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Z á p i s n i c a  č. 1 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 30.1.2018 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur a zásady 

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 otvoril rokovanie o 17,09 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie upraveného programu rokovania:   9:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: JUDr. Ján Gróf  

Prof. PhDr. Július Filo   9:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

Návrhová komisia:   

    Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  

Mgr. Michal Zeliska   9:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. Trnovec sa prišiel predstaviť, že je novým doktorom, ktorý odkúpil ambulanciu od p. 

MUDr. Kriššáka. Nateraz sa budú v ambulancii obaja striedať. Nepochádza z tohto kraja, ale 

už 25 rokov tu žije z toho 15 rokov vo Viničnom, nebráni sa presťahovaniu aj do Svätého 

Jura. Jeho manželka pracuje ako psychiatrička v Pezinku. Pracoval ako internista, pôsobil 

dva roky v USA a jeden rok v Rakúsku. Spoluprácu s pacientom si predstavuje hlavne 

o komunikácii, ľudskom prístupe a funkciu chce vykonávať v priestoroch adekvátnych na toto 

povolanie.   

 

P. Lipovský predniesol zopár podnetov k revitalizácii a rekonštrukcii parku Dukelská. 

V parku sa nachádzajú nevhodne prevedené prvky ako dažďové žľaby, drenáže v blízkosti 

nákupného centra. Pri rekonštrukcii prišlo k poškodeniu a ničeniu drevín na, čo už 

niekoľkokrát upozorňovali na komisii. Na dreviny sa vzťahuje Zákon o ochrane prírody č. 

543/2002, ktorý v §47 hovorí, že mesto má povinnosť starať sa a ošetrovať dreviny, ktoré má 

vo svojej správe. Nemyslí si, že pokiaľ dreviny stratia na estetike je ich potrebné vyrúbať. 



 

 

Mesto by si malo dať samé sebe pokutu, že sa nestaralo o tieto dreviny minimálne 15 rokov. 

Pri rekonštrukcii parku stavebník poškodil celkovo 41 drevín. Napríklad niektoré koreňové 

systémy drevín museli ustúpiť vybudovaniu chodníka, ide najmä o platan. Platan prišiel 

o korene a je len otázkou času, kedy pri vetre zo severu môže spadnúť. Vo výrubovom konaní 

je navrhnutý výrub 22 stromov, pokiaľ bude výrub schválený, tak sa voči nemu odvoláme. 

Poprípade budeme žiadať znalecký posudok na prehodnotenie. Za všetko by mal niesť 

zodpovednosť realizátor stavby, čiže by mesto malo postihnúť tohto stavebníka a žiadať 

kompenzácie poškodenia drevín.  

 

P. primátor odpovedal, že pripomienku posunieme na referát životného prostredia. 

 

P. Boháčiková zastupuje obyvateľov bytov na ulici Kozmonautov 1 – 4 a prišla z dôvodu 

vysporiadania pozemkov pri bytovkách – nádvorie. Dlhé roky sú pozemky nevhodné, či je leto, 

či je zima, neustále sú tam kaluže, pretože pozemok nie je odvodnený. Na pozemku sa 

nachádza studňa, ktorá je nevhodne prekrytá a je len otázkou času, kedy tam spadne dieťa. 

Vlastníci bytov mali záujem pred dvomi rokmi o odkúpenie pozemku za symbolickú cenu. 

K predaju neprišlo z dôvodu nevysporiadaných pozemkov pod garážami. Žiadajú, aby sa 

pozemky opravili, či už na parkovanie alebo detské ihrisko.  

 

P. primátor odpovedal, že problémom sa zaoberali na mestskej rade a zhodli sa, že tento rok 

by sa dala vypracovať projektová dokumentácia na verejné parkovisko a zrekultivovanie 

celého územia. Ak by sme mali všetky povolenia približne do konca júna a schválené peniaze, 

tak by sme to možno stihli zrealizovať.  

 

P. Boháčiková sa spýtala, či je verejné parkovisko jediná cesta? 

 

P. primátor odpovedal, že pri financovaní mestom je toto jediná alternatíva. Iná možnosť by 

bola na dlhšiu diskusiu napríklad pri prenájme za symbolickú cenu.  

