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Z á p i s n i c a  č. 2 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 20.3.2018 

 

 

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. Zmeny 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 17,03 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie upraveného programu rokovania:   10:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: Marián Grančič  

Mgr. Monika Číková    10:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

Návrhová komisia:   

    Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  

Mgr. Andrea Hranická  10:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. Federla uviedol, že zastupuje obyvateľov ulice Pri štadióne. V pondelok doručili petíciu 

s nesúhlasom vybudovania chodníka medzi záhradkami a panelákmi. Nesúhlasia z dôvodov, 

že zóna sa využíva na detské hry, z estetického hľadiska, v blízkosti bytového domu č. 16 je 

plynové vedenie, o čom stavebníci boli informovaní. Od roku 2016 nie je v rozpočte nikde 

uvedený návrh vybudovania chodníka a ani v zápisniciach z mestských zastupiteľstiev to 

nebolo prerokované. Ako bude chodník financovaný? Kto rozhodol o vybudovaní? Prečo sa 

nerokovalo o iných návrhoch? 

 

P. primátor odpovedal, že chodník sa financuje ako každý rok z položky chodníky 

a rekonštrukcie, kde je 20 000,- €. Mesto primárne vyberá, ktoré chodníky bude 

rekonštruovať alebo vybuduje na novo. Okrem iného z tejto položky bol vybudovaný chodník 

smerom na lokalitu Kačačnice. Chodník sme zakomponovali do plánov z dôvodu, že spojíme 

len jedným kolíznym bodom spodnú časť katastrálneho územia, kde by sa mohli pohybovať 



 

 

deti bez rizika stretu s autom. Ľudia sa tadiaľto pohybujú, čoho je dôkazom aj vychodená 

cestička. Či to bude pôsobiť esteticky zle, je relatívne, pretože chodník by mal byť zapustený, 

čo znamená, že bude v úrovni trávnika. Bude podobný ako je už jestvujúci v oddychovej 

zóne. Snažíme sa zvýšiť komfort ľudom, ktorí prechádzajú cez túto časť a zároveň zabezpečili 

ľuďom prechod zo stanice. Chodník nie je rovný, pretože sa vyhýbame stromom. Najbližšie 

k bytovkám bude chodník 2,7 m. Do plynového potrubia nebudeme zasahovať, keďže je 

uložené minimálne 0,5 m a my kopeme do hĺbky 0,2 m. Návrh bol prerokovaný v stavebnej 

komisii a na podnet člena stavebnej komisie si mesto osvojilo tento návrh a začalo ho 

následne aj realizovať.  

 

P. Hruškovicová zopakovala, že p. primátor povedal, že ide o komfort tých, ktorí tadiaľ 

prechádzajú. My sme prišli ale z dôvodu toho, aby sme sa postarali o komfort ľudí, ktorí tam 

bývajú. Preto si myslí, že by sa rozhodnutie o výstavbe malo ešte raz prerokovať. Je to jedno z 

mála miest, kde je ešte zachovaná príroda. Nemajú nič proti tomu, že ľudia tadiaľ 

prechádzajú, je vidno, že si už vyšliapali chodníček. Vybudovanie betónového dvojmetrového 

chodníka je necitlivé zasiahnutie do prírody. Pokiaľ rodičia nebudú dávať pozor na svoje deti 

tento chodník im nepomôže. Spriechodnením sa zvýši ruch, a tým nám vytvoria nevhodné 

bývanie. Mladí ľudia budú vytvárať neporiadok. Bude sa mesto celoročne starať o čistotu, 

odhŕňanie snehu v zime? Je zásadne proti dvojmetrovému betónovému chodníku. 

 

P. primátor reagoval, že chceme vytvárať bezkolízne body, preto chceme aj vybudovať tento 

chodník. Vybudovaním sme chceli prepojiť chodníky až na stanicu a vytvoriť tým komfort 

presunu. Rozmer dva metre vznikol preto, aby sme mohli v zime chodník odhrnúť pomocou 

traktoríka. Minimálne by sme ho vedeli zúžiť na 1,5 m. Nemôžeme ľuďom zakazovať 

stretávať sa na verejnom priestranstve napr. mladým ľudom. V pláne je dobudovať popri 

chodníku jemné vkusné osvetlenie a v dvoch bodoch bude možno umiestnený stôl z dvoma 

lavicami. 

 

P. Hruškovicová, keď hovoríte o odhŕňaní snehu, nie ste dôkladný, túto zimu pred ich vchod 

auto priviezlo sneh a nechalo ho tam, nezaujímalo ho ako budú vychádzať ľudia z bytovky.  

 

P. Pajer uviedol, že keď riešime kolízne body, tak ľudia idúci zo stanice majú omnoho viac 

kolíznych bodov, ako keď si skracujú cestu domov cez ihrisko, cez zeleň. Napríklad na ul. 

Kozmonautov nie je vôbec chodník, tam môže chodcov zraziť auto. Prečo dovolíme parkovať 

autám na ul. Šúrskej na chodníku? To, že niekto si vyšliape chodník v zeleni a my mu 

následne na to vybudujeme chodník, tak isto by sme mali spraviť chodník ľuďom, čo chodia 

na Žabky, na ul. Staničnej. Mali by sme chodníky vybudovať najprv tam, kde chodí gro ľudí. 

Radšej by sme mali urobiť chodník popod záhradky.  

 

P. primátor reagoval, že na Staničnej ulici sa vybudoval chodník, ktorý sa križuje z jednej 

strany na druhú. Plánovaný chodník pôjde pozdĺž od prašného ihriska okolo Garage pubu 

pozdĺž spodnej strany vedľa vjazdu do skladov, kde premávka je skoro nulová. Toto je 

vyriešenie pre gro ľudí, ktorí idú na stanicu a vracajú sa poobede späť. Na uliciach Pri 

štadióne je akútny nedostatok parkovacích miest, to je pravda. Dúfame, že toto sa vyrieši 

všeobecne záväzným nariadením o parkovaní.  

 

P. Gahér uviedol, že bod sa zmenil z interpelácie na diskusiu. Ak je potrebné môžeme zvolať 

verejné prerokovanie. Ani p. poslanec Pajer nemôže zneužívať tento bod na diskusiu, kladenie 

otázok. Občania sú prítomní, nech vystúpia, v krátkosti nás oboznámia s problémom, ale nie, 

aby sa bod zneužíval na diskusiu.  

 



 

 

P. Hruškovicová si značila, koľko prejde za jeden deň ľudí cez chodník. Výsledkom bolo, že 

ich prešlo len päť. Preto si myslí, že je zbytočné, aby sa vybudoval tento chodník. 

Vybudovanie chodníka je mrhanie financií. Ako sama tvrdí, nie je Jurankou od narodenia, ale 

žije tu už 50 rokov. Keď sem prišla, ľudia jej povedali, čo sa staráš, ty nie si Juranka. Oblasť 

Kačačnice je z dvoch tretín nie Juranov, až keď tu budú žiť 50 rokov, nech si stanovujú 

podmienky, čo chcú. 

 

P. primátor dodal, že nie je správne selektovať ľudí.  

 

P. Pajer reagoval, že nezneužíva bod na diskusiu len ho zaráža, že využívanie zelene sa 

neprerokovalo na vinohradníckej komisii, ale len na stavebnej.  

 

P. primátor uviedol, že v komisiách sú ľudia, ktorí radia poslancom, ktorých si poslanci 

zvolili.  

 

P. Šišoláková uviedla, že keď z jednej strany ulice Pri štadióne je hluk, tak si vedia ísť 

oddýchnuť na druhú stranu. No ak tam dáte chodník, svetlá, tak tam budú kričať ľudia 

a neoddýchnu si obyvatelia nikde. Budete pokračovať v budovaní chodníka, aj keď sme prišli 

na rokovanie so žiadosťou, že chodník nechceme? 

