií, v ktorej vystúpil MVDr. Kazarka, Ing. Smeja, Mgr. Novisedlák, Ing. 

Klačmanová, JUDr. Haulík, p. Valachovič a p. Peschl hlasovali poslanci o návrhoch 

uznesenia. Videozáznam č. 10.17. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vyhlasuje 

časť o výmere cca 3052 m
2
 z pozemku parcely reg. „C“KN č. 981/2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3652 m
2
  v  k.ú. Stupava , zapísaného na 

LV č. 2783 vo vlastníctve Mesta Stupava  za prebytočný majetok.  

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 9 poslancov, zdržali sa – 4, p. Valachovič, 

Ing. Smeja, Ing. Klačmanová, Ing. Kalivoda,  neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. 

Prokeš) 

Uz.č.38/2018 v bode A1  

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vyhlasuje 

časť o výmere cca 1347 m
2
 z pozemku parcely reg. „C“KN č. 981/11, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1547 m
2
  v  k.ú. Stupava , zapísaného na LV 

č. 2783 vo vlastníctve Mesta Stupava  za prebytočný majetok.  

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 8 poslancov,  zdržali sa – 5, p. 

Valachovič, Ing. Smeja, Ing. Klačmanová, Ing. Kalivoda, Mgr. Gorbár,  neprítomní – 3, Ing. 

Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.38/2018 v bode A2  

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

zámer zameniť časti pozemku parcely reg „C“KN č. 981/11, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 1547 m
2
  v  k.ú. Stupava , zapísaného na LV č. 2783 

vo vlastníctve Mesta Stupava,  za plošne rovnaké časti pozemkov: 

A. za časť z pozemku parcely reg. „E“KN č. 932,  druh pozemku orná pôda, o 

celkovej výmere 1841 m
2 

v k. ú. Stupava, zapísaného na LV č. 4664, vo vlastníctve 

Ing. Jozefa Lachkoviča; 

B. za časť z pozemku parcely reg. reg  „E“KN č. 933, druh pozemku orná pôda, o 

celkovej výmere 2133 m
2
 v k. ú. Stupava, zapísaného na LV č. 2903, v 

spoluvlastníctve Jany Klasovej a Ing. Mária Klasa, každého v podiele ½,  

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

zabezpečenie pozemku na rozšírenie budúcej komunikácie na pozemku parcele reg. 

„E“KN č. 982, druh pozemku ostatné plochy  o celkovej výmere 1662 m
2
  v  k.ú. Stupava 

zapísaného na LV č. 4551 vo vlastníctve Mesta Stupava. Geometrický plán overený 

Okresným úradom, katastrálnym odborom na oddelenie pozemkov zabezpečí žiadateľ 

na vlastné náklady. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 0 poslancov, proti – 3, JUDr. Haulík, Ing. 

Polakovič, p. Peschl, zdržali sa – 10, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

návrh nebol schválený. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

zámer zameniť časti z pozemku parcely reg C“KN č. 981/2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 3652 m
2
  v  k.ú. Stupava , zapísaného na LV č. 2783 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/10_17.mp4
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vo vlastníctve Mesta Stupava,  za plošne rovnaké časti pozemkov : 

A. za časť z pozemku parcely reg. „C“KN č. 927/103, druh pozemku ostatné 

plochy, o celkovej výmere 106 m
2
 v k. ú. Stupava, zapísaného na LV č. 8611, v 

spoluvlastníctve Miroslava Jakubovského a Ing. Bibiany Jakubovskej, 

každého v podiele ½; 

B. za časti z pozemkov  parciel reg.  „C“KN č. 927/269 a č. 927/270, druh 

pozemkov vinice, obidva  v celkovej výmere 50 m
2
 v k. ú. Stupava, zapísaných 

na LV č. 3072, v spoluvlastníctve Františka Kopala a Jany Kopalovej, 

každého v podiele ½;  