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že predkladá správu o kontrole plnenia uznesení MsZ, ktorá bola spracovaná 

24.1.2018. Kontrola bola zameraná iba na prijaté uznesenia MsZ. Uznesenia, ktoré boli 

splnené alebo stratili platnosť, už 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 Zb. z. o slobodnom prístupe k informáciám všetky svoje zámery 

nakladania s majetkom mesta a všetky zmluvy na oficiálnom webe mesta ako aj na úradnej 

tabuli.  

 

K bodu 5. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur a zásady 

 

Príloha 5/1 VZN o určení názvu ulice 

 

P. primátor uviedol, že Mesto Svätý Jur prejde ku kolaudácii nových objektov v novej lokalite 

Bratislavské záhumenice, preto je povinnosťou mestského zastupiteľstva zvoliť názvy ulíc. 

Momentálne je potrebné zvoliť jeden názov ulice v novovytvorenej lokalite. Materiál bol 

dvojstupňovo prerokovaný v komisiách, kde v prvom stupni bolo potrebné tematicky zvoliť 

názvy druhov stromov. Následne v druhom stupni rokovaní komisií bola zvolená 

a odporučená finančnou komisiou, komisiou územného rozvoja aj komisiou sociálnych vecí 



 

 

a rodiny ulica Lipová. Komisia pre vinohradníctvo odporúčala určiť názov po osobnosti 

pochádzajúcej zo Svätého Jura. Komisia pre šport, kultúru a podnikanie odporučila názov  

ulice Agátová. Mesto zverejnilo podľa zákona návrh Všeobecne záväzného nariadenia 15 dní 

pred schválením, kde na základe odporúčania komisií bol zverejnený názov ulice Lipová.  

 

P. Gróf informoval, že ešte pred začatím rokovania sa poslanci dohodli, že by bolo vhodnejšie 

pomenovať ulicu po osobnosti, aj keď sociálna komisia navrhovala názov podľa druhu 

stromu. Navrhuje názov ulice J. Cubínka.  

 

P. Gahér: návrh názvu ulice bol naozaj prerokovaný dvojstupňovo a v zásade sme najprv 

prijali kritériá, že budeme postupovať podľa názvov stromov alebo drevín, čo bolo 

predmetom schvaľovania v prvom kole. V druhom kole schvaľovania sme sa dohodli, že to 

bude Lipová. Momentálne meníme kritériá výberu aj celkový princíp. Nemá výhrady 

k niektorým osobnostiam zo Svätého Jura, medzi ne nepatrí ani navrhovaná osobnosť, ale 

myslí si, že najprv by sme si mali spresniť kritériá výberu - koho budeme vyberať 

v budúcnosti. Potom už budeme len posudzovať, či sú kritériá splnené alebo nie. Pamätá si, že 

keď sa navrhovala osobnosť k výročiu prvej písomnej zmienky Svätého Jura, tak si najskôr 

riadne stanovili kritériá výberu a až potom niekoho vybrali. Myslí si, že toto je rozumný 

postup. Nechce sa dostať do situácie, keď sa v diskusii budú navrhovať nezmyselne mená. 

Nateraz súhlasí s predloženým návrhom. 

 

P. Gróf uviedol, že už bolo povedané, že pôjdeme podľa osobností. Keď sa teraz schváli 

názov ulice J. Cubínka, tak bude logické, že v tejto lokalite budeme postupovať podľa mien 

osobností Svätého Jura. Nevie si predstaviť kritériá hodnotenia. Myslí si, že stále je to na 

komisiách, išlo to cez všetky komisie a budú mať dosť času na to, aby sa dohodli na názve.  

 

P. Primátor doplnil, že návrh na uznesenie zaznel a po ukončení rozpravy budeme o ňom 

hlasovať. 

 

P. Gahér odpovedal, že sa nesmie stať, že sa budeme dohadovať, že exponent Slovenského 

štátu má byť tým, po kom bude pomenovaná ulica a podobne. Ku kritériám výberu len 

osobnosť nestačí, treba povedať aká. Keď spustili hlasovanie na svete o najznámejšiu 

osobnosť, ktorú ľudia podporujú, tak vyhrával Ataturk, ktorý bol prezidentom štátu, ktorý je 

známy tým, že tam bola uskutočnená prvá genocída v modernej histórii ľudstva. Bez pochyby 

Ataturk je osobnosť, Turci si ho vážia, ale z hľadiska medzinárodného renomé je genocída 1,5 

mil. Arménov vážny problém. Preto jeho meno stiahli z hlasovania. Takže osobnosť 

a osobnosť je veľký rozdiel. Určite sa vieme dohodnúť na osobnosti Svätého Jura, ale až po 

určení kritérií.   