 

P. primátor odpovedal, že dnes sa rozhodne, či budeme pokračovať. Prihliadame na názor 

občanov, ale v zastupiteľstve je jedenásť zástupcov, ktorých si zvolilo celé mesto. Oni majú 

pravo štyri roky rozhodovať.  

 

P. Thierová uviedla, že pravidelne cestuje vlakom a ľudia chodievajú popri garážach, 

a potom naprostred cesty ulicou Pri štadióne, pretože chodníky nie sú použiteľné. Radšej keby 

sa opravili jestvujúce chodníky.  

 

P. Hruškovicová prosí poslancov, aby si dobre premysleli ako rozhodnú. 

 

P. Gahér požiadal, aby bod interpelácie bol vedený ako má byť a nie je zneužívaný na 

diskusiu.  

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že táto kontrola bola iba na prijaté platné uznesenia MsZ. Uznesenia, ktoré 

už sú splnené od predchádzajúcej kontroly plnenia uznesení alebo stratili platnosť prípadne 

účinnosť , 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.  

 

Príloha 4/2 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2017 

 

Bez pripomienok. 

 

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

 

Príloha 5/1 VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 



 

 

 

P. primátor uviedol, že navrhuje úpravu VZN z dôvodu zmeny zákona o umiestnení 

volebných plagátov na verejných priestranstvách. Zároveň nás vyzval aj Okresný úrad 

v Pezinku na aktualizáciu VZN, nakoľko bolo v rozpore s platným zákonom. Doručené 

pripomienky od komisií boli zapracované v predloženom návrhu na schválenie. 

 

Príloha 5/2VZN o dotáciách mesta Svätý Jur 

 

P. primátor uviedol, že toto nariadenie zavádza nový pojem, a to individuálne dotácie. Čo 

znamená, že pri podaní žiadosti bude celoročne možné ich vyplatenie. Príspevky v hodnote do 

200,- € má možnosť rozhodnúť primátor od 201,- do 500,- € bude mať kompetenciu 

rozhodovať mestská rada. V podstate dáme do súladu bežné veci a pri žiadostiach pri rôznych 

kultúrnych akciách budeme môcť finančne pomôcť. Rozpočet to nijako neohrozí, pretože už 

je suma na dotácie schválená. V čl. 5 odst. 6 dopĺňame v druhom riadku za slová „pričom 

výška“ individuálnej. 

 

Príloha 5/3 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

 

P. primátor uviedol, že VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva bolo 

doplnené o pojem verejného priestranstva a jeho osobitného užívania. Znenie osobitné 

užívanie je stanovené v zákone, preto sme to zakomponovali do všeobecne záväzného 

nariadenia. Jedna z pripomienok, ktorá bola doručená z komisie územného rozvoja, kde 

stanovisko komisie k § 5 Základ dane znie: „Základom dane za užívanie verejného 

priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 jednotlivo  t.j. nie v súčte.“ 

Vychádzali sme priamo zo zákona č. 582/2004, kde je to v podstate odcitované. Z toho 

dôvodu sme sa nestotožnili s pripomienkou a dokonca je aj v rozpore so zákonom. V prípade 

zapracovania pripomienky by mohlo byť všeobecne záväzné nariadenie napadnuté 

prokurátorom a následne aj zrušené.   

 

Príloha 5/4 VZN o rozkopávkových prácach 

 

P. primátor uviedol, že VZN o vykonávaní rozkopávkových prác na území  mesta Svätý Jur je 

doplnené predovšetkým o časť, ktorá určuje výšku pokút za nedodržanie tohto VZN. Všetky 

doručené pripomienky boli zapracované, ktoré boli z komisie územného rozvoja.  

 

Príloha 5/5 VZN o podmienkach parkovania 

 

P. primátor uviedol, že VZN bolo doplnené o pojem dlhodobé parkovanie. Pod týmto pojmom 

sa rozumie dlhodobé parkovanie vozidla aj trvalé parkovanie vozidla na tom istom mieste. Na 

takéto parkovanie sa vzťahuje daň za osobitné užívanie verejného priestranstva, tak ako je 

tomu v § 4, ods. 6 VZN č. 5/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

následne to bude uvedené aj v novom VZN. Pripomienky komisie územného rozvoja boli 

akceptované a aj zapracované. Všetky komisie súhlasia so schválením VZN. 

 

P. Zeliska sa spýtal, že ako je definované trvalé parkovanie? Čo sa pod trvalým parkovaním 

rozumie? Rozumieme pod tým 2 – 3 hodiny?  

 

P. Fiamová odpovedala, že pod trvalým parkovaním sa rozumie miesto, ktoré je označené 

nejakou dopravnou značkou, takže obvykle je to vyhradené parkovisko pre ZŤP na konkrétne 

auto alebo je to vyhradené parkovisko pre platiaceho daňovníka. Keď sa zavedie v meste 



 

 

parkovacia politika, budú parkovacie miesta označené dopravnou značkou, ktorá bude 

schválená. Toto sa považuje za trvalé parkovanie.  

 

P. Zeliska sa spýtal, či to je niekde takto definované v zákone? 

 

P. Fiamová odpovedala, že žiaľ nie je to nikde takto definované v zákone, ale v okolitých 

mestách a obciach sa to takto používa. Žiaľ zákony nie sú dokonalé, tak ako aj zákon 

o obecnom zriadení z roku 1990, ktorý až teraz definuje, čo je verejné priestranstvo. 

 

Príloha 5/6 VZN o jednorazových sociálnych príspevkoch 

 

P. primátor uviedol, že mesto navrhuje zmenu VZN z dôvodu zmeny zákona č. 417/2013 Z. z. 

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Ale hlavne z dôvodu, 

že sme neprehodnocovali sociálne dávky, ktoré poskytujeme od v roku 2005.  Je najvyšší čas 

na prehodnotenie aj na návrh komisie sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku. Dopad na 

rozpočet to nebude mať takmer žiadny.  

 

K bodu 6. – Zmeny rozpočtu mesta  

 

Príloha 6/1 Zmena rozpočtu – dotácia zberný dvor 

 

P. primátor uviedol, že I. Svätojurská a.s. prevádzkuje zberný dvor a na základe podpísanej 

zmluvy potrebujeme technicky zmeniť položku likvidácia odpadov – zberný dvor na dotácia 

mesta I. Svätojurská a.s. – zberný dvor. Suma zostáva nezmenená. 

 

Príloha 6/2 Zmena rozpočtu – finančné operácie zábezpeky 

 

P. primátor uviedol, že zmena rozpočtu je z dôvodu, že sme mali neuzavreté verejné 

obstarávanie na prelome rokov. Vo väčšine obstarávaní je potrebné, aby bola zložená 

zábezpeka. Neúspešným žiadateľom budeme zábezpeku vracať.   

 

Príloha 6/3 Cenné papiere 

  

P. primátor uviedol, že mesto v minulom roku prvý krát zhodnocovalo finančné prostriedky 

inak ako na termínovanom vklade. A to nákupom dvoch zmeniek a jedného dlhopisu. 

Investície sa nám vrátili, za nákup zmeniek nám bolo vyplatených 2 mil. € a zhodnotenie 

spolu 80 tisíc €. Za dlhopis zhodnotenie vyšlo na 60 tisíc € a vráti sa aj vložená investícia. 

