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Z á p i s n i c a  č. 3 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 23.6.2020 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

6. Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2019 

7. Zmeny rozpočtu mesta na rok 2020 

8. Nakladanie s majetkom mesta 

9. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

Gabura, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,04 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. primátor doplnil v bode 7.1 položky k zmene rozpočtu.   

 

Schválenie predloženého programu rokovania:    7:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: JUDr. Ján Gróf 

Mgr. Martin Achberger   7:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  7:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. primátor upozornil, že interpelácia by nemala presiahnuť 5 minút. Poslanci môžu predĺžiť 

interpeláciu po odsúhlasení.  

 

P. Pechar prišiel kvôli areálu v Jozefkovom údolí, pretože k nemu prišli exekútori z dôvodu 

vypratania chát. Žiada o uzatvorenie nájomnej zmluvy na obe chaty ako dohodu, zmierenie. 

Za 50 rokov mesto nevedelo vysporiadať cestu, opätovne ste prekazili jeho zámer 

o vysporiadanie pozemkov pod hotelom. V prípade, že mesto vyprace obe chaty, tak zostanú 

bez energií, vody a odpadu. Bývalé vedenie vysporiadalo pozemky nelegálne.  
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P. primátor: súdny spor o chaty dopadol tak, že chaty idú na vypratanie. Mesto si exekútorov 

nevyberá. Elektronický systém vyberá náhodne exekútorov. Zámena pozemkov prebiehala 

štandardným spôsobom cez schválenie mestského zastupiteľstva. Mesto neodmieta, aby sa 

pozemky pod hotelom vysporiadali, ale vy ste chceli cca 90 cm z cesty, a tým pádom by sa 

cesta nepovažovala za cestu. Mesto neplánuje ustúpiť z rozmerov cesty.  

 

P. Pažitný prišiel z dôvodu návrhu riešenia problému rozvíjajúcej sa cykloturistiky, ale hlavne 

v okolí Šúrskeho kanála, kde chová kone. Žiada mesto o súčinnosť a pomoc. Cyklisti ničia 

úrodu, sú nesmierne agresívni na slušné upozornenie nereagujú. Iní poľnohospodári 

a vinohradníci, tiež zaznamenali zvýšené ničenie úrody. Turisti – cyklisti spôsobujú najväčšie 

škody počas tejto korona krízy. Navrhuje riešenie, aby zriaďovateľ a prevádzkovateľ 

cyklotrasy reguloval pohyb a správanie sa ľudí, ktorí cyklotrasu využívajú. Čo znamená, aby 

bola označená smerom dovnútra, ale aj von informačnými tabuľami. Niektoré úseky sa 

pretínajú s inými cestami, kde vznikajú kolízne a nebezpečné situácie.  

 

P. primátor súhlasí, že cyklisti začínajú byť agresívnejší. Mesto zadalo výrobu piktogramu. 

Jurava je aktuálne spravovaná z členských príspevkov všetkých členov, z toho sa kosí, bude 

sa z toho maľovať vodorovné značenie na cestu.   

 

P. Horváth doplnil, že aj poľovníci sa stretávajú s týmto problémom. Každým rokom 

agresivita a drzosť cyklistov stúpa. Masovejšie navštevujú náš kataster. Súhlasí, aby sme 

začali cyklistov informovať na bodoch, kde sa zastavujú a kde sú kritické úseky. Žiaľ cyklisti 

nadobudli dojem, že veľa ciest patrí iba im. Veľa ciest je lesných.  

 

P. Achberger: téma bola prerokovaná na komisii, kde sa zhodli s umiestnením informačných 

tabúľ a plus umiestnenie informácií na webových sídlach mesta a na webe Juravy. 

Vinohradnícka komisia je ochotná pomôcť pri tvorbe informačných tabúľ.  

 

P. Gróf súhlasí, aby sa začala situácia s cyklistami riešiť, čím skôr, pretože jazdia veľmi 

rýchlo a ohrozujú svoje okolie.  

 

P. primátor doplnil, že mesto začalo s prípravou piktogramov a následne by sa mohli dať 

vyrobiť informačné tabule, kde by mohli byť nápomocné aj jednotlivé komisie.  

 

P. Macháček za vinohradníkov, tiež súhlasí, že je čoraz viac neprispôsobivých cyklistov. Ako 

vinohradník potrebuje obrábať vinohrad a bol by veľmi rád, keby boli aj cyklisti 

ohľaduplnejší. Zároveň je veľmi rád, že cyklotrasa je vybudovaná, pretože treba k životu aj 

športovať. Prihovára sa za lepšiu informovanosť.  

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák: kontrola bola zameraná na prijaté platné uznesenia MsZ. Uznesenia, ktoré už sú 

splnené od predchádzajúcej kontroly plnenia uznesení alebo stratili platnosť prípadne 

účinnosť, nie sú súčasťou tejto správy. Taktiež kontrolou bolo zistené, že Mesto Svätý Jur 

plní svoju povinnosť v zmysle zákona a zverejňuje v zmysle § 5 písm. b) zákona č. 211/2000 

z. z. o slobodnom prístupe k informáciám všetky zámery nakladania s majetkom mesta 

a všetky zmluvy na oficiálnom webe mesta ako aj na úradnej tabuli. 

