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Z á p i s n i c a  č. 2 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 14.3.2017 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

6. Zmena rozpočtu mesta 

7. Nakladanie s majetkom mesta 

8. 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 17,15 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie upraveného programu rokovania:   10:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

MUDr. Štefan Horváth  10:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

    JUDr. Ján Gróf   10:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

V bode interpelácie nikto nevystúpil. 

 

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 5. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

 

Príloha 5/1 VZN o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách  

 

P. primátor uviedol, že na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva sme prijali všeobecne 

záväzné nariadenie mesta o parkovaní. Ako sa toto všeobecne záväzné nariadenie začalo 

zavádzať do praxe vznikol v podstate problém v tom, že toto všeobecne záväzné nariadenie 

nedosiahlo primárny záujem mesta, a to z verejných priestranstiev dostať autá, ktoré nám tam 

nepatria. Ide najme o firemné autá a dodávky väčšie aj menšie. Preto navrhujeme doplnenie a  

upravenie všeobecne záväzného nariadenia v bode č. 1, a to tak, že doplníme písmeno f) 

„vozidlá kategórie N1, ktorých maximálna výška vozidla je vyššia ako 2 000 mm“. Toto by 

malo zachytiť už všetky dodávkové vozidlá, ktorým sme vytvorili priestor na parkovanie 

v miestnej historickej časti Nešticha takzvaná otočka alebo v priemyselnej zóne, kde 

prirodzene tieto vozidlá patria. Zároveň meníme v čl. 6 ods. 3 číslo zákona z 233/2001 na 

79/2015.   

 

P. Gróf uviedol, že podľa sociálnej komisie a aj jeho tento doplňujúci bod je predčasný, 

pretože sme sa ešte nevysporiadali s písmenom e) daného odseku a článku, kde sa píše, že 

vozidlá, kde jazdná súprava presahuje 5,5 m nesmú parkovať na verejných priestranstvách. 

A teraz sa púšťame aj do ďalšej kategórie výšky vozidla nad 2 m. V danom prípade keby sme 

teda chceli, tak komisia navrhla vymedziť to na jadro Svätého Jura a to na ulice: Prostredná, 

Bratislavská, Pezinská, Dr. Kautza a Felcánová. Toto považujeme za postačujúce.  

 

P. primátor zareagoval, že sme sa chceli vyhnúť tomu, aby vozidlá, ktoré parkujú teraz na 

spomenutých uliciach sa jednoducho presťahovali na druhé ulice. Cieľom je fixne určiť 

priestory, kde by mohli parkovať. Čo sa týka dlhých súprav, časť z nich sme vyriešili 

a predpokladá sa, že ďalšiu časť vyriešime prvým dňom pokutovania, pretože doteraz sme iba 

upozorňovali. Mestská polícia má ešte týždeň upozorňovať a potom už aj pokutovať. 

Filozofia fungovania mestskej polície je taká, že najskôr občanov dvakrát až trikrát 

upozorníme a až následne ich budeme pokutovať. Zostali nám približne 4 dodávky, ktoré 

potrebujeme doriešiť. Zvyšné sme presťahovali do areálu I. Svätojurskej spoločnosti, kde sú 

podmienky nadštandardné, čo sa týka ponuky služieb. 

 

P. Filo sa spýtal, že niektoré automobily, konkrétne autobusy, môžu parkovať na vyhradených 

miestach určeným dopravným značením, kde sú vyhradené tieto miesta? 

 

P. primátor odpovedal, že toto miesto je určené za dolný kostolom, ale je veľmi nešťastne 

určené, pretože autobus má problém sa vytočiť z tohto miesta. Avšak plánujeme v spolupráci 

s Pállfyho kaštieľ vybudovať dve parkovacie miesta pre autobusy pri kaštieli z hornej strany. 

Ďalšie parkovacie miesta by mohli vzniknúť na stanici. 

 

P. Filo sa spýtal, či sa dá takéto miesto rezervovať už teraz? 

 

P. primátor odpovedal, že v I. Svätojurskej a.s. sa bude dať parkovať a aj Slovak lines tam 

bude parkovať svoje autobusy. V areáli je aj kamerový systém, čiže autobusy budú pod 

dohľadom. 