Mesto navrhuje pokračovať rovnakým spôsobom iba by sme nenakupovali dlhopis, pretože 

viazanosť by bola na 5 rokov. Spoločnosti, ktoré vydávajú dlhopisy garantujú odkúpenie 

v akomkoľvek momente za zostatkovú sumu a istinu ale žiaľ Národná banka toto nedovoľuje 

garantovať, je to iba na ústnej dohode. Mali sme tri ponuky: 

1) Ponuka IAD investments, kde predložili návrh nakladania so sumou nad 2.500.000,-  

a to formou nákupu zmenky s zhodnotením 4,3 % p.a. Spoločnosť IAD podporila 

v roku 2017 Svätojurský futbal nákupom kompletnej výstroje pre dve ženské družstvá 

v hodnote 5.500 Eur. Rovnako v prípade investície potvrdilo záujem podporiť mestom 

vybraný subjekt – projekt. 

2) Ponuku od J&T banky predložili ponuku na dva produkty J&T Private Equity je 

zmenkový program J&T Banky s výnosom 4,2 % pri vklade nad 1,000,000,-. J&T 

zároveň prisľúbilo podporu Svätojurských hodov, tak ako aj po minulé roky, vo výške 

0,3 % výšky investície. 



 

 

3) Ponuka Privat banky (Penta) na Korporátne zmenky s výnosom 3,7 % pri vklade nad 

100.000,- €. Ďalšia konkrétna podpora zo strany Privat banky sľúbená nebola. 

Momentálne sú peniaze uložené v J&T banke. 

 

K bodu 7. –Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 7/1 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 5084/15 – predaj BENCONT 

Property s.r.o. 

 

P. primátor uviedol, že spoločnosť chce investovať a vybudovať poslednú polyfunkciu 

v Kačačniciach, na ktoré je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Do vydania stavebného 

povolenia potrebuje nadobudnúť právnych vzťah k pozemku, ktorý je predmetom tohto bodu. 

Pod právnym vzťahom rozumieme napríklad nájom. Tento pozemok sa po vybudovaní vráti 

do majetku mesta, pretože z neho bude vychádzať komunikácia. Ak tento pozemok 

odpredáme, tak nám firma vybuduje cestu. Komisia územného rozvoja odporúča prenájom, 

komisia finančného riadenia neodporúča odpredaj. 

 

P. Gahér si myslí, že najlepšie bude, keď im to prenajmeme.  

 

P. primátor doplnil, že pri včerajšom stretnutí s predstaviteľom firmy, že predaj je navrhnutý 

z toho dôvodu, že budú prekladať aj eklektické káble. Ak by bol schválený prenájom, bude 

potrebné vytvoriť zmluvu až troch strán. Ak by to bolo v ich majetku, vznikla by jednoduchá 

zmluva o vecnom bremene. 

 

Príloha 7/2 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 4530/67 – predaj Mičko 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza medzi odpredaným pozemkom 

firme Land agency a Shell pumpou. Ide o otvorený potok, ktorým má záujem odkúpiť, ktorý 

má v súčasnosti v majetku obchod s kameňmi. Mesto v celej dĺžke riešilo pozemky 

odpredajom žiadateľom susedných pozemkov a tento pozemok je posledný, ktorý nie je 

odpredaný. Všetky komisie súhlasili s odpredajom aj mestská rada.  

 

Príloha 7/3 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 290/1 – predaj, Hrušovský  

 

P. primátor uviedol, že na mesto bola doručená žiadosť od manželov Hrušovských 

o dokúpenie časti pozemku. Ide o pozemok za mestským úrad pri vstupe do materskej škôlky 

Bratislavská. O tento pozemok sa starajú a užívajú. Mesto veľmi neodporúča odpredaj 

z dôvodu vstupu do materskej škôlky a s nedefinovaným využitím po prípadnom predaji. 

Všetky komisie tiež neodporúčajú predaj.  

 

Príloha 7/4 Žiadosť o prevzatie komunikácie vetva „B“(ul. J. Cubínka) - Martinák, s.r.o. 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o odovzdanie novovytvorenej ulice, ktorú 

staviteľ dostaval, mala by byť aj po kolaudácii. Staviteľ má záujem ju odovzdať do správy 

mesta. Komisie aj mestská rada odporúčajú schváliť prevzatie komunikácie do správy mesta. 

 

P. Pajer reagoval, či by nebolo lepšie počkať, pretože po nej nejazdilo ešte veľa áut a až 

neskôr ju prebrať do majetku.  

 

P. primátor odpovedal, že komunikácia bola riadne skolaudovaná a štandardne vybudovaná ak 

by sa však niečo vyskytlo, tak budeme na to reagovať. 



 

 

 

Príloha 7/5 Odovzdanie kanalizácie DN 300 Ul. Polkoráby do správy BVS a.s.   

 

P. primátor uviedol, že časť kanalizácie na ulici Zuby a Polkoráby vybudoval majiteľ 

v zmysle predtým podpísanej zmluvy. A teraz je potrebné previesť túto kanalizáciu do 

majetku BVS. 

 

Príloha 7/6 Žiadosť o zníženie nájomného v záhradkárskej oblasti „Pri štadióne“ 

 

P. primátor uviedol, že mesto je majiteľom časti záhrad na ulici Pri štadióne, presnejšie za 

bytovými domami. Nájomcovia doručili na mesto žiadosť o zníženie nájomného. Výška 

nájomného bola schválená 24.06.2014 za nájomné 0,40 €/m2/rok. Za najväčšiu záhradu sa 

platí cca 70,- €/rok, ktorá je vo výmere 175 m2. Finančná, stavebná komisia a aj mestská rada 

neodporúčajú zníženie nájomného na požadovanú sumu na 0,07 €/m2/rok. Pred zvyšovaním 

platili sumu 0,33 €/m2/rok. 

 

P. Gróf doplnil, že áno platili 0,33 €/m2/rok, ale už vtedy žiadali o zníženie. Podotkol, že 

záhradky boli vybudované a zušľachtené svojpomocne členmi záhradkárskeho zväzu na 

vlastné náklady. Na mieste záhradiek sa mala nachádzať močarina a sutina z okolitých 

bytoviek a toto všetko si vypratali a naviezli kvalitnú zeminu, odvodnili. Mesto nemuselo do 

toho vložiť nič. Bolo spomenuté, že za najdrahšiu záhradku sa platí cca 70,- €, keď sa do toho 

prirátajú semená, sadeničky a planty, tak máme ďalších 70,- € a pre dôchodcu je platba 140,- 

€ dosť. Navrhuje vyčleniť dôchodcov a dať im 50 % zľavu oni predsa svoju úrodu nepestujú 

kvôli zisku. Až od roku 2013 sa začalo platiť za záhradky.   

 

P. primátor odpovedal, že za pozemky sa začalo v tom roku platiť, pretože boli vysporiadané 

v rámci ROEPu, čiže pridelené mestu. 

 

P. Gahér si myslí, že nie je dôvod dávať iba jednej lokalite zníženú cenu. Nikoho sme nenútili 

aby mal záhradku. Aj on sám mal 20 árovú záhradu, ktorej sa po zvýšení nájomného vzdal. 

Presne takto môže postupovať každý. 

 

P. Pajer doplnil, že do roku 2013 sa neplatil nájom, pretože platne uzatvorená zmluva bola 

medzi mestom a zväzom záhradkárov, ktorá však nebola predĺžená. Ľudia platili len členské. 

Zväz prideľoval záhradky. Možno by bolo na zváženie obnoviť zmluvu so zväzom 

záhradkárov. 

 

P. primátor odpovedal, že zmluvu by bolo potrebné dotiahnuť technicky ale samotné členské 

by asi nepostačovalo na zaplatenie nájomného.   

 

P. Gróf si myslí, že mladí nemajú záujem o záhradky.  

 

P. Gahér uviedol, že v Pezinku za neobrábanie pôdy posielajú pokuty. 

 

Príloha 7/7 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 4716/10 v k. ú. Svätý Jur – Mgr. 