 

P. Filo si myslí, že p. farár Cubínek, ktorý tu bol zabitý, svojho času pôsobil ako duchovný 

katolíckej cirkvi, by iste bol dobrý návrh. Zdá sa, že problémom je nedostatočné zdôvodnenie 

predloženého návrhu. Prešli sme procesom výberu názvu a teraz je nový návrh, ktorý je dobrý 

a bude hlasovať za. Navrhuje odročiť bod z rokovania, aby sme vrátili bod na prerokovanie 

do komisií. 

 

P. primátor informoval, že o návrhu budeme hlasovať ako o druhom v poradí. Pripomenul, že 

lokalita je v procese kolaudácie rodinných domov.  

 

P. Pajer doplnil, že vinohradnícka komisia sa nestotožnila pomenovať ulicu po stromoch. 

Navrhovali pomenovať ulicu po vyslúžilých umelcoch napríklad.   

  



 

 

Prestávka 5 minút. 

 

Návrhová komisia: „MsZ navrhuje zmenu v čl. 2 názov ulice na J. Cubínka.“ 

 

K bodu 6. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 6/1 Odkúpenie časti pozemku parc. č. 1475/3 Pezinské záhumenice – Barčák, 

Barčáková 

 

P. primátor uviedol, že v rámci investície týkajúcej sa vybudovania novej ulice respektíve 

rekonštrukcie ulice Pezinské záhumenice chce mesto majetkovoprávne vysporiadať pozemky 

pod komunikáciou a v tomto bode navrhujeme odkúpiť pozemky od p. Barčáka a p. 

Barčákovej za kúpnu cenu 2,33 €/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Pozemky sa nachádzajú v spodnej časti budúcej komunikácie. 

 

Príloha 6/2 Odkúpenie časti pozemku parc. č. 646/12 Pezinské záhumenice – Nagyová 

 

P. primátor uviedol, že technicky je to presne rovnaký bod ako predchádzajúci. Ibaže 

pozemok sa nachádza o pár desiatok metrov vyššie na rovnakej budúcej ulici.  

 

Príloha 6/3 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 435/65 v k. ú. Neštich, predaj - 

Brejchová  

  

P. primátor informoval, že v chatovej lokalite na Neštichu pri Veľkomoravskom hradisku sa 

nachádza viacero chát. Majiteľka chaty požiadala o odkúpenie pozemku pod jej chatou. 

Väčšina odkúpených pozemkov pod chatami prebiehali v rokoch minulých, kde bolo platné 

a aj je uznesenie. V tom čase mesto odpredávalo pozemky za 400,- SKK/m2, čo v prepočte 

znamená 13,30 €/m2, kdeže uznesenie je platné a v zmysle odporúčania komisií aj nezáväznej 

cenovej mapy navrhuje mesto v súlade s návrhom finančnej komisie i mestskej rady sumu 

25,- €/m2. Ak by prišlo k zmene sumy, tak je potrebné zrušiť uznesenia z roku 1997 a 2000.  

 

P. Pajer doplnil, že keď sa informoval, tak už len posledné tri pozemky nemajú odkúpené 

pozemky pod chatou. Bolo by fér ponechať im stanovené ceny ako ostatným. Nerušil by 

uznesenia. Navrhuje ponechať stanovenú sumu 13,30 €/m2. 

 

Príloha 6/4 Spôsob nakladania s časťou pozemkov parc. č. 83, 196/12 Neštich, predaj - 

Hupka 

 

P. primátor uviedol, že p. Hupka požiadal o vysporiadanie nehnuteľnosti, a to pozemku pod 

horným cintorínom, kde sme na ostatných mestských zastupiteľstvách vysporiadavali všetky 

pozemky, ktoré boli zastavané alebo zabrané súčasnými vlastníkmi. Cena, za ktorú sa 

pozemky predávali bola 30,- €/m2. Vysporiadavame pozemok v rozlohe 50 m2. 

