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Z á p i s n i c a  č. 1 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 31.1.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z á p i s n i c a  č. 1 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 31.1.2017 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Zmena rozpočtu mesta 

6. Nakladanie s majetkom mesta 

7. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

P. primátor požiadal všetkých prítomných, aby povstali a minútou ticha vzdali úctu 

zosnulému občanovi, bývalému poslancovi p. Pajerovi. 

 

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 17,07 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. primátor na úvod privítal poslankyňu BSK p. Tatianu Mikušovú a zároveň navrhol 

presunutie bodu 7.3 Vstup do zduženia „Slovenský dom Centrope“ za bod 3. Interpelácie. 

    

8:0:0 

 

P. Fraňo navrhuje doplnenie bodu 6.10 Zámer prenájmu pozemkov bývalých stavebnín, parc. 

č. 4530/4, 4530/53, 4530/19, k. ú. Svätý Jur, LV 1968 

8:0:0 

 

Schválenie upraveného programu rokovania:   9:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth  8:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

    Prof. ThDr. Július Filo  8:0:0    

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 



 

 

P. Polák uviedol, že kontrola bola zameraná 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 zámery a zmluvy na 

oficiálnom webe mesta ako aj na úradnej tabuli. 

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

V bode interpelácie nikto nevystúpil. 

 

Príloha 7/3 Vstup do zduženia „Slovenský dom Centrope“ 

 

P. primátor informoval, že mesto Svätý Jur v zastúpení primátorom požiadalo o vstup do 

združenia Slovenský dom Centrope z dôvodu čerpania prostriedkov z európskych fondov na 

pokračujúcu rekonštrukciu vinohradníckeho skanzenu a zároveň na prepojenie vinohradnícko-

náučného chodníka so zónou Pálffyho kaštieľ, Scheidlinova záhrada a požiarna zbrojnica. 

Dnes je medzi nami aj poslankyňa BSK a zároveň riaditeľka združenia, ktorá by povedala 

o dome Centrope viac.  

 

P. Mikušová uviedla, že je riaditeľkou združenia Slovenského domu Centrope, predsedom je 

súčasný župan BSK p. Frešo. Združenie Centrope vzniklo okolo roku 2000, združenie chcelo 

prepojiť priestor medzi Viedňou a Bratislavou. V roku 2003 bolo podpísané memorandum 

v Kittsee. Zduženie sa neskôr rozšírilo o Brno, Györ. Združenie si zobralo na starosť rozvoj 

kultúry a cestovného ruchu. Stratégia nám určila opatrenia, z ktorých nám pramení 

budovanie cezhraničných ciest. Takto aj vzniká iniciatíva na vytvorenie projektu odkaz 

šľachtických rodov. Keďže v našom regióne sú Pálffyovci a aj Esterházyovci silným rodom, 

tak sa snažíme pripraviť projekt. A do druhej výzvy zapojiť takých partnerov, ktorí majú taký 

potenciál ako Mesto Svätý Jur. V materiáloch je predložený podrobnejší materiál.  

 

Príloha 6/6 Zámer odpredaja pozemku p. č. 6339/20, 45 - Luknár 

 

P. Luknár prečítal svoje stanovisko a pripomienky k odpredaju nehnuteľnosti v Panónskom 

háji, zmenu klasifikácie osady, ktorá je uvedená ako príloha k zápisnici.  

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok v lokalite Pannónsky háj. Komisie neodporúčajú 

pristúpiť k odpredaju. Mesto navrhuje počkať do schválenia územného plánu.  

 

P. Zeliska sa spýtal, prečo stavebná komisia neodporúča schváliť tento zámer? 

 

P. Gahér odpovedal, že prebehla diskusia, hlasovanie nebolo jednoznačné ale nemôže 

povedať dôvody jednotlivých členov, pretože neboli bližšie špecifikované. V zásade hlavná 

myšlienka je, že sa má dokončiť územný plán a potom môžeme prijať rozhodnutie.  

 

P. Filo sa spýtal, že aký je stav so stavebnými pozemkami, sú vo vlastníctve mesta? 

 

P. primátor odpovedal, že všetky pozemky pod stavbami by mali byť vysporiadané a záhrady 

sú v majetku mesta.  

 

Príloha 6/5 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 6339/1 - Mosný 

 



 

 

P. primátor uviedol, že je to identická situácia, tá istá lokalita ako v predchádzajúcom bode. 

Jedná sa len o jeden pozemok vo výmere 1 054 m2. 