 

P. Gahér uviedol, že je dobré mať zakomponované aj špecifikácie pre tie autá, ktoré tu ešte 

parkujú, aby sme mali možnosť na Prostrednej ulici ich poslať preč. Je za to, aby sa 

navrhovaná textácia nemenila.  



 

 

 

P. primátor uviedol, že práve preto je tento návrh takto postavený, aby sme sa prípadne za dva 

mesiace nemuseli k tomu vracať. Ako spomenul p. Gahér tiež nepredpokladá, že zo dňa na 

deň zmiznú všetky dodávky, ale budeme mať vytvorený nástroj na ich odstránenie.  

 

Návrhová komisia navrhuje: do čl. 2 ods. 3 VZN: doplniť bod f) v znení „vozidlá kategórie 

N1 parkujúce na uliciach Prostredná, Bratislavská, Dr. Kautza a Pezinská, ktorých maximálna 

výška vozidla presahuje 2000 mm.“ 

 

P. kontrolór pripomenul, že by bolo vhodné vynechať v názve v čl. 3 prívlastok „motorových 

vozidiel“ má za to, aby sa to týkalo všetkých vozidiel, hlavne rôznych prípojných vozidiel. 

Aby nám nevznikalo to, že prípojných vozidiel sa to týkať nebude.  

 

P. primátor podotkol, že p. kontrolór nemôže navrhovať zmeny. 

 

P. Gahér navrhuje zmenu názvu v čl. 3 ako pripomenul hlavný kontrolór. 

 

Návrhová komisia navrhuje zmenu v názve čl. 3 vynechať slovo „motorových“. 
 

K bodu 6. – Zmena rozpočtu mesta  

 

Príloha 6/1 Zmena rozpočtu mesta – havária kúrenia MŠ Felcánova 

 

P. primátor informoval, že zima bola silnejšia a v materskej škôlke Felcánova sme prišli 

bohužiaľ do situácie, že v určitých častiach materskej škôlky sme mali len 10 stupňov, čo sme 

museli operatívne riešiť. Vyriešilo sa to najskôr čerpadlom, čo nestačilo a napokon sme 

pridali kotol. Haváriu nám promptne odstránil p. Ivan Bordáč v priebehu štyroch dní. 

Odstránenie havárie nás stálo 1 500,- €. 

 

Príloha 6/2 Zmena rozpočtu mesta – parkovacie miesta ul. Bratislavská 

 

P. primátor uviedol, že svojho času mesto vypracovalo tri štúdie riešenia parkovania na 

Bratislavskej ulici, kde postupným rokovaním týchto štúdií vznikla požiadavka na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na najekonomickejšiu verziu. Táto projektová 

dokumentácia je vypracovaná a pripravená na realizáciu a suma je stanovená na 31 249,50,- €. 

Táto suma môže byť vyššia alebo aj nižšia, pretože je to suma výkaz výmer z projektu. 

Vytvoríme 32 parkovacích miest na pravej strane, keď ideme zospodu ulice. Parkovacie 

miesta by sme vytvorili zatrávňovacími tvárnicami. Ľavú stranu po hotel Maxim máme 

vyriešenú. Schválené máme aj zrušenie chodníka od hotela Maxim až po studňu. Oficiálne 

dopravný inžinier z Policajného zboru zrušil chodník a zvislým značením je tam označené 

parkovanie. Vodorovné značenie sme neoznačovali z dôvodu, že by mohlo prísť k poníženiu 

reálnych parkovacích miest.  

 

Príloha 6/3 Zmena rozpočtu mesta – prenájom pozemku mesta od ŽSR 

 

P. primátor uviedol, že ide o zmenu rozpočtu prenájmu pozemkov mesta od železníc SR, kde 

sme pôvodne mali iba zmenu rozpočtu na nájomnú zmluvu, ale aj v rámci projektu 

a podávania žiadosti budeme musieť dokladovať schválené uznesenie, preto sa chceme 

vyhnúť nedostatkom. V prvej časti budeme odsúhlasovať o navýšenie prenájmu pozemku 

a druhom uznesení budeme schvaľovať prenájom pozemku od železníc SR. 