 

Príloha 6/5 Spôsob nakladania s pozemkom pozemku 4530/60, predaj – Boom auto 

 

P. primátor informoval, že žiadateľ Boom auto s.r.o. je spoluvlastníkom pozemkov aj z jednej 

aj z druhej strany mestského pozemku. Je to prekrytý odvodňovací rigol v podstate prekrytý 

potok. Ide i pozemok, ktorý sa nachádza v priemyselnej zóne pred pumpou Shell. Žiadateľ 

požiadal o odkúpenia, aby si scelil oba pozemky.  

 

Príloha 6/6 Predaj časti pozemku 4530/77 Land agency s.r.o. 



 

 

 

P. primátor uviedol, že je to podobný prípad ako predchádzajúci bod, pretože ide o presne ten 

istý potok, ktorý nie ešte v tejto časti prekrytý. V tomto bode už schvaľujeme samotný 

odpredaj. 

 

Príloha 6/7 Zriadenie vecného bremena pre ZD parc. č. 4993 

 

P. primátor uviedol, že Západoslovenská distribučná a.s. vybudovala posilnenie siete na 

Staničnej a Kollárovej ulici. Vecné bremeno sa schvaľuje v prospech mesta iba na 

pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Postupuje sa podľa už podpísanej zmluvy 

o budúcej zmluve, kde znaleckým posudkom bola stanovená cena vo výške 24,- € za bežný 

meter elektrického vedenia. Podľa geometrického pánu sa jedná o dĺžku 11 m.  

 

Príloha 6/8 Zriadenie vecného bremena pre Mesto – MK Žabky parc. č. 6183/14 

 

P. primátor informoval, že materiál nebol prerokovaný v komisiách, ale mestská rada ho 

odporučila predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. Ide o zriadenie bez odplatného 

vecného bremena v prospech mesta. Ide o komunikáciu, ktorú pri stavbe logistického centra 

vybudovala spoločnosť HB Reavis a previedla ju do majetku mesta, ale predmetom zmluvy 

o budúcej zmluve nebol len prevod pozemkov, ale aj zriadenie bez odplatného vecného 

bremena pre mesto. Na chybu sa prišlo až keď spoločnosť predala logistické centrum 

spoločnosti Vector parks a súčasťou hĺbkového auditu bolo aj to, že táto zmluva o budúcej 

zmluve bude podpísaná v roku 2007 neprišla k realizácii. Preto odporúčame, aby mestské 

zastupiteľstvo schválilo vecné bremeno v zmysle tejto zmluvy.    

 

Príloha 6/9 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 4753/12, predaj – Ševčík 

 

P. primátor uviedol, že na mesto bola doručená žiadosť o odpredaj časti pozemku, ktorý je 

prirodzene zabraný dlhé roky. Ide o pozemok na Žabkách na prepojovacej jednosmernej 

komunikácii, kde bola vznesená námietka stavebnou komisiou s ponechaním si do budúcnosti 

vybodovania chodníka, a preto žiadame o vytvorenie geometrického plánu, ktorým odčlení 

časť pozemku a vytvorí tým do budúcnosti vybudovania budúceho chodníka. Žiadateľ toto 

splnil a požiadal o odčlenenie pozemku. 

 

Príloha 6/10 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 6339/20 – Šúr, MUDr. Luknár 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok v Panónskom háji, ktorý prináleží žiadateľovi 

a reflektuje na skutkový stav. Žiadateľ požiadal o prenájom pozemku, s tým, že svoju záhradu 

si zjednotí až po cestu. Pre mesto je to výhodné, pretože na tomto pozemku vznikali čierne 

skládky a ložiská odpadu. Ak prenajmeme pozemok, tak p. Luknár si ho zrejme aj oplotí a my 

vyriešime nelegálne ukladanie odpadu. 

 

Príloha 6/11 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 6338/38, 2 – Šúr, Talapková  

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o prenájom pozemku, taktiež v lokalite 

Panónsky háj. Žiadosť bola vynútená tým, že prišlo k predaju a je potrebné upraviť aj 

prenájom pozemku s novým majiteľom. 