 

K bodu 5. – Zmena rozpočtu mesta 

 

Príloha 5/1 Zmena rozpočtu mesta – Bod integrovanej dopravy 

 

P. primátor: ako už prebehlo na rokovaniach komisií, Mesto Svätý Jur sa rozhodlo uchádzať 

o výzvu s termínom podávania žiadostí 15.3.2017 o vybudovanie bodu integrovanej dopravy 

v lokalite pri stanici. Mesto momentálne pracuje vo veľmi náročných časových podmienkach 

a po súťaži, ktorá spĺňa všetky parametre, ktoré sú udeľované z európskych peňazí, sme 

nútení urobiť zmenu rozpočtu, aby sme mohli vysúťažiť architekta, ktorý bude krytý 

v rozpočte. Tieto výdavky sú stopercentne uznateľným výdavkom, takže ak budeme úspešní 

v žiadosti o grant, tak finančné prostriedky budú následne refundované. Celý projekt by nemal 

presiahnuť 600 000,- €. V materiáloch je aj podrobná štúdia, ktorá bola predložená pri 

žiadosti o stavebné povolenie. 

 

P. Gahér sa spýtal, že koľko bude vo finálnej verzii parkovacích miest? 

 

P. primátor odpovedal, že 62 parkovacích miest? 

 

P. Gahér sa spýtal, či rátame aj s brehom? 

 

P. primátor doplnil, že až pri projektovej dokumentácii uvidíme, koľko by stálo vytvorenie 

parkovacích miest na tomto mieste. Avšak ak by táto časť veľmi predražila projekt, tak 

upustíme od vytvorenia parkovacích miest.  

 

Príloha 5/2 Zmena rozpočtu mesta – finančné operácie 

 

P. primátor uviedol, že schválením rozpočtu mesta vznikla úloha mestskému úradu 

vypracovať návrh zhodnotenia finančných prostriedkov, ktoré máme momentálne na bežných 

účtoch mesta Svätý Jur. K 31.12.2016 sme mali na účtoch cca 8 000 000,- €, preto je potrebné 

tieto finančné prostriedky zhodnotiť. Prebehli rokovania so siedmimi spoločnosťami. Vzišla 

ponuka, ktorá je vysoko konzervatívna a je v dvoch alternatívach. Jedna alternatíva 

predpokladá navýšenie finančných operácií na 3,5 mil., kde zhodnotenie za rok činí 

165993,15 €. Druhá alternatíva je podľa schválenej sumy na 2,5 mil., kde zhodnotenie činí 

97 500,- €. Dovolili sme si navrhnúť zmenu rozpočtu, pretože bol schválený 1,5 mil. nákup 

akcií a podielových fondov. Navrhujeme investovať do dlhopisov a zmeniek, ktoré majú 

datované termíny aj úroky, ktoré sú menej rizikové. 

 

P. Horváth sa spýtal, že keď hovoríme o alternatíve 1, či pri vklade vložených peňazí, ktoré 

by sme tam dali, by sme platili aj nejakú správu? Ak by sme sa rozhodli napríklad po polroku 

odísť, čo by to spravilo s úrokom? 

 

P. primátor odpovedal, že dlhopisy a zmenky sú voľne obchodovateľné papiere, takže my ich 

máme v určitej hodnote. Spoločnosti, ktoré sme vybrali sú na trhu minimálne 20 rokov. Obe 

spoločnosti majú veľkú zábezpeku. V prípade odstúpenia od zmluvy nám spoločnosť vyplatí 

alikvotnú časť peňazí. Vyčíslenie, ktoré sa nachádza v materiáloch je konečné. Žiadne 

poplatky by nemali byť navyše. 

 



 

 

P. Gahér sa spýtal, prečo nevložíme peniaze do banky, aby si to ľudia vedeli lepšie porovnať? 

 

P. primátor odpovedal, že momentálne banky nemajú dostatočne výhodné podmienky. 

 

Príloha 5/3 Zmena rozpočtu mesta – tribúna ŠK 

 

P. primátor skonštatoval, že ako všetci vieme A mužstvo ŠK Svätý Jur hrá druhu ligu. Pri 

vstupe do druhej ligy sa klub zaviazal, že splní passport, ktorý je už stanovený Slovenským 

futbalovým zväzom a z toho vyplývalo okrem iného aj vybudovanie 650 miest na sedenie. 

Vďaka poslancom mesto mohlo vybudovať jednu novú tribúnu pre domácich a jednu pre 

hostí. No ešte stále nám chýba cca 150 miest. Po rokovaniach s komisiou nám bolo povedané, 

že pri nesplnení podmienok nebudú môcť hráči dohrať na svojom ihrisku futbalovú sezónu. 

