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Z á p i s n i c a 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave, 

konaného 27. novembra 2017 v budove MKIC v Stupave 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Anton Gorbár, JUDr. Štefan Haulík, Anton Hrica, Ing. Rudolf 

Kalivoda, Mgr. Peter Novisedlák, Milan Peschl, Mgr. Svetozár Prokeš, Ing. Martin Smeja, PhD.

   

 

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

JUDr. Tomáš Muroň – prednosta MsÚ 

Mgr. Helga Csalavová – vedúca majetkovo-právneho odd. 

Ing. Silvia Kapášová – vedúca ekonomického odd. 

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

Róbert Bubnič – referent zverejňovania, IT a autodopravy 

Mgr. Margita Hricová – hlavná kontrolórka  

Mgr. Soňa Tomeková - zapisovateľka 

 

Ostatní prizvaní: 

Milan Válek, náčelník MsP     

Martina Mitická, riaditeľka MKIC 

Mgr. Marián Závodný, riaditeľ VPS 

  

Ospravedlnení: Doc., MUDr. Štefánia Móricová,  MVDr. Róbert Kazarka, Dipl. Ing. Peter 

Balog 

 

 

Ad 1) Otvorenie 

Primátor mesta Stupava Ing. Mgr. art. Roman Maroš privítal o 16:00 hod. všetkých prítomných 

a otvoril rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave (ďalej len „MsZ“). Skonštatoval, že je 

prítomných 8 zo 16 poslancov mesta a MsZ nie je uznášania schopné. Vopred ospravedlnení 

z rokovania MsZ boli Doc., MUDr. Štefánia Móricová,  MVDr. Róbert Kazarka, Dipl. Ing. 

Peter Balog. Za zapisovateľku určil Mgr. Soňu Tomekovú. Neskorší príchod nahlásili poslanci 

Ing. Lacka a p. Lachkovič. 

 

Primátor ďalej uviedol, že rokovanie bude prebiehať ako pracovné rokovanie k príprave 

rozpočtu a požiadal p. riaditeľku materskej školy J. Kráľa (ďalej len „MŠ“) Požgayovú o jej 

vystúpenie. Videozáznam č.1 - Otvorenie 

 

Do rokovacej sály prišiel pán poslanec Mgr. Novisedlák.  

JUDr. Haulík upozornil na to, že MsZ je už uznášania schopné, sú prítomní 9 poslanci MsZ 

a uviedol, že sa má postupovať podľa § 20 ods. 2 rokovacieho poriadku a citoval tento §. 

 

Primátor mesta otvoril rokovanie MsZ, skonštatoval, že je prítomných 9 poslancov MsZ a tým 

je MsZ uznášania schopné. 

Požiadal overovateľov zápisnice z predchádzajúceho MsZ, aby sa vyjadrili k zápisnici. 

 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-09/stupava/1_3.mp4
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-09/stupava/1_3.mp4
http://www.zastupitelstvo.sk/Otvorenie.html?vid=123965


Strana | 2  
Zápisnica z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave, konaného 27. novembra 2017 v budove MKIC 

v Stupave.   

 

Mgr. Gorbár a p. Peschl poďakovali za slovo a uviedli, že zápisnicu spolu overili a ich 

pripomienky boli zapracované do zápisnice. Iné pripomienky k zápisnici nedostali. 

Za overovateľom dnešnej zápisnice primátor určil poslancov JUDr. Haulíka a Ing. Smeju. 

 

 

Ad 2) Voľba návrhovej komisie  

Primátor menoval členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Novisedlák, Ing. Bugala a p. Hrica 

a odvolal Ing. Polakoviča a p. Lachkoviča, nakoľko nie sú prítomní v rokovacej sále. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave odvoláva 

člena návrhovej komisie na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 

27.11.2017 Ing. Michala Polakoviča a p. Františka Lachkoviča. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za - 9 poslancov, neprítomní - 7 poslanci, Doc., 

MUDr. Moricová, Dipl. Ing. Balog, Ing. Klačmanová, p. Lachkovič, Ing. Bugala, MVDr. 

Kazarka, Ing. Polakovič) 

Uz č. 309/2017v bode A 

 

  

Mestské zastupiteľstvo v Stupave volí 

členov návrhovej komisie na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 

27.11.2017 o Ing. Ľubomíra Bugalu a p. Antona Hricu. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za - 8 poslancov, zdržal sa p. Hrica, neprítomní 

- 7 poslanci, Doc., MUDr. Moricová, Dipl. Ing. Balog, Ing. Klačmanová, p. Lachkovič, Ing. 

Bugala, MVDr. Kazarka, Ing. Polakovič) 

Uz č. 309/2017v bode B 

 

Primátor  navrhol zloženie návrhovej komisie pre nastávajúce MsZ v zložení: Ing. Kalivoda, 

Ing. Polakovič a Ing. Lacka. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave schvaľuje 

návrhovú komisiu na nasledujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave 

v zložení: 

1. Ing. Rudolf Kalivoda 

2. Ing. Michal Polakovič 

3. Ing. Marek Lacka 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za - 9 poslancov, neprítomní - 7 poslanci, Doc., 

MUDr. Moricová, Dipl. Ing. Balog, Ing. Klačmanová, p. Lachkovič, Ing. Bugala, MVDr. 