C. za časť z pozemku parcely reg. „E“KN č. 929, druh pozemku orná pôda, v 

celkovej výmere 870 m
2
 v k. ú. Stupava, zapísaného na LV č. 2903, v 

spoluvlastníctve Jany Klasovej a Ing. Mária Klasa, každého v  podiele ½; 

D. za časť z pozemku parcely reg. „E“KN č. 930, druh pozemku orná pôda, v 

celkovej výmere 935 m
2
 v k. ú. Stupava, zapísaného na LV č. 3785, vo 

vlastníctve Ing. Jozefa Lachkoviča; 

E. za časť z pozemku parcely reg. reg  „C“KN č. 927/100, druh pozemku vinice, 

v celkovej výmere 2079 m
2
 v k. ú. Stupava, zapísaného na LV č. 4660, vo 

vlastníctve Františka Lachkoviča, 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

zabezpečenie pozemku na rozšírenie budúcej komunikácie na pozemku parcele reg. 

„E“KN č. 982, druh pozemku ostatné plochy  o celkovej výmere 1662 m
2
  v  k.ú. Stupava 

zapísaného na LV č. 4551 vo vlastníctve Mesta Stupava. Geometrický plán overený 

Okresným úradom, katastrálnym odborom na oddelenie pozemkov zabezpečí žiadateľ 

na vlastné náklady. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 0 poslancov, zdržali sa – 13, neprítomní – 

3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) návrh nebol schválený. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

uzatvorenie zámennej zmluvy, ktorej predmetom je zámena časti o výmere  

106 m
2
 z pozemku parcely reg. „C“KN č. 981/2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o celkovej výmere 3652 m
2
  v  k.ú. Stupava , zapísaného na LV č. 2783 vo 

vlastníctve Mesta Stupava, podľa geometrického plánu č. 13/2017, vyhotoveného 

GEOLAND Ing. František Blažíček, so sídlom Kladnianska 90, 821 05, zo dňa 

09.10.2017,  ako novovytvorený pozemok parcela reg. „C“KN č. 981/17, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m
2
,  za pozemok parcelu  reg. „C“KN  č. 

927/120, druh pozemku ostatné plochy, o celkovej výmere 106 m
2
, v k. ú. Stupava, 

zapísaného na LV č. 4661. ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením 

§ 9a ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

s Richardom Sternmüllerom a manželkou Alenou, rod. Fabiánovou. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: zabezpečenie pozemku na rozšírenie budúcej 

komunikácie na pozemku parcele reg. „E“KN č. 982, druh pozemku ostatné plochy  o 

celkovej výmere 1662 m
2
  v  k.ú. Stupava , zapísaného na LV č. 4551 vo vlastníctve 

Mesta Stupava. Geometrický plán overený Okresným úradom, katastrálnym odborom 

na oddelenie pozemkov zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 0 poslancov, zdržali sa – 13, neprítomní – 

3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) návrh nebol schválený. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

uzatvorenie zámennej zmluvy, ktorej predmetom je zámena časti o výmere 109 m
2
 z 

pozemku parcely reg. „C“KN č. 981/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  
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o celkovej výmere 3652 m
2
  v  k.ú. Stupava , zapísaného na LV č. 2783 vo vlastníctve 

Mesta Stupava, podľa geometrického plánu č. 16/2017, vyhotoveného GEOLAND Ing. 

František Blažíček, so sídlom Kladnianska 90, 821 05, zo dňa 09.10.2017,  ako 

novovytvorený pozemok parcela reg. „C“KN č. 981/19, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 109 m
2
,  za pozemok parcelu  reg. „C“KN  č. 927/207, druh 

pozemku ostatné plochy, o celkovej výmere 109 m
2
, v k. ú. Stupava, zapísaného na LV č. 