 

 

 

K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 7/1 Odpredaj časti pozemku p. č. 4513/2 a pozemku p. č. 4513/35, 36 Badinský 

 

P. primátor uviedol, že na poslednom mestskom zastupiteľstve sme schvaľovali zámer 

prenájmu pozemkov pod stavbami a v okolí stavieb bývalého areálu poľnohospodárskeho 

družstva. V súčasnosti je to areál I. Svätojurskej a.s. V návrhu materiálu sú 4 uznesenia 

z dôvodu, že sme schvaľovali predbežný návrh, ktorý nevychádzal z konkrétnych 

geometrických plánov a teda aj výmery na pozemky boli nástrelové. Preto ako mesto 

navrhujeme najskôr zrušiť uznesenie, ktoré bolo prijaté 31.1.2017 a následne dvojstupňovo 

schváliť zámer a aj odpredaj týchto pozemkov. Pozemky sa nachádzajú v zadnej časti areálu. 

 

P. Pajer navrhuje zníženie ceny na 27,- € z dôvodu, že tam nikdy nebudú inžinierske siete. 

 

P. Gahér uviedol, že túto cenu sme považovali za referenčnú a budeme sa od nej odrážať aj 

v iných prípadoch. Čo sa týka osobitného zreteľa to je otázne, že to nejde do obchodnej 

verejnej súťaže, tak to neznamená, že suma musí byť znížená. Funkčne je to naviazané na ten 

celok, ktorý už p. Badinský má, takže je rozumné mu to predať. Avšak cenu nemusíme meniť 

a je aj podľa cenovej mapy. 

 

P. primátor podotkol, že v prípade osobitého zreteľa na schválenie je potrebná trojpätinová 

väčšina všetkých poslancov práve z dôvodu, že na cenu je možné prihliadať subjektívne. 

Cenová mapa vychádza zo znaleckého posudku. 

 

Návrhová komisia navrhuje upraviť kúpnu cenu zo 43,69 €/m2 na 27,- €/m2 vo všetkých 

návrhoch. 

 

Príloha 7/2 Odpredaj pozemkov p. č. 4531/5, 6, 7 Land agancy s.r.o.  

  

P. primátor informoval, že na rokovaní mestského zastupiteľstva 31.1.2017 bol schválený 

zámer odpredaja pozemku na výjazde zo Svätého Jura, kde sa nachádza autobazár, ktorý nám 

riadne platí za nájom a riadne si plní dohody a zmluvy. Majiteľ požiadal o odkúpenie tohto 

pozemku. Ako zástupca mesta sa stotožňuje z vyjadrením mestskej rady, kde nám spoločnosť 

Land agancy ponúkla za odpredaj 27,- €/m2. Na poslednom rokovaní mestského 

zastupiteľstva však schválilo zníženie ceny 25,- €/m2, a preto vás žiada, aby sme túto cenu 

prehodnotili minimálne na cenu 27,- €/m2, ktorú nám reálne Land agancy ponúka.  

 

P. Zeliska sa spýtal, že z čoho vychádza suma 27,- €/m2, keď kúsok ďalej sme schvaľovali 

pozemok za vyššiu sumu? 

 

P. primátor odpovedal, že z pohľadu mesta navrhujeme sumu prehodnotiť, aj na poslednom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva sme navrhovali minimálne sumu 27,- €/m2.  

 

P. Gróf spresnil, že suma 27,- € od Land agancy bola nástrelová, pretože ešte nemali v ruke 

znalecký posudok. Znalecký posudok určil sumu za pozemok 20,18,- €/m2. Čo sa týka 

pozemku za 43,69,- € je diametrálne odlišný, čo vysvetlil už na predchádzajúcom 

zastupiteľstve. 

