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Z á p i s n i c a  č. 2 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 28.01.2014 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

3. Voľba členov pracovných komisií 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Interpelácie 

6. Zmeny a doplnky UP mesta 

7. Rozpočet mesta na rok 2014 

8. Nakladanie s majetkom mesta 

9. Rôzne  

10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

            

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. 

Alexander Achberger, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,15 hod. a predložil 

program rokovania.  

 

Nastala neočakávaná porucha elektronického hlasovanie preto hlasovanie poslancov 

prebiehalo zdvihnutím rúk. 

 

P. Gahér navrhol presunutie bodu 9.4 za interpelácie, keďže spolu tieto body súvisia. 

 

Schválenie rokovacieho programu: 9:0:0       

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Marián Fraňo 

Mgr. Michal Zeliska  9:0:0 

     

Zapisovateľka:               Bc. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia: Ing. Peter Dočolomanský, CSc.  

   Mgr. Andrea Hranická  9:0:0    

Mandátová komisia: Ján Unger 

   MUDr. Andrej Kriššák  9:0:0 

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesenia  vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  

 



P. Gabura: uznesenia prijaté na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 10.12. 2013 týkajúce 

sa narábania s majetkom mesta sú v termíne plnenia, zámer odpredaja pozemku na 

Malokarpatskej ulici bol zverejnený, dnes už je v programe rokovania schválenie odpredaja, 

prenájom pozemkov pre p. Puchera – zmluvy boli odoslané na podpis, k odpredaju záhrad na 

Bratislavskej 53 zatiaľ neprišlo, platnosť uznesenia týkajúceho sa dohody so Železnicami SR 

je predĺžené o rok, zmluva s p. Holým podpísaná zatiaľ nebola, termín platnosti uznesenia je 

do konca júna 2014. Prenájmy nebytových priestorov na Prostrednej ulici pre pani 

Komendovú a p. Ing. Pajera sú tiež v štádiu plnenia, mestský úrad pripravuje nájomné 

zmluvy.  Prenájom vinice pre p. Hergotta – tam je už zmluva pripravená na podpis. Verejnú 

obchodnú súťaž na rekonštrukciu zdravotného strediska mestský úrad zatiaľ nevyhlásil. Treba 

však dodať, že toto prijaté uznesenie je zmätočné, pretože verejná obchodná súťaž sa 

v zmysle zákona 138/1991 (zákon o majetku obcí) vyhlasuje pri predaji resp. prenájme 

nehnuteľností. V tomto prípade sa ale postupuje v zmysle zákona 25/2006 (zákon o verejnom 

obstarávaní) a uznesenie teda malo znieť: MsZ schvaľuje vyhlásiť verejné obstarávanie na 

rekonštrukciu zdravotného strediska atď. Preto by som odporučil toto uznesenie zrušiť, a 

prijať uznesenie nové. 

 

K bodu 5. – Interpelácie 

 

P. Miklovič vystúpil ako člen formujúcej sa iniciatívy, ktorej ďalší členovia sú prítomní. 

Cieľom iniciatívy je zabrániť všetkými možnými legálnymi prostriedkami vybudovaniu 

kremačnej pece. Momentálne dochádza k pripravovaniu právnej formy iniciatívy. Za 

iniciatívou stoja: vedenie Malokarpatskej vínnej cesty, Európsky vinohradnícky rytiersky stav, 

Svätojurský vinohradnícky spolok a spoločnosť Via Juris, ktorá bude poskytovať právnu 

pomoc. 

Verejná mienka podala 1500 podpisov proti vybudovaniu kremačnej pece. Poprosil 

poslancov, aby petíciu zobrali v úvahu. 

Za seba ako člena Malokarpatskej vinnej cesty a člena Svätojurského vinohradníckeho spolku 

víno bolo vždy spojené so Svätým Jurom a nebolo by vhodné, aby sa niečo menilo. 

 

P. Rusnák zdôraznil, že kremačná pec je pravdepodobne len začiatkom projektu, ktorý bude 

pokračovať cintorínom, urnovým hájikom, infraštruktúrou, parkoviskom, obradná miestnosť. 

Prípadným vybudovaním sa štruktúra mesta zmení, služby nebudú využívať občania Svätého 

Jura ale Bratislavčania. Potrebujeme podporovať vinohradníkov a nie tento zámer. 

 

P. Šnap uviedol, že marketingové prejavy uvádzajú, že filtre v kremačnej peci dokážu 

podstatne zmierniť emisie iba oxidy: CO, NO2, SO2, NO. Ale o nebezpečných veciach mlčia 

a to ťažké kovy: olovo, zinok, stroncium, ortuť. Taktiež dioxidy, ktoré vznikajú pri spaľovaní. 

Všetky tieto látky sú karcinogénne a dostávajú sa do pôdy i vody. Najtoxickejšia je ortuť. Pri 

jednej kremácii sa do ovzdušia dostanú 3g ortute. Norma je však 24g/rok. Pri kapacite 1200 

kremácii sa dostane do ovzdušia omnoho viac ortute ako je norma.  

 

P. Grožaj uviedol, že samotný zámer, ktorý je uvedený na úradnej tabuli nespĺňa formálne ani 

vecné parametre. Po vecnej stránky je uvedená len rozptylová štúdia ale nie je uvedené 

z akých podkladov sa vychádza. V zámere chýbajú taktiež zdravotné dôsledky. Poprosil 

všetkých poslancov, aby sa zámer ešte doplnil ale najlepšie by bolo, aby sa ani neuskutočnil. 

 

Príloha 9/4 Petícia proti zámeru prevádzky kremačnej pece v areáli BOSCO s.r.o. – 

informácia o postúpení 

 



P. Metkeová uviedla, že petícia dňa 30.12.2013 bola Doc. PhDr. Františkom Gahérom, CSc. 

na mestský úrad Svätý Jur osobne doručená „Petícia proti zámeru prevádzky kremačnej pece 

v areáli BOSCO, spol. s.r.o. – Pohrebná služba MEMORIA na území mesta Svätý Jur 

vedeným pod značkou 15385/2183/2013 a vyjadrenie zásadného nesúhlasu s realizáciou tohto 

zámeru“. Petícia bola doručená na jedenástich hárkoch a obsahovala 125 podpisov. V zmysle 

§ 5 ods. 3) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, z obsahu 

petície vyplýva, že nie sme príslušný orgán verejnej správy vybaviť ju. Petíciu sme postúpili 

Okresnému úradu Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu 

v zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov pre zámer „Prevádzka kremačnej pece v areáli BOSCO, spol. s.r.o. - pohrebná služba 

MEMORIA“. Zároveň sme postúpenie petície „oznámili tomu, kto petíciu podal“. 