8373. ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8, písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, s Vladimírom 

Pollákom a manželkou Margitou, rod. Veselskou. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: zabezpečenie pozemku na rozšírenie budúcej 

komunikácie na pozemku parcele reg. „E“KN č. 982, druh pozemku ostatné plochy  o 

celkovej výmere 1662 m
2
  v  k.ú. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 0 poslancov, zdržali sa – 13, neprítomní – 

3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) návrh nebol schválený. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

zámer predať časti o výmere cca 1347m
2
 z pozemku parcely reg. „C“KN č. 981/11, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1547 m
2
, v k. ú. Stupava,  

zapísaný na LV č. 2783, vo vlastníctve Mesta Stupava ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 20,- €/m
2
 : 

A. Martine Lachkovičovej 

B. Veronike Gemeinerovej 

C. Ing. Miroslave Suchovskej 

D. Štefanovi Veselému 

E. Beate Lacíkovej, Igorovi Lacíkovi a Kataríne Tuleja  

F. Zuzane Belešovej 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: na predmetnej časti pozemku sa nachádza nelegálna 

skládka, a nakoľko je pozemok dlhodobo neudržiavaný, žiadatelia zabezpečia 

starostlivosť o túto časť pozemku, zachovajú pôvodný biokoridor a zároveň vybudujú 

odvodňovací systém. Podmienkou schválenia kúpnej zmluvy je predloženie 

geometrického plánu overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom na 

zameranie časti pozemku.  

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 9 poslancov, zdržali sa – 4,  

Ing.Klačmanová, Ing. Smeja, Ing. Kalivoda, Mgr. Gorbár, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. 

Lachkovič, Mgr. Prokeš) návrh nebol schválený. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

zámer predať časť o výmere cca 3052 m
2 

 z pozemku parcely reg. „C“KN č. 981/2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3652 m
2
, v k. ú. Stupava,  

zapísaný na LV č. 2783, vo vlastníctve Mesta Stupava ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 20,- € :  

A. Ing. Matúšovi Haraslínovi 

B. Richardovi Sternmüllerovi a manž. Alene, rod. Fabiánovej 

C. Vladimírovi Pollákovi a manž. Margite, rod. Veselskej 

D. Františkovi Lachkovičovi 

Dôvod hodný osobitného zreteľa : na predmetnej časti pozemku sa nachádza nelegálna 

skládka, a nakoľko je pozemok dlhodobo neudržiavaný, žiadatelia zabezpečia 

starostlivosť o túto časť pozemku. 

Podmienkou schválenia kúpnej zmluvy je predloženie geometrického plánu overeného 
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Okresným úradom, katastrálnym odborom na zameranie časti pozemku, zachovajú 

pôvodný biokoridor a zároveň vybudujú odvodňovací systém. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 8 poslancov, zdržali sa – 5,  p. 

Valachovič, Ing.Klačmanová, Ing. Smeja, Ing. Kalivoda, Mgr. Gorbár, neprítomní – 3, Ing. 

Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) návrh nebol schválený. 

 

MVDr. Kazarka vyhlásil 10 minutovú prestávku. 

 

10.17 Odkúpenie pozemku pre objekt Múzea Ferdiša Kostku 

Mestská rada svojim uznesením zo dňa 05.02.2018 odporučila MsZ schváliť odkúpenie 

pozemku v zmysle uznesenia 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku parcely reg. „C“KN č. 478/2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 120 m
2 

v k. ú. Stupava, 

zapísaného na LV č. 1050, za kúpnu cenu 25 000,- €.  

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 11 poslancov,  zdržala sa – 1, Ing. 

Klačmanová, nehlasoval – 1, p. Peschl, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. 

Prokeš) 

Uz.č.39/2018  

 

10.18 Prevzatie pozemkov do vlastníctva mesta 

JUDr. Haulík je predkladateľ tohto materiálu a informoval, že súvisí so schvaľovaním ÚP 1b. 