 



 

 

P. Gahér si myslí, že tento pozemok je veľmi výhodný, je pri ceste, na vykonávanú činnosť je 

to najlepší pozemok; to znamená, že nie je vôbec horší ako v areáli bývalého družstva. Si 

nemyslí, že suma by mohla byť stanovená aj na 43,69,- €. 

 

Prestávka: 5 minút. 

 

Príloha 7/3 Odpredaj nebytového priestoru garáže SNP 944 vrátane pozemku, Mrvová 

 

P. primátor informoval, že na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva sme odsúhlasili 

zámer odpredaja garáže na ulici SNP. Garáž odpredávame za 5 000,- € plus náklady spojené 

s prevodom nehnuteľnosti. Už sme takto jednu garáž odpredali. 

 

Príloha 7/4 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 196/12,9, v k. ú. Neštich 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok pod horným cintorínom, kde tento odpredaj je súčasťou 

vysporiadania pozemkov v tejto lokalite. V nakreslenom náčrte je vidieť, že bude potrebné 

vyhotoviť geometrický plán, aby následne mohlo prísť aj k odpredaju. Zámer slúži na to, aby 

záujemkyňa videla, že mesto má záujem o odpredaj. Mesto už v tejto lokalite vysporiadalo 

dva pozemky. 

 

P. Gahér odporúča, tak ako sa dohodli na stavebnej komisii zrušiť staré uznesenia. 

 

P. primátor doplnil, že v návrhu uznesenia je navrhnuté zrušenie starého uznesenia. 

 

K bodu 8. – Rôzne 

 

Príloha 8/1 IROP – uznesenie o spolufinancovaní projektu 

 

P. primátor uviedol, že uznesenie je formulované presne podľa požiadaviek výzvy 

o nenávratný príspevok a bude priložené ako jedna z povinných príloh k žiadosti, ktorú 

podávame už zajtra. Spolufinancovanie je navýšené do výšky 35 000,- €. Mesto za 2,5 

mesiaca urobilo všetko čo mohlo, aby sme boli úspešní vo vytvorení prestupného dopravného 

terminálu. 

 

Príloha 8/2 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2016 

 

P. Polák informoval, že toto vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za obdobie júl – 

december 2016 bolo spracované k 1.3.2017 podľa stanoveného zákona. Vyhodnotenie plánu 

kontrolnej činnosti bolo predložené mestskej rade, ktorá odporučila schválenie. V závere 

správy je uvedené, že plán kontrolnej činnosti je splnený všetky správy z vykonaných kontrol 

sú riadne archivované aj v kancelárii hlavného kontrolóra a v archíve došlej pošty mestského 

úradu. Za obdobie júl – december 2016 nebolo pri vykonaných kontrolách zistené zo strany 

zamestnancov mestského úradu porušenie platných zákonov SR.   

 

Príloha 8/3 Správa o činnosti mestskej polície 

 

P. primátor informoval, že mestská polícia predložila správu o činnosti za január, február 

a zároveň aj za celý rok. 

 



 

 

P. Gajdúšek uviedol, že predložená správa je od vzniku polície a to od 1.3.2016 – 31.12.2016. 

Taktiež v krátkosti informoval o činnosti mestskej polície. 

 

P. Gahér je rád, že mestská polícia funguje, pretože bez nich by dnes schválené všeobecne 

záväzné nariadenie nemohlo prísť do platnosti. Spýtal sa ako je to s vrakmi? 

 

P. Gajdúšek odpovedal, že vraky sú, ale je viac vozidiel, ktoré dlhodobo stoja na mieste. S p. 

Orlickým, zamestnancom cestného hospodárstva, na MsÚ riešia tieto vozidlá. 

 

Príloha 8/4 Tombola 

 

P. primátor informoval, že ak chceme usporiadať tombolu na Svätojurských hodoch, tak je 

potrebné schváliť výšku hernej istiny.  

 

 

P. Gahér: každý kto ide autom do mesta z Bratislavy, tak naľavo vidí skleník - dom. Vieme, 

že je stavba postavená na čierno bez povolenia, ruší výzor. Čo robíme preto, aby sme dosiahli 

právny stav veci?  