Kazarka, Ing. Polakovič) 

Uz č. 310/2017 

 

 

Do rokovacej sály prišiel pán poslanec Ing. Polakovič.  

 

 

 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-09/stupava/1_3.mp4
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-09/stupava/1_3.mp4
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Ad 3) Schválenie programu 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3. Schválenie programu 

4. Informácia o kontrole plnenia uznesení 

5. Východiská k rozpočtu pre rok 2018 

6. Interpelácie 

 

7. Rôzne 

8. Záver                       

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave schvaľuje 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Stupave na deň 27.11.2017. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za - 10 poslancov, neprítomní - 6 poslanci, Doc., 

MUDr. Moricová, Dipl. Ing. Balog, Ing. Klačmanová, p. Lachkovič, Ing. Bugala, MVDr. 

Kazarka) 

Uznesenie č. 311/2017  

 

 

Ad 4) Informácia o kontrole plnenia uznesení 

Hlavná kontrolórka Mgr. Hricová – informovala, že na predchádzajúcom rokovaní MsZ bolo 

prijatých 58 uznesení, z ktorých boli podpísané skoro všetky uznesenia okrem 4 uznesení, 

ktorými sa prelomilo veto primátora. Ide o uznesenia č. 193/2017, č. 247/2017, č, 248/2017 

a uz.č. 250/2017. Ani jedno z týchto štyroch uznesení nie je splnené. To, že boli podstúpené na 

prokuratúru neznamená, že nemajú byť vykonané. 

Ďalej uviedla, že podľa informácií od prednostu úradu, ostatné uznesenia, pre časovú tieseň,  

budú odpočtované na ďalšom rokovaní MsZ 14.12.2017. 

Vystúpenie hlavnej kontrolórky je na videozázname č.4 – Kontrola plnenia uznesení  

     

Primátor otvoril diskusiu. 

p. Hrica sa spýtal, kde je problém, prečo sa nevydávajú Stupavské noviny, prečo uznesenie 

o prelomení veta nie je na webe. Snáď sa teraz nebude čakať na stanovisko prokurátora dva 

roky.  

Prednosta úradu JUDr. Muroň odpovedal, že prokuratúra má na vybavenie podnetu zákonnú 

lehotu. Uznesenia o prelomení veta dali na preskúmanie zákonnosti a po ich preskúmaní budú 

akceptovať stanovisko prokuratúry.  

JUDr. Haulík doplnil p. Hricu, že v zmysle § 37 ods. 5 rokovacieho poriadku, že výkon 

potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť. Ak na minulom MsZ bolo štyrikrát 

prelomené sistačné právo primátora, tak výkon týchto štyroch uznesení by sa mal aj vykonať. 

Vystúpenie JUDr. Haulíka  a diskusia poslancov p. Hricu a Ing. Bugalu s prednostom úradu 

a primátorom je na videozázname č.4. – kontrola uznesení, 14:35  

  

Do rokovacej sály prišiel pán poslanec Ing. Lacka.  

 

Ing. Smeja sa vrátil ku kontrole plnenia uznesení a spýtal sa v akom stave je pripojenie 

križovatky Stupava sever a tiež riešenie križovatky ul. Hviezdoslavova, Záhumenská a Dolná. 

Primátor odpovedal, že momentálne sa v riešení križovatky Stupava sever nerobia žiadne kroky. 

Ing. Vigh odpovedal, že čo sa týka spomínanej križovatky v Máste, bol tam vypracovaný 

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-09/stupava/1_3.mp4
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-09/stupava/1_3.mp4
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-09/stupava/4.mp4
http://www.zastupitelstvo.sk/4-bod-Kontrola-plnenia-uzneseni.html?vid=123967
http://www.zastupitelstvo.sk/4-bod-Kontrola-plnenia-uzneseni.html?vid=123967
http://www.zastupitelstvo.sk/4-bod-Kontrola-plnenia-uzneseni.html?vid=123967
http://www.zastupitelstvo.sk/4-bod-Kontrola-plnenia-uzneseni.html?vid=123967
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projekt na určenie dopravného značenia, ktorý bol odsúhlasený príslušnými úradmi. Daný 

zámer pozdržali, lebo majú zámer v roku 2018 zrealizovať ľavé odbočenie v rámci cesty ½. 

a následne doriešiť spomínanú križovatku. 

Ďalej uviedol, že prebehlo stretnutie so Slovenskou správou ciest (ďalej „SSC“), ktorá sa 

nebráni ľavému odbočeniu, ale má to svoju postupnosť krokov.   

Ing. Smeja poďakoval Ing. Vighovi za odpoveď a vrátil sa k materiálu z posledného rokovania 

MsZ o možnosti riešenia priestorov základnej umeleckej školy (ďalej ZUŠ) a jeho sťahovaní, 

kde sa vravelo, že sa zvolá pracovné stretnutie a prezrú sa priestory budovy MKIC. Poďakoval 

za poslané materiáli, ktoré požadovali k tomuto bodu a spýtal sa, či sa takéto stretnutie udialo. 