 

Príloha 4/2 Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2020 
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P. primátor uviedol, že plán kontrolnej činnosti na II. polrok bol hlavným kontrolórom 

predložený a riadne zverejnený.  

 

K bodu 5. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta  

 

Príloha 5/1 VZN o výške príspevku v školách a školských zariadeniach  

 

P. primátor uviedol, že v súvislosti so zákonom č. 245/2008 Z. z. a novelou zákona č. 

544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR ako aj v súvislosti s určenými finančnými 

pásmami na nákup potravín Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  

predkladáme návrh VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených 

mestom. Riaditelia MŠ, ZŠ, ŠKD a ZUŠ nepožadujú žiadne zmeny. Avšak na základe 

sociálnej komisie sme pripravili zmenu v § 6 z dôvodu odstránenia byrokracie pre rodičov. 

Rodičia predložia len raz ročne potvrdenie, že ich deti potrebujú špeciálne stravovanie.  

Ďalej upravujeme §7 platenie príspevku na stravovanie, aby rodičia neplatili zbytočne pár 

„drobných“ mesačne za deti, na ktoré mesto dostáva dotáciu na stravu, ale aby platili len dve 

platby vždy na 5 mesiacov a následne v mesiaci júl bude vyúčtovanie za skutočne objednanú 

stravu. 

Navrhuje navýšiť réžiu v školskej jedálni z 5,- € na 7,- €/mesiac. Tieto peniaze by mali 

pokryť fungovanie jedálne bez ďalšieho dotovania z iných zdrojov. Vyčíslenie skutočných 

nákladov vynaložených na školskú jedáleň je veľmi náročné, pretože zabezpečuje stravovanie 

pre cca 550 detí v základnej škole plus cca 240 detí v materských školách. Týmto zvýšením 

by sme mali znížiť dotáciu z mestského rozpočtu. 
 

Príloha 5/2 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach   

 

P. primátor informoval, že toto všeobecne záväzné nariadenia bolo v platnosti od roku 1998, 

počas tohto obdobia sa významne zmenila legislatíva. Všeobecne záväzné nariadenie 

upresňuje podmienky fungovania predaja a poskytovania služieb v meste. Mestská rada a aj 

komisie odporúčajú schválenie.  

 

Príloha 5/3 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

P. primátor informoval, že všeobecne záväzné nariadenie prešlo dlhým schvaľovacím a 

pripomienkovým konaním. Výsledkom rokovaní je predložený materiál, ku ktorému p. Filo 

predložil pripomienku v znení: „v tretej časti, čl. 5, odsek 1: prevádzková doba je určená 

časom medzi 08:00 a 04:00. Návrh, ktorý predkladám vzhľadom na potrebu zachovať nočný 

kľud aspoň čiastočne, aby text znel: "prevádzková doba je určená časom medzi 08:00 a 

02:00". 

 

K bodu 6. – Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2019 

 

Príloha 6/1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2019  

 

P. primátor: predkladáme záverečný účet mesta za rok 2019, kde mesto hospodárilo takmer 

s 5 mil. rozpočtom v príjmovej časti bežného rozpočtu. Vo výdavkovej časti bežného 

rozpočtu mesto dosiahlo výdavky na úrovni 4,3 mil. €. V bežnom rozpočte sme dosiahli 

prebytok 755-tisíc €, kde tento prebytok zaručuje do budúcna bezproblémový chod mesta pri 

rovnakom nadstavení ako doteraz. Kapitálové výdavky boli použité na masívnu obnovu 
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mesta, kde sa preinvestovalo viac ako 1,1 mil. € a zároveň sa čerpali financie z eurofondov. 

Kapitálové výdavky sa môžu zdať vysoké, ale ku koncu roka sme kúpili budovu pošty, 

predtým sa kúpili kompostéry a rekonštruoval sa prestupný dopravný terminál. Dohromady 

tvorili spomínané akcie výdavky približne 1,1 mil. €. Ostatné menšie výdavky sú uvedené 

v textovej časti.  

Súčasťou záverečného účtu sú správy: nezávislého audítora, hlavného kontrolóra, hodnotiaca 

správa programového rozpočtu a rozbor hospodárenia za rok 2019. Všetky dokumenty boli 

riadne zverejnené.  

 

K bodu 7. – Zmeny rozpočtu mesta na rok 2020 

 

Príloha 7/1 Zmena rozpočtu mesta – Požiarna zbrojnica 

 

P. primátor uviedol, že v rozpočte na rok 2020 bolo schválených 500-tisíc €, ale po ukončený 

verejného obstarávania, kde sa súťažil projekt a nie výkaz-výmer sa suma navýšila na cca 

850-tisíc €. Zhotoviteľ sa zaviazal, že celá rekonštrukcia požiarnej zbrojnice prebehne v roku 

2020 a aj preto predkladáme zmenu rozpočtu na dofinancovanie. Časť objektu sa zachová, je 

však veľmi zavlhnutá. V objekte okrem požiarnej zbrojnice vzniknú dva samostatné priestory 

pre firmy Orange a Slovak Telekom. Ďalej sa vybuduje kontajnerové stojisko, zadná časť 

bude odstránená, veža zostane zachovaná. Časť požiarnej zbrojnice, ktorú nie je možné 

zbúrať, je z dôvodu nájdenia obrazov, ktoré hovoria o vzniku. Väčší priestor vnikne pre 

Jakubskú cestu, čo bude nízko nákladový priestor so základnými hygienickými prostriedkami. 