Museli by sme hľadať iné ihrisko, ktoré by spĺňalo tieto parametre. Zároveň nám urobili 

ústretový krok, že nebudú trvať na 650tich miestach, ale že bude stačiť aj 600 miest. Z toho 

vyplýva jednoduchý návrh tribúny, ktorý by sme do 3.3.2017 postavili a zabezpečili dohratie 

druhej ligy na vlastnom ihrisku. Tribúna bude stáť 12 000 €. 

 

P. Gahér sa spýtal, či to budú peniaze aj na realizáciu alebo len na materiál? Preberieme ju 

potom do majetku mesta? 

 

P. primátor odpovedal, že by to mala byť konečná suma. Tribúnu bude stavať tá istá 

certifikovaná firma ako predtým a následne po vybudovaní bude v majetku mesta. 

 

K bodu 6. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 6/1 Odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Neštich, p. č. 196/8 

 

P. primátor informoval, že na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva sme schválili 

zámer odpredaja nehnuteľnosti. Ide o zastavaný pozemok, ktorý je súčasťou stavby p. 

Achbergerovej. V zásade ide o vysporiadanie pozemku. Kúpna cena je stanovená na 30,-€/m2. 

Komisie odporúčajú schváliť odpredaj. 

 

Príloha 6/2 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 4513/2, 31 – Svätojurská spoločnosť 

s.r.o. 

 

P. primátor: majiteľ nehnuteľnosti takzvaného bieleho domu v areále bývalého 

poľnohospodárskeho družstva, teraz Svätojurská spoločnosť s.r.o., požiadala o odkúpenie 

pozemku pod stavbou a priľahlého pozemku pod stavbou. Mesto Svätý Jur neodporúča predať 

pozemok pred stavbou, pretože mesto má záujem vybudovať spevnenú plochu. Mesto 

odporúča však vysporiadať pozemok pod budovou. Znalecký posudok určil sumu pozemku na 

43,69,-€/m2. Komisie odporučili odpredať pozemok len pod stavbou. Finančná komisia 

súhlasila so stanovenou sumou v posudku, ale stavebná komisia navrhla 50,- €/m2. 

 

P. Gróf: vieme aký má zámer p. Slezáková s touto budovou?  

 

P. primátor odpovedal, že oficiálne nevieme o ničom, čo by tam malo byť. 

 

P. Horváth navrhol neuvádzať cenu prenájmu do zámeru. 

 



 

 

P. primátor odpovedal, že pri zverejnení je potrebné uviesť cenu, ale vieme ju zmeniť pri 

schválení odpredaja. 

 

P. Horváth navrhol cenu prenájmu za 50,-€/m2. 

 

Príloha 6/3 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 4513/2 a 4513/35, 36 - Badinský 

 

P. primátor uviedol, že je to podobný prípad ako v predchádzajúcom bode. Rozdiel je v tom, 

že pozemok sa nachádza v zadnej časti reálu. Na stavbe nie sú vybudované inžinierske siete, 

elektrika je tam natiahnutá svojpomocne a takisto je na túto stavbu platný znalecký posudok, 

ktorý bol plošne urobený na celý areál družstva. Znalecký posudok určil sumu pozemku na 

43,69,-€/m2. 

 

Príloha 6/4 Zámer odpredaja pozemkov p. č. 4531/5, 6, 7 – Land agency s.r.o. 

 

P. primátor: ide o pozemky popri hlavnej ceste pri výjazde so Svätého Jura do Bratislavy, 

ktoré má v nájme autobazár. Majiteľ na týchto pozemkoch najprv v zmysle podmienok 

verejnej obchodnej súťaže a následne nájomnej zmluvy vybudoval najskôr malú polyfunkčnú 

budovu a následne v zmysle všetkých povolení vybudoval aj ručnú auto umyváreň. Nájomca 

má vysúťaženú sumu cca 25,-€/m2 a za dobu trvania nájmu nám v podstate tento pozemok 

zaplatil. Nájomca je úplne bezstarostný. Mesto odporúča vysporiadať tento pozemok.  