 

K bodu 7. – Rôzne 

 



 

 

Príloha 7/1 Zadanie urbanistickej štúdie Pezinské záhumenice    

 

P. primátor informoval, že urbanistickú štúdiu zóny, ktorá vyplýva zo schváleného územného 

plánu mesta predložil žiadateľ na mesto. Mesto v zmysle odporúčaní komisie územného 

rozvoja odporúča schválenie tejto štúdie. Po vytvorení bude štúdia predložená na opätovné 

prerokovanie.  

 

 

P. primátor na záver informoval, že v bežnom rozpočte v roku 2017 sme hospodárili 

s prebytkom cca 632 000 €. 

 

Ukončenie rokovania:  18,17 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 30.1.2018 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2018/1-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo Mgr. Michal Zeliska 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo      

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2018/1-2 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – JUDr. Ján Gróf, Prof. ThDr. Július Filo 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo Mgr. Michal Zeliska 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo      

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 

Číslo uznesenia 2018/1-3 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. Peter Dočolomanský, Mgr. Michal Zeliska  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo Mgr. Michal Zeliska 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo      

 



 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2018/1-4 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo Mgr. Michal Zeliska 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo      

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 5.1 VZN o určení názvu ulice  

Číslo uznesenia 2018/1-5 

MsZ navrhuje zmenu v čl. 2 názov ulice na J. Cubínka. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

   Zdržali sa: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth     

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 5.1 VZN o určení názvu ulice  

Číslo uznesenia 2018/1-6 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu novovzniknutej ulice v meste 

Svätý Jur č. 1/2018 o určení názvu novovzniknutej ulice podľa prijatého pozmeňujúceho návrhu 

v meste Svätý Jur. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

   Zdržali sa: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth     



 

 

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.1 Odkúpenie časti pozemku parc. č. 1457/3 Pezinské záhumenice - Barčák, 

Barčáková  

Číslo uznesenia 2018/1-7 

MsZ schvaľuje odkúpenie novovytvoreného pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 1457/7 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 6 m2 oddelený geometrickým plánom č. 83/2017 overený 4.12.2017 

z pozemku parc. č. 1457/3 v k. ú. Svätý Jur (vedený na LV 7537) za kúpnu cenu 2,33 Eur/m2 plus 

náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie: Ide o  majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod budúcou komunikáciou Pezinské 

záhumenice. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo Mgr. Michal Zeliska 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo      

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.2 Odkúpenie časti pozemku parc. č. 646/12 Pezinské záhumenice - Nagyová  

Číslo uznesenia 2018/1-8 

MsZ schvaľuje odkúpenie novovytvoreného pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 646/17 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 25 m2 oddelený geometrickým plánom č. 82/2017 overený 5.12.2017 

z pozemku parc. č. 646/12 v k. ú. Svätý Jur (vedený na LV 777) za kúpnu cenu 2,33 Eur/m2 plus 

náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie: Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod budúcou komunikáciou Pezinské 

záhumenice. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo Mgr. Michal Zeliska 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo      

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.3 Spôsob nakladania s pozemkom parc.č. 435/65 v k.ú. Neštich, predaj - Brejchová  

Číslo uznesenia 2018/1-9 

MsZ navrhuje ponechať cenu na 13,30 €/m2. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 



 

 

Proti: 2 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer 

   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Michal Zeliska     

   Zdržali sa: 

 Marián Fraňo MUDr. Štefan Horváth     

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.3 Spôsob nakladania s pozemkom parc.č. 435/65 v k.ú. Neštich, predaj - Brejchová  

Číslo uznesenia 2018/1-10 

MsZ ruší: 

1/ uznesenie č.6/MsZ-1997, II. Bod 4   

2/ uznesenie č.3/MsZ-2000, III-1/6 z 5.6.2000 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

  Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Marián Grančič  Mgr. Michal Zeliska 

   Proti: 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.3 Spôsob nakladania s pozemkom parc.č. 435/65 v k.ú. Neštich, predaj - Brejchová  

Číslo uznesenia 2018/1-11 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj parc. č. 435/65 o výmere 