Primátor odpovedal, že na poslednom rokovaní MsZ neprišlo k záveru vo veci ZUŠ, bolo prijaté 

len uznesenie, že poslanci berú na vedomie bez konkrétnych ďalších krokov.  

p. riaditeľka ZUŠ p. Vicianová vystúpila a uviedla, že jedno pracovné stretnutie už prebehlo, 

na ktorom sa zúčastnili 5 poslanci. Na minulom rokovaní MsZ tiež odznelo, že prehliadka 

priestorov je možná aj cez prestávku rokovania MSZ, ale nakoniec sa neuskutočnila. 

Ing. Smeja uviedol, že 15 minút na prehliadku je málo. 

Ďalej v diskusií  vystúpili poslanci Ing. Bugala, JUDr. Haulík a vyzvali p. riaditeľku ZUŠ, aby 

bola manažérom stretnutí a zorganizovala takéto pracovné stretnutie. 

Primátor uviedol, že p. riaditeľka Mitická takéto stretnutie zorganizuje. 

Diskusia je zaznamenaná na videozázname č. .4 – Kontrola plnenia uznesení, 29:30  

 

Návrhová komisia prečítala uznesenie. 

Ing. Smeja požiadal o predstavenie nového zamestnanca mesta Stupava, ktorého nepozná a je 

prítomný v rokovacej sále. 

Primátor predstavil vedúceho knižnice Ruda Mórica p. Františka Brunnera, ktorý je vo svojej 

funkcií od 01.04.2017. 

Ing. Lacka požiadal o doposlanie materiálov, o ktoré žiadal na poslednom zastupiteľstve, na 

plánovaný presun ZUŠ. 

Primátor odpovedal, že k tomuto nie je spracovaný žiaden materiál. Išlo o vyčlenenie len jednej 

časti ZUŠ bez zvýšených finančných nárokov.  

Do rokovacej sály prišla poslankyňa Ing. Klačmanová. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave berie na vedomie 

kontrolu uznesení. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za - 12 poslancov, neprítomní - 4 poslanci, Doc., 

MUDr. Moricová, Dipl. Ing. Balog, p. Lachkovič,  MVDr. Kazarka) 

Uznesenie č. 312/2017  

 

 

Ad 5)  Východiská k rozpočtu pre rok 2018 

Primátor uviedol, že predložil materiál o východiskách k rozpočtu, o aktuálnom stave majetku 

mesta a materiál o požiadavkách jednotlivých organizácií, stredísk a oddelení. Aktuálny stav 

majetku mesta odzrkadľuje najvypuklejšie problémy mesta. Materiál vznikol za účelom 

zadefinovania situácie v našom meste, čo sa týka stavu majetku a aj finančného krytia. 

Vystúpenie primátora mesta je na videozázname č. 5.- Východiská k rozpočtu na rok 2018  

 

Po vystúpení primátora mesta postupne vystúpili riaditeľky MŠ a ZŠ a predniesli situáciu na 

ich školách. 

p. Požgayová, riaditeľka MŠ J. Kráľa a uviedla, že finančná situácia v ich MŠ sa z roka na rok 

zhoršuje. To, čo vedeli zafinancovať a ušetriť z vlastných zdrojov v minulosti, dnes už nevedia. 

http://www.zastupitelstvo.sk/4-bod-Kontrola-plnenia-uzneseni.html?vid=123967
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-09/stupava/5_1.mp4
http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Vychodiska-k-rozpoctu-na-rok-2018.html?vid=123968
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V roku 2016 bol postavený rozpočet 83% mzdy a 17% prevádzkové náklady, čo sú elektrika, 

plyn, vodné, stočné, čistiace prostriedky, pracovné odevy pre zamestnancov a riešenie 

havarijných situácií. Budova MŠ má 36 rokov a vyžaduje si značné opravy a  zvýšené 

financovanie.  

Rodičia, prostredníctvom občianskeho združenia (ďalej „OZ“) zabezpečujú nákup hračiek a 

iných potrieb pre deti. V zlom stave je aj dvor MŠ a v havarijnom stave je aj vonkajšie 

schodisko. Taktiež poznamenala, že učitelia si zvyšujú svoju kvalifikáciu, čím sa zvyšujú 

nároky na mzdy. Rodičia a aj MŠ vidia možné riešenie finančnej situácie vo zvýšení daní 

v našom meste. 

Na záver požiadala poslancov o zodpovedné riešenie rozpočtu. 

Do rokovacej sály prišiel pán poslanec Lackovič.  

 

p. Hnátayová, riaditeľka MŠ Hviezdoslavova sa priklonila k príspevku p. Požgayovej, pretože 

aj jej MŠ je v takej istej situácií. 88 % rozpočtu pohltia mzdy a 12% ostáva na prevádzku MŠ, 

tak ako v predchádzajúcej MŠ J. Kráľa. Učebné pomôcky platia rodičia prostredníctvom OZ 

Hviezdička. Z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja získala MŠ preliezky na dvor, ktoré 

však napadla huba a treba ich opraviť, nakoľko sú nebezpečné pre deti. V budove MŠ majú na 

stenách plesne, každý september píše žiadosť na mesto o riešenie situácie. Pre tento stav 

nemôže zapojiť do vyučovania interaktívnu tabuľu, ktorá by zlepšila výučbu detí. 