Dňa 09.12.2013 mesto Svätý Jur obdŕžalo v zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer „Prevádzka 

kremačnej pece v areáli BOSCO, s.r.o. – pohrebná služba MEMORIA“. V zmysle zákona o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie je mesto Svätý Jur dotknutou obcou, t.j. obcou v 

ktorej územnom obvode má byť navrhovaná činnosť umiestnená. Mesto Svätý Jur ako 

dotknutá obec v súlade z uvedeným zákonom do troch dní informovalo verejnosť v mieste 

obvyklým spôsobom, t.j. 11.12.2013 zverejnilo oznámenie o predloženom zámere na úradnej 

tabuli mesta a na webovej stránke mesta. Taktiež v ňom oznámilo, kde a kedy možno do 

zámeru nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

Zároveň v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie mesto bolo povinné 

doručiť svoje písomné stanovisko do 21 dní na Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti 

o životné prostredie, t.j. na Príslušný orgán v procese posudzovania, a urobilo tak 30.12.2013. 

Stanovisko mesta obsahovalo pripomienky k predloženému zámeru, pričom v závere sme 

uviedli, že sme toho názoru, že predkladaný zámer musí byť ďalej posudzovaný v zmysle 

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Okresný úrad Pezinok ako Príslušný orgán v procese posudzovania vplyvov navrhovanej 

činnosti na životné prostredie postupuje ďalej v súlade s vyššie uvedeným zákonom.  

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zahŕňa aj účasť verejnosti v samotnom 

procese, a to spôsobom, že verejnosť je informovaná prostredníctvom dotknutej obce (mesta 

Svätý Jur) v mieste obvyklým spôsobom, a tiež zverejnením postupne vypracovaných 

dokumentov v procese na webovom sídle Ministerstva životného prostredia, a to na 

elektronickom portáli na adrese: http://www.enviroportal.sk/eia/dokument/194808, ktoré 

zverejňuje Okresný úrad Pezinok, t.j. Príslušný orgán. Verejnosť je teda informovaná 

o všetkých krokoch procesu posudzovania a má možnosť sa v zákonom stanovenej lehote 

k nim vyjadrovať písomným stanoviskom na Okresný úrad Pezinok t.j. na Príslušný orgán.  

Predmetná Petícia je vyjadrením nesúhlasu s realizáciou tohto zámeru, t.j. až so samotnou 

výstavbou. 

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA) je samostatný proces, ktorý 

zisťuje, opisuje a hodnotí priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné 

prostredie, pričom k jednotlivým častiam procesu sa vyjadrujú rezortný orgán, povoľujúci 

orgán, dotknutý orgán, dotknutá obec a mimovládna organizácia podporujúca ochranu 

životného prostredia podľa §27 uvedeného zákona. Tento proces neznamená samotnú 

realizáciu navrhovaného zámeru, je len podkladom v samostatnom povoľovacom procese 

(Stavebný úrad). 

Je na poslancoch zaujať prípadný postup ako má mestský úrad ďalej pokračovať. 

 

http://www.enviroportal.sk/eia/dokument/194808


P. Gahér zdôraznil, že petíciu podpísal, ktorá smerovala na Okresný úrad Pezinok. V petícii 

nie je apel na mestské zastupiteľstvo a ani na stavebný úrad mesta a preto vypracoval 

variantu, kde cieľom je, aby mesto prerokovalo tento zámer a nesúhlasilo s ním. Z mesta 

Svätý Jur zatiaľ neobdŕžal odpoveď, ale z Okresného úradu áno, kde je uvedené, že petícia 

patrí na mesto Svätý Jur. 

 

P. Metkeová uviedla, že asi Okresný úrad posiela petíciu na mesto Svätý Jur, ale u nás nie je 

začaté žiadne konanie v tejto veci. Preto nie je možné zatiaľ zaujať stanovisko k petícii. Ak 

chceme vo veci konať je potrebné, aby bolo začaté nejaké konanie alebo prijaté uznesenie, 

prípadne vyhlásené referendum. 

Nevieme, prečo Pezinok odstúpil túto vec, pretože podľa mesta je kompetentný vo veci 

rozhodnúť. Ak petícia príde na mesto následne bude postúpená na Úrad vlády SR, aby 

rozhodol kto je kompetentný vo veci konať. 

 

P. Gahér: v každom prípade, že sa informácia nachádza na portáli nebola uvedená v oznámení 

pre občanov. Navrhol dve uznesenia:  

1) MsZ berie na vedomie, že zámer vybudovať prevádzku kremačnej pece nie je v súlade 

s územným planom mesta.  

Je to stanovisko stavebnej komisie. 

 

2) MsZ nesúhlasí zo zámerom vybudovať prevádzku kremačnej pece v katastri mesta 

Svätý Jur. 

 

P. Filo požiadal o vysvetlenie právneho stavu, že kto má právo rozhodnúť v tejto veci? 

 

P. Fiamová odpovedala, že podľa mesta mal rozhodnúť Okresný úrad Pezinok, ale celú 

petíciu nám vracajú. Mesto Svätý Jur po vrátení petície ju pošle na Úrad vlády SR a ten 

následne rozhodne kto celú vec bude riešiť a zaujme stanovisko. Okresný úrad Pezinok bol 

v tom, že sme začali viesť stavebné konanie, preto nám petíciu postúpil späť. Na mestskom 

úrade však žiaden takýto spis vedený nie je, preto sa nemáme k čomu vyjadrovať.  

 

P. Unger sa spýtal, či aj Okresný úrad Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie bude 

prihliadať na petíciu a ak rozhodne, že môže byť umiestnená kremačná pec, aké zaujme mesto 

stanovisko? 

 

P. Metkeová odpovedala, že v územnom pláne nemáme zaradenú kremačnú pec. Rozhodnutie 

Okresného úradu Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie je len prvým krokom, 

prvým vyjadrením, ak by prišlo k stavebnému konaniu. Poslanci už pred chvíľou zaujali 

stanovisko, že nemajú záujem o kremačnú pec. Je pravdepodobne, ak by prišla žiadosť 

o začatie stavebných prác, boli  by pozastavené.  