Posledným priestorom v objekte bude trojizbový byt.  

 

Príloha 7/2 Zmena rozpočtu mesta – ostatné kapitálové výdavky   
 

P. primátor uviedol, že mesto podporuje myšlienku rekonštrukcie vinohradníckych ciest aj 

obnovovanie starých rigolov, potokov a záchytných jám z participatívneho rozpočtu. 

Kontrolou bolo zistené, že potoky boli veľmi znečistené a ich vyčistením by sa malo obnoviť 

zavodnenie. Čistenie sa týka iba pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Zároveň 

Vinohradnícky spolok opravoval aj cesty, ktoré boli v havarijnom stave. Navrhujeme začleniť 

položku priamo do rozpočtu od budúceho roka.  

Ďalej navrhujeme zmenu kapitálového rozpočtu na nákup veľkokapacitných kontajnerov. 

Chceli by sme ich zakúpiť cez Envirofond. Kontajnery plánuje používať na vývoz odpadu z I. 

Svätojurskej a. s. 

Položku k rekonštrukcii a modernizácií tribúny ŠK navrhujeme navýšiť o 50 000,- € 

z technického dôvodu, pretože firma, ktorá rekonštruovala objekt, nevyfakturovala všetko 

v minulom roku. Je to presun do tohto roka, v minulom sme mali šetrenie.  

Tento rok sme prijali nového pracovníka na dohodu, čo sa odrazilo na rýchlosti prác pri 

chodníkoch. Traja robotníci robia samostatne a veľmi dobre. Peniaze v položke sa vyčerpali, 

preto je potrebné navýšenie na nákup materiálu.  

Pri podjazde smerom na čističku odpadových vôd sa bude čistiť odvodňovací kanál, ktorý je 

dlhodobo upchatý. Tiež vytvoríme jeden žľab pod farou, pretože spád je tam veľmi zlý a voda 

tečie po chodníku. Na jeseň by sa mal urobiť výbeh pre psov. 

Na rekonštrukciu ulice Bratislavská je vysúťažených 170-tisíc €, predtým bolo schválených 

len 120-tisíc €, preto je potrebné schváliť navýšenie. Riešený bude chodník od Bratislavskej 

strany, ktorý bude odkvapový. Realizácie Bratislavskej ulice by mala začať v polovici júla 

2020, ukončená by mala byť do dvoch mesiacov. Bude plnohodnotnou ulicou v prípade 

spomalenia alebo uzavretia Prostrednej ulice – námestia a zároveň pri rekonštrukcii Pezinskej 

ulice. Tento rok chceme dokončiť prípravu projektu Pezinskej ulice, aby sa mohla v roku 

2021 rekonštruovať. 
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P. Achberger sa spýtal, že pri položke úpravy vinohradníckych ciest je navýšenie 10 000,- € 

a zároveň je poníženie o tú istú sumu riadenie MHD, o toto sa poníži participatívny rozpočet? 

Čistenie rigolov je veľmi dobré, pretože to prospieva k protipovodňovým opatreniam, čo má 

priamy dopad na kvalitu života.  

 

P. primátor odpovedal, že doteraz sme riešili úpravu ciest z participatívneho rozpočtu, ale 

chceme, aby tento rozpočet využívali občianske združenia, bytové spoločenstvá na menšie 

projekty a nie aby všetko naraz vyčerpal Vinohradnícky spolok. Nechceme, aby na dobré 

projekty nezostali peniaze. Vinohradnícky spolok samostatne vyčleňujeme a sumu 

v participatívnom rozpočte neponižujeme.  

 

P. Achberger sa spýtal, či od zriadenia MHD upúšťame alebo presúvame na neskôr? 

 

P. primátor odpovedal, že zriadenie MHD – zakúpenie malého autobusu tento rok nebude, 

pretože investície, ktoré majú priamo dopad na bežný rozpočet na tento rok sme nechceli 

začínať, pretože nevieme ako sa verejné financie preberú po korona kríze. Toto je žiaľ 

investícia, ktorá má priamy dopad na bežný rozpočet. Tak isto sa to týka aj exteriérovej 

ľadovej plochy pri Základnej škole. S najväčšou pravdepodobnosťou sa toto nestihne urobiť 

toto volebné obdobie.  

P. Filo poslal pripomienku na návrh uznesenia v oblasti rozpočtu mesta, ktoré prijala sociálna 

komisia na zabezpečenie kontajnerového bývania pre ľudí bez domova.  

Tento typ kontajnerového bývania je možné urobiť pri I. Svätojurskej a. s., je možné 

pripojenie na elektrinu, tiež treba pripojiť vodu a doriešiť chemickú čističku. Je potrebné 

stavebné povolenie. V Šenkviciach tento typ bývania stál 12 000,- €, ale prípojky už mali 

k dispozícii. Je možnosť financovanie z úradu práce, ale jeden z obyvateľov musí byť 

správca, ktorý sa o všetko postará. Dotácia všetky výdavky nepokryje. Prípojka vody stojí 

4 200,- €.  

