November 2019 – číslo 23
Občasník, vydáva SCŠ a OÚ Štefanová

Vážení rodáci a obyvatelia obce Štefanová,
v tomto čísle občasníka Vám výbor Spoločenstva cechu Štefanovského
(ďalej len “SCŠ”) chce bližšie priblížiť kroky, ktorými bolo a stále je našou
snahou zachrániť budovu fary v našej obci Štefanová.
Na úvod musíme skonštatovať, že aj keď náš list Biskupskému úradu
vyvolal viaceré kroky k záchrane našej fary, ktoré hodnotíme pozitívne, tak
reálne sa za ubehnuté viac ako polročné obdobie nedosiahli výsledky, ktoré
by nás mohli uspokojiť a to vzhľadom na to, že možnosti nášho SCŠ sú
obmedzené.
Postup Obecného úradu Štefanová (ďalej len “ObÚ”) je zatiaľ tiež dosť rozpačitý
a to najmä vo veciach, ktoré sú v jeho možnostiach ako prijatie VZN
o Pamätihodnostiach obce a riešenie Územného plánu obce.
Hlavne však konanie vlastníka objektu fary Arcibiskupského úradu a správcu
farnosti je veľmi liknavé. Na zbúranie objektu peniaze údajne nemá,
resp. nechce dať a k navrhovaným možnostiam záchrany sa stále
nevyjadril, čo úplne blokuje jej ďalší postup. Pritom objekt
v súčasnom havarijnom stave môže aj naďalej ohrozovať
bezpečnosť susediacich pozemkov (súkromného aj verejného obecného), čo je v zmysle povinnosti vyplývajúcich zo stavebného
zákona nutné bezodkladne riešiť.

Ing. Pavol Tekula
richtár SCŠ

Zachráňme faru
Kostol, škola a krčma patrili a stále patria na slovenskú dedinu. A ku kostolu
patrí fara.
Fara to je jednak dom. Tá naša štefanovská je najstarším domom na
Štafanovej. Je to už 300 rokov čo štefanovská obec a jej farníci vyčlenili obecný
pozemok pri kostole, ktorý darovali cirkvi a svojpomocne si na ňom postavili faru.
Fara je aj príbytok farára – duchovného otca veriacich. Aj keď Štefanová
v minulosti bola a aj dnes je malá obec, fara bola vždy obsadená. Teda až do roku
19??, kedy aktívne pôsobenie ukončil vdp. farár Klimo. Štefanovskú farnosť odvtedy
spravujú vdp. farári z farností okolitých dedín, Budmerice, Doľany, Častá
a v súčasnosti z Vištuka – vdp. Mgr. Záhradník. Naša fara chátrala až to došlo
do dnešného priam havarijného stavu. Rímskokatolícka cirkev (ďalej len “RKC”) – jej
vlastník a spravovateľ zanedbal svoju povinnosť - starostlivosť o svoj majetok.
Zrazu sa dedinou začala šíriť správa, že fara sa bude búrať.
Je pochopiteľné, že súčasný stav je pre jeho dnešného vlastníka a spravovateľa
problémom, ktorý by sa týmto vyriešil. Ťažšie pochopiteľný je však postoj niektorých
Štefanovčanov, ktorí s takýmto riešením súhlasia a prípadne ho aj podporujú, alebo
v tomto smere vyvíjajú aktivitu.
Prečo? - to je otázka, ktorá logicky vyvstáva. Okrem necitlivosti k odkazu
predkov a nepochopeniu histórie (“Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane”) sa natíska
odpoveď, ktorá je v dnešnej dobe charakteristická – osobný prospech na úkor
spoločného, obecného.
Keď sme sa o tomto chýre dozvedeli, venovali sme sa tejto správe na zhromaždení
SCŠ 28.októbra 2018, kde sa prítomní členovia zhodli, že k tomuto problému treba
v obci vyvolať širšiu diskusiu. Bolo prijaté uznesenie, že sa musíme vynasnažiť
zbúraniu fary zabrániť a naopak prispieť k jej obnove. Vedenie cechu bolo poverené
úlohou osloviť a napísať v tomto duchu list na arcibiskupský úrad. Toto bolo vykonané
v novembri 2018, čo v tomto roku 2019 viedlo k následným udalostiam, ktoré Vám
priblížime v ďalšom obsahu tohto občasníka, aby ste si mohli urobiť svoj názor.
Aktuálny stav je možné zhrnúť asi takto :
-RKC nevidí perspektívu ďalšieho využitia fary pre svoje účely i napriek našim
návrhom v liste arcibiskupskému úradu. Súčasný skoro havarijný stav fary chce riešiť,
ale na zbúranie zatiaľ údajne nemá, resp. sa javí, že nie je ochotná dať peniaze;
-ObÚ Štefanová prejavil snahu o zachovanie a postupné rekonštruovanie fary
a podniká k tomu kroky, ktoré sú však zatiaľ pomerne nevýrazné a pomalé a ich reálny
dopad je slabý;
-SCŠ sa snaží, aby sa na záchranu fary nerezignovalo, ale naše možností sú v tomto
smere dosť obmedzené.
Pri tejto príležitosti za doterajšiu aktivitu, pomoc a spoluprácu ďakujeme manželom
Ing. arch. Seidlovým.