 

P. primátor reagoval, že prechádza konanie o dodatočnom povolení stavby, ale vieme, že 

stavba je v rozpore s územným plánom a konanie by malo skončiť odstránením stavby. Mesto 

už vydalo rozhodnutie o odstránení stavby. Čakáme už len na rozhodnutie kraja. 

 

 

P. Pajer si všimol, že sú označené cesty, ktoré sa asi idú asfaltovať. Pri niektorých uliciach by 

navrhol vymeniť celý koberec, pretože sú v dezolátnom stave. Prečo bola počas vianočných 

sviatkov v zbernom dvore osoba s prívesným vozíkom, keď bol zberný dvor zatvorený? Prečo 

výruby a orezy stromov, ktoré mali byť vykonané, neboli a naopak prečo sa vyrúbalo, orezalo 

to, čo bolo dobré? Prečo sa rozhoduje od stola alebo o tom nerozhoduje spôsobilá osoba? 

Nerozmýšľa mesto o zaškolení alebo prijať záhradníka, ktorý tomu rozumie? 

 

P. primátor reagoval, že každoročne použijeme 20 000,- € na asfaltovanie a teraz prebieha 

prvé asfaltovanie po zime. Najjednoduchšie by bolo vyasfaltovať celý, Jur ale to žiaľ nie je 

možné. Celá sa bude asfaltovať Partizánska ulica, kde sa pripravuje projektová dokumentácia. 

Označený je celý Jur, už sme značnú časť aj urobili.  

P. primátor ďalej povedal, že do zberného dvora mal de facto prístup každý, kto mal v areáli 

prenajatý priestor alebo zaparkované auto, pretože dostal ovládač od brány a mal 24 hodinový 

prístup do areálu. Takže sa vedel dostať do areálu. Od januára sme to zmenili a po skončení 

stránkových hodín je uzamknutý. 

Do výrubov, či orezov vždy zasahuje majiteľ. Ak je žiadateľom mesto, tak výrub povoľuje 

Pezinok. Stromy, ktoré zasahujú do elektrického vedenia, musíme orezať kvôli bezpečnosti, 

čo nám napríklad na Mierovej ulici aj nariadili.  

 

 

P. Hranická sa opýtala, či sa bude opravovať cesta aj pri čističke odpadových vôd ako je 

cyklotrasa? 

 

P. primátor odpovedal, že sa tam pôjdu pozrieť kompetentné osoby.  



 

 

P. Dočolomanský by nadviazal na p. Pajera a čerešne na Novej Pezinskej, kde sa dve 

občianky obávali pri veternom počasí, že spadne, a preto bol aj vyrezaný. Upozornil na 

cyklistov, ktorí jazdia veľmi rýchlo a zároveň požiadal mestskú políciu, aby ich upozornili. 

 

P. Fraňo uviedol, že ho oslovil p. Pechar, ktorý by mal záujem o prenájom druhej časti 

stavebnín. Lenže bol schválený zámer prenájmu stavebnín aj s priľahlou zelenou plochou, tak 

by chcel dať do pozornosti ako by sme mohli vyriešiť situáciu. 

 

P. primátor uviedol, že je schválené platné uznesenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, 

ktorú sme však ešte nevyhlásili. Je prísľub p. Pechara st., že odstráni halu a následne na to 

vieme vyhlásiť súťaž prenájmu pozemku. 

Informoval o nadchádzajúcich podujatiach v meste: 8.4. budú u nás opäť veteráni, 21. – 23.4. 

budú prebiehať Svätojurské hody, 28. – 30.4. bude prebiehať MTB Škoda cyklo maratón, 12. 

– 14.5. budú prebiehať tri podujatia: Stretnutie mládeže, Kráľovský rizling, Míľa pre mamu.    