 

P. Gahér sa spýtal, či máme vedomosť o ľuďoch, ktorí by potrebovali takéto bývanie? 

 

P. primátor odpovedal, že vieme o dvoch prípadoch, ktorí majú nehnuteľnosť, ale stavebný 

úrad vydal stanovisko, že v objekte sa nesmú zdržovať, pretože spôsobuje životné 

nebezpečenstvo. Potom ešte máme jedného občana, ktorý býva na ubytovni pokiaľ má 

peniaze a zvyšok z mesiaca asi týždeň je na ulici.  

 

K bodu 8. - Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 8/1 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 6339/19 – H. Achberger  

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o prenájom pozemku, ktorý sa nachádza 

v lokalite Pannónsky háj. Pozemok malo dlhodobo prenajaté Poľovné združenie Svätojurský 

Šúr, ktoré už v tejto lokalite nepoľuje. Všetky zariadenia odkúpil p. Achberger a žiada 

o uzatvorenie nájomnej zmluvy.  

 

Príloha 8/2 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 132/5 a 507/7- Bencont Property 

s.r.o 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o prenájom pozemku od Bencont Property 

s.r.o., ktorý sú vlastníkom nehnuteľnosti na Krajinskej ceste. Ide o dom, kde fungovali 

potraviny 3Bex. Mestská rada odporúča schválenie pozemkov ako celok za 500,- €. 
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Príloha 8/3 Zámena časti pozemku KN – E parc. č. 4716/7 za parc. č. 4716/8 – Ing. Láska 

 

P. primátor: na ostatných rokovaniach mestského zastupiteľstva už bola schválená zámena, 

ale pri následnom postupe nám bolo vytknuté, že nebol v uznesený citovaný pozemok 

z ktorého sa odčleňovalo. Navrhuje zrušenie pôvodného uznesenia a schválenie následne 

opraveného uznesenia.   

 

Príloha 8/4 Odkúpenie pozemkov Pezinské záhumenice 

 

P. primátor: v lokalite Pezinské záhumenice majitelia pozemkov realizujú štúdiu, z ktorej 

vyplynulo, že budúca komunikácia, ktorá tam vychádza je úzka, a preto je potrebné zo 

všetkých pozemkov odkúpiť pás, ktorý má šírku 1,5 m. Celkovo sa jedná o 125 m2.  

 

Príloha 8/5 Predaj pozemku parc. č. 5084/20 Sv. Jur – zmena uznesenia 

 

P. primátor: mesto schválilo uznesením predaj pozemku, ktorý sa nachádza za bytovým 

domom na Muškátovej ulici, kde prišlo k zmene jedného majiteľa, preto je potrebné nanovo 

schválenie uznesenia.  

 

Príloha 8/6 Prenájom nebytových priestorov Slovenská pošta, a. s. 
 

P. primátor uviedol, že mesto sa stalo vlastníkom celého areálu aj pozemkov, kde sídli 

Slovenská pošta. Mesto pristúpilo k rokovaniam so Slovenskou poštou a dnes predkladáme na 

schválenie podmienky k uzavretiu nájomnej zmluvy.  

 

P. Horváth konštatoval, že ideme uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, ale chceme 

vykonať s objektom úpravy. Bude v zmluve ošetrené, že v prípade potreby bude musieť ísť 

pošta inam? V prípade rozsiahlej rekonštrukcie. 

 

P. primátor odpovedal, že Slovenská pošta má jednotnú zmluvu uzavretú vo všetkých 

objektoch na Slovensku. Slovenská pošta má v zmluve 6 mesačnú výpovednú lehotu bez 

udania dôvodu. Oni vedia o situácii. Pri menších objektoch mestská rada odporučila 

schvaľovanie nájomných zmlúv vždy na jeden rok.  

 

K bodu 9. – Rôzne 

 

Príloha 9/1 Odpustenie nájomného COVID 19 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišli žiadosti od našich nájomníkov, ale nie od všetkých. 

Prerokovali sme možnosti odpustenia časti nájmu za obdobie, kedy z dôvodu šírenia vírusu 

bolo ich podnikanie obmedzené. Z toho treba vyňať prevádzku, čo aj navrhujeme, DIDI s.r.o., 

ktorý preukázateľne počas rekonštrukcie Športového klubu mal zatvorené od 1.12.2019 do 

5.5.2020 v tomto prípade navrhujeme odpustiť 100 % nájmu. Komisie k návrhom pristúpili 

rôzne. Drobným podnikateľom v službách sa mestská rada aj mesto zhodli v odpustení celého 

nájomného. Prevádzok, ktorých je menej s vyšším nájomným a oplatí sa im požiadať štát 

o kompenzáciu nájmu, tak odporúčame schváliť odpustenie nájmu do výšky 50 % a ak 

požiadajú štát, tak ten im refunduje ďalších 50%.  