Benkovský 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť od p. Benkovského, ktorý sa stal majiteľom 

nehnuteľnosti na ul. Bernolákova. Tento pozemok bol dlhodobo využívaný vlastníkmi 

susedných nehnuteľností bez nájomnej zmluvy. Po odpredaji týchto nehnuteľností požiadal 



 

 

o nájom pozemku vo vlastníctve mesta nový vlastník susedných nehnuteľností Mgr. Patrik 

Benkovský za účelom využívania ako záhrady. 

 

Príloha 7/8 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 5084/2 v k. ú. Svätý Jur - Ing. Stanovský 

 

P. primátor uviedol, že bola podaná žiadosť o prenájom pozemku, ktorý sa nachádza 

v spodnej časti za účkom. Zostal nám posledný neprenajatý pozemok, ktorý má ale využitie 

ako vinica. Komisie aj mestská rada odporúča prenajať pozemok. 

 

P. Pajer sa spýtal, či pozemok bude naozaj využívať ako vinicu? 

 

P. primátor odpovedal, že žiadateľ deklaroval na komisii využitie pozemku podľa účelu, na 

ktorý je určený. Zatiaľ budeme schvaľovať spôsob prenájmu, avšak do ďalšieho rokovania 

budeme vedieť presnejšie využitie. Do priameho prenájmu sa bude môcť zapojiť hocikto.  

 

Príloha 7/9 Prenájom pozemku parc. č. 6339/20 – Šúr, MUDr. Luknár  

 

P. primátor uviedol, že na predchádzajúcom rokovaní bol schválený spôsob prenájmu 

pozemku. Na dnešnom rokovaní navrhujeme schválenie prenájmu pozemku, kde p. Luknár je 

prenajímateľom susedného pozemku a majiteľom chaty. Žiada o zvyšný pozemok až po cestu. 

 

Príloha 7/10 Prenájom pozemkov parc. č. 6338/38,2 – Šúr, Talapková   

 

P. primátor uviedol, že na minulom rokovaní sme prijali zámer prenájmu a dnes už ideme 

schvaľovať samotný prenájom pozemku. Ide o pozemok v Panónskom háji. Ide o technické 

doriešenie nájomného vzťahu medzi Talapkovými.  

 

Príloha 7/11 Predaj časti pozemku  parc. č. 4530/60 v k. ú. Svätý Jur   BOMM AUTO, 

s.r.o.   

 

P. primátor uviedol, že aj tento bod bol už predrokovaný na predchádzajúcom rokovaní. 

Pozemok sa nachádza pri Shell pumpe, je to prekrytý bývalý potok. Mesto aj komisie 

odporúčajú predať tento pozemok.  

 

Príloha 7/12 Predaj pozemku parc. č. 435/65 v k. ú. Neštich Brejchová   

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza v chatovej lokalite pri 

veľkomoravskom hradisku v k. ú. Neštich. Zámer bol schválený na predchádzajúcom 

rokovaní mestského zastupiteľstva. 

 

Príloha 7/13 Predaj časti pozemkov parc. č. 83, parc. č. 196/12 v k. ú. Neštich Hupka    

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok kde bol schválený spôsob nakladania, čiže predaj. 

Pozemok sa nachádza za horným cintorínom, ktorý je na Neštichu. Pozemok dlhodobo 

využíva žiadateľ.  

 

Príloha 7/14 Predaj nebytového priestoru garáže SNP, vrátane pozemku Chlpíková   

 

P. primátor uviedol, že v roku 2016 uznesením 2016/7-16 z 13.12.2016 schválilo mestské 

zastupiteľstvo spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to formou predaja 

nehnuteľností  nebytového priestoru – garáže. Po čase prišla žiadosť od p. Chlpíkovej 



 

 

o zníženie kúpnej ceny nakoľko to mesto zamietlo p. Chlpíková aj tak prejavila záujem 

o odkúpenia za schválenú sumu. 

 

Príloha 7/15 Predaj časti pozemku parc. č. 4753/12 v k. ú. Svätý Jur Mgr. Ševčík, Mgr. 

Ševčíková 

 

P. primátor uviedol, že bola doručená žiadosť na predaj pozemkov v lokalite Žabky, kde bol 

schválený zámer odpredaja s vytvorením nového geometrického plánu, aby bolo možné na 

danom úseku v prípade potreby postaviť nový chodník. Geometrickým plánom sa odčlenila 

časť pozemku na vytvorenie chodníka ako mesto požadovalo. Teraz budeme schvaľovať 

samotný predaj časti pozemku.  

 

Prestávka 5 minút. 

 

K bodu 8. – Rôzne 

 

Príloha 8/1 Schválenie tomboly 

 

P. primátor uviedol, že na 95 % sú Svätojurské hody pripravené a ak chceme mať tombolu je 

potrebné jej schválenie. 

 

Príloha 8/2 Bohuš Pajer – oprava havárie 

 

P. primátor uviedol, že prišla žiadosť o započítanie nájomného respektíve dlžnej sumy za 

nájomné od nájomcu. Nájomca v roku 2014 pri vzniknutej havárii kompletne haváriu 

odstránil tým, že prerobil kanalizáciu. Bola to havária, preto ju robil bez schválenia 

prenajímateľa. Mesto je za to, že prostriedky by mu mali byť refundované. Dlhé roky sa to 

neriešilo a nájomná zmluva končí tento rok. V materiáloch je situácia podrobnejšie popísaná. 

Na žiadosť finančnej komisie mesto požiadalo p. Hupku na reálne ohodnotenie vykonaných 

opráv. Výsledkom bolo zhodnotenie, že práce sú vykonané v poriadku a za dobrú cenu.  

 

P. Gróf do poslednej chvíle dúfal, že tento bod nebude predmetom rokovania, ale žiaľ nestalo 

sa tak. Nesúhlasí z odpustením pohľadávky. Mesto vedelo od roku 2014 o tomto probléme 

a vedelo, že sa tam bude robiť oprava kanalizácie? 

 

P. primátor odpovedal, že terajšie vedenie prišlo k už hotovej oprave. Predpokladáme, že 

niekto tam bol pozrieť. 

 

P. Gróf uviedol, že mesto zavádza, pretože to nie je havária. Vo výklade sa uvádza: „je 

poškodenie dopravného prostriedku, respektíve človekom zapríčinená nehoda, či katastrofa, 

ktorá viedla k zničeniu alebo poškodeniu nejakého stroja.“ Môžeme však hovoriť 

o havarijnom stave čo je: „krajne nepriaznivý stav veci vyžadujúci rýchlu nápravu.“ P. Pajer 

vo svojej žiadosti nehovorí o žiadnej havárii, ale žiada o preplatenie rekonštrukcie, ktorá bola 

vykonaná v apríli 2014. Avšak zmluvu podpísal až v máji 2014, takže nie je o čom. 

V podpísanej zmluve sa hovorí, že akékoľvek stavebnú činnosť je potrebné vopred schváliť 

s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa. Či bol súhlas povolený od predchádzajúceho 

primátora to nevieme. Ide o to, že tieto veci mal riešiť tak, že o ne požiada, následne by boli 

schválené a hlavne by boli všetky stanoviská písomne podložené. Od roku 2014, že nájomca 

neplatil, je nezodpovedné. Prečo mesto doteraz nič neriešilo? Žiada hlavného kontrolóra, aby 

do ďalšieho rokovania mestského zastupiteľstva vytiahol zmluvy, ktorých nájomcovia 



 

 

neplatia, aby sme to mohli riešiť. Môže sa nám stať, že príde niekto ďalší a požiada presne 

o to isté, ak by sme toto náhodou schválili. 