 

 

 

Ukončenie rokovania:  19,11 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  

 

 

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 14.3.2017 

 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania   

Číslo uznesenia 2017/2-1 

MsZ schvaľuje celý program rokovania. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2017/2-2 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – Ing. P. Dočolomanský PhD., MUDr. Š. Horváth. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2017/2-3 

MsZ schvaľuje za návrhovú komisiu – Mgr. Andrea Hranická, MUDr. Ján Gróf. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    



 

 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení   

Číslo uznesenia 2017/2-4 

MsZ schvaľuje kontrolu plnenia uznesení. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 5.1 VZN o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách - zmena len mimo  

Číslo uznesenia 2017/2-5 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ navrhuje zmenu čl. 2 ods. 3 VZN: doplniť bod f) v znení „vozidlá kategórie N1 parkujúce na 

uliciach Prostredná, Bratislavská, Dr. Kautza a Pezinská, ktorých maximálna výška vozidla presahuje 

2000 mm.“ 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 6 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 5.1 VZN o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách 

Číslo uznesenia 2017/2-6 

MsZ navrhuje v názve čl. 3 vynechať slovo „motorových“. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

  Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 



 

 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 5.1 VZN o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách 

Číslo uznesenia 2017/2-7 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 1/2017 o podmienkach parkovania 

na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách mesta Svätý Jur s prijatým pozmeňujúcim 

návrhom. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

JUDr. Ján Gróf       

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu mesta - havária kúrenia MŠ Felcánová 

Číslo uznesenia 2017/2- 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2017 - navýšenie bežných výdavkov:  

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov zmena v €  

09.1.1.1 635006 9.2 41 Údržba budov a objektov +1.500,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.2 Zmena rozpočtu mesta - parkovacie miesta ul. Bratislavská 

Číslo uznesenia 2017/2-9 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu  Mesta Svätý Jur na rok 2017 – presun kapitálových výdavkov:  

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov zmena v €  

04.5.1 
717001 

AN 24 
11.2 46 

Rekonštrukcia ul. Pezinské 

záhumenice 
-35.000,- 

04.5.1 717001 11.2 46 Spevnené plochy +35.000,- 



 

 

AN 26 Bratislavská ulica 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.3 Zmena rozpočtu mesta - prenájom pozemku mestom od ŽSR   

Číslo uznesenia 2017/2-10 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2017 – navýšenie bežných výdavkov:  

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód zdroja názov zmena v €  

04.5.1 636001 11.2 41 Nájom pozemkov +1.100,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.3 Zmena rozpočtu mesta - prenájom pozemku mestom od ŽSR  

Číslo uznesenia 2017/2-11 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov od  ŽSR IČO 31364501 mestom Svätý Jur na dobu určitú do 

31.12.2025 pozemkov: 

• Časť pozemku parc. Č. 4980/18 o výmere 669 m2 

• Časť pozemku parc. Č. 4980/19 o výmere 144 m2 

• Časť pozemku parc. Č. 4980/31 o výmere 327 m2 

• Časť pozemku parc. Č. 4980/33 o výmere 119 m2 

• Pozemok  parc. Č. 4980/34 o výmere 3188 m2 

• Časť pozemku parc. Č. 4980/35 o výmere 4 m2 

• Časť pozemku parc. Č. 4980/36 o výmere 495 m2 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 



 

 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.1 Odpredaj časti pozemku p. č. 4513/2 a pozemku p. č. 4513/35,36, Badinský 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2017/2-12 

MsZ navrhuje upraviť kúpnu cenu zo 43,69 €/m2 na 27,-€/m2 vo všetkých návrhoch. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 5 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer       

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 7.1.1 Odpredaj časti pozemku p. č. 4513/2 a pozemku p. č. 4513/35,36, Badinský   

Číslo uznesenia 2017/2-13 

MsZ ruší uznesenie č. 2017/1-19 z 31.1.2017  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   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. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska      

   Zdržali sa: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.1 Odpredaj časti pozemku p. č. 4513/2 a pozemku p .č. 4513/35,36, Badinský 

Číslo uznesenia 2017/2-14 

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

Svätý Jur zapísaného na LV 1968, parcela registra „C“ parc. č. 4513/2 zastavané plochy a nádvoria, 

identifikovaný GP 11/2017 ako parc. č. 4513/106 o výmere 136 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. 