 

P. Horváth sa spýtal, či majú všetci žiadatelia vysporiadané pohľadávky voči mestu? 

 



8 

 

P. primátor odpovedal, že všetci žiadatelia majú vysporiadané pohľadávky a dokonca časť 

z nich aj uhradila nájomné. Pohľadávky, ktoré vznikli v čase krízy, sme nevymáhali.  

 

P. Dvorščíková doplnila, že všetci, ktorí žiadajú o pomoc, majú vyrovnané pohľadávky.  

 

P. primátor informoval, že mestská rada odporučila Hungry brothers, s.r.o. odpustiť 50 % ale 

v uznesení je návrh na odpustenie 100 %. 

 

Príloha 9/2 Poľnohospodárska usadlosť Marko 
 

P. primátor: na mesto bola doručená druhá žiadosť. P. Marko, ktorý prerobil návrh 

poľnohospodárskej usadlosti, ktorá by sa mala nachádzať v lokalite pod Wiegrovou vilou. 

Materiál bol prerokovaný na stavebnej komisii, vinohradníckej komisii a na mestskej rade. P. 

Marko žiada štúdiu schváliť a zároveň žiada, aby bolo umožnené začatie obstarávanie zmien 

a doplnkov územného plánu mesta na jeho náklady.  

 

P. Gróf: naposledy, keď sa o bode rokovalo, bol zásadne proti, ale s novým návrhom aj po 

emailovej komunikácii s p. Chudým ohľadne včiel súhlasí.  

 

P. primátor informoval, že v školských dielňach výrazne zateká strecha. Aktuálne sa pracuje 

na komplexnej rekonštrukcii, ku ktorej máme vydané územné rozhodnutie. Momentálne 

pripravujeme projekt pre stavebné povolenie, ktorý by mal zakomponovanú nadstavbu, open 

deskový priestor, ale aj kompletnú rekonštrukciu všetkých sietí, ktoré sú v zlom stave. 

Mestská rada ale odporučila počkať s rekonštrukciou, preto sa vytvorila alternatíva iba so 

sanáciou problémov so sieťami. Čiastočnou rekonštrukciou prečkáme možno zimu ale potom 

by sme mali pristúpiť k veľkej rekonštrukcii. Strechu je možné vyriešiť fatrafolom, izoláciou. 

Musia sa nutne opraviť zvody, po jednom tečie voda. Tento zvod je v stene, ktorá od neho 

vlhne. Celkový projekt rekonštrukcie dielne by stál okolo 300-tisíc €. Cena je vysoká, pretože 

podľa novej normy je potrebné zabezpečiť rekuperáciu. Projekt pripravíme a pokúsime sa 

o spolufinancovanie z iných zdrojov. Pred dvoma rokmi sme žiada o dotáciu na zateplenie, no 

žiaľ sme boli neúspešný. P. primátor požiadal poslancov o usmernenie ako máme pokračovať 

pri rekonštrukcii dielní, či začneme lacnejšou verziou, ktorá je dočasná alebo kompletnejšiu a 

drahšiu?  

 

P. Gróf: zatiaľ urobme, čo je potrebné lebo nevieme, čo prinesie zima. Ak opravíme strechu 

fatrafolom, tak potom by sme asi nenadstavovali? Chceme nadstavovať, je to potrebné? 

 

P. primátor odpovedal, že škola nemá stredný priestor na krúžkovú činnosť, ktorá by vznikla 

pri nadstavení. Je na zváženie, či budeme nadstavovať. Ak by sme pristúpili k rekonštrukcii 

strechy fatrafolom, tak určite nebudeme najbližších 5 rokov nadstavovať.    

 

P. Dvorščíková doplnila, že pri rekonštrukcii strechy fatrafolom sa jedná o opravu, údržbu nie 

je to modernizácia. Výdavky by boli z bežného rozpočtu základnej školy, kde tieto 

prostriedky sú k dispozícii.  

 

P. Gróf sa spýtal, že v akom stave sú čierne stavby? Mohlo by sa pripraviť na septembrové 

rokovanie mestského zastupiteľstva nejaký zoznam, že v akom sú stave.  

 

 

Ukončenie rokovania: 20,09 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Khardani  
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Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 23.6.2020 
 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2020/3-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2020/3-2 

MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice – JUDr. Ján Gróf, Mgr. Martin Achberger 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2020/3-3 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu –Ing. Peter Dočolomanský, Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2020/3-4 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení. 
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Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 4.2 Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2020   

Číslo uznesenia 2020/3-5 

MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur na II. polrok 2020. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 4.2 Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2020   

Číslo uznesenia 2020/3-6 
MsZ poveruje hlavného kontrolóra výkonom následnej finančnej kontroly na činnosti schválené 

v pláne. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 5.1 VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach   

Číslo uznesenia 2020/3-7 

MsZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o výške príspevkov v školách a školských 
zariadeniach.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
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Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 5.2 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach 

Číslo uznesenia 2020/3-8 

MsZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 5.3 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb   

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2020/3-9 

MsZ schvaľuje zapracovanie pripomienky v tretej časti, čl. 5, odsek 1 v znení: „prevádzková doba je 

určená časom medzi 08:00 hod. a 02:00 hod." 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 5 
Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Proti: 