 

P. Gróf uviedol, že nájomca zobral pozemok do prenájmu v roku 2013. Prenajímateľ sa 

zaväzuje v zmysle článku 5 nájomnej zmluvy, že je povinný odovzdať nájomcovi predmet 

nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie v zmysle čl. 2 zmluvy. Článok 2 hovorí, že 

sa tam bude prevádzkovať autobazár, auto umyváreň a podobne. Vyčistenie tohto pozemku 

stálo p. Nemčoviča 3 045,- €. Nemôžeme pozerať znalecký posudok, ktorý je vypracovaný na 

areál Na Pažiti. Nie je to susedný pozemok, ale je vzdialený cca 320 m. V roku 2013 na 

danom pozemku neboli žiadne inžinierske siete, ale bola tam len trávnatá plocha. P. 

Nemčovič dal vypracovať aktuálny znalecký posudok č. 17/2017, kde znalec z odboru 

stavebníctva hodnotí nehnuteľnosť na sumu 20,18,-€/m2. V prílohe sa nachádza 

fotodokumentácia pred a po prevzatí pozemku p. Nemčovičom. Máme aj cenovú mapu, ktorá 

určuje v tejto oblasti cenu 25,-€/m2. Za roky 2013 - 2016 nájomca zaplatil mestu sumu vo 

výške 18 752,- €. Navrhuje mu odpredať pozemok za cenu 25,- €/m2. 

 

Príloha 6/7 Zámer odpredaja nebytového priestoru garáže SNP - Mrvová 

 

P. primátor uviedol, že ide o garáž, ktorá nebola vysporiadaná v bytovom dome na ulici SNP. 

Cena odpredaja je stanovená na 5000,- €. 

 

Príloha 6/8 Zámer odkúpenia stavby cykloodpočívadla na parc. č. 6748/1 Biely kríž - 

BSK 

 

P. primátor informoval, že na Bielom kríži na mestskom pozemku vybudoval Bratislavský 

samosprávny kraj v roku 2014 cykloodpočívadlo. Bratislavský samosprávny kraj mesto Svätý 

Jur oslovil s tým, že nám odpočívadlo predá za jedno euro. Avšak na odpočívadle už dvakrát 

ukradli strechu z dreva, ktorá je veľmi drahá. S kúpou odpočívadla sa ale zaväzujeme 

k udržateľnosti projektu, čo je do roku 2019. Mesto odporúča riadiť sa aktuálnou nájomnou 

zmluvou a prebrať odpočívadlo až v roku 2019 po ukončení udržateľnosti projektu.  

 



 

 

Príloha 6/9 Zámer odkúpenia nehnuteľnosti p. č. 288, 289 Bratislavská  

 

P. primátor uviedol, tým že mesto Svätý Jur má záujem komplet zrekonštruovať našu budovu 

a aj priľahlú budovu takzvané účko, ktorá teraz slúži ako sklady. Bola vznesená požiadavka 

o vysporiadanie pozemku, ktorý priamo susedí s týmto objektom. V tejto nehnuteľnosti je 

množstvo vlastníkov a dokonca jeden neznámy, ktorého zastupuje pozemkový fond. 

Uskutočnilo sa aj stretnutie so zástupcami. Predložili nám ponuku, ktorá je súčasťou 

materiálov. Ponuka predpokladá odčlenenie záhradnej časti od celej nehnuteľnosti s tým, že 

sa rozdelí rodinný dom, ktorý je z Bratislavskej ulice. Ten pripadne zrejme vlastníkom. 

Zvyšná časť, teda záhrada bola ponúknutá mestu. Tento materiál predkladáme do 

zastupiteľstva z dôvodu, aby sme vedeli pokračovať v rokovaniach a koľko je mesto ochotné 

ponúknuť za tieto pozemky - záhradu. V návrhu uznesenia je navrhnutá suma, ktorá vyplýva 

z cenovej mapy na 70,- €/m2.  

 

Príloha 6/10 Zámer prenájmu pozemkov bývalých stavebnín, parc. č. 4530/4, 4530/53, 

4530/19, k. ú. Svätý Jur, LV 1968 

 

P. primátor: ide o priestor bývalých stavebnín, ktorého časť sme dali do prenájmu súčasnému 

nájomcovi. Druhú časť nám v zmysle dohôd uvoľnil. Zostala tam časť nehnuteľnosti stavenej 

haly, ktorú sme postúpili exekútorovi na vypratanie v zmysle platného rozhodnutia krajského 

súdu. Táto časť bude čoskoro vysporiadaná, teda vyprataná a mesto Svätý Jur zrejme pristúpi 

k forme nakladania s týmto pozemkami. V návrhu na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže je 

6,- €/m2. Navrhuje zmeniť sumu na 5,- €/m2. 

