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Hlavné body našej poslaneckej práce v roku 2015:
1. Zastavili sme pokračovanie prác na územnom pláne,
ktorý by výrazne poškodil Stupavu a mal by
negatívny vplyv na každého obyvateľa.
2. Pomohli sme:
• získať dotáciu 250 tisíc € na rozšírenie základnej
školy,
• získať dotáciu 80 tisíc € na rozšírenie kapacít
materských škôl.
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Podporili sme kroky na obnovu školskej jedálne.
3. Zabránili sme zvýšeniu dane z nehnuteľností.
4. Posilnili sme priamu demokraciu v našom meste.
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Vážení občania,
v komunálnych voľbách v Stupave sme sa naša volebná koalícia
Spolu sa Stupavu uchádzala o Vašu dôveru. Dovoľte, aby sme pre
Vám predložili odpočet našej ročnej poslaneckej práce.
Pracujeme pre Vás za krajšiu Stupavu

5. Podnikli sme kroky, aby Stupava bola transparentné
mesto.
6. Zvýšili sme dotácie pre občianske združenia
pôsobiace v prospech Stupavčanov.
7. Vypracovali sme nové pravidlá pre developerov.
Spolu za Stupavu

1. bod: Zastavili sme pokračovanie prác na územnom
pláne, ktorý by výrazne poškodil Stupavu

•

O čo išlo?
V prijatom kontroverznom uznesení v predchádzajúcom volebnom období,
meniaci územný plán mesta, známom aj ako Zmeny a doplnky 1A/2012, ako aj
v pripravovanej čiastkovej zmene UP č. 1B/2012 bolo viacero vecí, ktoré výrazne
poškodzovali obyvateľov masívnou investičnou výstavbou a ktoré týmto
znižovali kvalitu bývania v Stupave.

Prečo sme tak konali?
•
•
•
•

•
•
•

Lebo ochrana občianskych a kultúrnych hodnôt je základom pre vyššiu kvalitu
bývania ľudí.
Aby sme zachránili desiatky hektárov lesa a ornej pôdy
Aby sme zachránili veľké plochy zelene a oddychových zón v Stupavskom
parku
Aby sme mesto rozvíjali komplexne cez rozvoj služieb, infraštruktúry,
a ochranu prírodných hodnôt nielen prostredníctvom rozvoja investičnej
výstavby
Aby sme zastavili definitívne krádež pozemkov vložených do spoločnosti
Polygón
Aby sme zastavili výstavbu na pozemkoch bývalého kúpaliska
Aby sme iniciovali vypracovanie nového územného plánu

Aké kroky sme urobili?
•
•
•

Prijali sme uznesenie, ktorým sme uložili mestskému úradu vypracovať
odvolanie voči rozhodnutiu o umiestení stavby „Stupava pod kopcami“
Zrušili sme uznesenie, ktorým boli schválené zmeny a doplnky územného
plánu č. 1a/2012
Prijali sme uznesenie ktorým sme uložili mestskému úradu pripraviť návrh
nového komplexného územného plánu mesta v ktorom bude prioritne

Pracujeme pre Vás za krajšiu Stupavu

riešená dopravná situácia, rozvoj služieb, technickej infraštruktúry a ochrany
životného prostredia a v ktorom budú zachované všetky funkčné plochy lesa a
plochy určené na šport oddych a rekreáciu.
Prijatým uznesením sme odporučili primátorovi mesta, aby verejným
a transparentným výberovým konaním vybral nového spracovateľa
územného plánu mesta.

2. bod: Základná škola a materské školy
Aké kroky sme urobili?
•
•
•

Schválili sme návrh zámeru rozšírenia kapacity v základne škole kpt. Nálepku
Podporili sme iniciovanie dotácie z MŠ na rozšírenie základnej školy vo výške
250 tisíc EUR
Podporili sme iniciovanie dotácie z MŠ na rozšírenie kapacít materských škôl
vo výške 80 tisíc EUR

3. bod: Zabránili sme zvýšeniu dani
O čo išlo?
Mestský úrad tesne pred koncom roka, bez dostatočných argumentov, a bez
verejnej konzultácie náhle predložil návrh na trojnásobné zvýšenie daní z bytov
a dvojnásobné zvýšenie daní z domov a nebytových priestorov pre občanov

Stupavy a pre podnikateľské subjekty.

Prečo sme tak konali?
•
•

Nemali sme vo volebnom programe zvyšovanie daní a nemal to v programe
žiadny poslanec, ani primátor mesta
Je množstvo iných možností, ako nájsť financie na rozvoj mesta, napríklad
zvyšovaním efektivity
Spolu za Stupavu

•

•

Považujeme za férové postaviť sa pred občanov a verejne prediskutovať
veci, ktoré neboli obsahom volebného programu a pokúsiť sa získať ich
mandát na takúto zmenu
Je veľa pozitívnych príkladov v iných mestách, ako nájsť finančné prostriedky

•

•
•

4. a 5. bod: Posilnili sme priamu demokraciu v našom
meste. Podnikli sme kroky, aby Stupava bola
transparentné mesto
O čo išlo?
Priama miestna demokracia a transparentné mesto boli jedným z nosných prvkov
nášho volebného programu. O mestských záležitostiach by nemal rozhodovať len
tradičný a známy okruh stupavských lobistov a prepojených rodín, ale čo najširší
okruh občanov v rámci verejnej a transparentnej diskusie.