 

P. primátor reagoval, že v tom čase bol hlavným kontrolórom a v objekte sa bol pozrieť, 

problémom boli rozchádzajúce sa klenby. Žiaľ niekto namiesto ťažkej strechy urobil ľahkú, 

ktorá toto všetko spôsobuje. Všetky práce sa vykonávali bez posudkov, pretože hrozilo, že 

hlavná klenba spadne. Z jedného bytu sa museli aj vysťahovať. Na vzniknutý problém sa 

prišli pozrieť aj odborníci, ktorí sa zhodli na tom, že dom sadá z dôvodu porušenej 

kanalizácie, ktorá podmáčala objekt. Zrejme v časovej tiesni niekto prišiel za p. Pajerom 

a povedal mu, aby to spravil.  

 

P. Pajer potvrdzuje, že klenba naozaj padala. Prišlo k obvineniam, že vraj je dom podmývaný 

pivnicou. Krtkovala sa kompletne celá kanalizácia, zistilo sa, že je upchatá, takže preto sa 

urýchlene opravovala. Z toho dôvodu je uvedené v žiadosti, že sa jedná o opravu.  

 

P. Gahér sa spýtal, či mesto uhradilo tie neuhradené položky do fondu opráv? 

 

P. primátor odpovedal, že áno uhradili sa. 

 

P. Gahér sa spýtal, či sme každý rok upozornili nájomcu, že neplatí? 

 

P. primátor odpovedal, že áno každoročne sme upozorňovali. Vieme pripraviť súpis výziev.  

 

P. Gahér súhlasí s odpustením nejakej čiastky. Nie je v zmluve stanovené, že ak neplatí, 

máme rozviazať nájomnú zmluvu? 

 

P. primátor reagoval, že sme postupovali poslaním prvej výzvy, potom druhej výzvy následne 

upozornenie. Spravidla nájomcovia začínajú reflektovať, keď hrozí koniec napr. nájmu, 

vypratania vedia reagovať promptne. 

 

P. Gahér sa spýtal, že prečo sme niečo také neurobili? Prečo sme nedostali tento problém už 

skôr? 

 

P. primátor odpovedal, že P. Pajer sa dostal do stavu, keď už je aj neskoro a práve preto je to 

predložené aj na rokovaní.  

 

P. Gahér doplnil, že pri prípadnom vypísaní výberového konania, súťaže na prenájom sa 

nebude môcť uchádzať, pretože bude mať nevyplatené pohľadávky voči mestu. 

 

P. Fraňo informoval, že na finančnej komisii žiadali nezávislú osobu o ohodnotenie 

finančných nákladov, ktoré boli vložené do objektu. Ako už vieme, p. Hupka ohodnotil 

opravy. Za finančnú komisiu odporúča refundovanie nákladov za kanalizáciu, nie za sanačné 

práce. 

 

P. Pajer doplnil, že vyhral súťaž za cca nájom po prepočte 829,- €, potom po piatich rokoch 

mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie zmluvy podľa súťaže, čiže za 829,- €. Mesto aj 

zaslalo papier, že mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle 

verejného obstarávania a po piatich rokoch si tam mesto pripísalo 429,- € do fondu opráv, 

ktorý nebol predmetom súťaže. Nájomné riadne platil, iba do fondu opráv neplatil na základe 

vynaložených finančných nákladov za kanalizáciu.  

 



 

 

P. primátor uviedol, že podpísanie zmluvy je slobodný prejav dvoch zmluvných správ. 

Nepredpokladá, že bol vyvíjaný nátlak. 

 

P. Polák reagoval, že v zmluve, ktorá bola podpísaná 21.5.2014, by upozornil na tri body 

v zmluve 3.1.9, 3.1.10 a 3.1.11. Zaujímavý je bod 3.1.11, kde sa hovorí, že vnesenie investícii 

do predmetu nájmu nebude mať vplyv na výšku ceny nájmu, investície nebudú voči nájmu 

započítané. Bod 3.1.10 hovorí: Nájomca sa zaväzuje, že v prípade rekonštrukcie priestorov 

bude toto financovať na svoje náklady. A po ukončení nájmu si nebude nárokovať na vrátenie 

vložených investícií do predmetu nájmu. Taktiež je v bode 4.2 písmeno b) Prenajímateľ môže 

písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím doby nájmu, ak: nájomca 

o viac ako 14 dní mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých je poskytovanie je 

spojené s nájmom. 

 

P. primátor doplnil, že sa jednalo o haváriu. Hovorí zmluva o havárii? 

 

P. Polák odpovedal, že citoval znenie zmluvy a myslí si, že každé jedno uznesenie by malo 

byť prijaté v zmysle uzavretej zmluvy.  

 

P. Dočolomanský predpokladá, že pred podpísaním zmluvy si priestory riadne prezrel 

a zmluvu podpísal bez nátlaku a dobre si ju prečítal. Uznáva, že keď sa stane havarijná 

situácia a človek investuje peniaze, tak sa cíti akoby svoj dlh do fondu opráv splatil. No 

zmluva hovorí niečo iné. Pri schválení by nám vznikol precedens. Navrhovaná suma na 

odpustenie sa veľmi podobá sume, ktorú je potrebné zaplatiť do fondu opráv. Po právnej 

stránke nemôže súhlasiť s odpustením.  

 

P. Fraňo sa pozastavil nad finančnou stránkou veci. Čo robil p. Pajer štyri roky, keď teraz 

chce niečo refundovať? Štyri roky čakal. Je neštandardné riešiť túto situáciu, že sa svojvoľne 

rozhodne niečo neplatiť, čiže vznikol dlh. Teraz chce dlžobu vykompenzovať niečím, čo 

spravil pred štyrmi rokmi. Dnes kanalizácia už nemá takú hodnotu ako pred štyrmi rokmi 

a možno ju bude treba znova opraviť. 

 

P. Gróf reagoval, že nie je možné odpustiť celú výšku dlžnej sumy. Bod 3.1.6 hovorí, že: na 

vlastné náklady bude nájomca vykonávať bežnú údržbu a drobné opravy objektu. Bežnou 

údržbou a drobnými opravami sa považujú opravy a údržbu podľa § 5 a § 6 nariadenia vlády 

č. 87/95 Z. z. ako tie, na ktoré náklad neprevýši 232,35 €/rok a tieto každoročne zdokladuje 

v termíne do 31.januára príslušného roka prenajímateľovi. Takže s najväčšou 

pravdepodobnosťou neplatí ani za január až marec 2018, čím nám vznikol už dlh vo výške 

128,34 €. Za päť rokov mu môžeme odpustiť najviac 888,55 €.  

 

P. Pajer doplnil, že nepredpokladal, že tam spadne klenba. Nájom riadne platil. Kanalizáciu 

opravoval na základe výzvy majiteľov bytov, pretože ho obvinili, že ich vytápa. Nájomné 

podľa súťaže platil do pokladne až potom, po predĺžení zmluvy sa platba zvýšila o fond 

opráv. Pri vykonávaní opravy kanalizácie ešte nebolo v zmluve, že je potrebné platiť aj do 

fondu opráv. 

 

P. Gahér podotkol, že ak p. Pajer oznámil majiteľovi nehnuteľnosti, že je porušená statika, tak 

potom treba predložiť listy o upozornení. Vtedy je mesto zodpovedné za vykonanie opravy.  

 

P. Pajer doplnil, že na meste musia byť zápisnice, pretože chodili pozerať a kontrolovať 

pivnicu. 

 



 

 

P. primátor doplnil, že sa môže pozrieť, či je niečo v archíve. Opravy vykonávalo bytové 

spoločenstvo, ktorého členom je aj mesto.    

 

P. Gróf navrhuje, aby sa bol presunul na nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva, aby 

p. Pajer mohol predložiť potrebné listy o oznámení havárie mestu.  