 

p. Snopková, riaditeľka MŠ Ružová  uviedla, že ich škola má 87% na mzdy a 13% na 

prevádzkové náklady MŠ, ktoré sú pre školu mimoriadne dôležité, ale nedostačujúce.  

MŠ rešpektuje trend doby, učiteľky sú vysoko kvalifikované, multifunkčné pracovníčky, ktoré 

si neustále dopĺňajú vzdelanie, čím sa samozrejme zvyšujú náklady na mzdy. Bez finančnej 

podpory mesta nie je možné zabezpečiť kvalitný a efektívny chod MŠ. Rodičia nemôžu 

suplovať financovanie školy. 

V rámci MŠ je dopravné a aj futbalové ihrisko, ktoré si vyžadujú tiež svoju údržbu, ktorá je 

náročná. Na záver svojho vystúpenia poďakovala poslancom za to, že sú tu pre deti a rodičov 

MŠ. 

 

p. Gabrielová, riaditeľka MŠ Marcheggska, v krátkosti predstavila MŠ a pozvala poslancov, 

aby sa prišli pozrieť do priestorov MŠ. Uviedla, že finančný príspevok na MŠ je vo výške 

16 830 €, z čoho 15 000 € sú mzdové náklady, v percentách 89% na mzdy a 11% na 

prevádzkové náklady. Budova MŠ, chodník sú v zlom stave, spojovacie chodby, ktoré spájajú 

jednotlivé pavilóny, v chodbách majú na stenách plesne, pre ktoré bola aj jedna šatňa určitú 

dobu zatvorená.  

Na záver ešte raz pozvala prítomných na obhliadku priestorov MŠ a požiadala poslancov 

o zodpovedný prístup k rozpočtu. 

 

p. Cibulová, riaditeľka ZŠ kpt. Nálepku v Stupave sa vyjadrila k najpálčivejších otázkam, ktoré 

trápia školstvo v Stupave.  Škola má 1093 žiakov v troch budovách , stará škola, nová škola 

a modulová škola, ktorá bola postavená v roku 2016. Financovanie predstavuje 85,4% mzdy 

a 14,6% prevádzkové náklady.  Upriamila pozornosť na nárast finančných prostriedkov 

z dotácií z podielových daní na školský klub detí o 48 300 € a jedáleň  o 25 638 €, financie sa 

odvíjajú od počtu žiakov. 

Škola sa neustále dynamicky rozvíja a nedá sa občanom povedať, že ich dieťa do 1.ročníka 

neprijmeme. Momentálny stav tried je 45 a budúci rok je plán otvoriť 49 tried. Chýbajú 4 

učebne. Riešenie je možné nadstavbou modulovej školy, čim by sa získalo 8 nových tried, ale 

aj tak by sa problém kapacity školy nevyriešil. 
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Veľkým problémom je jedáleň, ktorá kapacitne nestačí na taký veľký počet detí, a 

elektroinštalácia a rozvody tepla v celej budove. Technický stav budovy je vo veľmi zlom stave. 

Vystúpenia riaditeliek MŠ a ZŠ sú na videozázname č.5. – Východiská k rozpočtu na rok 2018, 

6:00       

 

Primátor poďakoval riaditeľkám za ich prezentácie a predložil materiál východiská k rozpočtu 

pre rok 2018. Povedal, že návrh rozpočtu ešte nepredložil, ale bude predložený v súlade so 

zákonom. Rozpočet sa kreuje a toto kreovanie má byť spoločné.  

Vystúpenie primátora na tému rozpočtu, zákona a vyberaní poplatku za rozvoj sú na 

videozázname č.5. Východiská k rozpočtu na rok 2018,  34:00 

 

JUDr. Haulík požiadal primátora o ukončenie jeho výstupu a udelenie slova aj poslancom. 

Primátor uviedol, že najprv dokončí svoje vystúpenie a potom dá priestor poslancom. 

Na jeho vystúpenie reagovala poslankyňa Ing. Klačmanová a spýtala sa, či sa primátor vyhráža 

a  uviedla, že príprava rozpočtu podľa VZN je povinnosťou primátora mesta. 

Primátor povedal, že za rozpočet sú zodpovední poslanci, lebo o ňom hlasujú oni. Ďalej 

oznámil, že dal pokyn na zverejnenie návrhu VZN o daniach, tak ako bol navrhovaný pred 

rokom. 

Vyzval poslancov k zodpovednému riešeniu rozpočtu. 

p. Hrica uviedol, že zákon o vyberaní poplatku je platný od 01.01.2017 a spýtal sa, kedy sa 

začal vyberať, v auguste, v septembri? Prečo sa to začalo vyberať až vtedy? 