Zdôvodnenie: Jedná sa o priľahlú plochu ku stavbám skladu súp. č. 1870 a garáže súp. č. 1881, ktorá 

svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok ku stavbám umiestneným na pozemkoch 

parc. č. 4513/35 a parc. č. 4513/36 v k. ú. Svätý Jur.  

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

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

      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. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska      

   Zdržali sa: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.1 Odpredaj časti pozemku p. č. 4513/2 a pozemku p. č. 4513/35,36, Badinský   

Číslo uznesenia 2017/2-15 

MsZ schvaľuje predaj časti pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Svätý Jur LV 1968  

parc. č. 4513/2 zastavané plochy a nádvoria, identifikovanú GP 11/2017 ako parc. č. 4513/106 

o výmere 136 m2 zastavané plochy a nádvoria 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 

vlastníkov budov skladu súp. č. 1870, garáže súp. č. 1881 zapísaných na LV č. 9419 a to Štefan 

Badinský a manželka  Martina Badinská obaja bytom Kollárova 18 Svätý Jur v podiele 1/1 z celku  za 

kúpnu cenu 43,69 Eur /m2 pozemku s podmienkami : 

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. 

Zdôvodnenie : 

Jedná sa o priľahlú plochu ku stavbám skladu súp. č. 1870 a garáže súp. č.1881, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok ku stavbám umiestneným na pozemkoch parc. č.  

4513/35 a parc. č. 4513/36 v k. ú. Svätý Jur.  

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

a garáže  a  tvorí jeden ucelený pozemok ku týmto stavbám.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 



 

 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.1 Odpredaj časti pozemku p. č. 4513/2 a pozemku p. č. 4513/35,36, Badinský  

Číslo uznesenia 2017/2-16 

MsZ schvaľuje predaj pozemkov v k. ú. Svätý Jur zapísaných na LV 1968, parcele registra „C“ parc. 

č. 4513/35 o výmere 178 m2 zastavané plochy a nádvoria, 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 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre vlastníkov budov skladu súp. č. 1870, 

garáže súp. č. 1881 zapísaných na LV č. 9419 a to Štefan Badinský a manželka Martina Badinská 

obaja bytom Kollárova 18 Svätý Jur v podiele 1/1 z celku za kúpnu cenu 43,69 Eur/m2 pozemku s 

podmienkami : 

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. 

Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky zastavané stavbami súp. č. 1870 a 1881 a využitím tvoria  

neoddeliteľný celok s objektami budov.      

Pozemky svojou polohou a využitím sú priamo určené na výkon vlastníckych práv ku stavbám   

skladu a garáže a tvoria jeden ucelený pozemok ku týmto stavbám.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 10 

      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. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska      

   Zdržali sa: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 7.2 Odpredaj pozemkov parc. č. 4531/5,6,7, Land agency s.r.o. 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2017/2-17 

MsZ navrhuje upraviť v návrhu uznesenia kúpnu cenu na 43,69 €/m2. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 2 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof.PhDr.František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska 

   Proti: 

JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická     



 

 

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič Ing. Bohumil Pajer 

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 7.2 Odpredaj pozemkov parc. č. 4531/5,6,7, Land agency s.r.o. 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2017/2-18 

MsZ schvaľuje predaj 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 13 m2, 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 spoločnosti Land agency s.r.o. Chorvátska 1503/162A Šenkvice IČO 45 603 421 za kúpnu 

cenu  27,- Eur/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky zastavané časťou objektu administratívno-prevádzkovej budovy 

súpisné číslo 1903 vo vlastníctve spoločnosti Land agency s.r.o a o priľahlú plochu, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s objektom budovy súp. č. 1903 umiestnenej na 

pozemku parc. č. 4531/7 v k. ú. Svätý Jur. Pozemky svojou polohou  a využitím sú priamo určené na  

výkon  vlastníckych  práv  ku  stavbe a tvoria  jeden ucelený pozemok s prevádzkou. 