 

Príloha 8/3 Leitner – odpis pohľadávky 

 

P. primátor uviedol, že svojho času prenajalo verejnou súťažou ornú pôdu p. Leitnerovi. 

Zmluva bola neštandardná, pretože mal možnosť postupovať nájom tretej osobe. P. Leitner 

pozemky prenajal tretím osobám, ktoré prestali platiť a vznikol dlh vo výške 12.662,45 €. Za 

p. Leitnera mal nájom platiť p. Prochádzka, ktorý zmizol. Problém sa dostal až na súd. 

Nájomca dňa 12.03.2018 uhradil mestu 8.000 € a požiadal o odpustenie časti pohľadávky za 

dva pozemky, parc. č. 7601 a parc. č. 7422, ktoré mal v zmysle uzatvorenej zmluvy v nájme, 

avšak fyzicky ich užívalo PD Vajnory, čo nebolo už zmluvne doriešené. Za dobu neplatenia 

nájomného táto čiastka predstavuje 2.413 €. 

 

P. Gróf uviedol, že p. Leitner nebol vôbec seriózny, pretože sa nedostavoval na súd, neplatil 

riadne nájomné. Navrhuje, aby si p. Leitner vymáhal svoje pohľadávky u PD Vajnory, ktoré 

využívalo jeho pozemky, ale nám nech riadne zaplatí. 

 

P. primátor uviedol, že p. Leitner môže vyhlásiť bankrot v Rakúsku a potom už žiadne 

peniaze neuvidíme. Súhlasí ale, aby sa vymohlo čo najviac peňazí. 

 

P. Gahér si myslí, že p. Leitner bol do zmluvy dotlačený. Treba však povedať, že väčšiu časť 

pohľadávky nám už uhradil. Je ochotný súhlasiť, aby sme voči nemu neviedli ďalšie 

pohľadávky. Môže vyhlásiť bankrot a potom už nám nič neuhradí. Zdá sa, že ho zneužili. 

 

Príloha 8/4 rekonštrukcia chodníka 

 

3:05:10 

P. primátor navrhol, že by bolo dobré prijať odporúčanie, či chceme chodník realizovať alebo 

nie. Je potrebné, aby sme vyriešili podpísanú petíciu.   

 

P. Dočolomanský si myslí, že mnohé výčitky smerované na stavebnú komisiu boli 

neoprávnené, pretože stavebná komisia nerozhodla na základe jedného človeka o vybudovaní 

chodníka. Celá komisia bola na obhliadke a až potom sa rozhodlo. Pravidelne chodievajú do 

terénu na obhliadky. Myslí si, že stavba chodníka je dobrá vec. Snažíme sa vybudovať, čo 

najbezpečnejší chodník.  

 

P. Gahér uviedol, že ho zarazilo z argumentácie, že rozdeľujeme ľudí na starých Juranov 

a ľudí z Kačačníc. A myslíme si, že blahobyt piatich je viac ako blaho cca 350. Ľudia majú 

právo chodiť na vlak peknou, kultúrnou cestou. Súhlasí, aby sme prijali uznesenie 

k vybudovaniu chodníka.  

 

P. Pajer nemá nič k vybudovaniu chodníka. Chodník budú využívať najmä obyvatelia 

Kačačníc. Vadí mu, že chodník sa bude robiť na úkor zelene. Navrhuje radšej opraviť 

pôvodné chodníky.  

 

P. Dočolomanský súhlasí, že momentálne sa chodník bude budovať na úkor zelene, ale ak by 

obyvatelia Kačačníc spísali petíciu za vybudovanie chodníka, tak určite by ich bolo viac. 



 

 

 

P. Filo podporuje vybudovanie chodníka, ale so šírkou 1,5 m.  

P. Gróf nesúhlasí s vybudovaním chodníka. Lepšie by bolo opraviť starý chodník na ul. Pri 

štadióne. 

 

P. Dočolomanský by bol za, aby takýto chodník vznikol pri Scheidlinovej záhrade a všade, 

kde ešte nie sú.  

 

P. primátor informoval, že veľké investičné projekty sa začnú budovať postupne po 

Svätojurských hodoch, ako napríklad rekonštrukcia ul. Partizánska, ulica Nová Pezinská. 

Prebiehajú rekonštrukčné práce v podkroví mestského úradu.   

Všetkých pozval na Svätojurské hody, kde program je už uzatvorený. Týždeň po 

Svätojurských hodoch bude Kaktus bike maratón. 29.4. budú mať lukostrelci.   

 

Ukončenie rokovania:  20,36 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 20.3.2018 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2018/2-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2018/2-2 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – Maroš Grančič, Mgr. Monika Číková 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2018/2-3 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. Peter Dočolomanský, Mgr. Andrea Hranická 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    



 

 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2018/2-4 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 4.2 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2017  

Číslo uznesenia 2018/2-5 

MsZ berie na vedomie vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý 

Jur za II. Polrok 2017. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 5.1 VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 

Číslo uznesenia 2018/2-6 

MsZ schvaľuje VZN číslo 2/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných 

priestranstvách. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    



 

 

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 5.2 VZN o dotáciách mesta Svätý Jur  

Číslo uznesenia 2018/2-7 

MsZ schvaľuje VZN č. 3/2018 o poskytovaní dotácií (finančných príspevkov) Mestom Svätý Jur 

so zapracovanou pripomienkou. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 5.3 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  

Číslo uznesenia 2018/2-8 

MsZ schvaľuje VZN č. 4/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 5.4 VZN o rozkopávkových prácach  

Číslo uznesenia 2018/2-9 

MsZ schvaľuje VZN č. 5/2018 o vykonávaní rozkopávkových prác na území mesta. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    



 

 

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 5.5 VZN o podmienkach parkovania  

Číslo uznesenia 2018/2-10 

MsZ schvaľuje VZN č. 6/2018 o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách 

a verejných priestranstvách.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 5.6 VZN o jednorazových sociálnych príspevkoch 

Číslo uznesenia 2018/2-11 

MsZ schvaľuje VZN č. 7/2018 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mesto Svätý Jur.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu - dotácia zberný dvor 

Číslo uznesenia 2018/2-12 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2018 – presun finančných prostriedkov v rámci bežných 

výdavkov. 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov presun v €  

05.1.0 
637004 
AE 03 

6.1 41 Likvidácia odpadov – zberný dvor -13.800,- 

05.1.0 641012 6.1 41 Dotácia mesta I. Svätojurská – zberný dvor +13.800,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



 

 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.2 Zmena rozpočtu - finančné operácie zábezpeky  

Číslo uznesenia 2018/2-13 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2018 – navýšenie a viazanie finančných operácií. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.3 Zmena rozpočtu - cenné papiere  

Číslo uznesenia 2018/2-14 

MsZ schvaľuje obstaranie : 

a: zmenku  vo výške 2.500.000 €  na 366 dní v IaD Investments s úrokom 4,3 %. 

b. zmenku vo výške 1.000.000 € na 366 dní J&T s úrokom 4,2 %. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.1 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 5084/15 - predaj BENCONT Propery 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov presun v €  

 456002  41 
Príjmové FO - zábezpeky z verejného 

obstarávania 
50.000,- 

01.1.1 819002 14.1 41 
Výdavkové FO - zábezpeky 

z verejného obstarávania 
50.000,- 



 

 

s.r.o.  

Číslo uznesenia 2018/2-15 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj parc. č. 5084/15 

o výmere 32 m2 záhrady (LV 1968) v k. ú. Svätý Jur 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 pozemku parc. č. 5085/3 k. ú. Svätý Jur a to spoločnosť BENCONT PROPERY, s.r.o. 