Mgr. Martin Achberger  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer       

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 5.3 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

Číslo uznesenia 2020/3-10 

MsZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Svätý Jur.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2019  

Číslo uznesenia 2020/3-11 
MsZ berie na vedomie hodnotiacu správu programového rozpočtu a rozbor hospodárenia za rok 

2019. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2019  

Číslo uznesenia 2020/3-12 

MsZ berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 
a hospodárenia mesta za rok 2019. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2019  

Číslo uznesenia 2020/3-13 

MsZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2019. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   
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Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2019  

Číslo uznesenia 2020/3-14 

MsZ schvaľuje záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za rok 2019 bez výhrad.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 6.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2019  

Číslo uznesenia 2020/3-15 
MsZ schvaľuje financovanie schodku rozpočtu za rok 2019 z ostatných peňažných zdrojov mesta.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.1 Zmena rozpočtu mesta - Požiarna zbrojnica 

Číslo uznesenia 2020/3-16 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2020: 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

03.2.0 
717002 AE 

06 
5.1 46 

Rekonštrukcia  budovy Požiar. 

zbroj 
+ 400.000,- 

 454002  46 
Prevod z ostatných peňažných 
fondov obce 

+ 400.000,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 



14 

 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 7.2 Zmena rozpočtu mesta  ostatné kapitálové výdavky  

Číslo uznesenia 2020/3-17 
MsZ schvaľuje doplnenie položky zmeny rozpočtu na zabezpečenie kontajnerového bývania pre ľudí 

bez domova 12 000,- €. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 7.2 Zmena rozpočtu mesta - ostatné kapitálové výdavky  

Číslo uznesenia 2020/3-18 

MsZ schvaľuje zmenu bežného rozpočtu na rok 2020: 

funkčná 
klasifikáci

a 

ekonomick
á 

klasifikácia 

programov

ý rozpočet 

kód 
zdroj

a 

názov položky 
návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

    Bežné výdavky  

04.5.1 642001 11.2 41 

Dotácia účelová pre Svätojurský 

vinohradnícky spolok na opravu a 
údržbu vinohradníckych ciest 

+ 10.000,- 

04.5.1 634004 8.1 41 Zriadenie MHD - 10.000,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 7.2 Zmena rozpočtu mesta - ostatné kapitálové výdavky  

Číslo uznesenia 2020/3-19 

MsZ schvaľuje zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2020: 

    Kapitálové výdavky  

05.1.0. 713004 6.1 46 
Nákup veľkokapacitných 

kontajnerov na odpad 
+ 13.000,- 

08.1.0 
717002 AE 

01 
10.1 46 

Rekonštrukcia a modernizácia 
tribúny ŠK navýšenie o  

+ 50.000,- 

04.5.1 717002 11.3 46 Rekonštrukcia chodníkov  + 20.000,- 

14.5.1 717002 AE 11.2 46 Rekonštrukcia ulice Bratislavská + 60.000,- 
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05 

10.7.0 717001 13.5 46 Sociálny kontajner      + 12.000,- 

06.1.0 
712001 AE 

20 
16.1 46 Budova pošty  - 155.000,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0S 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 8.1 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 6339/19 - H. Achberger  

Číslo uznesenia 2020/3-20 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu časti pozemku  evidovaného  v registri „E“ v  katastri  
nehnuteľností  Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý 

Jur ako pozemok parc. č. 6339/1 vo výmere 117 900 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo 

vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 8053, ktorá je v registri „C“ identifikovaná ako pozemok parc. č. 
6339/19 vo výmere 1 066 m2, druh pozemku: záhrada,  na dobu neurčitú, a to z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že záujemca je vlastníkom majetku, ktorý sa na 

uvedenom pozemku nachádza.  

Nájomné stanoviť vo výške 0,2 €/m2/rok.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 7 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 8.2 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 132/5 a 507/7 - Bencont Property s.r.o.  

Číslo uznesenia 2020/3-21 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj pozemkov v k. ú. Svätý 

Jur evidovaných v KN-C ako parc. č. 132/5 zastavané plochy a nádvoria (LV 1968) o celkovej výmere 
42 m2 a  parc. č. 507/7 zastavané plochy a nádvoria (LV 8053) o celkovej výmere 3 m2 podľa § 9a 

odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa a to pre kupujúceho vlastníka objektu súp. č. 57 na pozemku parc. č. 
132/2, 132/12,  objektu súp. č. 58 na pozemku parc. č. 132/4. 

Zdôvodnenie:  

Ide o žiadateľa, vlastníka objektu súp. č. 57 na pozemku parc. č. 132/2, 132/12, parc. č. 132/11 objekt 
súp. č. 58 na pozemku parc. č. 132/4 a objektu na pozemku parc. č. 132/11 a vlastníka pozemkov parc. 

č. 132/2, 132/11, 132/4, 132/12, 132/11, 507/6, 507/8, 508/2 v k. ú. Svätý Jur. Pozemky svojou 

polohou a využitím sú priamo určené na výkon vlastníckych práv vlastníka vyššie citovaných 

nehnuteľností. 



16 

 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 8.2 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 132/5 a 507/7 - Bencont Property s.r.o.  