 

K bodu 6. – Zmeny a doplnky UP mesta 

 

Príloha 6/1 Zahájenie prác na zmenách a doplnkoch územného plánu mesta Sv. Jur – 

diaľnica D4 

 

P. Metkeová doplnila, že diaľnica D4 nepriamo súvisí s rozpočtom mesta. Na podnet p. 

Dočolomanského ohľadne financií sa zistilo, že je možnosť pre financovania časti projektu. 

po výbere spracovateľa p. primátor požiada Národnú diaľničnú spoločnosť o pre 

financovanie. Výšku poskytnutých financií zatiaľ nevieme.  



 

P. Unger sa spýtal na prevedenie – prepojenie diaľničného tunela, pretože vieme, že ľudia, 

ktorí zameriavali nedávno mali aj iné alternatívy prevedenia. Na mestské zastupiteľstvo je 

predložená veľmi rozsiahla alternatíva no existuje aj menej rozsiahlejšia alternatíva.  

 

P. Metkeová reagovala, že bolo viac alternatív, ale z EIA vyšla len táto jedna, ktorá je 

predložená a je podkladom pre územné rozhodovanie. 

 

P. Unger položil druhú otázku, že v materiáloch je naznačený postup: najprv sa vybuduje 

napojenie a potom sa začne raziť tunel v roku 2016. Napojenie bez tunela nemá zmysel, nedá 

sa to obrátiť? 

 

P. Metkeová odpovedala, že takto nám to bolo doručené od diaľničnej spoločnosti. V rámci 

D4 sú už vybudované úseky, na ktoré sa napájajú ďalšie. D4 je rozdelená na etapy a nevie 

odpovedať prečo bude tunel razený neskôr. 

 

P. Unger chcel poukázať na to, že cez mesto pôjde oveľa viac áut ako doteraz, keďže tunel 

bude vybudovaný neskôr. 

 

P. primátor doplnil, že nie je problém prijať aj záporné uznesenie. Oboznámil poslancov, že 

prebehlo rokovanie na ministerstve prítomný bol aj poslanec p. Unger. 

 

P. Metkeová doplnila, že všetky predložené pripomienky budú stanovené v podmienkach. 

 

P. Unger informoval, že na stretnutí na ministerstve nám oznámili, že peniaze na obchvat 

Svätého Jura nebudú poskytnuté. Ale teraz prišla informácia, že na D4 budú poskytnuté 

peniaze. Nám však problém s premávkou nevyrieši D4, pre nás je dôležitý obchvat.  

 

P. primátor doplnil, že Bratislava je hlavným mestom a je pravda, že potrebujeme obchvat. 

 

P. Dočolomanský podotkol, že by sme sa mali pokúsiť o refundáciu všetkých výdavkov a nie 

len časti. 

 

P. Fraňo poprosil, že ak sa pôjde opätovne na rokovanie na ministerstvo, aby sa predniesla 

pripomienka na dĺžku zjazdov, trištvrte kilometra je veľmi veľa. Keďže budú použité asi naše 

pozemky. 

 

P. primátor odpovedal, že zjazdy sa nedotknú mestských pozemkov. A navrhuje pracovné 

rokovanie s diaľničnou spoločnosťou. 

 

P. Metkeová doplnila, že sa to nedotýka mestských pozemkov, ale len súkromných. 

Informovala, že na určitých úsekoch bude musieť byť prekládka cyklotrás. 

 

P. Gahér sa spýtal, či je v návrhu rozpočtu uvedená položka na financovanie D4? 

 

P. Fiamová odpovedala, že je uvedená v návrhu rozpočtu – viď bod 7.2 tohto rokovania 

P. Metkeová uviedla, že je vyhradená suma 5000 €. 

 

 

  



 

K bodu 7. - Rozpočet mesta na rok 2014 

 

Príloha 7/1 Programový rozpočet mesta na rok 2014  

 

P. Fiamová uviedla, že v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách je predložený návrh 

programového rozpočtu mesta. Programový rozpočet rozpisuje súčasne schválený rozpočet do 

programov. Programová štruktúra sa nezmenila. Celý je zverejnený na web stránke . 

 

P. Gahér uviedol, že tento dokument je čisto byrokratický výmysel a z hľadiska efektivity 

vynakladania prostriedkov v ničom nepomáha. P. prednostka má pravdu, že dokument 

musíme schváliť. 

 

P. Fiamová doplnila, že súhlasí s p. Gahérom. Uvedené sme už viac krát pripomienkovali aj 

kontrole Najvyššieho kontrolného úradu a aj v rôznych dotazníkoch . Žiaľ od budúceho roka 

sa uvedené musí schvaľovať dokonca súčasne s návrhom rozpočtu mesta. 

 

Príloha 7/2 Návrh zmien kapitálového rozpočtu mesta na rok 2014 

 

P. Fiamová: je predložený návrh na kapitálový rozpočet mesta, kde v prvej časti je uvedená 

rekapitulácia schváleného rozpočtu, doplnená o schválené uznesenie z 9.1.2014 –zdravotné 

stredisko. Prvý stĺpec je sumár predložených požiadaviek od občanov mesta a poslancov 

Mestského zastupiteľstva. Druhý zelený stĺpec je návrh rozpočtu mesta od primátora, ktorý 

bol doplnený o D4, materskú škôlku Pezinská, AI NOVA žiadosť o údržbu a Zdravotné 

stredisko. V treťom bledomodrom stĺpci sú uvedené odporúčania zo spojeného rokovania, 

ktoré sa uskutočnilo 7.1.2014. V ružovom stĺpci je uvedený návrh finančnej komisie, 

v oranžovom je návrh stavebnej komisie, v tmavomodrom je návrh sociálnej komisie. 

Vinohradnícka komisia predložila pripomienky k rozpočtu, ktoré sa nachádzajú v textovej 

časti, zároveň správne oddelenie spracovalo odpovede pre vinohradnícku komisiu. 