50 m2 zastavané plochy a nádvoria (LV 1) v k. ú. Neštich podľa § 9a odst. 8 písm. b/ zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 

majiteľa nehnuteľnosti rekreačnej chaty súp. č. 1861 na pozemku parc. č. 435/65 v k. ú. Neštich za 

kúpnu cenu 25,- Eur/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie: Ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa (nadobúdateľa) vrátane 

plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Marián Grančič  Mgr. Michal Zeliska 



 

 

   Proti: 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.4 Spôsob nakladania s časťou pozemkov parc.č. 83,196/12 Neštich, predaj - Hupka 

Číslo uznesenia 2018/1-12 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj novovytvoreného 

pozemku v k. ú. Neštich parc. č. 83/2 ostatné plochy o výmere 9 m2 oddelený geometrickým plánom č. 

79/2017 overený 27.11.2017 z pozemku parc. č. 83 (vedený na LV1) a parc. č. 196/14 ostatné plochy o 

výmere 41 m2 oddelený geometrickým plánom č. 79/2017 overený 27.11.2017 z pozemku parc. č. 

196/12 (vedený na LV 1) 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 majiteľa nehnuteľnosti 

rodinného domu súp. č. 1529 na pozemku parc. č. 196/5 v k. ú. Neštich za kúpnu cenu 30 Eur/m2 plus 

náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie: Novovytvorené pozemky sú v oplotení, ktoré užíva majiteľ rodinného domu súp. č. 

1529 na pozemku parc. č. 196/5 na základe nájomnej zmluvy.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo Mgr. Michal Zeliska 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo      

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.5 Spôsob nakladania s pozemkom pozemku 4530/60, predaj - Boom auto  

Číslo uznesenia 2018/1-13 

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

Jur evidovaný v KN-C ako parc. č. 4530/60 o výmere 279 m2 vodné plochy (LV 1968) v k. ú. Svätý 

Jur a zriadenie vecného bremena zachovania prietočnosti vodného toku jeho údržby a opráv 

nevyhnutných pre jeho prevádzkovanie 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 majiteľa  

pozemkov parc. č. 4530/29 a parc. č. 4530/30 spoločnosť BOMM AUTO, spoločnosť s. r. o. Na pažiti 

3 Svätý Jur IČO 35 887 371 za kúpnu cenu 25 Eur/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti a zriadením vecného bremena.  

Zdôvodnenie: Ide o podnikateľa so sídlom vo Svätom Jure a o plochu v priamom susedstve  

s pozemkami vo vlastníctve spoločnosti BOMM AUTO, spoločnosť s. r. o. Spoločnosť pozemok chce 

využívať v rozsahu  predmetu činnosti spoločnosti BOMM AUTO, spoločnosť s. r. o. Svätý Jur.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 



 

 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska 

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.6 Predaj časti pozemku 4530/77 Land agency s.r.o.  

Číslo uznesenia 2018/1-14 

MsZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4530/79 vodné plochy o výmere 260 m2   

vytvorený geometrickým plánom č. 05/2018 z pozemku parc. č. 4530/77, 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 a zriadenie vecného bremena zachovania prietočnosti vodného toku 

(melioračný kanál) jeho údržby a opráv nevyhnutných pre prevádzkovanie vodného toku 

nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 4530/79 v k. ú. Svätý Jur, pre majiteľa administratívno- 

prevádzkovej budovy súp. č. 1903 a pozemku parc. č. 4531/5 spoločnosť Land agency s.r.o. Na Pažiti 

1903/9 Svätý Jur, IČO 45 603 421 za kúpnu cenu 25 Eur/m2 plus náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti. 

Zdôvodnenie: Ide o podnikateľa so sídlom vo Svätom Jure a o plochu v priamom susedstve s objektom  

administratívno-prevádzkovej budovy súpisné číslo 1903 a pozemkom parc. č. 4531/5 vo vlastníctve  

spoločnosti Land agency s.r.o. IČO 45603421. Na pozemku parc. č. 4530/79 bude zrealizované 

rozšírenie parkovacích kapacít pre zákazníkov prevádzky autobazáru a ručnej umyvárne. 

Podmienky :  

a) Kupujúci uhradia  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 s mestom Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska 

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 6.7 Zriadenie vecného bremena pre ZD parc. č. 4993   

Číslo uznesenia 2018/1-15 

MsZ schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena na pozemok evidovaný v KN-E ako parc. č. 