Číslo uznesenia 2020/3-22 
MsZ schvaľuje predaj  pozemkov v k. ú. Svätý Jur evidovaných v KN-C ako parc. č. 132/5 

zastavané plochy a nádvoria (LV 1968) o celkovej výmere 42 m2 a parc. č. 507/7 zastavané plochy a 

nádvoria (LV 8053) o celkovej výmere 3 m2 postupom podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 
spoločnosť BENCONT PROPERTY, s.r.o. IČO 35965673 Vajnorská 100/A Bratislava, vlastníka 

nehnuteľností evidovaných na LV 9286 k. ú. Svätý Jur za celkovú kúpnu cenu 500,- Eur plus náklady 

spojené  prevodom nehnuteľností. 
Zdôvodnenie:  

Ide o žiadateľa, vlastníka objektu súp. č. 57 na pozemku parc. č. 132/2, 132/12, parc. č. 132/11 objekt 

súp. č. 58 na pozemku parc. č. 132/4 a objektu na pozemku parc. č. 132/11 a vlastníka pozemkov parc. 
č. 132/2, 132/11, 132/4, 132/12, 132/11, 507/6, 507/8, 508/2 v k. ú. Svätý Jur. Pozemky sú svojou 

polohou a využitím priamo určené na výkon vlastníckych práv vlastníka vyššie citovaných 

nehnuteľností. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 8.3 Zámena časti pozemku KN - E parc. č. 4716/7 za parc. č. 4716/8  Ing. Láska   

Číslo uznesenia 2020/3-23 

MsZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 2019/3-16 z 14.5.2019. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 
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JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 8.3 Zámena časti pozemku KN - E parc. č. 4716/7 za parc. č. 4716/8  Ing. Láska   

Číslo uznesenia 2020/3-24 
MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to zámenu časti pozemku parc. č.     

4716/7 zastavané plochy a nádvoria (EKN) o výmere 5 m2 a časti pozemku parc. č. 4727 zastavané 

plochy a nádvoria (EKN) o výmere 40 m2 za pozemok parc. č. 4716/8 o výmere 45 m2  zastavané 

plochy a nádvoria (EKN) podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Zdôvodnenie:  

Mesto Svätý Jur zámenou majetkovoprávne vysporiada pozemok pod časťou miestnej komunikácie 
(chodník) Ulica Krajinská cesta.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 8.3 Zámena časti pozemku KN - E parc. č. 4716/7 za parc. č. 4716/8  Ing. Láska   

Číslo uznesenia 2020/3-25 

MsZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 2020/2-9 z 21.4.2020. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 8.3 Zámena časti pozemku KN - E parc. č. 4716/7 za parc. č. 4716/8 - Ing. Láska  

Číslo uznesenia 2020/3-26 
MsZ schvaľuje zámenu novovytvoreného pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4580/39 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 45 m2 oddelený geometrickým plánom č. 119-65/2019 z pozemku parc. č. 

4716/7 zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 4727 zastavané plochy a nádvoria (vedené na LV8053, 
KN-E) za novovytvorené pozemky v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4580/40 zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 34 m2 a parc. č. 4580/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 oddelené geometrickým 

plánom č. 119-65/2019 z pozemku parc. č. 4716/8 (vedený na LV607, KN-E) podľa § 9a odst. 8 písm. 
e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

Zdôvodnenie:  
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Mesto Svätý Jur zámenou majetkovoprávne vysporiada pozemok pod časťou miestnej komunikácie 

(chodník) Ulica Krajinská cesta. 
Podmienky:  

 Náklady spojené so zámenou nehnuteľností uhradí majiteľ pozemku KN-E parc. č. 4716/8. 

 Zámena novovytvorených pozemkov podľa GP č. 119-65/2019 sa vykoná bezodplatne,    
nakoľko všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 4580/39 je podľa 
Znaleckého posudku č. 11/2020 totožná s novovytvorenými pozemkami parc. č. 4580/40 
a parc. č. 4580/41. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 8.4 Odkúpenie pozemkov Pezinské záhumenice  

Číslo uznesenia 2020/3-27 
MsZ schvaľuje odkúpenie novovytvorených pozemkov do vlastníctva mesta Svätý Jur parc. č. 

598/54 až 595/68 vinice, k. ú. Svätý Jur identifikovaných GP 33/2020, odčlenených z pozemkov parc. 

č. 595/2 až 595/5, 595/8, 595/6, 595/7, 595/9, 595/10, 595/11, 595/12 až 595/16 za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod novo navrhovanou komunikáciu Pezinské 
záhumenice (horná časť) za kúpnu cenu 2,32 €/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľností. 

