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Z á p i s n i c a  č. 1 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 2.2.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z á p i s n i c a  č. 1 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 2.2.2016 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

3. Voľba členov pracovných komisií 

4. Interpelácie 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Nakladanie s majetkom mesta 

7. 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 poslanca NRSR Doc. RNDr. Jozefa Mikloška, 

DrSc., otvoril rokovanie o 17,09 hod. a predložil program rokovania na schválenie.  

 

Schválenie programu rokovania:     9:0:0  

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: MUDr. Štefan Horváth 

JUDr. Ján Gróf   9:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia:  Mgr. Monika Číková 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  9:0:0    

 

K bodu 5. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 5/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že kontrola bola zameraná na prijaté uznesenia mestského zastupiteľstva. 

Uznesenia, ktoré boli splnené alebo stratili platnosť už nie sú súčasťou tejto správy. 

Kontrolou bolo zistené, že Mesto Svätý Jur plní svoju povinnosť v zmysle zákona 

a zverejňuje všetky zámery a zmluvy na oficiálnom webe mesta, tak ako aj úradnej tabuli. 

Upozornil na uznesenie 2014/5-13, ktoré sa týka zdravotného strediska a zvýšenia nájmu pre 

nebytové priestory, pre lekárov avšak treba doriešiť nájom spoločnej miestnosti. Treba 

doplniť alebo prijať nové uznesenie k spoločnej miestnosti.  

 

P. primátor odovzdal slovo Doc. RNDr. Jozefovi Mikloškovi, DrSc. Poslancovi Národnej 

rady SR. 



 

 

P. Mikloško poďakoval za pozvanie a prijatie. Pochválil všetkých za ich prácu, pretože je 

vidno progres vpred napríklad v kultúre.  

 

P. primátor poďakoval p. poslancovi za pomoc a podporu. 

  

K bodu 6. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 6/1 Prenájom časti pozemku parc. č. 4531/1 pre RC ŠPORT MODEL KLUB  

 

P. primátor informoval, že zámer prenájmu sme schválili na poslednom rokovaní mestského 

zastupiteľstva a teraz by sme mali pristúpiť k schváleniu prenájmu.  

 

Príloha 6/2 Prenájom časti pozemku parc. č. 4531/2 pre Spolok priateľov psov 

 

P. primátor uviedol, že sa končí nájom a psičkári požiadali o jeho predĺženie.  

 

Príloha 6/3 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 6751 pre I. Svätojurská a.s.,  - Biely kríž 

 

P. primátor informoval, že sa jedná o pozemok, ktorý sa nachádza na Bielom kríži. Je to orná 

pôda oproti horárni, ktorá bola pridelená Mestu Svätý Jur a nebola prenajatá. Nakoľko I. 

Svätojurská a.s. spravuje všetky lesné pozemky odporúčame schváliť nájom. 

 

Príloha 6/4 Zámer prenájmu časti pozemku parc. č. 4792/1 – Matúš Ochodnícky 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok reštaurácie Garage pub v dolnej časti ulici SNP, kde 

rodičia žiadateľa previedli naňho kompletne nehnuteľnosť formou darovacej zmluvy a teda 

nájomnú zmluvu žiadateľ takisto žiada previesť na seba.  

 

P. Horváth poznamenal, že názov materiálu konkrétne parcelné číslo sa nezhoduje s návrhom 

uznesenia. Ktoré parcelné číslo je správne? 

 

P. primátor odpovedal, že v návrhu uznesenia je uvedené zlé parcelné číslo, správne je 

4792/1. 

 

Príloha 6/5 Zámer prenájmu pozemkov parc. č. 6339/8 a 6339/9 – Jozef Trubini 

 

P. primátor uviedol, že sa jedná o pozemok, ktorý sa nachádza v Pannónskom háji. Je to 

podobná situácia ako v predchádzajúcom bode, kde majiteľ nadobudol chatu. V tejto oblasti 

nebolo možné prenajímať chatu pokiaľ bol vyšší stupeň ochrany, ktorý je teraz znížený a je 

možnosť schváliť prenájom. 

 

Príloha 6/6 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 6855 – Vinohradnícko vinárske družstvo 

podielnikov KARPATY, Pezinok 

 

P. primátor uviedol, že najprv bol schválený prenájom poľnohospodárskej pôdy 

Poľnohospodárskemu družstvu v Chorvátskom Grobe, ale tí neprejavili záujem, pretože 

pozemok obhospodaruje Vinohradnícko vinárske družstvo podielnikov KARPATY.  