Občianske združenie Spoločenstvo Cechu Štefanovského
IČO: 31811515, 900 86 Štefanová 100

Rímskokatolícka cirkev
Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1
V Štefanovej 29. 11. 2018

Vec:
Žiadosť o zachovanie budovy - fary v Štefanovej
Štefanová je malá obec medzi Budmericami a Častou, ktorá patrí pod dekanát Pezinok.
Približne 40 km od hlavného mesta – Bratislava, 16 km od okresného mesta Pezinok a čosi viac
od Trnavy. Je to obec kresťanská – katolícka. V tomto roku si pripomína 430. výročie od jej
obnovenia v roku 1588 grófom Mikulášom Pálffym. Jej história však siaha do hlbšej minulosti,
čo dokumentuje aj fakt, že kostol tu bol už v r. 1244, renovovaný r.1500 – zasvätený Sv.
Štefanovi Uhorskému. Farnosť tu bola erigovaná v roku 1397.
Pred viac ako 300 rokmi vyčlenila obec pri kostole pozemok na ktorom jej obyvatelia
postavili faru. Je to najstaršia dochovaná budova v Štefanovej a duchovným pastierom bola
kontinuálne obsadená až do 80-tich rokov minulého storočia.
Je paradoxom, že práve v období po páde totalitného režimu je fara opustená a chátra. A jej
vlastník – katolícka cirkev nerobí nič pre jej záchranu a obnovu. Naopak, chce faru zbúrať,
pričom budova je stále opraviteľná.
Obyvatelia a rodáci so štefanovskými koreňmi, v roku 1998 založili Občianske
združenie „SPOLOČENSTVO CECHU ŠTEFANOVSKÉHO“ (ďalej len „SCŠ“), ktoré si pri
vzniku vytýčilo hlavný cieľ, ktorý formulovalo v článku 1 Stanov SCŠ slovami:
„Zachovávať, opatrovať a obnovovať dedičstvo otcov našich, dané nám v slove, písme
mravoch, bohabojnosti, pracovitosti, tradíciách, zvykoch i pamiatkach našich, po celý čas
jestvovania poctivej obce Štefanovskej“.
V tomto roku naše SCŠ oslávilo 20-te výročie od jeho založenia a počas tých rokov sa
tento cieľ snažíme napĺňať. Spomenieme naše najdôležitejšie aktivity, ktoré sme vykonali
vlastnými silami, alebo zorganizovali z finančných prostriedkov, ktoré sme nezištne získali od
sponzorov, členov, obyvateľov a príspevkov 2% z daní:
- kompletná rekonštrukcia kaplnky Sv. Rozálie, jej znovu vysvätenie a úprava jej okolia
r.2007-2008, kde sa každoročne v septembri konajú púte veriacich a to aj za účasti okolitých
obcí;
- zriadenie symbolického cintorína padlým vojakom predkom – 2009;
- výmena strešnej krytiny kostola – 2013;
- vyrobenie a osadenie kríža na cintoríne na hrob vojakovi, ktorého obyvatelia skrývali;
- zabezpečenie repliky strateného obrazu Sv. Rozálie a jeho posvätenie – 2014;