Termín platnosti uznesenia: do 2 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia na užívanie  

komunikácie  Pezinské záhumenice. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 8.5 Predaj pozemku parc. č. 5084/20 Sv. Jur - zmena uznesenia  

Číslo uznesenia 2020/3-28 

MsZ ruší uznesenie č. 2019/7-14  z 10.12.2019.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 
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JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 8.5 Predaj pozemku parc. č. 5084/20 Sv. Jur - zmena uznesenia  

Číslo uznesenia 2020/3-29 
MsZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Svätý Jur, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej 

mape ako parc. č. 5084/20 vinice o výmere 131 m2 (na LV1968), postupom podľa § 9a odst. 8 písm. e/ 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného pre majiteľov bytov v bytovom dome súp. č. 1689 na pozemku parc. č. 5085/18 
a spolumajiteľov pozemku parc. č. 5085/12 a to do:  

bezpodielového  spoluvlastníctva manželov 

 Ing. Dušan Kaufmann a Ing. Zuzana Kaufmannová podiel 1/10 z celku  

 Ing. Dušan Kaufmann a Ing. Zuzana Kaufmannová podiel 1/10 z celku  

 Ing. Juraj Kavčiak a Eva Kavčiaková   podiel 1/10 z celku  

 JUDr. Ján Kováč a Ľubica Kováčová   podiel 1/10 z celku  

 Daniel Heriban a Mgr. art. Kamila Heribanová  podiel 1/10 z celku  

 Marek Banas a  Oľga Banasová   podiel 1/10 z celku  

 Stanislav Druso a  Mária Druso   podiel 1/10 z celku  

 Ing. Igor Szegényi a Mgr. Jana Szegényi  podiel 1/10 z celku  

 Ilka Štefan a Mária Ilková    podiel 1/10 z celku  

 
výlučného vlastníctva:  

 Richard Putala      podiel 1/10 z celku  

 

za kúpnu cenu 50 Eur/m2 pozemku plus náklady spojené prevodom nehnuteľnosti.  
Zdôvodnenie:   

Mesto Svätý Jur uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok susediaci 

s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov (nadobúdateľov). 

Podmienky:  

a) Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy všetkými 
zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 
c) Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky voči mestu Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 30.06.2021 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 8.6 Prenájom nebytových priestorov Slovenská pošta, a. s.  

Číslo uznesenia 2020/3-30 

MsZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti na Krajinskej 
ceste č. 59, zapísanej na Katastrálnom odbore Okresného úradu v Pezinku na LV č. 1968 pre okres 

Pezinok, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako budova s. č. 959 na parc. č. 497/2. Ide 

o priestory na prízemí a v suteréne v celkovej výmere 353,44 m2 za účelom ich využitia na prevádzku 
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pošty a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení na dobu neurčitú.  

Výšku nájomného stanoviť nasledovne:  

- prevádzkové priestory 56,50 €/m2/rok 
- vedľajšie priestory 21,20 €/m2/rok 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca uvedené nebytové priestory dlhodobo užíva a má záujem 

ich naďalej využívať za tým istým účelom – zabezpečenie poštových služieb pre obyvateľov mesta. 

Termín platnosti uznesenia: 31.08.2020  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 31 

Číslo bodu: 9.1 Odpustenie nájomného COVID 19  

Číslo uznesenia 2020/3-31 

MsZ schvaľuje odpustenie nájomného pre nájomcu DIDI s.r.o. za prenájom nebytových priestorov aj 

prenájom pozemku od 1.12.2019 do 5.5.2020 vo výške 100 % t. j. 2.328,- € z dôvodu prevádzaných 
rekonštrukčných prác na predmete prenájmu. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

  Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 32 

Číslo bodu: 9.1 Odpustenie nájomného COVID 19  

Číslo uznesenia 2020/3-32 
MsZ schvaľuje odpustenie nájomného pre nájomcov Autobazár UNI s.r.o., Land agency s.r.o., 

Pechar Dušan Pechariáda II za prenájom pozemku za obdobie od 16.3.2020 do 21.4.2020 vo výške 50 

% zo sumy nájomného za dané obdobie  1.597,- €. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2020 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 33 

Číslo bodu: 9.1 Odpustenie nájomného COVID 19 

Číslo uznesenia 2020/3-33 
MsZ schvaľuje odpustenie nájomného pre podnikateľov nájomcov podľa prílohy za prenájom 

nebytových priestorov za obdobie od 16.3.2020 do 30.4.2020 vo výške 100 % zo sumy nájomného za 

dané obdobie t. j. 691,83 €.                

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2020 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 34 

Číslo bodu: 9.1 Odpustenie nájomného COVID 19  

Číslo uznesenia 2020/3-34 

MsZ schvaľuje odpustenie nájomného pre podnikateľa Hungry brothers s. r. o. za prenájom 

nebytových priestorov za obdobie od 16.3.2020 do 30.4.2020 vo výške 50 % zo sumy nájomného za 

dané obdobie t. j. 1 169,71 €.                

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Číslo hlasovania: 35 

Číslo bodu: 9.2 Poľnohospodárska usadlosť Marko 

Číslo uznesenia 2020/3-35 

MsZ berie na vedomie a odporúča žiadateľovi podať žiadosť o začatie obstarávania zmien a doplnkov 

Územného plánu mesta Svätý Jur na náklady žiadateľa. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 
Proti: 3 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Prítomní: 7 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

 

Overovatelia zápisnice:  

 

JUDr. Ján Gróf   ............................................................................... 

 

Mgr. Martin Achberger  ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

Ing. Mariana Dvorščíková  ............................................................................... 

 

Primátor mesta:  

Ing. Šimon Gabura   ................................................................................ 