K žiadosti občianskeho združenia AI NOVI požiadali o sumu 4 800 €. Lenže táto suma sa 

skladá z položiek 800 € kúrenie, výmenu radiátora 1000 € a na ošetrenie drevených parkiet 

3 000 €. Sumy 1000 € a 800 € nemôžeme schváliť, pretože sú to bežné výdavky a nespĺňajú 

ani podmienky všeobecne záväzného nariadenia mesta o dotáciách a transferoch, kde sa 

žiadosti podávajú vždy do 31.10. na nasledujúci rok. Iba položka na parkety by sa dala 

klasifikovať ako kapitálové výdavky. 

 

P. Gahér: na ujasnenie čo je v textovej časti hneď pod bodom 7.2 je to návrh p. primátora? 

 

P. Fiamová odpovedala, že áno. 

 

P. Gahér: tento návrh sa líši ako bol dohodnutý vo Vinohradníckom dome? 

 

P. Fiamová: áno, p. primátor predložil iný návrh, ktorý bol prezentovaný aj na predmetnom 

stretnutí. 

 

P. primátor uviedol, že návrh predložil ak sa nepozdáva nie je problém ho doplniť prípadne 

niečo vyškrtnúť. 

 

P. Fraňo dáva do pozornosti I. Svätojurskú a.s., kde nahliadol do materiálov ohľadne 

nehnuteľností. Obstarávacia cena budovy I. Svätojurskej a.s. – administratívnej budovy, ktorá 



bola postavená na zelenej lúke od základu je 265 000 €, čiže rekonštrukcia Zdravotného 

strediska skoro za 1 000 000 € je trochu scestná. Preto je na zváženie čo všetko chceme 

spraviť na zdravotnom stredisku. 

 

P. Zeliska požiadal o doplnenie finančných prostriedkov na nákup stanov vo výške 4 200 €, 

ktoré by sa využívali na Jablkové hodovanie, Hubertove slávnosti, Vianočné trhy a iné. 

 

P. Gahér: súhlasí s návrhom stavebnej komisie a je ochotný zaň hlasovať. Schvaľovať 

prostriedky na niečo, čo sa ešte nezačalo robiť je zbytočné. 

 

P. Filo sa prihovoril za Zdravotné stredisko, ktoré potrebuje rýchlu pomoc. Hlavne za opravu 

strechy a kúrenia vyčlenením 20 až 30 tisíc eur. Pri rekonštrukcii by sa ani nemusela zastaviť 

prevádzka zariadenia. 

 

P. Hranická sa prikláňa k návrhu p. Fila, ktorá by riešila naliehavú situáciu Zdravotného 

strediska. Dáva do pozornosti návrhy sociálnej i finančnej komisie, pretože riešia všetky 

naliehavé problémy v našom meste. 

 

P. Kriššák poďakoval p. Hranickej a p. Filovi, pretože výstižne navrhli riešenie situácie 

v Zdravotnom stredisku. Strechu je potrebné opraviť čo najskôr, kúrenie môže počkať aj do 

ďalšieho roku. 

 

P. primátor ešte doplnil, že je zámer vybudovať telocvičňu, avšak v pokračovaní rokovaní 

nám bráni zmluva so združením TaBak. V bode 7.3 je uvedené, že kedykoľvek sa ukončí 

vzťah je potrebné vyplatenie vložených nákladov. Znalecký posudok bol vypracovaný. 

Žiadosť je na ministerstve školstva a ak chceme pokračovať je potrebné vysporiadať zmluvu 

s občianskym združením.   

 

P. Fiamová doplnila, že znalecký posudok je zapracovaný v položke na strane 3 riadok 18 

v sume 22 000 €. 

 

P. Fraňo sa spýtal, či v Zdravotnom stredisku bude stačiť opraviť len strechu a kúrenie? Tieto 

kroky sú len núdzové. Ak budeme investovať do strediska mali by sme rozmýšľať viac v pred 

a nie že za dva roky budeme strechu zhadzovať, pretože budeme chcieť nadstavovať.  

Prebehlo stretnutie pár poslancov deň pred zastupiteľstvom, kde prišli k návrhu postaviť 

zdravotné stredisko na novom mieste od základov za lepšiu cenu a v lepšom vybavení. Stará 

budova sa môže predať alebo prenajať na niečo iné. 

 

P. Dočolomanský podotkol, že pozitívom by bolo, že nemusia lekári prerušiť svoju pracovnú 

činnosť na dlhé obdobie, ale len na dobu presťahovania.  

 

P. primátor sa spýtal, kde sa nachádza vhodné miesto? 

 

P. Fraňo odpovedal, vhodné miesto v centre mesta existuje, ale nie je potrebné ho 

momentálne uvádzať. Čo sa týka telocvične, nie je vhodné likvidovať existujúce ihrisko 

pokiaľ nevieme, či sa tam nová telocvičňa vojde taktiež nevieme akého tvaru bude. Je za 

vybudovanie novej telocvične. Je veľmi veľa nezodpovedaných otázok ohľadne telocvične. 

 

P. Dočolomanský: boli predložené viaceré tabuľky – návrhy, vieme ako bude postupovať pri 

hlasovaní? 



 

P. Fiamová odpovedala, že primátorov návrh je predložený ako uznesenie. V prípade, že sa 

vám nepáči sa dohodnete o akom návrhu budete hlasovať. 

 

P. primátor navrhuje schvaľovanie aj po položkách keď to bude nutné.  

 

P. Metkeová navrhla navýšiť sumu ak sa rozhodne kompletná rekonštrukcia Zdravotného 

strediska z dôvodu rekonštrukcie kanalizácie. 

 

Prestávka: 10 minút. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, upravený oranžový stĺpec – stavebná komisia: 

upravený v položkách: 5. v sume 3000 €, 11. v sume 40 000 €, 18. v sume 22 000 €, 21. 

v sume 3000 €, 22. V sume 3000€. 

 

P. Fiamová uviedla, že celkový súčet rozpočtu je 278 620 €. 

 

P. Zaliska navrhuje schváliť stany v sume 4 200 € na kultúrne využitie až po schválení 

navrhovaného rozpočtu. 

 

P. Gahér doplnil, že nie je vhodné schvaľovanie stanov, keďže počas prestávky prišlo 

k dohode, že sa schváli len to najnutnejšie. Stany nie sú dôležité, aby sa o tomto hlasovalo. 

 

Poslanci hlasovali zvlášť o dohodnutom návrhu a zvlášť o návrhu poslanca Zelisku. 