4993 zodpovedajúceho právu:  

a) Zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení v rámci stavby „BA Svätý Jur, Staničná, NNK“ 

b) Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;  

c) Vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a 

mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a 

b);  

d) Vecné  bremeno uvedené v  písm. a), vecné bremeno uvedené v písm. b) sa vzťahuje na časť 

zaťaženej nehnuteľnosti parc. č. 4993 v k. ú. Svätý Jur v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne 

č. 57-3/2017 overeným 8.12.2017.  

Vecné bremeno uvedené v  písm. c) sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť. 

e) Vecné bremená sa zriaďuje za jednorazovú odplatu vo výške 24 Eur/m trasy elektrického vedenia 

pre oprávneného Západoslovenskú distribučnú a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 



 

 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo Mgr. Michal Zeliska 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo      

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 6.8 Zriadenie vecného bremena pre Mesto - MK Žabky parc. č. 6183/14   

Číslo uznesenia 2018/1-16 

MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena k pozemku evidovaný v KN-C ako parc. č. 6183/14  

o výmere 913 m2 zodpovedajúceho právu :  

a) Užívania, údržby, opráv, verejnej komunikácie a inžinierskych sietí nevyhnutných pre 

prevádzkovanie tejto verejnej komunikácie. 

b) Uvedené vecné bremeno sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť parc. č. 6183/14 v k. ú. Svätý 

Jur. 

c) Vecne bremeno bude zriadené bezodplatne pre oprávneného Mesto Svätý Jur IČO 00 304 832, 

Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo Mgr. Michal Zeliska 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo      

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 6.9 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc.č. 4753/12, predaj - Ševčík, Ševčíková  

Číslo uznesenia 2018/1-17 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj novovytvoreného 

pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4753/13 trvalé trávne porasty o výmere 77 m2 oddelený  

geometrickým plánom č. 39/2017 overený 20.12.2017 z pozemku parc. č. 4753/12 (vedený na 

LV1968) 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 majiteľa nehnuteľnosti pozemku parc. č. 4752/3 

v k. ú. Svätý Jur za kúpnou cenou 50 Eur/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie: Novovytvorený pozemok je v oplotení, ktoré užíva majiteľ pozemku parc. č. 4752/3 na 

základe nájomnej zmluvy.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 



 

 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo Mgr. Michal Zeliska 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo      

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 6.10 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 6339/20 - Šúr, MUDr. Luknár   

Číslo uznesenia 2018/1-18 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta parc. č. 6339/20 vo výmere 418 m2, 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur 

a katastrálne územie Svätý Jur, druh pozemku: záhrady, LV 1968, na rekreačný účel a to na dobu 

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

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je nájomcom susedného pozemku vo vlastníctve mesta, cez 

tento pozemok je zabezpečený prístup k prenajatej nehnuteľnosti a žiadateľ má záujem sa o uvedený 

pozemok starať a užívať ho. 

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič 

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

   Nehlasovali: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 6.11 Spôsob prenájmu pozemkov parc. č. 6338/38,2 - Šúr, Talapková  

Číslo uznesenia 2018/1-19 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sú evidované v registri „C“  

ako pozemok parc. č. 6338/2 v k. ú. Svätý Jur vo výmere 344 m2 a pozemok parc. č. 6338/38 v k. ú. 

Svätý Jur vo výmere 163 m2, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny 

odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na 

rekreačný účel a to na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,166 €/m2/rok, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka je vlastníčkou chaty stojacej na pozemku parc. č. 

6338/37, časť pozemkov vo vlastníctve mesta tvorí prístup k tejto nehnuteľnosti a žiadateľka má 

záujem pozemky naďalej využívať za tým istým účelom.  

Termín platnosti uznesenia: 30.04.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



 

 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo Mgr. Michal Zeliska 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo      

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 7.1 Zadanie urbanistickej štúdie zóny Pezinské záhumenice  

Číslo uznesenia 2018/1-20 

MsZ schvaľuje Zadanie Urbanistickej štúdie zóny Pezinské záhumenice. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo Mgr. Michal Zeliska 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo      

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

Prof. ThDr. Július Filo  ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