Zmenou ÚP sa predmetné pozemky stanú stavebnými pozemkami, ktoré budú plne 

zasieťované a mesto tým získa. Majiteľ je ochotný za určitých podmienok mestu pozemky 

vrátiť. Videozáznam č. 10.19 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

 nadobudnutie nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.u. Stupava, obec Stupava, okres 

Malacky, vedené Okresným úradom Malacky, odbor katastrálny na LV č. 10303 ako: 

- pozemok – parc. registra „C“ č. 1991/11 o výmere 1.340 m2, druh pozemku, lesný 

pozemok, 

-  pozemok – parc. registra „C“ č. 1992/4 o výmere 1.204 m2, druh pozemku, lesný 

pozemok,  

Na základe kúpnej zmluvy od vlastníka PVC SK, s.r.o. za kúpnou cenu 1,-€ do 

vlastníctva mesta Stupava v podiele 1/1. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 11 poslancov,  zdržali sa – 2, Mgr. 

Gorbár, p. Valachovič, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 40/2018 v bode A1 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

Kúpnu zmluvu medzi mestom Stupava, ako kupujúcim a spoločnosťou PVC SK, s.r.o., 

so sídlom Košická 52/A, 821 08 Bratislava, IČO: 50295543, ako predávajúcim v znení, 

ktoré tvorí prílohu tohto materiálu. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 11 poslancov,  zdržali sa – 2, Mgr. 

Gorbár, p. Valachovič, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 40/2018 v bode A2 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  odporúča 

primátorovi mesta, aby v rámci svojich zákonných kompetencií štatutárneho zástupcu 

mesta podpísal Kúpnu zmluvu medzi mestom Stupava, ako kupujúcim a spoločnosťou 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/10_19.mp4
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PVC SK, s.r.o., so sídlom Košická 52/A, 821 08 Bratislava, IČO: 50295543, ako 

predávajúcim v znení, ktoré tvorí prílohu tohto materiálu. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 11 poslancov,  zdržali sa – 2, Mgr. 

Gorbár, p. Valachovič, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 40/2018 v bode B 

 

Ad 11) Návrh VZN č. ...../2018 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

Mgr. Csalavová uviedla, že prvý návrh je ul. Šípková v lokalite Nivy a druhý návrh je ul. 

Nová, ako pridruženie k jestvujúcej ulici.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 41/2018 

 

Ad 12) Návrh VZN č. ..../2018 - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Stupava 

Mgr. Závodný predniesol návrh VZN, ktorý vyšiel z potreby úpravy cenníka. Pri jeho návrhu 

dbal na sociálny aspekt.  

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 2/2018 Prevádzkový poriadok 

pohrebísk bez pripomienok . 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 42/2018 

 

Ad 13) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2017 

Mgr. Hricová predniesla svoju správu. – Videozáznam č. 13 

p. Hrica sa spýtal, aká je zadĺženosť mesta Stupava. 

Mgr. Hricová odpovedala, že 13 %. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2017. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 43/2018 

 

Ad 14) Správu o výsledku kontroly výdavkov vynaložených na právne služby za rok 

2017 predniesla Mgr. Hricová a uviedla, že táto správa vyplynula z podnetu JUDr. Haulíka. 

Verejne skonštatovala, že jej neboli predložené faktúry a podklady pre kontrolu zo strany 

prednostu úradu. Cieľom kontroly bolo zistiť, či výdavky na právne služby boli v súlade so 

zákonom o finančnej kontroly. Bola jej predložená zmluva so spol. Legal Group. 

Celé vystúpenie HK je na videozázname č. 14. 

JUDr. Haulík poznamenal, že tento problém sa tu naťahuje dva roky. Primátor v júli 2017 

prisľúbil, že ukončí zmluvu s touto spol., ale neurobil to ani v auguste a nakoniec aj tak 

podpísal s touto spoločnosťou novú zmluvu. Potom urobil rozpočtové opatrenie, aby mal 

financie na pokrytie a ani to neoznámil Msz. Msz toto rozpočtové opatrenie následne zrušilo. 