 

K bodu 8.- Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 8/1 Prenájom pozemku za účelom reklamného zariadenia Nubium s.r.o. 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/2 Predaj pozemkov rodine Kováčovej na ul. Malokarpatskej 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/3 Zámer prenájmu časti pozemku v Panónskom háji  

 

P. Metkeová uviedla, že tento materiál bol predložený na komisiu stavebnú i finančnú, obe 

boli oboznámené so stavom aj keď finančná nie v takom rozsahu ako stavebná. O predmetný 

pozemok si požiadali dediči po zomrelom p. Mičkovi. Dediči majú záujem o predmetný 

pozemok, pretože sa oň starajú. Aj zo zmluvy vychádza, že keď nájomca zomrie prechádza 

pozemok na dedičov. V stavebnej komisii na základe otázok člena komisie boli poskytnuté 

ďalšie informácie o časti pozemku, čo malo vplyv na rozhodnutie stavebnej komisie. 

Stavebná komisia navrhuje schváliť zámer prenájmu časti pozemku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

V prípade schválenia uznesenia prenájmom je potrebné zverejnenie na úradnej tabuli 

a opätovne sa vráti materiál aj na prerokovanie. 

 



P. Gabura uviedol, že pri osobitnom zreteli je potrebné schválenie zámeru potom nasleduje 

zverejnenie a následne sa schvaľuje prenájom. Prebieha dvojstupňové hlasovanie. Pri verejnej 

súťaži by sa hlasovalo iba raz, kde sa stanovia podmienky. 

 

Príloha 8/4 Prenájom objektu bývalej skládky TKO 

 

P. Fiamová informovala, že prišla žiadosť od občana o prenájom pozemku, ale priamy 

prenájom nie je možný. Pretože nevieme špecifikovať osobitný zreteľ preto to môže byť 

schválené ako verejná obchodná súťaž. 

 

P. Hranická sa spýtala, či sú občianske združenie? 

 

P. Fiamová odpovedala, že nie. 

 

P. Pavelek upozornil, že v uznesení treba vyčiarknuť slovo „zverejní“. 

 

Príloha 8/5 Prenájom nebytového priestoru plechový sklad Prostredná 34 - Meszároš 

 

P. Fiamová uviedla, že objekt je oddeliteľný. 

 

P. Gahér uviedol informáciu, že priestory v objekte nie sú oddelené. 

 

Stiahnuté z rokovania, nakoľko o uvedenom môže rozhodnúť primátor vo svojej právomoci. 

 

Príloha 8/6 Návrh na úpravu nájomného za prenájom nebytových priestorov 

v Zdravotnom stredisku  

 

P. primátor sa informoval o nájmoch v okolí a zistil, že lekárne majú 5-krát väčší nájom. 

Navrhuje zmenu nájomného. 

 

P. Pavelek navrhol, aby sa nájomné zvýšilo, ale počkal by do rekonštrukcie strechy. 

A následne vychádzali so skutočných nákladov, reálnych čísel. 

 

P. primátor navrhuje, aby sa nájomné riešilo. K tomuto bodu patria dve uznesenia, ktoré rušia 

investíciu 13 000 €, ktoré je potrebné schváliť. Keďže sú schválené peniaze na strechu je 

potrebné anulovať jedno predchádzajúce uznesenie.  

 

P. Fiamová: prečítala uznesenia: 

1) MsZ ruší uznesenie č. 2013/9-6 o verejnej obchodnej súťaži. 

2) MsZ schvaľuje odpis - vyradenie projektu Zdravotného strediska ako zmarenej 

investície. 

 

P. Kriššák doplnil, že súhlasí s p. Pavelekom o odložení zvýšení nájomného do vykonania 

opravy strechy. 

 

P. Gahér by bol rád, keby sme štúdiu, kde sa porovnali výnosy a náklady, kde bola uvedená 

nezmyselná účtovná položka - delimitačná cena zdravotného strediska, aby sa vymazala. 

Následne sa vedelo, či sme boli stratový alebo ziskový. Vychádza, že sme boli ziskový? 

Požiadal po oprave poslať poslancom. 

 



P. Fiamová odpovedala, že sme boli ziskový. V roku 2010 sme boli ešte stratový no v roku 

2013 sme už boli ziskový. Ako si môžete všimnúť uvedená tabuľka je prílohou tohto 

materiálu, a aj som Vám ju poslala elektronicky. Z uvedeného vyplýva, že za celkovú dobu 

nájmu od 1996 do 2013 bol rozdiel zisk . Sumu z delimitácie Zdravotného strediska si môžete 

vymazať a celá tabuľka sa automaticky prepočíta. 

 

P. Kriššák podotkol, že mesto objekt získalo bezplatne pred 15 rokmi, nie je mu jasné čo sa 

odpisuje? Na základe čoho sa určila cena? 

 

P. Fiamová odpovedal, že v správe bolo napísané aj keď sme objekt nadobudli bezodplatne 

má nejakú nadobúdaciu hodnotu. V zmysle zákona o účtovníctve a opatrení MF SR, čo je aj 

v správe, obce začať odpisovať až niekedy v roku 2003. Cena bola určená na základe 

delimitačných protokolov. 

 

P. Kriššák sa informoval po schválení financií na postupnosť opravy strechy? 

 

P. Metkeová odpovedala, že máme urobený prieskum. Záleží aj na počasí, ale je potrebné 

urobiť verejné obstarávanie. 

 

K bodu 9.- Rôzne  

 

Príloha 9/1 Zámer revitalizácie hradu Biely Kameň 

 

P. primátor prečítal list od p. Hradeckého, ktorý má záujem o revitalizáciu hradu. „Opätovne 

Vás žiadame o zmenu územného plánu mesta – doplnok k územnému plánu mesta pre 

pozemky s parcelným číslom 462/5, 462/6 v k. ú. Neštich. Štúdia ako podklad pre náš 

zamýšľaný projekt bola priložená k pôvodnej žiadosti dňa 8.3.2012. Žiadame o zmenu 

územného plánu podľa predloženej štúdie na zónu - polyfunkčná občianska vybavenosť s 

tým, že aj naďalej všetky náklady na zmenu funkčného zaradenia parciel hradíme v plnej 

výške.“  

Je potrebné definovať, či s týmto zámerom súhlasíme alebo nie, pretože dva roky 

nerozhodovania je dlhá doba. Samozrejme je potrebné stanoviť podmienky. 