 

 

 



 

 

Príloha 6/7 Zámer prenájmu a prenájom areálu PD pre I. Svätojurskú a.s. 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 6/8 Predaj pozemku parc. č. 376/8 v k.ú. Svätý Jur 

 

P. primátor oboznámil, že ide o pozemok, ktorý sme odkúpili od Rehole piaristov a v rámci 

dohody o vysporiadaní pozemkov pod materskou škôlkou Pezinská, aby sme tento pozemok 

predali za rovnakú cenu naspäť Rehole piaristov. Jedná sa o pozemok okolo už odstránenej 

bývalej budovy knižnice. 

 

P. Horváth uviedol, že nikde v uznesení sa nehovorí, že sa jedná o predaj pre Rehoľu 

piaristov. 

 

P. primátor reagoval, že do uznesenia doplníme, že komu predávame pozemok. 

 

K bodu 7. –Rôzne  

 

Príloha 7/1 Odvolanie voči cene – Ing. Lederleitner 

 

P. primátor: na poslednom rokovaní sme schválili odpredaj pozemku pri hlavnej ceste, ktorý 

má rod. Lederleitnerovocov oplotenú a aj ho využívajú. Pozemok je mestský a aj preto nás 

rodina oslovila o možnosť odpredaja. Mesto vychádzalo pri sume z ceny podľa, ktorej bol 

rovnaký pozemok rod. Kriššákovej. Tak isto aj mesto kupovala za rovnakú cenu pozemok od 

Rehole piaristov. Mesto netrvá, aby rodina Lederleitnerová tento pozemok odkúpila, preto nie 

je stanovená ani cena v uznesení.  

V prípade neodkúpenia pozemku môžeme navrhnúť dať pozemok do prenájmu za obvyklú 

cenu od 0,16 – 0,20 €/m2. Ani mestská rad ani odporúča zníženie ceny. 

 

P. Gahér si myslí, že to nie celkom rovnaký prípad, ako keď sme predávali pozemok p. 

Kriššákovi a odkupovali piaristom, pretože to boli veľké na stavebné účely využiteľné 

pozemky. Už sme predávali také vyrovnania, kúsky, niekoľko metrov štvorcových za tú cenu 

za ktorú sme aj kupovali takéto kúsky vtedy to bolo 70 SKK teraz je to približne 2 €/m2. 

Myslí si, že toto je prípad niečo medzi tým. Predstavme si, že nebudú ochotný si zobrať 

pozemok do prenájmu. To znamená, že niekto bude musieť chodiť tam udržiavať trávnik 

a podobne. Na druhej strane si myslí, že ak by nikdy nezbúrali dom, tak pozemok nevyužijú 

stavebne. Osobne si myslí, že návrh 20 €/m2 je dobrý. 

 

P. primátor reagoval, že sumu 20 € navrhla rodina Lederleitnerová. 

 

P. Horváth informoval, že v predchádzajúcom materiály je stanovisko mestskej rady, ktorá 

odporúča predať za 10 €/m2. Toto je ďalšia suma, ktorá je navrhnutá. 

 

P. Fiamová doplnila, že táto suma sa odvíjala od pozemku rod. Cibulkových, ktorý sa 

nachádza na Neštichu. 

 

P. primátor požiadal návrhovú komisiu o stanovenie uznesenia. 

 

 

 



 

 

Príloha 7/2 Návrh urbanistickej štúdie Svätý Jur Kačačnice z 10/2015 

 

P. Dočolomanský uviedol, že sa jedná o dostavbu dvoj domov v okolí jazierka. Predkladateľ 

dodržal všetky podmienky a následne bol prijatý na vedomie čistopis návrhu urbanistickej 

štúdie komisiou. 

 

Príloha 7/3 List spolku vinohradníkov a rekreantov za pustým kostolíkom – na vedomie 

 

P. primátor: tento list sa nachádza aj v materiáloch. Nakoľko mesto nemá všetky vyjadrenia 

dotknutých orgánov list berie na vedomie. Mesto naplánovalo stretnutie dotknutých orgánov 

na 11.2.2016 na Mestskom úrade. Do tohto termínu sa môže zo strany mesta pracovné 

stretnutie pripraviť hlavne, čo sa týka programu a bude tiež čas na zaslanie pozvánok 

účastníkom stretnutia. Toto stretnutie je nevyhnutné preto, lebo neprišlo k dohode medzi 

Okresným úradom Bratislava, odborom opravných prostriedkov a mestom Svätý Jur pokiaľ 

ide o nové rozvojové lokality navrhnuté v predmetných Zmenách a doplnkoch. 