 

K bodu 7. – Rôzne 

 

Príloha 7/1 Štatút knižnice 

 

P. primátor uviedol, že mesto Svätý Jur na konci roka schválením rozpočtu prevzalo na seba 

správu mestskej knižnice a dodatočne budeme schvaľovať jej štatút. Dúfame, že bude 

fungovať naďalej a aj napredovať. Chceli by sme ju vylepšiť. 

 

P. Fiamová uviedla, že boli viaceré pripomienky z komisií. Zapracovali sme všetky okrem 

jednej a to od p. Zelisku v §4 v bode 3 ponecháme na rozhodnutí poslancov. V súčasnosti je 

navrhnuté, že „Mestské zastupiteľstvo môže ustanoviť svoj poradný orgán pre činnosť 

knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia mesta, ktorí môžu svojimi 

názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.“ Toto samostatne nevylučuje, 

že knižničnou radou bude kultúrna komisia.  

 

P. Zeliska: súhlasí s formuláciou bodu. 

 

P. Gahér si myslí, že nie je v poriadku, keď hovoríme, že konštituujeme poradný orgán to 

neznamená, že sa tam hovorí akým spôsobom tam budú ľudia schvaľovaní. Formulácia, že 

môžu byť obyvatelia môže byť ktokoľvek, takže takto to nie je dobré.   

 

P. Zeliska navrhuje zmenu takto: § 4 bod 3 Poradným orgánom pre činnosť knižnice je 

komisia pre kultúru, šport, a podnikanie. 

 

 

Príloha 7/2 Zásady odmeňovania sobášiacich  



 

 

  

P. primátor informoval, že už sa viac krát stalo, že v jeden sobášny deň bolo viacero sobášov, 

tak navrhujeme úpravu zameniť odmenu za sobášny deň za odmenu za sobášny obrad.  

 

P. Gahér sa spýtal, čo je iný obrad? 

 

P. Hranická reagovala, že máme aj uvítania dieťaťa do života a musíme myslieť aj na civilné 

obrady – pohreby.  

 

Príloha 7/4 Voľba člena predstavenstva I. Svätojurská a.s. 

 

P. primátor informoval, že p. Macháček sa vzdal funkcie člena predstavenstva z osobných 

dôvodov, preto je potrebné schváliť nového člena. 

 

P. Filo navrhuje p. Michala Stanovského. 

 

Ukončenie rokovania:  19,10 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 31.1.2017 

 

Číslo hlasovania: 0 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania   

Číslo uznesenia 2017/1-1 

MsZ schvaľuje doplnenie bodu do programu rokovania MsZ „Zámer prenájmu pozemku 

bývalých stavebnín“. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Ing. Bohumil Pajer 

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania   

Číslo uznesenia 2017/1-2 

MsZ schvaľuje celý program rokovania. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2017/1-3 

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

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer       

 

 



 

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2017/1-4 

MsZ schvaľuje za návrhovú komisiu – Mgr. Andrea Hranická, Prof. ThDr. Július Filo 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení   

Číslo uznesenia 2017/1-5 

MsZ schvaľuje kontrolu plnenia uznesení. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 7.3 Vstup do združenia „Slovenský dom Centrope“  

Číslo uznesenia 2017/1-6 

MsZ schvaľuje členstvo mesta Svätý Jur v združení „Slovenský dom Centrope“ 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Marián Fraňo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth 

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 7.3 Vstup do združenia „Slovenský dom Centrope“  

Číslo uznesenia 2017/1-7 

MsZ poveruje primátora mesta Svätý Jur Ing. Šimona Gaburu zastupovaním mesta v združení 

Slovenský dom Centrope. 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Mgr. Monika Číková Marián Fraňo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth 

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.6 Zámer odpredaja pozemku p. č. 6339/20, 45 - Luknár  

NESCHVÁLENÉ  UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2017/1-8   

MsZ schvaľuje zámer odpredaja previesť pozemok v k. ú. Svätý Jur zapísané na LV 8053 parcela 

registra „C“ pozemok parc. č. 6339/20 o výmere 418 m2 záhrady, parc. č. 6339/45 o výmere 1509 m2 

záhrady  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 to pre nájomcu uvedených pozemkov. 

Odôvodnenie: Jedná sa o pozemok, dlhodobo v prenájme žiadateľa. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 1 

Zdržali sa: 9 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Proti: 

JUDr. Ján Gróf       

   Zdržali sa: 

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

 Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.5 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 6339/1 - Mosný  

NESCHVÁLENÉ  UZNESENIE  

Číslo uznesenia 2017/1-9  

MsZ schvaľuje zámer odpredaja časti pozemku v k. ú. Svätý Jur zapísané na LV 8053 parcela 

registra „E“ pozemok parc. č. 6339/1 trvalé trávnaté porasty, v registre „C“ vedený ako pozemok parc. 