 

P. Hranická navrhuje stretnutie so spoločnosťou, pretože podľa priložených materiálov je 

veľmi ťažko rozhodnúť.  

 

P. Zeliska doplnil, že p. Hradecký sa zúčastnil kultúrnej komisie, kde v jej zápisnici je 

uvedené, že nezaujala žiadne odporúčanie, pretože nebol v predstihu predložený materiál na 

preštudovanie. Až po konaní komisie bol poslaný mailom celý materiál a následne po 

mailovej komunikácií členov komisie bolo prijaté stanovisko.  

Stavebná komisia navrhla verejné stretnutie s p. Hradeckým, bol pozvaný na verejné 

stretnutie vo štvrtok (30.1.2014)? 

 

P. primátor odpovedal, že si nie je istý s potvrdením účasti. 

 

P. Zeliska sa ešte spýtal, čo má rozumieť pod prijatím uznesenia, že MsZ berie na vedomie 

investičný zámer spoločnosti...? 

 



P. primátor odpovedal, že je potrebné dodržať postupnosť krokov a týmto by sme povedali, že 

len akceptujeme návrh s vybudovaním hradu Biely Kameň. Samozrejme je potrebné stanoviť 

podmienky ako ďalší krok. 

 

P. Hranická doplnil, že je potrebné doplniť informácie a navrhuje preloženie bodu až po 

stretnutí. 

 

P. Pavelek nevidí žiaden zmysel v tom, aby sa teraz schvaľovalo toto uznesenie.  

 

P. Metkeová uviedla, že toto uznesenie je pre spoločnosť informáciou, že MsZ sa oboznámilo 

so zámerom. 

 

P. Gahér informoval, že asi pred dvomi rokmi prebehlo stretnutie so spoločnosťou a navrhol 

im zrealizovať verejné stretnutie s občanmi Svätého Jura. Aby presvedčili verejnú mienku, no 

bohužiaľ to dodnes neuskutočnili. A až potom nech predložia návrh na MsZ. Pozemok získali 

legálnou cestou.  

 

P. Pavelek odkázal investorom, že je treba brať zámer vážne a nie každé dva roky posielať 

vytýkacie listy. Nie je proti vybudovaniu hradu. 

 

Príloha 9/2 Žiadosť o súhlas vlastníka k umiestneniu drobnej stavby – Monika 

Hupková, Hrušťova 

 

P. Metkeová uviedla, že na predchádzajúcom MsZ bol prítomná p. Hupková aj s právnym 

zástupcom, kde predniesli žiadosť o kúpu pozemku. Predaj nebol schválený. P. Hupková má 

postavenú drobnú stavbu a je potrebné jej schválenie na MsZ. Stavba je len dočasná. 

 

Príloha 9/3 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby garáže – RNDr. Bohumil Molák 

 

P. Metkeová uviedla, že legalizácia stavby garáže p. Moláka bol predmetom riešenia už 

v minulosti. Mesto malo záujem postaviť stavby ďalších garáži, v pokračovaní tejto čiernej 

stavby pri rodinnom dome p. Moláka. P. Molák nesúhlasil so zámerom mesta. Navrhnuté 

uznesenie „MsZ schvaľuje zámer prenajať pozemku ak prípad hodný osobitného zreteľa parc. 

č. 4791/31 v k. ú. Svätý Jur na ul. Kozmonautov – Staničná za účelom umiestnenia dočasnej 

stavby – garáže.“ 

 

P. Gahér: nebolo poriadne vysvetlené o čo sa jedná, takéto uznesenie sa určite schvaľovať 

nebude. V tomto prípade by sa malo žiadať odstránenie garáže. Máme rozhodnutie súdu, 

ktoré by sme tu mali potvrdiť. 

 

P. Fraňo pripomenul, že pri búraní je potrebné vyčlenenie peňazí na odstránenie stavby a až 

následne potom sa budú vymáhať od p. Moláka. 

 

P. Unger sa spýtal, čo bude s kanalizačnou prípojkou? 

 

P. Gahér odpovedal, že chyba sa stala, keď sa nedokončila preložka kanalizačnej prípojky ako 

bolo z jeho strany sľúbené. 

 

 

 



Príloha 9/5 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti HK za II. Polrok 2013 

 

Bez pripomienok. 

 

K bodu 10.- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

 

Príloha 10/1 PHSR mesta Svätý Jur na roky 2014 - 2023 

 

P. Fiamová informovala, že v auguste 2013 sa začalo s prípravou PHSR. V novembri 2013 

bol predložený návrh PHSR na pripomienkovanie poslancom a členom komisií. Keďže neboli 

predložené ďalšie pripomienky predložili sme PHSR na schválenie. Nie sme v časovej tiesni 

ale v marci by bolo vhodné aby bolo PHSR schválené. Ak chceme požiadať o nejaký grant 

z EU, je potrebné aby sme mali schválené PHSR. Pripomínam, ak by sa nejaký projekt 

nenachádzal v tomto dokumente, nedostali by sme dotáciu. Dokument je hlavne tvorený 

s pripomienok občanov, poslancov a právnických osôb. 

 

P. Gahér podotkol, že na tento projekt sme zbytočne vyhodili peniaze, pretože je to zbytočný 

dokument. 

 

P. primátor doplnil, že tento dokument má byť víziou, aj keď možno vysnívanou.  

 

P. Fiamová požiadala všetkých, aby prípadné pripomienky predložili v písomnej podobe. Je 

na škodu veci, že sa do dnes nik nevyjadril a teda nemohli byť pripomienky zapracované. 

 

P. Hranická navrhuje usporiadať stretnutie so spracovávateľom. 

 

P. Fraňo predniesol pripomienku na p. primátora, že sa kúpili v decembri kontajnery 3 kusy 

na odpad, ktoré mohli byť využiteľné na auto v I. Svätojurskej a.s. lenže problém vznikol, že 

na toto auto nie sú vhodné. Neskôr sa mohli využiť na zbernom dvore, ktorý plánujeme mať. 

 

P. primátor odpovedal, že kontajnery sa kupovali štandardné. Pracovníčka, ktorá objednávala 

kontajnery vychádzala len z informácií, ktoré mala k dispozícií. 