V návrhu rozpočtu je opäť 20 tis € na právne služby. Poďakoval HK za dobre vypracovanú 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/13.mp4
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/14.mp4
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správu. 

MVDr. Kazarka požiadal o vypracovanie prehľadu, čo pre nás táto spoločnosť urobila. 

Ing. Smeja tiež poďakoval HK za predloženú správu a súhlasí s názorom p. Haulíka, že mesto 

potrebuje právne zastupovanie. 

Ing. Polakovič sa spýtal, koľko nás od roku 2014 stála táto kancelária a koľko sporov 

doriešila.  

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  ukladá 

prednostovi úradu vypracovať do ďalšieho MsZ prehľadnú tabuľku, z ktorej bude 

zrejmá cena, ktorú si fakturovala právnická kancelária Legal Group, súdne spory, 

v ktorých nás zastupovali a s výsledkom od roku 2015. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 11 poslancov,  zdržali sa – 2, Mgr. 

Gorbár, p. Valachovič, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 44/2018 v bode A 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave  berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly výdavkov vynaložených na právne služby za rok 2017. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 12 poslancov,  zdržal sa – 1, Ing. 

Kalivoda, neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 44/2018 v bode B 

 

Ad 15) Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Stupava za III. štvrťrok 

2017 predniesol Mgr. Novisedlák. 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave schvaľuje  

vyplatenie odmien hlavnej kontrolórke mesta Stupava vo výške  20 % z mesačného 

platu, spolu za III. štvrťrok  2017 vo výške 1072,8 €. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 11 poslancov,  zdržali sa – 2, p. Hrica, p. 

Valachovič,  neprítomní – 3, Ing. Lacka, p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č. 45/2018  

 

Ad 16) Interpelácie 

MVDr. Kazarka  vyzval poslancov na predloženie interpelácií. 

 

Ad 17 ) Rôzne 

Ing. Klačmanová sa spýtala, prečo nie je na novej web stránke erb mesta a ako je možné, že v 

rozpočtovom provizóriu sa koná mestský ples a ešte k tomu v pôstnom období. 

Ing. Smeja uviedol, že sa mu nová web stránka graficky páči, ale občan musí na nej hľadať 

erb mesta. Erb má storočnú tradíciu. Nové logo by malo prejsť súťažou, tu to vyšlo 

jednostranne. Mrzí ho, že vedenie Msú polovicu Msz odignorovalo a na predchádzajúcich 

dvoch zasadnutiach ani nebolo. 

Ing. Klačmanová sa spýtala, kto je autorom nového loga a kto môže používať toto logo. 

Mgr. Csalavová nevedela odpovedať na otázky Ing. Klačmanovej. 

Mgr. Novisedlák sa spýtal, kedy nastúpi nový pediater. 

Mgr. Csalavová odpovedala, že prebiehajú búracie práce v ambulancii, odkrývajú sa ďalšie 

problémy, práce prebiehajú. Lekár podpísal nájomnú zmluvu, ale presný termín nevie teraz 

povedať. 

Ing. Polakovič predložil návrh uznesenia, ktoré súvisí s predložením žiadosti spol. Vak 

o nenávratné finančné príspevok z eur. fondov. Predložil poslancom materiál o potrebách na 

Vaku a o možnostiach využitia týchto fondov. Vak si to bude platiť sám, len treba, aby 

primátor podpísal zmluvu s Vakom. 
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p. Valachovič spomenul, že na Msú je zamestnaná pani na projekty, či to nemôže robiť ona. 

Ing. Klačmanová povedala, že nie len na úrade je na to pracovníčka, ale aj externá 

pracovníčka p. Očenášová, ktorá neprišla so žiadnymi projektami. 

Ing. Polakovič povedal, že výzvy sú a preto to chce takto riešiť.  