č. 6339/16 o výmere 1054 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 a to pre majiteľov  

budovy súp. č. 1157 - chata. 

Odôvodnenie: Jedná sa o priľahlú plochu dlhodobo v prenájme majiteľmi objektu chaty a časť 

pozemku  svojim umiestnením a využitím je priamo určený na výkon vlastníckych práv ku stavbe 

vrátane prístupu.  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 2 

Zdržali sa: 8 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

    



 

 

Proti: 

 Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf     

   Zdržali sa: 

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

MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 5.1 Zmena rozpočtu mesta - Bod integrovanej dopravy  

Číslo uznesenia 2017/1-10 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2017 : 

povolenie prekročenia a viazanie bežných  výdavkov  

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

04.5.1 637005 11.1 41 Bod integrovanej dopravy – služby 

externého manažmentu projektu 
2.700,- 

 

povolenie prekročenia a viazania kapitálových výdavkov 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

04.5.1 716 11.2 46 PD bod integrovanej dopravy 14.100,- 

 
povolenie prekročenia a viazania finančných operácií:   
funkčná 

klasifikácia položka  
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja názov návrh rozpočtu  

  454002  46 Prevod z ostatných fondov obce 14.100,- 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Marián Fraňo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth 

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 5.2 Zmena rozpočtu mesta - finančné operácie  

Číslo uznesenia 2017/1-11 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2017   

 

položka  
Kód 

zdroja 
názov 

Schválený 

rozpočet 
Zmena 

rozpočtu 
Upravený 

rozpočet 

814001 46 Účasť na majetku inej PO 1 500 000 -1 500 000 0 

819001 46 Nákup dlhových CP  (zmenky, dlhopisu) 1 000 000 2 500 000 3 500 000 

454002 46 Prevod z ostatných fondov obce 4 784 500 1 000 000 5 784 500 
 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 5.2 Zmena rozpočtu mesta - finančné operácie   

Číslo uznesenia 2017/1-12 

MsZ schvaľuje obstaranie: 

a: zmenku vo výške 1.000.000 € na 1 rok v IaD Investments s úrokom 3.5 % p.a. 

b: dlhopisu PPH III vo výške 1.500.000 € s dobou splatnosti 11.5.2018 s úrokom 4.5% p.a 

c. zmenky J&T Private Equity B.V. vo výške 1.000.000 € na 1 rok s úrokom 4.5 %  p.a. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 5.3 Zmena rozpočtu mesta - tribúna ŠK   

Číslo uznesenia 2017/1-13 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2017 : 

• povolenie prekročenia a viazania bežných výdavkov 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

08.1.0 717001 AE 

04 
10.2 46 Tribúna na futbalový štadión ŠK  12.500,- 

 

• povolenie prekročenia a viazania finančných operácií:   
funkčná 

klasifikácia položka  
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja názov návrh rozpočtu  

  454002  46 Prevod z ostatných fondov obce 12.500,- 

 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska       

   Proti: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.1 Odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Neštich, p. č. 196/8  

Číslo uznesenia 2017/1-14 

MsZ schvaľuje predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Neštich parc. č. 196/8, 

ostatné plochy o výmere 38 m2 zapísaného na LV č.1 postupom podľa ust. § 9a ods.8 písm. b) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa pre spoluvlastníka rodinného domu zapísaného na LV č. 50 a to Máriu Achbergerovú bytom 

Malokarpatská 7, Svätý Jur v podiele 1/1 z celku za kúpnu cenu 30 Eur /m2 pozemku s podmienkami: 

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 všetky záväzky s mestom Svätý Jur. 

Odôvodnenie: Jedná sa o plochu, ktorá je zastavaná stavbou rodinného domu súp. č. 597, drobnou 

stavbou a priľahlá plocha je pozemkom susediacim so stavbou kupujúceho (rodinný dom súp. č. 597). 

Pozemok  svojou polohou  a využitím  je priamo určený na výkon vlastníckych práv ku stavbe 

rodinného domu a tvorí jeden ucelený pozemok rodinný dom s dvorom. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Marián Fraňo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth 

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.2 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 4513/2, 31- Svätojurská spoločnosť s.r.o.  

Číslo uznesenia 2017/1-15 

MsZ schvaľuje kúpnu cenu 50,- €/m2. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 



 

 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Mgr. Andrea Hranická       

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 6.2 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 4513/2, 31- Svätojurská spoločnosť s.r.o.  