 

P. Fiamová odpovedala, že ako už uviedla v emailovej komunikácií, nebolo nám známe aké 

motorové vozidlo má I. Svätojurská a.s. a aké má možnosti. Uvedené služby nemá 

I.Svätojurská zverejnené ani na web stránke a ani nám ich nikdy neponúkla. Nemôžeme 

predvídať. 

 

P. Harnická prezentovala návrh sociálnej komisie o zrušení silvestrovského ohňostroju, 

pretože podľa komisie sú to len vyhodené peniaze, ktoré by sa dali použiť na niečo iné. 

V dnešnej dobe už samotní obyvatelia pripravujú krásne ohňostroje aj sami.  

 

P. Gahér súhlasí s návrhom p. Hranickej. 

 

 

Ukončenie rokovania: 21,00 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  

 

 

 



Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 28.01.2014 

 

 
Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1 Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2014/2-1  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA RNDr. Peter JURČOVIČ Ján UNGER  

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.1 Overovateľov – Marián Fraňo, Mgr. Michal Zeliska 

Číslo uznesenia 2014/2-2 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA RNDr. Peter JURČOVIČ Ján UNGER  

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 návrhová komisia – Mgr. Andrea Hranická, Ing. Peter Dočolomanský, CSc. 

Číslo uznesenia 2014/2-3 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA RNDr. Peter JURČOVIČ Ján UNGER  

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 3.2 mandátová komisia – Ján Unger, MUDr. Andrej Kriššák 

Číslo uznesenia 2014/2-4 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 



Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA RNDr. Peter JURČOVIČ Ján UNGER  

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2014/2-5 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

      Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA RNDr. Peter JURČOVIČ Ján UNGER  

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 9.4 Petícia proti zámeru prevádzky kremačnej pece v areáli BOSCO, spol. s.r.o. – 

Pohrebná služba MEMORIA na území mesta Svätý Jur vedený pod značkou 15385/2183/2013 

a vyjadrenie zásadného nesúhlasu s realizáciou zámeru – informácia o postúpení 

 

Číslo uznesenia 2014/2-6 

MsZ berie na vedomie, že zámer vybudovať prevádzku kremačnej pece nie je v súlade s územným 

planom mesta. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

      Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA RNDr. Peter JURČOVIČ Ján UNGER  

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 9.4 Petícia proti zámeru prevádzky kremačnej pece v areáli BOSCO, spol. s.r.o. – 

Pohrebná služba MEMORIA na území mesta Svätý Jur vedený pod značkou 15385/2183/2013 

a vyjadrenie zásadného nesúhlasu s realizáciou zámeru – informácia o postúpení 

 

Číslo uznesenia 2014/2-7 

MsZ nesúhlasí zo zámerom vybudovať prevádzku kremačnej pece v katastri mesta Svätý Jur. 

 

 



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

      Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA RNDr. Peter JURČOVIČ Ján UNGER  

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 9.4 Petícia proti zámeru prevádzky kremačnej pece v areáli BOSCO, spol. s.r.o. – 

Pohrebná služba MEMORIA na území mesta Svätý Jur vedený pod značkou 15385/2183/2013 

a vyjadrenie zásadného nesúhlasu s realizáciou zámeru – informácia o postúpení 

 

Číslo uznesenia 2014/2-8 

MsZ berie na vedomie informáciu o postúpení petície na vybavenie Okresnému úradu Pezinok 

a Úradu vlády SR. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Mgr. Michal ZELISKA Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing.Juraj PAVELEK 

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.1  

Číslo uznesenia 2014/2-9 

MsZ schvaľuje začatie obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu  mesta Svätý Jur v k.ú. 

Svätý Jur, v lokalitách Háj, Štrkové, Očká, Šibenice, Mechy, Lipové, Teplice, Cukrové, Vyšné, 

Hrušťová za účelom funkčného využitia doprava  a technická vybavenosť v súvislosti so stabilizáciou 

koridoru, na  ktorej má byť zriadená dopravná stavba diaľnica D4 a cyklotrasy. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

         Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA RNDr. Peter JURČOVIČ Ján UNGER  

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

  

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 7.1 Programový rozpočet 

Číslo uznesenia 2014/2-10 

MsZ schvaľuje rozpis rozpočtu na programy mesta – Programový rozpočet 2014 – 2016 podľa 

prílohy 



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

         Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA RNDr. Peter JURČOVIČ Ján UNGER  

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

  

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 7.2  Kapitálový rozpočet 2014 zmeny 

Číslo uznesenia 2014/2-11 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2014: povolenie prekročenia viazania 

kapitálových výdavkov a viazania finančných operácií: 

  
funkčná 

klasifikácia položka  
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja názov Suma 

1 

01.1.1.6 717002 3.1 46 rekonštrukcia budovy MsU okná+ fasáda z 
uličnej strany  + okná Ek.odd. 4 ks  (cena 
celkom odhad 210000)  

3 000 

2 

04.5.1.3. 717002 11.2 46 rekonštrukcia zábradlia na mostoch Háj, 
ul. Pri ČOV, most Krížne nad železnicou, 
most Hergottova 

18 000 

3 

04.5.1.3. 717002 11.2 46 rekonštrukcia mostu Pezinská + oprava 
časti múru Scheidlinová záhrada z toho 
cca 7000,-  

3 000 

4 04.5.1.3. 717002 11,3 46 Rekonštrukcia chodníkov 20 000 

5 

04.5.1.3 719001 10.1 46 transfer Združenie obcí JURAVA na 
realizáciu stavby Malokarpatsko- šúrska 
cyklomagistrála. Združené prostriedky na 
investície vo výške pravdepodobnej 
spoluúčasti mesta 

70 000 

6 

05.1.0. 717001 6.1 46 realizácia grantu zberný dvor - 
spolufinancovanie 10 % alebo len I. etapa 
v prípade, že nedostaneme fin.prostriedky 

50 000 

7 06.2.0 717002 12.2 46 zámer rekonštrukcie HRADIEB 10 000 

8 

06.6.0 717002 13.7 46 Zdravotné stredisko - rekonštrukcia 
strechy (výmena strešnej krytiny) 40 000 

9 

08.1.0 717001 10.1 46 výstavba nových 2 ks beach volejbal.ihrísk 
PRESUN NEVYČERP PROSTRIEDKOV  7 620 