Mgr. Gorbár navrhol to dať ako úlohu pracovníkom mesta. 

Ing. Polakovič povedal, že by to bolo lepšie, keby to robilo mesto, ale na to, ako funguje teraz 

mesto, chcel by to termínovo stihnúť, preto to chce riešiť tak, ako je to v jeho návrhu. 

MVDr. Kazarka oslovil náčelníka MsP vo veci prejazdu nákladných áut na ul. Záhumenskej. 

Náčelník Msp odpovedal, že riešia problematiku na ul. Devínskej a Záhumenskej a zvýšia tam 

dohľad. 

Ing. Smeja poznamenal, že túto situáciu by vyriešila realizácia križovatky ulíc Záhumenská, 

Dolná, Hviezdoslavova. 

Ďalej  povedal, že by bolo dobré dať značenie ešte pred Stupavu. 

Náčelník MsP povedal, že od VW bolo dopravné značenie, niekoľko krát bolo zničené. Bolo 

by dobré to opraviť, aby boli vodiči informovaní ešte pred vstupom do Stupavy. 

p. Peschl požiadal, že pri dávaní dopravných značení treba myslieť na hasičské autá, ktoré 

budú prichádzať v prípade požiaru z Dev. Novej Vsi. 

Občianska návšteva Ing. Voda uviedol, že ho mrzí, že tu opäť nie sú predstavitelia mesta. 

Ďalej uviedol, že mu vadí, že na mimoriadne rokovania Msz nie sú zabezpečené online 

prenosy pre občanov. On bol na týchto zasadnutiach, urobil prenos, odovzdal to p. 

Tomekovej, ale mesto to nechce zverejniť. Nová web stránka mesta sa mu páči a spýtal sa, či 

je to finálna verzia. Celé vystúpenie Ing. Vodu je na videozázname č. 18., 22:10 

Mgr. Závodný poznamenal, že na VPS je náročná finančná situácia a požiadal poslancov 

o schválenie rozpočtu. 

Náčelník MsP požiadal predsedu dopravnej komisie o riešenie dopr. situácie na ul. Školskej, 

aby dali nejaký návrh, kým sa otvorí nové parkovisko. 

Ing. Smeja sa spýtal, či to nové parkovisko je už otvorené. 

Mgr. Gorbár povedal, že parkovisko ešte nie je dokončené a otvorené. 

Mgr. Hricová poďakovala za schválenie odmien.  

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia od Ing. Polakoviča: 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave odporúča 

primátorovi mesta uzavrieť dohodu medzi mestom Stupava a spoločnosťou VAK 

Stupava, s.r.o., ktorá by oprávňovala spoločnosť VAK Stupava, s.r.o. na obstarávanie 

dodávateľa komplexných poradenských služieb pre prípravu modernizačných 

projektov, s tým, že dodávateľ tiež zabezpečí odborný personál, ktorý bude realizovať 

prípravu projektov od zámeru až po podanie žiadostí na predkladanie žiadostí v mene 

mesta. Zmluva by mala upravovať kompetencie pri príprave projektov na čerpanie 

peňažných prostriedkov z fondov. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 13 poslancov, neprítomní – 3, Ing. Lacka, 

p. Lachkovič, Mgr. Prokeš) 

Uz.č.46/2018 

 

Ad 18) Záver 

MVDr. Kazarka  poďakoval prítomným za účasť na rokovaní MsZ a ukončil rokovanie MsZ 

o 18,30  hod. 

Zapísala 15.02.2018  Mgr. Soňa Tomeková 

Prílohou k zápisnici je video záznam. 

 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-15/16.mp4
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-09/stupava/19.mp4
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Overovatelia zápisnice:    Ing. Ľubomír Bugala, v.r. 

          

                                                        Ing. Martin Smeja, PhD., v.r.   

      

                                             

 

 

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

primátor mesta                                                             prednosta úradu 