- oprava veže a fasády kostola – v rokoch 2015-2016;
- rekonštrukcia a znovu vysvätenie kaplnky Sv. Panny Márie pri kostole – 2018;
- rekonštrukcia vstupných dverí do kostola r. 2018;
- organizovanie stretnutí obyvateľov a rodákov obce Štefanová v pravidelnom dvojročnom
cykle, ktoré začínajú vždy sv. omšou;
- spolupráca a pomoc Obecnému úradu pri jeho prácach na zveľaďovaní obce - vybudovanie Pálffyovského chodníka, osadenie pamätných tabúľ pri kostole, úprava
cintorína, zriadenie mini múzeá a veľa ďalších.
Z uvedeného vyplýva, že väčšina našej činnosti sa týkala a týka obnovy kostola
a súvisiacich vecí, pociťujeme isté sklamanie, pretože katolícka cirkev ako ich vlastník
a spravovateľ na ich obnovu prispela minimálne. Teraz bez toho, že by s nami a obyvateľmi
obce viedla otvorenú diskusiu o možnostiach záchrany fary a jej ďalšom prospešnom
využití ju chce zbúrať.
SCŠ a obyvatelia Štefanovej majú návrhy na riešenie a preto chceme byť nápomocní, ale
finančné prostriedky v tomto prípade príliš prekračujú naše možnosti.
Žiadame preto a zároveň prosíme o pomoc Vás ako vlastníka a spravovateľa, nebúrajte
najstaršiu budovu na Štefanovej, s ktorou súvisí aj jedinečná klembová pivnica.
Peniaze, ktoré by na to bolo treba vynaložiť, použiť užitočnejšie na jej obnovu. Pre
začiatok by na jej záchranu postačovalo urobiť novú strechu – čo by stálo len o čosi viac ako
búracie práce. Opravou strechy by sme hlavne získali čas. Budova by ďalej nechátrala
a rozpadajúca strecha by neohrozovala ľudí. Následne by sa zamedzilo prenikaniu zemnej
vlhkosti do múrov, ktoré sú inak zdravé a už by bol len krôčik k ďalšej postupnej rekonštrukcii
interiéru a následnej možnosti využívania tohto objektu – keď už nie pre ubytovanie farára tak
napr. aspoň časť pre seniorov obce, ktorí by sa tu mohli stretať a obnoviť tradície vyšívania,
páračiek a podobne, resp. ponúknuť priestor na duchovnú, duševnú a fyzickú regeneráciu rodín,
organizovať duchovné a formačné programy pre všetky vekové kategórie v rámci bratislavskej
arcidiecézy.
Sme pripravení sa s Vami stretnúť a spoločne hľadať vhodné riešenia v záujme
všetkých.
S úctou
Ing. Pavol Tekula
richtár SCŠ
Kontaktné osoby:
Ing. Pavol Tekula, Šustekova 13, 851 04 Bratislava,
Ing. Marek Zemčík, Štefanová č. 109, 900 86 Budmerice,
Mgr. Kvetoslava Bošanská, Nám. hraničiarov 14, 851 03 Bratislava

Na vedomie:
Vážený bratislavský arcibiskup metropolita
J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1