 

P. Dočolomanský informoval, že na stavebnej komisii boli prijatí zástupcovia spolku, kde 

predniesli list osobne. Celé ich vystúpenie pôsobilo netrpezlivo a nevedeli sa dočkať 

odpovede na svoje pripomienkovanie Zmien a Doplnkov. Naštartoval ich určitý postoj mesta, 

že vinohrady a pozemky majú byť čisté a pokosené. Viacerí pravdepodobne dostali listy, 

v ktorých sa mesto dožaduje, aby sa tieto pozemky upravovali. Zástupcovia argumentovali, 

tým, že nemôžu takéto pozemky upravovať pokiaľ sa im nevyhovie v ich návrhoch. 

Každopádne na ich požiadavky bude odpovedané oficiálnou cestou.  

 

P. primátor doplnil, že mesto upozornilo majiteľov v zmysle platného zákona o ochrane 

poľnohospodárskej pôdy ale mesto nie je orgán, ktorý by mohol vykonávať represiu.  

 

 

P. Mikloško sa spýtal na obchvat, že v akom je štádiu? Nechceme opraviť hrad Biely Kameň? 

V oblasti Kačačnice nechceme vytvoriť niečo pre z kultúrnenie? 

 

P. primátor odpovedal, že obchvatom sa zaoberáme, navštívili sme viackrát aj ministerstvo. 

Tiež nás dosť brzdí Ramsarská zmluva. Pri hrade Bieli kameň nemôžeme nič urobiť, pretože 

je pozemok v súkromnom vlastníctve. V Kačačniciach funguje veľmi dobre združenie Miesto 

pre život, tiež ich aj podporujeme a aj spolupracujeme spolu na veľmi dobrej úrovni. 

Primátor oboznámil poslancov s haváriu na  Družstevnej ulici, kde sa zosunuli obrubníky, 

ktoré držali cestu. Nie je zatiaľ stanovená cena havárie a je dosť možné, že budeme musieť 

zvolať mimoriadne mestské zastupiteľstvo a schváliť na to peniaze. 

 

P. Pajer: keď sa schvaľovalo VZN o odpadoch a v jeho prílohách je, že každá fyzická osoba, 

ktorá užíva záhradu v meste by mala platiť 33,08 €/rok za odpad. Bol sa informovať, že keď 

máme okolo 300 záhradiek, že koľko sa vybralo peňazí za odpad. Dozvedel sa, že moc nie. 

Záhradkárom stačí napísať čestné vyhlásenie o zdržiavaní sa a mi im to prerátame na deň. 

Týmto spôsobom to nie je fér pre občanov Svätého Jura. 

 

P. primátor reagoval, že I. Svätojurská bude mať niečo ako zberný dvor, kde budú môcť 

občania vyviesť 5 druhov odpadu. Peniaze, ktoré investujeme do zriadenia budeme musieť 

niekde aj vybrať.  

 



 

 

P. Gahér pripomínal, že medzi cestou a železnicou pri Pustom kostolíku je navážka kamenia. 

Už som sa pýtal, či je to stavba a ak je, tak je tam tabuľa podľa zákona? Ak to nie je stavba, 

tak by mali dostať pokutu za čiernu skládku, taktiež ak nemajú tabuľu, že je to stavba.  

 

P. primátor odpovedal, že je pravda, že podali ohlášku na začatie stavby na halu. Zajtra to 

dáme na prešetrenie stavebnému úradu. 

 

P. Horváth si všimol, že na materskej škôlke sa začala rekonštrukcia striešky. Je to len 

jednorazová akcia alebo sa budú opravovať všetky tri? 

 

P. primátor odpovedal, že sa budú postupne opravovať všetky tri. 

 

P. Zeliska poznamenal, že na ulici Pezinskej na jej vrchu ako je Krajinská ulica stojí veľmi 

veľa vody a ľudia veľmi nebezpečne prechádzajú na druhú stranu. Mohli by sme to opraviť? 

 

P. primátor v rámci rozpočtu budeme opravovať ulicu Štúrovu. Potrebujeme stanovisko 

cestára, ktorý by nám povedal rozsah prác a v rámci finančných prostriedkov by sme to mohli 

opraviť.  