Bratislava IČO 35965673. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 

Ide o pozemok, ktorý má byť v súlade s vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby využitý ako 

súčasť vybudovania a úpravu  nového vjazdu z komunikácie II/502 Ul. Krajinská cesta, vrátane 

úpravy  chodníka pri ceste II/502 a časti vnútro-areálovej jednosmernej komunikácie s výjazdom na 

Ul. Muškátovú. Pozemok mesto Svätý Jur, dlhodobo nevyužíva a pozemok bezprostredne susedí s 

pozemkom vo vlastníctve spoločnosti BENCONT PROPERY, s.r.o.   

Termín platnosti uznesenia do: kolaudácie stavby.   

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 5 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Bohumil Pajer       

   Proti: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo  Marián Grančič 

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

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

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.1. Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 5084/15  predaj BENCONT Propery 

s.r.o.  

Číslo uznesenia 2018/2-16 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to prenájom  pozemku  CKN 

parc. č. 5084/15 o výmere 32 m2 v k. ú. Svätý Jur, časť pozemku  EKN parc. č. 5084/2 o výmere 60 m2 

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

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť BENCONT PROPERY, a.s.  

Bratislava IČO 35965673 za sumu 1,- Eur/každý začatý rok za celý predmet nájmu do vydania 

právoplatného užívacieho povolenia na stavebný objekt SO 03.1. Polyfunkčný objekt, súčasťou 

ktorého je aj vybudovanie a úprava nového vjazdu z komunikácie II/502 ul. Krajinská cesta na 

pozemku p. č. 5085/3 a 5084/15, 5084/2, vrátane úpravy chodníka pri ceste II/502 a realizácia vnútro-

areálovej jednosmernou komunikáciou a spevnenými plochami (chodníky v areáli). 

Termín platnosti uznesenia do: kolaudácie stavby.   

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 



 

 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

   Proti: 

 Marián Fraňo       

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 7.2 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 4530/67 - predaj Mičko  

Číslo uznesenia 2018/2-17 

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

pozemku  v k. ú. Svätý Jur  parc. č.  4530/67 o výmere 352 m2 vodná plocha  odčleneného 

geometrickým plánom č. 18/2018 z pozemku parc. č. 4530/67 v k. ú. Svätý Jur (LV 1968) 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 a to pre kupujúceho ako povinného 

z vecného bremena a spolumajiteľa objektu prevádzky súp. č. 1639 - predajne nachádzajúcej sa na 

časti pozemku parc. č 4530/79, za kúpnu cenu 25,- Eur/ m2 plus náklady spojené prevodom 

nehnuteľností. 

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, spoluvlastníka pozemku parc. č. 4530/16 a parc. č. 4530/15 susediacej 

s pozemkom parc. č 4530/79. Na časti pozemku parc. č. 4530/79 sa nachádza časť stavby predajne 

dreva a kameňa  súp. č. 1639 v spoluvlastníctve žiadateľa.   

Pozemok bude využitý za účelom rozšírenia plochy pre podnikateľskú činnosť.  

Termín platnosti uznesenia: do 30.06.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 7.3 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 290/1 - predaj, Hrušovský 

Číslo uznesenia 2018/2-18 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj časti parc. č. 290/1  

o výmere do 34 m2 zastavané plochy a nádvoria 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 č. 83 na pozemku parc. č. 290/4 na Bratislavskej ul. č. 50 vo Svätom 

Jure.  

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

susediaci so stavbou vo vlastníctve žiadateľa (nadobúdateľa). 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 7 



 

 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Proti: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo Ing. Bohumil Pajer  

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

   Zdržali sa: 

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

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 7.4 Žiadosť o prevzatie komunikácie vetva „B“ (ul. J. Cubínka) - Martinák, s.r.o.  

Číslo uznesenia 2018/2-19 

MsZ schvaľuje zámer majetkovo právneho vysporiadania pozemkov pod komunikáciou Ulica J. 

Cubínka (vetva B) za celkovú kúpnu cenu 1,- Eur. Presná výmera predmetu prevodu (pozemkov pod 

vozovkou, chodníkmi, parkoviská) bude stanovená geometrickým plánom po ukončení stavby.  

Termín platnosti uznesenia: do šiestich mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia 

o užívaní stavby komunikácie vetvy „A“, vetva „B“, Obytný súbor WEINBERG“. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska      

   Zdržali sa: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 7.4 Žiadosť o prevzatie komunikácie vetva „B“ (ul. J. Cubínka) - Martinák, s.r.o.  

Číslo uznesenia 2018/2-20 

MsZ zámer  majetkovo právneho vysporiadania technickej infraštruktúry vetva „B“ (osvetlenie, 

mestský rozhlas, vozovka, chodníky, parkoviská) za kúpnu cenu 1,- Euro za celý predmet prevodu. 

Termín platnosti uznesenia: do šiestich mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia 

o užívaní stavby komunikácie vetvy „A“, vetva „B“, Obytný súbor WEINBERG“.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

  Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska      

   Zdržali sa: 



 

 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 7.4 Žiadosť o prevzatie komunikácie vetva „B“ (ul. J. Cubínka) - Martinák, s.r.o.  

Číslo uznesenia 2018/2-21 

MsZ poveruje primátora mesta podpísať Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve - predaj a kúpa 

nehnuteľností pozemkov vrátane infraštruktúry ul. J. Cubínka (vetva „B“) pri zachovaní kúpnej ceny  

v súlade s textom uznesení č.1. č.2. 

Termín platnosti uznesenia: do vydania právoplatného rozhodnutia o užívaní stavby 

komunikácie vetvy „A“, vetva „B“, Obytný súbor WEINBERG“. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 7.5 Odovzdanie kanalizácie DN 300 Ul. Polkoráby do správy BVS a.s. 

Číslo uznesenia 2018/2-22 

MsZ schvaľuje odovzdanie verejnej kanalizácie DN 300 o dĺžke 77 m vrátane troch kontrolných 

revíznych šachiet nachádzajúca sa na Ulici Polkoráby vo Svätom do správy Bratislavskej vodárenskej  

spoločnosti, a.s. so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava IČO: 35850370. 

Zdôvodnenie: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava je správcom a prevádzkovateľom 

verejnej kanalizácie a vodovodu v Meste Svätý Jur a odovzdaním kanalizácie do správy bude 

zabezpečené prevádzkovanie verejnej kanalizácie v súlade so zákonom.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 7.6 Žiadosť o zníženie nájomného v záhradkárskej oblasti „Pri štadióne“  

Číslo uznesenia 2018/2-23 

MsZ schvaľuje zníženie nájomného v záhradkárskej osade Pri štadióne z 0,40 €/m2/rok o 50% pre 

starobných a invalidných dôchodcov s trvalým pobytom na území mesta Svätý Jur.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 



 

 

Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

   Proti: 

 Marián Fraňo       

   Zdržali sa: 

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

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 7.6 Žiadosť o zníženie nájomného v záhradkárskej oblasti „Pri štadióne“ 

Číslo uznesenia 2018/2-24 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zníženie nájomného v záhradkárskej osade „Pri štadióne“ z 0,40 €/m2/rok na 0,07 

€/m2/rok. Záhradky sa nachádzajú na časti pozemkov: 

- parc. č. 4795 v celkovej výmere 7 687 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, je vedený na LV č. 8053 v prospech Mesta 

Svätý Jur a  

- parc. č. 4801/2 v celkovej výmere 10 494 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty, pozemok 

je umiestnený v zastavanom území obce, je vedený na LV č. 1968. 