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: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer     

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická   

   Nehlasovali: 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 7.2 Odpredaj pozemkov parc. č. 4531/5,6,7, Land agency s.r.o. - 28,-/m2 

Číslo uznesenia 2017/2-19 

MsZ navrhuje úpravu ceny na 28,- €/m2. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 



 

 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

   Proti: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 7.2 Odpredaj pozemkov parc. č. 4531/5,6,7, Land agency s.r.o.  

Číslo uznesenia 2017/2-20 

MsZ schvaľuje predaj 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 13 m2, 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 spoločnosti Land agency s.r.o. Chorvátska 1503/162A Šenkvice IČO 45 603 421 za kúpnu 

cenu  28,- Eur/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky zastavané časťou objektu administratívno-prevádzkovej budovy 

súpisné číslo 1903 vo vlastníctve spoločnosti Land agency s.r.o a o priľahlú plochu, ktorá  svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s objektom budovy súp. č. 1903 umiestnenej na 

pozemku parc. č. 4531/7 v k. ú. Svätý Jur. Pozemky svojou polohou a využitím sú priamo určené na  

výkon vlastníckych práv ku stavbe a tvoria jeden ucelený pozemok s prevádzkou. 

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: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

   Proti: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 7.3 Odpredaj nebytového priestoru garáže SNP 944 vrátane pozemku, Mrvová  

Číslo uznesenia 2017/2-21 

MsZ schvaľuje predaj nehnuteľností v k. ú. Svätý Jur zapísané na LV 3369, nebytový priestor - 

garáž 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre majiteľku bytu č. 4 v bytovom 

dome súp. č. 944 Mgr. Gabrielu Mrvovú bytom SNP 35 Svätý Jur za kúpnu cenu 5000,- Eur plus 

náklady spojené s prevodom nehnuteľností. 



 

 

Zdôvodnenie: 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. 

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 všetky záväzky s mestom Svätý Jur 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

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. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 7.4 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 196/12,9, v k. ú. Neštich 

Číslo uznesenia 2017/2-22 

MsZ ruší uznesenie č. 2/MsZ-2001 , II-2/5 z 9.4.2001 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 7.4 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 196/12,9, v k. ú. Neštich 

Číslo uznesenia 2017/2-23 

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

zapísaný na LV 1, parcela registra „C“ parc. č. 196/9 o výmere 40 m2 ostatné plochy, 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 majiteľku budovy rodinného domu súp. č. 707 na pozemkoch 

parc. č. 88/2 a 89 v k. ú. Neštich, za kúpnu cenu 30,00 Eur plus náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností. 

Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok zastavaný stavbou a priľahlý k objektu rodinného domu so súp. č. 

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

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 7.4 Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 196/12,9, v k. ú. Neštich  

Číslo uznesenia 2017/2-24 

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

Neštich zapísaného na LV 1, parcela registra „C“ parc. č. 196/12 o výmere do 11 m2 ostatné plochy 

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 majiteľku budovy rodinného domu súp.č. 707 

na pozemkoch parc. č. 88/2 a 89, za kúpnu cenu 30,00 Eur plus náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností. 

Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok zastavaný stavbou a priľahlý k objektu rodinného domu zo súp. 

č.707. Pozemok svojou polohou a využitím  je priamo určený na výkon vlastníckych práv ku stavbe.   

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 8.1 IROP - uznesenie o spolufinancovaní projektu  

Číslo uznesenia 2017/2-25 

MsZ schvaľuje  

• Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Prestupný dopravný terminál Svätý Jur 

realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC-121-2016-12“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 

• Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

• Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 35.000,- €, 

• Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



 

 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 8.2 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2016  

Číslo uznesenia 2017/2-26 

MsZ berie na vedomie Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur 

za obdobie júl – december 2016. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 8.3 Správa o činnosti mestskej polície  

Číslo uznesenia 2017/2-27 

MsZ berie na vedomie správu o činnosti MsP. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

  Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 8.4 Tombola  

Číslo uznesenia 2017/2-28 

MsZ schvaľuje usporiadanie tomboly dňa 23.4.2017 počas Svätojurských hodov 2017 s hernou 

istinou, ktorá neprekročí sumu na úrovni 1.500.- €. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



 

 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Grančič   Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