Číslo uznesenia 2017/1-16 

MsZ schvaľuje zámer predaja majetku Mesta Svätý Jur postupom podľa §9a  odst.8 písm. b/  

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa  a to pozemok v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4513/31 o výmere 278 m2 zastavané plochy 

a nádvoria za kúpnu cenu 50,00 Eur/m2 pozemku.  

Odôvodnenie: Pozemok je zastavaný stavbou administratívnej budovy súp. č. 404, ktorú vlastní 

Svätojurská spoločnosť s.r.o., Horné predmestie 212/8, Svätý Jur IČO 00 190 454 (LV2454). Pozemok  

svojou polohou a využitím je priamo určený na výkon  vlastníckych práv ku stavbe administratívnej 

budovy súp. č. 404. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 1 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

 Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

   Proti: 

JUDr. Ján Gróf       

   Zdržali sa: 

Mgr. Andrea Hranická       

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 6.2 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 4513/2, 31- Svätojurská spoločnosť s.r.o.  

NESCHVÁLENÉ  UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2017/1-17   

MsZ schvaľuje zámer predaja majetku Mesta Svätý Jur postupom podľa §9a odst.8 písm. e/ zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa  a to časť pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4513/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere do 

500 m2 za kúpnu cenu 43,69 Eur/m2 pozemku.  

Odôvodnenie: Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok susediaci s objektom 

súp. č. 404. Na časti pozemku sa nachádzajú podzemné objekty určené na výkon vlastníckych práv ku  

stavbe administratívnej budovy súp. č. 404 vo vlastníctve žiadateľa. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 9 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Proti: 



 

 

Mgr. Monika Číková  Marián Fraňo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo       

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 6.3 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 4513/2 a 4513/35,36 - Badinský  

Číslo uznesenia 2017/1-18 

MsZ schvaľuje zámer odpredaja pozemkov v k. ú. Svätý Jur zapísané na LV 1968, parcele registra 

„C“ parc. č. 4513/35 o výmere 178 m2 zastavané plochy a nádvoria (LV 1968), parc. č. 4513/36 

o výmere 45 m2 zastavané plochy a nádvoria podľa §9a odst. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre majiteľov  

budovy skladu súp. č. 1870, budovy garáže súp. č. 1881za kúpnu cenu 43,69 Eur plus náklady spojené 

s prevodom nehnuteľností. 

Odôvodnenie: Jedná sa o pozemky zastavané stavbami súp. č. 1870 a 1881 a o priľahlú plochu, ktorá  

svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s objektom budovy.      

    Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Marián Fraňo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth 

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 6.3 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 4513/2 a 4513/35,36 - Badinský   

Číslo uznesenia 2017/1-19 

MsZ schvaľuje zámer odpredaja časti pozemku v k. ú. Svätý Jur zapísaného na LV 1968, parcele 

registra „C“  parc. č. 4513/2 o výmere do 50 m2 zastavané plochy a nádvoria postupom podľa §9a 

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

hodného osobitného zreteľa a to pre majiteľov budovy skladu  súp. č. 1870, budovy garáže súp. č. 

1881 za kúpnu cenu 43,69 Eur plus náklady spojené s prevodom nehnuteľností. 

     Odôvodnenie: Jedná sa o pozemky susediace so stavbami súp. č. 1870 a 1881 a o priľahlú plochu. 

         Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Marián Fraňo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth 

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     



 

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 6.4 Zámer odpredaja pozemkov p. č. 4531/5, 6, 7 - Land agency s.r.o. – 

Číslo uznesenia 2017/1-20 

MsZ schvaľuje sumu odpredaja vo výške  25,- € / m2 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer   

   Proti: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

   Zdržali sa: 

MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 6.4 Zámer odpredaja pozemkov p. č. 4531/5, 6, 7 - Land agency s.r.o.  

Číslo uznesenia 2017/1-21 

MsZ schvaľuje zámer odpredaja pozemkov v k. ú. Svätý Jur zapísané na LV 1968, parcele registra 

„C“ a to parc. č. 4531/5 ostatné plochy o výmere 116 m2, parc. č. 4531/6 ostatné plochy o výmere 

13m2, parc. č. 4531/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2 postupom  podľa §9a odst. 8 písm. 

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

osobitného zreteľa a to pre majiteľa objektu administratívno-prevádzkovej budovy so súpisným číslom 

1903 za kúpnu cenu 25,- Eur/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľností. 