 

Ukončenie rokovania:  18,33 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 2.2.2016 
 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2016/1-1 

MsZ schvaľuje program rokovania. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. JUDr. Ján Gróf  Marián Fraňo 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.1 Určenie overovateľov 

Číslo uznesenia 2016/1-2 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – MUDr. Štefan Horváth, JUDr. Ján Gróf. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 Voľba členov pracovných komisií 

Číslo uznesenia 2016/1-3 

MsZ schvaľuje za návrhovú komisiu – Mgr. Monika Číková, Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 



 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 5.1 Kontrola planenia uznesení  

Číslo uznesenia 2016/1-4 

MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 6.1 Prenájom časti pozemku parc. č. 4531/1 pre RC ŠPORT MODEL KLUB 

Číslo uznesenia 2016/1-5 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 4531/1 v k. ú. Svätý Jur vo výmere 2380 m2 vo 

vlastníctve Mesta Svätý Jur, zapísaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny 

odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur v registri „C“, v registri „E“ ide o časť pozemku 

parc.č. 4531/2, druh pozemku: trvalé trávnaté plochy, za účelom prevádzkovania  pretekárskej dráhy 

pre rádiom ovládané modely áut za cenu nájmu 100,- €/rok za celý predmet nájmu a to do 30.06.2021 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ mal doteraz prenajatú časť uvedeného pozemku a má 

záujem pozemok naďalej  využívať za tým istým účelom. 

Termín platnosti uznesenia do: 29.02.2016  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.2 Prenájom časti pozemku parc. č. 4531/2 pre Spolok priateľov psov  

Číslo uznesenia 2016/1-6 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 4531/1 v k. ú. Svätý Jur vo výmere 1320 m2, vo 

vlastníctve Mesta Svätý Jur, zapísaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny 

odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur v registri „C“, v registri „E“ ide o časť pozemku 

parc. č. 4531/2, druh pozemku: trvalé trávnaté plochy, za účelom zriadenia výcviku psov, za cenu 

nájmu 50,00 €/rok za celý predmet nájmu a to do 30.06. 2021 ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ mal doteraz prenajatú časť uvedeného pozemku a má 

záujem pozemok naďalej využívať za tým istým účelom. 

 



 

 

Termín platnosti uznesenia do : 29.02.2016  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.3 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 6751 pre I. Svätojurskú a.s., Biely kríž 

Číslo uznesenia 2016/1-7 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 6751 v k. ú. Svätý Jur vo výmere 4414 m2, 

zapísaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur 

a katastrálne územie Svätý Jur v registri „C“, LV 1968, druh pozemku orná pôda, na účelom podľa 

druhu pôdy evidovanej na liste vlastníctva, na dobu neurčitú, výška nájomného 0,0081€/m2/rok a to 

formou priameho prenájmu pre  I. Svätojurskú a.s., Na Pažiti 4E Svätý. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.04.2016  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.5 Zámer prenájmu pozemkov parc. č. 4792/1 Matúš Ochodnický  

Číslo uznesenia 2016/1-8 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku parc. č. 4792/1 v k. ú. Svätý Jur, vo vlastníctve 

Mesta Svätý Jur, zapísaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, 

obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur, v registri „E“, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, na dobu neurčitú, vo výmere :  

- 75 m2 za účelom užívania už vybudovaného uzatvoreného prístrešku (letná terasa) 

s prepojením k prevádzke stojacej na parc. č.4792/122, cena nájmu  4,97 €/m2/rok   

- 60 m2 – letná terasa – sedenie bez prístrešku, cena   nájmu   4,97 €/m2/rok   

- 30 m2 – zeleň  pre prevádzku Café - garage na ul. SNP vo Svätom Jure, cena  nájmu   0,33 

€/m2/rok,  

a to na dobu neurčitú , ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľovi rodičia  mali doteraz prenajatú časť uvedeného pozemku 

a žiadateľ má záujem pozemok naďalej  využívať za tým istým účelom.  

Termín platnosti uznesenia do: 30.04.2016  
 



 

 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.5 Zámer prenájmu pozemkov parc. č. 6339/8 a 6339/9 Jozef Trubini  

Číslo uznesenia 2016/1-9 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov parc. č. 6339/8 v k. ú. Svätý Jur vo výmere 406 m2, vo 

vlastníctve Mesta Svätý Jur, zapísaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny 

odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur v registri „E“, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria a parc. č. 6339/9 v k. ú. Svätý Jur vo výmere 794 m2, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, 

zapísaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur 

a katastrálne územie Svätý Jur v registri „E“, druh pozemku: lesná pôda, na rekreačný účel, na dobu 

neurčitú, za nájomné 0,166 €/m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom chaty stojacej na pozemku parc. č. 6339/36, 

časť pozemkov parc. č. 6339/8 a  6339/9 tvorí prístup k tejto nehnuteľnosti a má záujem pozemok 

naďalej využívať za tým istým účelom.  