Ing. Kapášová, ved. ek.odd. odpovedala, že poplatok za rozvoj bol síce schválený 01.01.2017, 

ale vyberanie tohto poplatku je pod dohľadom finančnej správy. Bolo potrebné si zaviesť 

proces, ktorý nebude napadnutý, zosúladiť si stanoviská, ktoré boli v protiklade medzi dvomi 

ministerstvami – ministerstva financií a ministerstva výstavby. Okamžite, ako sme dostali 

stanovisko týchto dvoch ministerstiev, začal sa poplatok vyberať. Pri tomto poplatku treba 

dodržiavať lehoty vybavovania, doručenia, právoplatnosť, množstvo odvolacích konaní. Ide 

o nový zákon pri ktorom sa začína vytvárať aplikačná prax. 

p. Hrica chce počuť dátum začatia vyberania tohto poplatku a povedal, že v druhých obciach 

začali vyberať skôr. Myslí si, že mesto schválne odďaľovalo  vyberanie tohto poplatku. 

Ing. Kapášová, ved. ek.odd. odpovedala, že si robila prieskum v okolitých obciach, kde sa 

pohybujú na úrovni 10 €/m2. My a podobne aj Malacky, sme si zvolili najvyššiu taxu 35,- €/m2. 

Stavebníci sa odvolávajú voči rozhodnutiam, nakoľko ide o vysokú sumu. 

Presný dátum prvého rozhodnutia zistí. 

Prednosta úradu uviedol, že dátum nie je vôbec dôležitý, nakoľko tento poplatok nechceme 

a nebudeme vyrubovať protizákonne, preto sa čakalo na stanoviská ministerstiev. 

JUDr.Haulík uviedol, že návrh rozpočtu nezostavuje MsZ, ale primátor mesta spolu 

s ekonomickým oddelením a potom ho má predložiť MsZ. Poslanci nie sú na to, aby zostavovali 

rozpočet, aj keď to v posledných rokoch robili, keďže primátor predložil návrh rozpočtu, ktorý 

sa nedal schváliť.  

Prizastavil sa pri daňovej politike mesta a spomenul, že keď v minulom roku prepočítavali 

výšku príjmu zo zvýšenia daní o trojnásobok z bytom a dvojnásobok z domov mesto by získalo 

144 000 €, čo v podstate nič nerieši. Preto poslanci iniciovali schválenie poplatku za miestny 

rozvoj s účinnosťou od 1.1. 2017. 

Vystúpenie JUDr. Haulíka, reakcia primátora mesta, poslankyne Klačmanovej, ktorá 

spomenula neuskutočnené investície, ktoré poslanci schválili je na videozázname č. 5. 

Východiská k rozpočtu na rok 2018,  58:20  

 

Ing. Bugala uviedol, že ako člen finančnej komisie, opäť dostáva návrh rozpočtu neskoro. Je 

http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Vychodiska-k-rozpoctu-na-rok-2018.html?vid=123968
http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Vychodiska-k-rozpoctu-na-rok-2018.html?vid=123968
http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Vychodiska-k-rozpoctu-na-rok-2018.html?vid=123968
http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Vychodiska-k-rozpoctu-na-rok-2018.html?vid=123968
http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Vychodiska-k-rozpoctu-na-rok-2018.html?vid=123968
http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Vychodiska-k-rozpoctu-na-rok-2018.html?vid=123968
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27. novembra a na stole nemá ani len návrh rozpočtu. Podľa zásad o hospodárení s majetkom 

mesta, by sa malo o rozpočte rozprávať v novembri. O investičných akciách sa bavíme na konci 

novembra, mesto nemá žiadne plánovanie, dlhodobú koncepciu. Lepia sa problémy z minulosti, 

ktoré sa x rokov neriešili, nepredkladajú sa zo strany primátora riešenia.  

Primátor uviedol, že poslanci nemajú hľadať vinníka na strane mesta, ale byť spoluzodpovední 

a začať pracovať. 

Ing. Bugala oponoval primátorovi, že on bol za navýšenie príspevku pre školy, len chcel, aby 

navýšenie znášalo mesto, nie rodičia. Ďalej povedal, že by rád škrtol niektoré výdavky 

a presunul ich na opravy škôlok a školy. 

Diskusiu primátora s Ing. Bugalom, s Ing. Klačmanovou a JUDr. Haulíkom je na videozázname 

č. 5. - Pokračovanie 1 

 

Ing. Kalivoda požiadal primátora o dodržiavanie rokovacieho poriadku vrátil sa k školstvu. 

Uviedol, že mesto investovalo do vybudovania modulovej školy, nadstavby MŠ J. Kráľa, stále 

investuje do školstva. Spýtal sa, koľko detí navštevuje ZŠ v Stupave a nie sú zo Stupavy, koľko 

je detí v MŠ, ktorých rodičia nemajú trvalý pobyt v Stupave.  

Ďalej sa spýtal, prečo primátor nepredložil návrh rozpočtu tak ako to určujú zásady a prečo 

takýto návrh nepredložil do finančnej komisie, ktorá je nástroj na to, aby vyhodnotila, čo je 

dôležité a poslala ho na prerokovanie do mestskej rady. 

Vystúpenie Ing. Kalivodu k problematike školstva, plesní v šk. jedálni a parkoviska a odpoveď 

Ing. Vigha k danej problematike je na videozázname č.5. – Pokračovanie 1., 16:35 

 

Ing. Vigh odpovedal, že pri odkrytí dlažby v jedálni sa odkryl aj problém so sieťami pod 

dlažbou, ktoré treba opraviť. Plesne v jedálni súvisia s problémom vzduchotechniky, ktorý však 

treba riešiť projektovou dokumentáciou, a tento proces trvá určité obdobie. Čo sa týka prístavby 

jedálne, začalo sa v polovici r. 2017 a realizácia by mohla byť v r.2018. 