Termín platnosti uznesenia: 30. 08. 2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 6 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Bohumil Pajer       

   Proti: 

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

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Michal Zeliska    

   Zdržali sa: 

JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická     

 

 

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 7.7 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 4716/10 v k. ú. Svätý Jur - Mgr. Benkovský  

Číslo uznesenia 2018/2-25 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemku vo vlastníctve Mesta Svätý  Jur  parc. č. 4716/10 o 

výmere 159 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny 

odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur, druh pozemku: vinica, LV 1968, a to priamym 

prenájmom pre vlastníkov susedných nehnuteľností na dobu 5 rokov. Účel užívania pozemku musí 

byť v súlade s druhom pozemku uvedenom v katastri nehnuteľností. Nájomné stanoviť vo výške 0,40 

€/m2/rok so zmluvnou podmienkou : 3 mesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu 

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2018  



 

 

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. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Grof Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 7.8 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 5084/2 v k. ú. Svätý Jur - Ing. Stanovský.  

Číslo uznesenia 2018/2-26 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemku vo vlastníctve Mesta Svätý  Jur parc. č. 5084/2 o výmere 

259 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec 

Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur, druh pozemku: vinica, LV 1968, a to priamym prenájmom 

na dobu 5 rokov. Účel užívania pozemku musí byť v súlade s druhom pozemku uvedenom v katastri 

nehnuteľností. Nájomné stanoviť vo výške 0,40 €/m2/rok.   

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická Mgr. Michal Zeliska 

   Zdržali sa: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 7.9 Prenájom pozemku parc. č. 6339/20 - Šúr, MUDr. Luknár   

Číslo uznesenia 2018/2-27 

MsZ schvaľuje prenájom 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. 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. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 7.10 Prenájom pozemkov parc. č. 6338/38,2 - Šúr, Talapková   

Číslo uznesenia 2018/2-28 

MsZ schvaľuje prenájom 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: 30.05.2018  

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. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 7.11 Predaj časti pozemku parc. č. 4530/60 v k. ú. Svätý Jur BOMM AUTO, s.r.o.  

Číslo uznesenia 2018/2-29 

MsZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4530/60 vodné plochy o výmere 279 m2  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: Mesto Svätý Jur uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť  

z dôvodu, že ide o podnikateľa so sídlom vo Svätom Jure a o plochu v priamom susedstve 

s pozemkami vo vlastníctve BOMM  AUTO, spoločnosť s. r. o. Na pažiti 3 Svätý Jur IČO 35 887 371. 

Spoločnosť bude pozemok využívať v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti BOMM AUTO, 

spoločnosť s r. o.  

Podmienky:  

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

zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

c) Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky voči mestu Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 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. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 7.12 Predaj pozemku parc. č. 435/65 v k. ú. Neštich Brejchová  

Číslo uznesenia 2018/2-30 

MsZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV 1 a to 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 

Ivetu Brejchovú  majiteľku nehnuteľnosti rekreačnej chaty súp. č. 1861 na pozemku parc. č. 435/65 

v k. ú. Neštich za kúpnu cenu 25,- Eur/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

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

zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa (nadobúdateľa) vrátane plochy, ktorá svojim umiestnením  

a vyžitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  

Podmienky:  

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

zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

c) Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky voči mestu Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 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 Marián Grančič  

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická Mgr. Michal Zeliska 

   Proti: 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 31 

Číslo bodu: 7.13 Predaj časti pozemkov parc. č. 83, parc. č. 196/12 v k. ú. Neštich Maroš Hupka  

Číslo uznesenia 2018/2-31 

MsZ schvaľuje predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Neštich parc. č. 83/2 ostatné plochy 

o výmere 9 m2 oddelený geometrickým plánom č. 79/2017 overeným 27.11.2017 z pozemku parc. č. 

83 (vedený na LV1), parc. č. 196/14 ostatné plochy o výmere 41 m2 oddelený geometrickým plánom 

č.79/2017 overeným 27.11.2017 z pozemku parc. č. 196/12 (vedený na LV1) postupom podľa § 9a 

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

hodného osobitného zreteľa pre Maroša Hupku 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: Mesto Svätý Jur uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa na predaj novovytvorených 

pozemkov v k. ú. Neštich parc. č. 83/2 a parc. č. 196/14 oddelené geometrickým plánom č. 79/2017 

overeným 27.11.2017 z dôvodu, že novovytvorené pozemky sú v oplotení, ktoré užíva majiteľ 

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

Podmienky:  

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

zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

c) Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky voči mestu Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 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. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 32 

Číslo bodu: 7.14 Predaj nebytového priestoru garáže SNP, vrátane pozemku Chlpíková  

Číslo uznesenia 2018/2-32 

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

garáž č. 4 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. 1 v bytovom 

dome súp. č. 944 Annu Chlpíkovú bytom SNP 35, Svätý Jur za kúpnu cenu 5 000,- Eur plus náklady 

spojené s prevodom nehnuteľností . 

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide 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.1, ktorého vlastníčkou je žiadateľka. Ku garáži prislúcha aj 

podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku. 

Podmienky:  

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

zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

c) Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky voči mestu Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 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. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      



 

 

 

Číslo hlasovania: 33 

Číslo bodu: 7.15 Predaj časti pozemku parc. č. 4753/12 v k. ú. Svätý Jur Mgr. Ševčík, Mgr. 

Ševčíková 

Číslo uznesenia 2018/2-33 

MsZ schvaľuje 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 overeným 20.12.2017 z pozemku 

parc. č. 4753/12 (vedený na LV1968) postupom podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Matej 

Ševčíka a Mgr. Danicu Ševčíkovú majiteľov nehnuteľnosti pozemku parc. č. 4752/3 v k. ú. Svätý Jur 

za kúpnu cenu 50,- Eur/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa na 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 overeným 20.12.2017 z pozemku parc. č. 4753/12 z dôvodu, že 

novovytvorený pozemok je v oplotení, ktoré užíva majiteľ pozemku parc. č. 4752/3 na základe 

nájomnej zmluvy.  

Podmienky:  

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

zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

c) Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky voči mestu Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 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. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 34 

Číslo bodu: 8.1 Schválenie tomboly  

Číslo uznesenia 2018/2-34 

MsZ schvaľuje usporiadanie tomboly dňa 22.4.2018 počas Svätojurských hodov 2018 s hernou 

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

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 35 

Číslo bodu: 8.2 Bohuš Pajer – oprava havária 



 

 

Číslo uznesenia 2018/2-35 

NECHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ navrhuje odpusti nájomné vo výške 1136,75 €. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 3 

Proti: 3 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

 Marián Fraňo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič   

   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. JUDr. Ján Gróf Mgr. Michal Zeliska   

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Andrea Hranická     

 

Číslo hlasovania: 36 

Číslo bodu: 8.3 Leitner odpis pohľadávky 

Číslo uznesenia 2018/2-36 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje v zmysle VZN mesta č. 1/2015 – Zásady hospodárenia sa nakladania s majetkom 

mesta Svätý Jur § 17 odpustiť časť pohľadávky mesta voči Manfredovi Leitnerovi vo výške 2.413 €. 

Odôvodnenie: Bývalý nájomca mal prenajaté dva pozemky, parc. č. 7601 a parc. č. 7422, avšak 

fyzicky ich užívalo PD Vajnory, čo nebolo už zmluvne doriešené. Za dobu neplatenia nájomného táto 

čiastka predstavuje 2.413 €. 

Termín platnosti uznesenia: 30. 06. 2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 2 

Proti: 3 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

   Proti: 

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

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo  Marián Grančič Mgr. Andrea Hranická 

 

Číslo hlasovania: 37 

Číslo bodu: 8.4 Chodník Pri štadióne -  

Číslo uznesenia 2018/2-37 

MsZ schvaľuje výstavbu chodníka za bytovkami na ulici Pri štadióne 2 – 26.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 1 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 



 

 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická  

   Proti: 

Ing. Bohumil Pajer       

   Zdržali sa: 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Maroš Grančič   ............................................................................... 

 

Mgr. Monika Číková   ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