•
•
•
•
•

Pripravili a schválili sme nový rokovací poriadok mestského zastupiteľstva,
ktorý posilnil kompetencie občianskej verejnosti na rokovaniach
zastupiteľstva
Pripravili a schválili sme štatút mestských novín, aby boli objektívne
a vyvážené
Schválili sme moratórium na predaj nehnuteľného majetku mesta v trvaní
3-och mesiacov
Iniciovali sme vypracovanie podrobného verejného zoznamu všetkého
nehnuteľného majetku mesta
Pripravili sme návrh nových moderných zásad hospodárenia s majetkom
mesta
Poukázali sme na viaceré prípady netransparentného hospodárenia s
majetkom
Znížili sme počet komisií mestského zastupiteľstva
Vypracovali sme rokovací poriadok Mestskej rady tak, aby bola Mestská rada
transparentná a otvorená občanom

Prečo sme tak konali?
•
•
•

Chceme, aby naše mesto fungovalo efektívnejšie, konalo jasne a prehľadne a
čo najlepšie nakladalo s majetkom
Chceme, aby hlas občana bolo počuť
Chceme aby sa občania mohli zapájať do práce komisií a zúčastňovať sa na
zasadaní Mestskej rady

Aké kroky sme urobili?
•
•

Pripravili a schválili sme zásady zverejňovania informácií o činnosti všetkých
orgánov mesta
Pripravili a schválili sme nariadenie o výkone priamej demokracie
prostredníctvom zvolávania zhromaždení obyvateľov, ktoré umožňujú dávať
odporúčacie stanoviská vedeniu mesta a vyjadrovať sa ku hlavným témam
života v meste

Pracujeme pre Vás za krajšiu Stupavu

6. bod: Zvýšili sme dotácie pre občianske združenia
pôsobiace v prospech Stupavčanov
Zvýšili sme výšku dotácií, ktoré mesto každoročne poskytuje občianskym
združeniam, ktoré pôsobia v prospech občanov Stupavy, zo svojho rozpočtu zo
sumy 16.000,-EUR na sumu 21 tisíc €

7. bod: Vypracovali sme nové pravidlá pre developerov
Vypracovali a schválili sme zásady pre developerov, týkajúce sa preberania
technickej infraštruktúry do majetku mesta, čím sme začali napĺňať naše heslo:
Pravidlá určuje mesto developerom a nie developeri mestu!
Spolu za Stupavu

Naše stanovisko k problému predajne LIDL
O čo išlo?
Navrhli sme stiahnuť z programu Mestského zastupiteľstva schválenie zmluvy
s LIDL z viacero zásadných dôvodov.

Viac informácií nájdete:
Volebná koalícia „SPOLU
ZA STUPAVU“
www.spoluzastupavu.sk

http://www.stupavanahlas.sk/
aktuality/-navrh-nasichposlancov-priprava-schvaleniavzn-o-zhromazdeniobyvatelov-mesta

Prečo sme tak konali?
•

•
•
•
•

Stupava má množstvo negatívnych skúseností so zle pripravenými a narýchlo
schválenými zmluvami v minulosti a preto nechceme opakovať rovnaké
chyby
Predložený návrh zmluvy sme dali na dopracovanie, nakoľko bol absolútne
nevyhovujúci pre Stupavčanov
Viaceré články zmluvy si vzájomne odporovali a niektoré nemali jasné
dôsledky pre mesto
Projekt plne podporujeme, ale tak aby bol výhodný pre obidve strany. Zlé
skúsenosti z minulosti už máme
V zmluve boli zle nastavené finančné záväzky a participácie pre Stupavu

Treba si uvedomiť, že poslanci nemajú všetky kompetencie na
realizáciu potrebných krokov. Tie sú v rukách hlavne Mestského
úradu na čele s primátorom mesta.
V prvom roku nášho pôsobenia sme robili všetko, čo bolo v našich silách,
možnostiach a kompetenciách v prospech Stupavčanov. Nerozlišujeme medzi
starými a novými Stupavčanmi. Všetci sú jej občanmi. Žijeme tu spolu, bývame tu
spolu, vložili ste do nás dôveru a preto pozeráme na záujmy všetkých jej občanov.
Do ďalšieho obdobia podnikáme kroky, aby sa zlepšila naša komunikácia a Vaša
informovanosť na sociálnych sieťach, iných informačných kanáloch alebo aj pri
osobných stretnutiach.

Transparentné mesto
a Zhromaždenie
obyvateľov mesta

Občianske združenie
„Stupava nahlas“

Zásady hospodárenia
s majetkom mesta

Zodpovedné nakladanie
s financiami mesta

Riešenie dopravy v
Stupave

Zásady zverejňovania
informácií o činnosti
orgánov mesta

Samospráva a priama
demokracia

www.stupavanahlas.sk

http://www.spoluzastupavu.s
k/zodpovedneacutenakladanie-s-financiamimesta.html

http://www.stupavanahlas.sk/
aktuality/-navrh-nasichposlancov-priprava-zasadzverejnovania-informacii-ocinnosti-organov-mesta

http://www.stupavanahlas.sk/
aktuality/-navrh-nasichposlancov-priprava-zasadhospodarenia-s-majetkommesta-a-supisu-nehnutelnehomajetku-mesta

http://www.spoluzastupavu.sk
/koncepcia-riescaroneniadopravy.html

http://www.spoluzastupavu.sk
/vlaacuteda-veciacutetvojich.html

Vaši poslanci.

Pracujeme pre Vás za krajšiu Stupavu

Spolu za Stupavu