Pracovné stretnutie dňa 14. 02. 2019
Z pracovného stretnutia zúčastnených strán vo veci havarijného stavu budovy
Farského úradu – FARY Štefanová, súpisné číslo č. konaného dňa 14.02.2019
o 13:30 hod. v zasadačke OÚ Štefanová
Prikladáme len výpis najdôležitejšieho. Celá zápisnica je zverejnená na webovej
stránke obce Štefanová a viaceré informácie z nej sa nachádzajú aj v ďalších
priložených materiáloch.
Stretnutie otvoril viedol starosta Viliam Tekula. Privítal prítomných a vysvetlil dôvod
stretnutia. Na začiatok navrhol priamo urobiť fyzickú obhliadku objektu fary, aby bola
jasná skutková podstata všetkým zúčastneným. K tomuto prikladáme zopár fotografii.
Vdp. farár Mgr. Ján Záhradník sa vyjadril, že biskupský úrad zatiaľ vyhodnocuje
všetky možnosti a aj toto stretnutie bude slúžiť ku konečnému rozhodovaniu.
Ing. Pavol Tekula, richtár SCŠ informoval prítomných o obsahu listu, ktorý SCŠ
zaslalo na biskupský úrad a tento sa vlastne stal spúšťačom aj tohto konania. Vyjadril
sa, že ako statik odhaduje, že náklady na zbúranie stavby by pravdepodobne boli
zhruba rovnaké ako náklady na rekonštrukciu strechy, čo by bola 1.etapa záchrany
fary. Vysvetlil, že toto je nad finančné možnosti SCŠ, ale čiastočné financovanie
a fyzickú výpomoc v rámci ich možností nevylučuje.
Ing. Marek Zemčík z „Jubilejná Zlatá kniha obce Štefanová“ prečítal informáciu,
že fara bola postavená v r.1700 – je to teda najstaršia budova obce a ako dedičstvo
predkov je našou povinnosťou ju zachovať.
Prof. Ing. Štefan Hitmár, ako sused objektu fary sa vyjadril, že pre jej zachovanie
sa treba okrem pocitov riadiť aj dôvodmi využiteľnosti objektu pre obec a možnosťami
finančného zabezpečenia.
Starosta obce uviedol, že tradične sa núkajúce možnosti ako Dom sociálnych
služieb, múzeum, knižnica momentálne ako efektívne nevidí, ale priam havarijný stav
si vyžaduje okamžité riešenie.
Ing. Arch. Peter Seidl vysvetlil, že všetko je zachrániteľné a opraviteľné, ale
Biskupský úrad ako vlastník, nemá záujem ani prostriedky na zachovanie objektu
a jeho využitie pre farské účely.
Ing. Arch. Blanka Seidlová vysvetlila, že ak je snaha o zachovanie objektu, treba
si presne zadefinovať vzťahy k objektu a kto prevezme zodpovednosť za realizáciu
záchrany a ako prvým krokom by potom malo byť definovať jeho právny vzťah
k objektu, napr. dlhodobá nájomná zmluva, výpožičná zmluva, príp. prevzatie ako
daru. (Jediná logická možnosť je aby to bola obec t.j. ObÚ.)
Mgr. Ružena Bejdáková – zástupkyňa stavebného úradu, informovala, že
žiadosť na búracie práce podaná nebola, so správcom farnosti hovorila len
informatívne. Vysvetlila, aký je postup v stavebnom konaní a na základe svojich
skúseností z praxe podporila názor, že náklady na zbúranie sú porovnateľné
s nákladmi na opravu strechy. Tiež citovala zákon, že zodpovednosť za skutkový stav
má vlastník objektu a tou je RKC a že je absolútne zanedbaná údržba budovy, ktorá
je povinnosťou vlastníka.
Stanovisko zúčastnených je zachovať tento objekt a nájsť riešenie a vlastník
objektu má povinnosť riešiť skutkový stav, zúčastnení sú ochotný vlastníkovi
vypomáhať pri opravách objektu fyzicky.

Priamo Ing. Zemčík sa ponúkol ako osoba, ktorá môže prevziať zodpovednosť za
manažment opravy objektu za RKC- Farnosť Štefanová a taktiež hovoril, že ak sa
spraví prvý krok a stavba sa zastabilizuje, v ďalších krokoch sa môže využiť aj
sponzorská pomoc.
Ing. Arch. Seidl navrhol, aby obec formou VZN vyhlásila tento objekt za
Pamätihodnosť obce a potom môže využiť aj iné zdroje financovania opráv a údržby
pre tento objekt.
Viacerí prítomný tiež navrhli, že ako možnosť získania finančných prostriedkov
na opravu objektu je aj alternatíva predaja záhrady fary na občiansku výstavbu.
Záver:
1. Urobiť stavebno - technické posúdenie objektu.
2. Určenie kontaktnej osoby – Ing. Mareka Zemčíka na manažment záchrany
objektu. ( za OÚ aj SCŠ)
3. Pripraviť VZN obce na zaradenie objektu do zoznamu Pamätihodností
obce. (zároveň aj s ďalšími)
4. Predniesť názor zúčastnených na Biskupský úrad.
5. Pripraviť výrub drevín, ktoré ohrozujú statiku klembovej pivnice
a vyčistenie záhrady.
6. Iniciovať ďalšie stretnutia
Zúčastnení si vymenili telefonické a mailové kontakty a prisľúbili si vzájomnú
spoluprácu.