Realizácia parkoviska pri zdravotnom stredisku skončila na stavebnom povolení, lebo sa tam 

rieši preklad sietí – preto bola realizácia odsunutá. Ďalej vysvetlil postup pri rozširovaní 

parkovacích miest pri ZŠ. 

p. Cibuľová, riaditeľka ZŠ odpovedala Ing. Kalivodovi, že v 1.ročníku sú deti, len s trvalým 

pobytom v Stupave a sú aj deti, ktoré sú zo Stupavy a navštevujú ZŠ inde ako v Stupave. 

Ing. Lacka poďakoval pani riaditeľkám za ich vystúpenia a uviedol, že ho mrzí, že neodznelo, 

že tento ich apel je na poslancov, ale aj na pána primátora. Spýtal sa, v ktorej časti rozpočtového 

harmonogramu sa nachádzajú. Má pocit, že sú v polovici augusta. Mrzí ho, že primátor 

požiadavky riaditeliek neposunul ďalej poslancom skôr, aby ich mohli spolu riešiť a že s nimi 

prichádza až teraz.  Uviedol, že situácia s jedálňou sa dala riešiť spolu s výstavbou modulovej 

školy. 

Ďalej uviedol, že vzhľadom na to, že do dnešného dňa finančná komisia neobdržala materiály 

a podklady k rozpočtu mesta a príspevkových organizácií, zajtrajší termín komisie, ako jej 

predseda, ruší. Z tohto dôvodu stanovisko do MsR finančná komisia nestíha dať. 

Ing. Smeja nadviazal na vystúpenie Ing. Lacku a vyzval primátora, aby nepredkladal rozpočet 

takto neskoro, na poslednú chvíľu a aby bola zlepšená vzájomná komunikácia.  

Skonštatoval, že predkladaný materiál ani nie je návrh rozpočtu – prvé čítanie, ale len nejaké 

východiská, mesto nedodržiava plán. 

Ing. Kapášová, ved. ek.odd. postupne vysvetlila poslancom rozpočtový proces, ktorý je 

zaznamenaný na videozázname č. 5 – pokračovanie 2. 

 

p. Hrica sa spýtal p. riaditeľky na fakt, že za vyberanie poplatkov za predajné miesta na Dňoch 

zelá je položka menšia, ako po minulé roky, čo je na tom pravdy. 

http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Pokracovanie-1.html?vid=123969
http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Pokracovanie-1.html?vid=123969
http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Pokracovanie-1.html?vid=123969
http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Pokracovanie-2.html?vid=123970
http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Pokracovanie-2.html?vid=123970
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p. Mitická, riaditeľka MKIC odpovedala, že výber poplatkov za predajné miesta išiel tento rok 

cez MKIC ale aj cez mesto a tento rok bol výber vyšší. 

p. Hrica poďakoval za odpoveď a Ing. Kapášovej sa spýtal, čo sa stane, keď mesto pôjde do 

provizória, aké to bude mať následky. 

Ing. Kapášová, ved. ek.odd. odpovedala, že provizórium ohrozí organizácie. Nedokázali by sme 

vyfinancovať organizácie, malo by to fatálne následky. Dala do pozornosti aj Memorandum 

o valorizácií platov, ktoré je platné, od 1.9.2017. Tarifné mzdy pracovníkov sa zvyšujú o 4 %, 

čo je razantný nárast. Od budúceho roku by sa mali navýšiť tabuľkové mzdy.  

Ďalej sa vyjadrila k jednotlivým priemerným mzdám v organizáciách mesta.  

JUDr. Haulík sa spýtal, prečo sa čísla z MKIC zapracovali do rozpočtu mesta, z čoho sa 

vychádzalo, porušil sa § 3 ods. 7 zásad o hospodárení s majetkom mesta, ktorý hovorí, že 

príspevková organizácia predkladá svoj návrh rozpočtu. Ďalej sa spýtal, čo plánuje primátor 

s MKIC a kto rozhodol, že boli takto čísla zapracované do rozpočtu mesta. 

Primátor odpovedal, že toto je jedna vec, ktorú treba upratať aj vo vzťahu k ZUŠ. Zámer je 

zrušiť MKIC. 

JUDr. Haulík  sa spýtal primátora, s kým začal minulý rok takúto diskusiu, ako povedal vo 

svojom vystúpení, lebo on si nepamätá na takúto diskusiu na pôde MsZ, či MsR a ani na pôde 

finančnej komisie. 

Primátor povedal, že sa treba vrátiť v čase na decembrové rokovanie MsZ, kde prebehla 

diskusia a možnom presune ZUŠ do priestorov MKIC. Minimálne dva krát sa o tom rozprávalo. 

JUDr. Haulík   povedal, že za 15 dní zrušiť organizáciu MKIC, ktorá funguje 25 rokov považuje 

za totálny nezmysel. Takto sa mesto manažovať nedá. 