Odôvodnenie: Jedná sa o pozemok zastavaný časťou objektu administratívno-prevádzkovej budovy 

súpisné číslo 1903 a o priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

s objektom budovy súp. č. 454 na pozemku parc. č. 4531/7. Pozemok  svojou polohou a využitím je  

priamo určený na výkon vlastníckych  práv ku stavbe a tvorí jeden ucelený pozemok s prevádzkou. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 3 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer   

   Proti: 

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

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 6.7 Zámer odpredaja nebytového priestoru garáže SNP - Mrvová  

Číslo uznesenia 2017/1-22 

MsZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľností v k. ú. Svätý Jur nebytového priestoru - garáže č.3 v 

suteréne bytového domu súp. č. 944 na pozemku parc. č. 4792/6, podiel na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške podielu 2000/56830 



 

 

postupom podľa §9a odst.8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa  a to pre majiteľku bytu č. 4 v bytovom dome súp. č. 

944 za kúpnu cenu 5000 Eur plus náklady spojené s prevodom nehnuteľností.   

Odôvodnenie: Jedná sa o garáž v bytovom dome, v ktorom žiadateľka vlastní byt a garáž užíva na 

základe nájomnej zmluvy. Garáž bola už v minulosti pridelená k bytu č.4, ktorého vlastníčkou je 

žiadateľka. Ku garáži prislúcha aj podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 

spoluvlastnícky podiel k pozemku. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

 Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická Mgr. Michal Zeliska 

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 6.8 Zámer odkúpenia stavby cykloodpočívadla na parc. č. 6748/1 Biely Kríž - BSK   

Číslo uznesenia 2017/1-23 

MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností cykloodpočívadla zrealizovaného BSK v roku 2014 v k. ú. 

Svätý Jur na časti pozemku parc. č. 6748/1 za kúpnu cenu vo výške 1 Eur. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 5 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

 Marián Fraňo       

   Proti: 

Mgr. Monika Číková Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická   

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 6.9 Zámer odkúpenia nehnuteľnosti p. č. 288, 289 Bratislavská   

Číslo uznesenia 2017/1-24 

MsZ schvaľuje zámer  odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Svätý Jur pozemky parc. č. 288 záhrady 

o výmere 784 m2, časť pozemku parc. č. 289 zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 m2 za kúpnu 

cenu vo výške 90 eur/m2 za účelom scelenia pozemkov mesta získať ucelený prejazd z Ul. 

Bratislavská k technickému zázemiu MsÚ a vysporiadanie pozemku využívaného ako prístup 

k technickému zázemiu MsÚ vo Svätom Jure dobudovanie zelene.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



 

 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 6.10 Zámer prenájmu pozemkov bývalých stavebnín, p. č. 4530/4, 53, 19 k. ú. Svätý 

Jur, LV 1968  

Číslo uznesenia 2017/1-25 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov parc. č. 4530/4 o výmere 779 m2, zastavané plochy a 

nádvoria, k. ú. Svätý Jur, LV 1968, parc. č. 4530/19 o výmere 1.042 m2, trvalé trávnaté porasty, k. ú. 

Svätý Jur , LV 1968, parc. č. 4530/53 o výmere 157 m2, trvalé trávnaté porasty, k. ú. Svätý Jur, LV 

1968, na dobu neurčitú za nájomné minimálne vo výške 6 €/m2/rok, formou obchodnej verejnej 

súťaže.  

Termín platnosti uznesenia do: 31. 12. 2017 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 7.1 Štatút knižnice 

Číslo uznesenia 2017/1-26 

MsZ schvaľuje zmenu § 4 bod 3 Poradným orgánom pre činnosť knižnice je komisia pre kultúru, 

šport, a podnikanie. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska       

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 7.1 Štatút knižnice 

Číslo uznesenia 2017/1-27 

MsZ schvaľuje Štatút knižnice mesta Svätý Jur so schválenou pripomienkou. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



 

 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 7.2 Zásady odmeňovania sobášiacich 

Číslo uznesenia 2017/1-28 

MsZ schvaľuje Dodatok č. 1 ktorým sa menia Zásady odmeňovania poslancov mestského 

zastupiteľstva a volených orgánov Mesta Svätý Jur. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 7.4  Voľba člena predstavenstva I. Svätojurská a.s.  

Číslo uznesenia 2017/1-29 

MsZ volí Ing. Michala Stanovského za člena predstavenstva v I. Svätojurská a.s., Na pažiti 4E, Svätý 

Jur, IČO 31437567.  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