Zasadnutie výboru SCŠ dňa 31. 03. 2019 - Výpis zo zápisnice
Bod 2.
Informácia richtára o krokoch na záchranu FARY podľa uznesenia, ktoré bolo prijaté
na Zhromaždení SCŠ konaného 28.10.2018;
- Mgr. Bošanská informovala konšelov o zaslaní a obsahu listu na Bratislavskú
arcidiecézu, ktorý bol zároveň na vedomie zaslaný arcibiskupovi a osobne odovzdaný
vdp. farárovi Mgr. Zahradníkovi koncom novembra 2018 – Žiadosť o zachovanie
budovy – fary v Štefanovej spracovaný konšelmi Mgr. Kvetoslavou Bošanskou,
Ing. Marekom Zemčíkom a Ing. Pavlom Tekulom.
- ďalej Ing.Tekula spoločne s konšelom Ing. Zemčíkom informovali o následnom
stretnutí zainteresovaných na Obecnom úrade Štefanová dňa 14.02.2019 a prijatých
záveroch. (Zápis je zverejnený na webovej stránke obce.)
- v súčasnosti je urobené zameranie objektu – Ing. arch. Seidloví, čiastočné
odstránenie veľkého odpadu z objektu a čiastočne náletových drevín v okolí –
zabezpečil ObÚ Štefanová 30.03.2019
ObÚ Štefanová bude kreovať komisiu na výber pamätihodností obce pre vyhlásenie
do VZN obce – poverený člen zastupiteľstva Jozef Kirinovič, členmi by mali byť Ing.
Jaroslav Hajiček + architekt.

Sumarizácia faktov
vypracovaná Ing. arch. Seidlovou 09.04.2019 :
V zmysle zápisu z pracovného stretnutia zúčastnených vo veci havarijného stavu
objektu RKC.fary na Štefanovej, ktoré sa konalo na ObÚ v obci Štefanová 14.02.2019
(zápisnica v prílohe) boli uskutočnené: zameranie a stavebno-technická obhliadka
objektu (arsa, s.r.o. ), statické posúdenie súčasného stavu konštrukcií (Ing. Bohunický)
a necenenie predpokladaného rozsahu búracích prác (Hromex, s.r.o.) .
So súhlasom správcu farnosti vdp. Mgr. Záhradníka obec povolila a uskutočnila
čistenie farského pozemku v blízkosti objektu od drevín, ktoré polohou a vzrastom
ohrozovali objekty fary a samostatne stojacej zaklenutej pivnice. Obec aktívne pracuje
na zostavení a vyhlásení Zoznamu pamätihodností, do ktorého je zahrnutý aj objekt
fary, nakoľko na ich obnovu chce využiť možnosti čerpať finančné prostriedky aj zo
štátnych a európskych zdrojov.
2. Na pracovnom stretnutí 4.4.2019 na Farskom úrade vo Vištuku u správcu farnosti
Štefanová vdp. Mgr.Záhradníka za účasti Ing. Zemčíka (poslanec ObÚ Štefanová),
Ing.Tekulu (SCŠ) a Ing. arch. Seidlových sa zhodnotili výsledky statického posúdenia
objektu fary s možnosťami sanácie a budúceho využitia objektu v súčinnosti s obcou.
Farnosť Štefanová nemá dostatok finančných prostriedkov na údržbu fary, z obdobia
rekonštrukčných prác na miestnom kostole sv. Štefana eviduje finančný dlh 17 tis.
Eur. Možnosť získať finančné prostriedky pre farnosť aj na splatenie dlhu je
realizovateľná predajom konca nevyužívanej farskej záhrady, o odpredaj ktorej bola
podaná žiadosť správcovi farnosti aj na ABÚ v Bratislave. Odpredaj zadnej časti
záhrady neovplyvní možnosti a hodnotu zvyšného farského pozemku bude v súlade
s koncepciou plánovaného rozvoja obce.
3. Na základe vypracovaných dokumentov: zamerania objektu, statického posudku,
neceneniu búracích prác a odhadu nákladov na prvú etapu sanácie strechy a záverov
uskutočnených pracovných stretnutí je možné konštatovať, že farnosť Štefanová, jej
rodáci a aj občania prejavili jednoznačnú vôľu a záujem zachovať objekt RKC - fary.
Obec v rámci svojich kompetencií už podnikla kroky k riešeniu podpory záchrany
objektu - vyhlásenie za pamätihodnosť obce, s čím súvisia aj možnosti získavania
finančnej podpory na údržbu, vykonala čistenie pozemku v okolí objektu a výrub
ohrozujúcich drevín. Pre možnosť rekonštrukcie a využitia objektu fary pre potreby
obce pri zohľadnení nedostatku financií farnosti je potrebné vytvoriť právny vzťah
v zmysle napr. zmluvy o dlhodobom prenájme medzi obcou a vlastníkom objektu,
prípadne zmluva o výpožičke.
4. Nakoľko objekt v súčasnom havarijnom stave ohrozoval a aj naďalej môže
ohrozovať bezpečnosť susediacich pozemkov (súkromného aj verejného obecného) je v zmysle povinnosti vyplývajúcej zo stavebného zákona nutné
bezodkladne realizovať ďalšie kroky v zmysle rozhodnutia vlastníka objektu na
podklade vypracovaných dokumentov uskutočniť zvolené riešenie.