Termín platnosti uznesenia do: 30.04.2016  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.6 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 6855 - Vinohradnícko vinárske družstvo 

podielnikov KARPATY, Pezinok  

Číslo uznesenia 2016/1-10 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 6855, druh pozemku - orná pôda, zapísaný v 

katastri nehnuteľností na LV č. 8512, vo výmere 18 614 m2 na poľnohospodársky účel na dobu určitú 

15 rokov pre Vinohradnícko vinárske družstvo podielnikov KARPATY, Pezinok, za nájomné vo 

výške 0,0081 €/m2/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ doteraz uvedený pozemok užíval, má záujem pozemok 

naďalej využívať za tým istým účelom a je nájomcom susedných pozemkov. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.04.2016 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 



 

 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

   Zdržali sa: 

 Marián Fraňo       

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.7 Zámer prenájmu a prenájom areálu PD pre I. Svätojurská a.s.  

Číslo uznesenia 2016/1-11 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 4513/2 vo výmere 7884 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, v k. ú. Svätý Jur, obci Svätý Jur, zapísaný v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1968, ktorého 

vlastníkom je Mesto Svätý Jur, na dobu neurčitú pre I. Svätojurskú a.s., za účelom zabezpečenia 

prevádzky a ochrany areálu a to na dobu neurčitú, výška nájomného 1€/rok, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ bude zabezpečovať prevádzku a ochranu areálu. 

Termín platnosti uznesenia do: 29.02.2016  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.7 Zámer prenájmu a prenájom areálu PD pre I. Svätojurská a.s.  

Číslo uznesenia 2016/1-12 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku parc. č. 4513/2 vo výmere 7884 m2, zastavané plochy a nádvoria,  

v k.ú. Svätý Jur, obci Svätý Jur, zapísaný v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1968, ktorého vlastníkom 

je Mesto Svätý Jur, na dobu neurčitú pre I. Svätojurskú a.s., za účelom zabezpečenia prevádzky 

a ochrany areálu a to na dobu neurčitú, výška nájomného 1€/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ bude zabezpečovať prevádzku a ochranu areálu. 

Termín platnosti uznesenia do: 29.02.2016  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 



 

 

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.8 Predaj pozemku parc. č. 376/8 v k. ú. Svätý Jur   

Číslo uznesenia 2016/1-13 

MsZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. 376/8 o výmere 67 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria je zapísaný na liste vlastníctva č. 1968 ako parcela registra „C“ KN v k. ú. Svätý Jur, obec 

Svätý Jur, okres Pezinok vo vlastníctve mesta Svätý Jur Reholi piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 

949 01 Nitra, IČO 00586315, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 

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

Kúpna cena sa stanovuje na 56,14 €/m2. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že možnosť predaja pozemku parc. č. 376/8 v k. ú. Svätý Jur inému 

záujemcovi je bezpredmetná, pretože pozemok nie je zastaviteľný a v danom tvare a výmere je 

predajný len vlastníkovi pozemkov parc. č. 376/6 a 376/2. 

Termín platnosti uznesenia: 30.09.2016 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.1 Odvolanie voči cene Ing. Lederleitner  

Číslo uznesenia 2016/1-14 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. 508/36 o výmere 66m2 v k.ú. Svätý Jur, obec Svätý Jur, 

okres Pezinok, identifikovaný geometrickým plánom č. 52/2015 vyhotoveným Ing. Matejom Holým 

dňa 27.10.2015, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov Ing. Milanovi Lederleitnerovi a Ing. Štefánii 

Lederleitnerovej, trvale bytom Sasinkova ul. č. 537/2, Svätý Jur. Kúpna cena je stanovená vo výške 

20,00 €/m2. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok parc. č. 508/36 sa nachádza v bezprostrednom susedstve 

nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov a žiadatelia sa o pozemok parc. č. 508/36 dlhodobo starajú. 

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2016  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 4 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska     

   Proti: 



 

 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer 

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.2 Návrh urbanistickej štúdie Svätý Jur Kačačnice z 10/2015  

Číslo uznesenia 2016/1-15 

MsZ berie na vedomie čistopis návrhu Urbanistickej štúdie Svätý Jur – Kačačnice z 10/2015 ako 

podklad pre územné rozhodovanie v rozsahu riešenia.  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.3 List spolku vinohradníkov a rekreantov za pustým kostolíkom na vedomie  

Číslo uznesenia 2016/1-16 

MsZ berie na vedomie list spolku vinohradníkov a rekreantov za pustým kostolíkom zo dňa    

19.1.2016. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Overovatelia zápisnice:  

 

MUDr. Štefan Horváth  ............................................................................... 

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

Ing. Mariana Fiamová  ............................................................................... 

 

Primátor mesta:  

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