Celá diskusia je na  videozázname č. 5 – pokračovanie 2., 27:00 

 

Ing. Klačmanová upozornila primátora na pravidlá rokovacieho poriadku. 

Občianska návšteva p. Valachovič vystúpil a uviedol, že zažil troch primátorov, bol pri 23 

rokovaniach o rozpočte mesta, ale nástupom primátora Maroša a nástupom p. Kapášovej sa 

začali robiť vízie, začalo sa procesovať, edukuje sa vo vzťahu k občanom. Minulý rok 

upozorňoval, na to, aby sa rozpočet pripravil štandardne, ako každý rok. Tretí rok za sebou sú 

tu stále problémy. Na zasadnutí finančnej komisie sa vyjadril, že nebude debatovať o takomto 

návrhu rozpočtu – východiská k rozpočtu. Upozornil predsedu komisie, že v návrhu je to, že sa 

plánuje zrušiť MKIC, čo p. Mitická poprela.  

Teraz ide o to, že kultúru bude robiť nejaké odd. kultúry na mestskom úrade. Spýtal sa p. 

riaditeľky,  či vie, že MKIC nebude od 1.1.2018 fungovať ako MKIC. 

Mgr. Novisedlák povedal, že podľa neho toto mestské zastupiteľstvo malo byť dnes o zvýšení 

daní, čo deklarovali aj riaditeľky , ktoré vystúpili. Každý rozpočet je o jednej veci o prioritách, 

u nás sú to deti a ich výchova, potom starí ľudia a odkázaní na pomoc. 

Primátor sa spýtal, ako mieni pomôcť pri riešení týchto problémov, ako sú zvyšovanie kapacít 

v MŠ a jedálne v ZŠ. 

Mgr. Novisedlák odpovedal, že príprava rozpočtu je job primátora, ktorý má stanoviť priority 

a  poslanci ho majú prerokovať a hlasovať. 

Primátor sa spýtal, ako chcú poslanci riešiť tieto priority, keď nesúhlasia poslanci so zvýšením 

daní, nesúhlasia s úverom. Spýtal sa poslancov, čo má škrtať. A čo ak, poslanci s tým nebudú 

súhlasiť. 

Ing. Klačmanová odpovedala, nech škrtne Krupičkov dom, Múzeum F. Kostku, odmeny pánovi 

prednostovi a vedúcim jednotlivých oddelení. 

JUDr. Muroň povedal, že na základe info zákona boli poskytnuté informácie, s ktorými p. 

Klačmanová neoprávnene nakladala, neboli poskytnuté jej.  

Ing. Bugala povedal, že primátor chce teraz riešiť všetky problémy mesta na MsZ, ktoré trvá 

http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Pokracovanie-2.html?vid=123970
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štyri hodiny a poslanci majú teraz povedať riešenie. O prioritách sme sa mali rozprávať 

v auguste a nie dva týždne pred schvaľovaním rozpočtu. Teraz povie primátor, že chce zrušiť 

strategickú organizáciu na najbližšom rokovaní MsZ. 

Primátor sa spýtal, ako má postupovať.  Vyzval poslancov, aby ho navštívili a porozprávali sa 

o rozpočte. 

Diskusia je na videozázname č. 5 – pokračovanie 2., 35:30 

 

Ing. Kalivoda dal dva podnety, aby v kapitálových výdavkoch sa naviazalo na predchádzajúce 

roky a nech sa tam dajú variantné riešenia a o tom budú poslanci hlasovať. 

Spýtal sa, či je na meste spracovaná analýza platiteľom daní, ktorí tu majú trvalý pobyt a žijú 

tu a tých, ktorí tu bývajú, ale dane tu neodvádzajú. 

Primátor povedal, že poslanec rozpráva o dvoch diametrálne rozdielnych veciach.  

JUDr. Haulík podal návrh, ako zachrániť rozpočet a to piatimi položkami, ktorými získame 1,4 

mil €. 

 

Mgr. Novisedlák  vyhlásil 5 minútovú prestávku. 

 

Po prestávke vystúpila občianska návšteva p. Ľupták , pred. OZ  základnej organizácie 

ovocinár, a uviedol, že poslal už pred polrokom poslancom aj vedeniu mesta list, v ktorom 

žiadali úpravu jedného úseku cesty a skonštatoval, že na ich podnet sa do dnešného dňa 

nereagovalo. Poslali sťažnosť na nečinnosť v konaní v ich veci. Navrhol, aby podiel 

z odvedených daní z nehnuteľností bol vyčlenený aj na údržbu a opravu týchto komunikácií, 

ktoré sú v majetku obci. V minulých rokoch to riešili z vlastných financií.   

p. Hrica povedal, že s touto organizáciou nemá dobré skúsenosti. 

p. Ľupták reagoval na vystúpenie p. poslanca Hricu. Chcel len, aby v rozpočte plánovali aj 

s opravou určitých ciest od ul. Karpatskej do novej časti výstavby mesta Lochy, aby sa mesto 

staralo o ich údržbu. 

Ing. Lacka požiadal, aby primátor uviedol na správnu mieru to, že aké pracovné porady 

k minulému rozpočtu boli, aká bola účasť poslancov. Požiadal o materiál návrh rozpočtu na 

finančnú komisiu. 