Ing.arch.Blanka Seidlová
autorizovaný architekt

Priebežná informácia Ing. arch. Seidlovej
o priebehu prípravných prác pri snahe zachrániť faru 10.04.2019
Už pri komunikácii ohľadom vypracovania statického posúdenia sme navrhli spôsob,
ako je možné postupovať pri vypracovaní jednotlivých podkladov. Pri posudzovaní
kvality dodaných materiálov je nutné zohľadniť východiskové kritériá realizácie
prípravných prác, ktorými boli:
- dlhoročnou absenciou údržby spôsobený havarijný stav objektu, napriek
vysokému veku stavby nezaznamenané a nevyhlásené parametre súvisiace so
štatútom kultúrnej pamiatky alebo aspoň pamätihodnosti, absencia konkrétneho účelu,
na ktorý bude objekt adaptovaný ako aj nedostatok finančných prostriedkov na krytie
týchto nevyhnutných prípravných prác zo strany objednávateľa a investora prác farnosť Štefanová v správe vdp. Mgr.Záhradníka.
Všetky spracované dokumenty sme odovzdali objednávateľovi - vdp. farárovi, čím sme
si splnili záväzok pomoci, ktorý sme mu sľúbili, faktúra k úhrade bude iba za statický
posudok. Všetky ďalšie práce a aktivity z našej strany vrátane sprostredkovania
informácií sú nad rámec tohto záväzku, nie sme viazaní povinnosťou a je to prejav
ochoty a vôle pomôcť (podporený intervenciou Vášho kolegu, tiež rodáka Ing. Alojza
Tekulu).
Uverili sme, že zámer a vôľa zachovať objekt fary je zo strany Štefanovej jednoznačná
k čomu bol nastavený aj rozsah a podrobnosť vypracovaných materiálov, samozrejme,
v intenciách reálnych možností skutkového stavu objektu.
Statik aj dodávateľ necenených búracích prác ponúkli svoje služby na základe ich
vzťahu k takým objektom ako je katolícka fara na Štefanovej, pri výbere akéhokoľvek
iného komerčného dodávateľa a odborníka môžu byť reálne vyššie ponuky.
V prílohe sú orientačné zamerania objektu súvisiace s vyššie uvedeným. Na rovnakom
princípe bolo vypracované necenenie búracích prác.
Časť 1. pri ohodnotení búracích prác je odstránenie celého hospodárskeho krídla.
Časť 2. je zbúranie strechy nad uličným krídlom a ponechanou časťou hlavného
objektu vo dvore (poznámka: tieto práce boli ohodnotené na min. 15 000 Eur).
Necenené nebolo zbúranie celej fary, z našej strany sme nevyslovili ani odhad
komplexného búrania, nakoľko sme predpokladali, že k tomuto kroku nechcete
pristúpiť (pozn.: podľa hrubého prepočtu konšela - Ing. Mareka Zemčíka by
zbúranie celej stavby stálo viac ako 42 000 Eur.)

Ing. Pavol Tekula
richtár SCŠ