 

Návrhová komisia predložila návrhy uznesení: 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave konštatuje, 

že primátorom mesta predložený návrh rozpočtu na roky 2018-2020 je v rozpore s § 4 

ods. 3 a § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 2/2017 o Zásadách 

hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta, čím vedenie mesta vážne narúša 

rozpočtový proces a tým aj samotné efektívne hospodárenie mesta. 

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

Peschl, Mgr. Gorbár, Mgr. Prokeš, p. Lachkovič, neprítomní - 3 poslanci, Doc., MUDr. 

Moricová, Dipl. Ing. Balog, MVDr. Kazarka) 

Uz. č. 3013/20147 v bode A 

 

p. Peschl sa spýtal, ako môžu poslanci hlasovať o návrhu uznesení, kde sa hovorí o návrhu 

rozpočtu, keď to nebol návrh rozpočtu. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave odporúča 

primátorovi mesta, aby na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil 

http://www.zastupitelstvo.sk/5-bod-Pokracovanie-2.html?vid=123970
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zostavený návrh rozpočtu mesta, ktorý bude spĺňať požiadavky zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako aj požiadavky platného Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta č. 2/2017 o Zásadách hospodárenia s finančnými 

prostriedkami mesta. 

(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za - 13 poslancov, neprítomní – 3 poslanci, 

MUDr. Moricová, Dipl. Ing. Balog, MVDr. Kazarka) 

Uz. č. 3013/20147 v bode B 

 

 

Ad 6) Interpelácie 

Pán primátor vyzval poslancov o písomné predloženie interpelácií. Nikto nepredložil písomnú 

interpeláciu. 

 

 

 

Ad 7) Rôzne 

p. Lachkovič sa spýtal p. riaditeľky ZŠ, že čo spraví, keď nebudú schválené peniaze na výstavu 

školy. 

p. Cibuľová, riaditeľka ZŠ odpovedala, že keď nebudú peniaze, zrušili by učebňu VV, učebňu 

cudzieho jazyka, v modulovej škole je jedna trieda, kde sa delia triedy – tú by využili na novú 

triedu a zrušili by úpolovú telocvičňu. Nie je problém len počet tried, ale aj obsadenosť 

telocviční. Problém vystane aj pri havárií, keď treba premiestniť triedu do iných priestorov a nie 

je už kam. V prípade, že financie nebudú, môže v budúcnosti prísť k dvojzmennej prevádzke. 

Ďalej odpovedala Ing. Bugalovi na otázku o počte tried teraz a plánom do budúcnosti a Ing. 

Lackovi, že výstavba novej školy je v kompetencií mesta. 

Vystúpenie p. riaditeľky je na videozázname č.6 a 7.- Interpelácie, rôzne. 

 

Občianska návšteva Ing. Voda a uviedol, že poslanci by mali dostávať adekvátne materiály na 

prácu poslanca. Požiadal o zmenu prístupu mesta v spracovávaní týchto materiálov a potom 

vyžadovať adekvátnu reakciu od nich. Taktiež reagoval na komunikáciu na FB a povedal, že 

nielen poslanci majú dávať podnety na mesto, ale každý občan. 

Spýtal sa p. Kapášovej na prepočet pri platení príspevku na rozvoj mesta. Odpovedala, že do 

m2 sa započítavajú aj garáže, zastrešené terasy, nejde o obytnú plochu, ale zastavanú plochu. 

Ďalej sa spýtal, prečo nebola na web stránke zverejnená overená zápisnica z rokovania MsZ zo 

dňa 21.9. tohto roku. Tri dni dozadu však bola zverejnená s dátumom 28.9.2017 čo je totálna 

lož. 

p. Bubnič vysvetlil, ako sa stala chyba, ktorá bola na jeho strane.  

Občianska návšteva p. Ľupták sa spýtal na systém podávania uznesení na rokovaní MsZ. 

Primátor odpovedal p. Ľuptákovi, že jeho návrh uznesenia si musí osvojiť niekto z poslancov.  

Ing. Bugala navrhol ON, aby dal  materiál do komisií a popísal tam svoj návrh. 

 

 

Ad 8) Záver 

Primátor  poďakoval prítomným za účasť na rokovaní MsZ a ukončil rokovanie MsZ o 21.00 

hod. 

Súčasťou zápisnice sú i odkazy na videozáznam z rokovania MsZ v Stupave. 

Celý videozáznam nájdete tu: Online zastupiteľstvo 

Materiály na MsZ nájdete tu: Materiály na MsZ alebo eGov-Zastupiteľstvo Stupava 

http://www.zastupitelstvo.sk/6-a-7-bod-Interpelacie-Rozne.html?vid=123972
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-09/stupava/19.mp4
http://www.zastupitelstvo.sk/Stupava-MsZ.html?aid=3924
http://www.stupava.sk/web/src/index.php?lg=sk&pgid=330
http://zastupitelstvo.egov.sk/sk/samosprava/zasadnutie/id:699
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Zapísala 27.11.2017  Mgr. Soňa Tomeková  

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   JUDr. Štefan Haulík  v.r. 

 

     Ing. Martin Smeja, PhD. v.r. 

 

     

     

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   primátor mesta                                                             prednosta úradu 