10 

09.1.1.1 716 9.1 46 PROJEKT  MŠ Pezinská - rekonštrukcia 
podkrovia na vznik ďalšej triedy 9 000 

11 09.1.2.1 716 10.1 46 PD stavba telocvične a kultúrnej haly 15 000 

12 

09.1.2.1 717003 10.1 46 stavba telocvične a kult.haly vrátane 
nákladov súvisiacich s vysporiadaním 
jestvujúcich stavieb na daných pozemkoch 

22 000 

13 
06.6.0 711005 16.1 46 Nová potreba a to  zmena UPD mesta na 

D4 
5 000 

14 09.1.1.1 717002 9.1 46 MŠ Pezinská - výmena okien na poschodí   3 000 

15 

08.2.0.3 722001 7.3 46 
AI NOVA žiadosť na údržbu IC (výmena 
parkiet) ostatné sú opravy a tie musia byť 
z bežného a nie kapitálového rozpočtu 

3 000 



          CELKOM kapitálové výdavky 278 620 

Finančné operácie  

   
454002 

  
46 Prevod z ostatných fondov obce 278 620 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

      Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA RNDr. Peter JURČOVIČ Ján UNGER  

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.2 Kapitálový rozpočet 2014 zmeny  

Číslo uznesenia 2014/2-12 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2014 povolenie prekročenie viazaných 

kapitálových výdavkov a viazania finančných operácií na nákup stanov vo výške 4 200 €:  

  
funkčná 

klasifikácia položka  
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja názov Suma 

1 01.1.1.6 713004 7.3 46 nákup stanu (stanov)  4 200 

       

Finančné operácie  

   
454002 

  
46 Prevod z ostatných fondov obce 4 200 

 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

      Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Ján UNGER  Marián FRAŇO 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 8.1 Prenájom pozemku za účelom reklamného zariadenia Nubium s.r.o.  

Číslo uznesenia 2014/2-13 

MsZ schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom časti pozemkov nájomcovi Nubium 

s.r.o. – parc.č. 4530/19 o výmere 5 m² - cena 350Eur/billboard/rok v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 507/2010 Z. z. zo dňa 08.12.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov nakoľko sa jedná sa o časť pozemku, ktorú nie je možné 

využiť na iný účel, nakoľko je na nej postavené riadne povolené reklamné zariadenie, ktoré je 

majetkom žiadateľa.   

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 



Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

      Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA Ing. Juraj PAVELEK Ján UNGER  

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 8.2 Predaj pozemkov parc. č. 656/2 a parc. č. 656/3 v k. ú. Svätý Jur manželom Edite 

a Štefanovi Kováčovým. 

 

Číslo uznesenia 2014/2-14 

MsZ schvaľuje predaj pozemkov parc. č. 656/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 

16 m² a pozemok parc. č. 656/3, druh pozemku zastavané plochy o výmere 19 m² v k. ú. Svätý Jur, 

zapísané na Liste vlastníctva č. 8053 manželom Edite a Štefanovi Kováčovým ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu, že pozemky sú v danom stave predajné 

len vlastníkovi stavby rodinného domu súpis. č. 680 (Štefan Kováč a manž. Edita), a to pozemok parc. 

č. 656/3 za kúpnu cenu 20,00 €/m², pozemok parc. č. 656/2 za kúpnu cenu 50,00 €/m² + náklady 

spojené s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

 

Termín platnosti uznesenia do:  31.07.2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

         Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA Ing. Juraj PAVELEK Ján UNGER  

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 8.3 Zámer nájmu časti pozemku parc. č. 6339/14 v Panónskom háji 

Číslo uznesenia 2014/2-15 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE Z DÔVODU NEUZNÁŠANIA POSLANCOV PRI 

NAKLADANÍ S MAJETKOM MESTA – OSOBITNÝ ZRETEĽ ICH MUSÍ BYŤ 

MINIMÁLNE 7 

 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku parc. č. 6339/1 druh pozemku trvalé trávne porasty 

zapísaný ako parcela registra „E“ KN na LV č. 8053 v k. ú. Svätý Jur, a to časť nehnuteľnosti parc. č. 

6339/14 vedenú v registri „C“ KN o výmere 722 m² v k. ú. Svätý Jur (v našej evidencii 6339/14/1) ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o príbuzenský vzťah 

medzi pôvodným a budúcim nájomcom a že budúci nájomca sa podieľa na obhospodarovaní časti 

parc. č. 6339/14. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 



Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 
   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ  Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Michal ZELISKA Ing. Juraj PAVELEK 

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 8.4 Prenájom objektu bývalej skládky TKO vo výmere 10 300 m2 

Číslo uznesenia 2014/2-16 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu objektu bývalej skládky TKO nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. 

č. 5099, parc. č. 5157/1 a parc. č. 5251/2 v k. ú. Svätý Jur o výmere 10300 m2 a v zmysle § 9a  ods.9  

zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení  

neskorších predpisov, mesto Svätý Jur vyhlási verejnú obchodnú súťaž na prenájom objektu bývalej 

skládky TKO, doba nájmu určitá 10 rokov, minimálna výška nájmu 100,00 €/rok, účel športový. 

Termín platnosti uznesenia do:  08/2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. Mgr. Michal ZELISKA Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK Ján UNGER  

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 8.6 Návrh na úpravu nájomného za prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom 

stredisku  

Číslo uznesenia 2014/2-17 

MsZ ruší uznesenie č. 2013/9-6 o verejnej obchodnej súťaži. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. Mgr. Michal ZELISKA Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK Ján UNGER  

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 8.6 Návrh na úpravu nájomného za prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom 

stredisku 

Číslo uznesenia 2014/2-18 

MsZ schvaľuje odpis a vyradenie projektu Zdravotného strediska ako zmarenej investície. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 
Za: 



Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Mgr. Michal ZELISKA Ján UNGER  Marián FRAŇO 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  MUDr. Andrej KRIŠŠÁK   

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 9.2 Žiadosť o súhlas vlastníka k umiestneniu drobnej stavby - Hupková  

Číslo uznesenia 2014/2-19 

MsZ schvaľuje doplnenie čl. III bod 1. Zmluvy o nájme pozemku Z99/3595/2005 nasledovne: 

dopĺňajú sa slová: „a umiestnenie dočasnej drobnej stavby 8,0 x 3,0 m k jestvujúcemu rodinnému 

domu súp. č. 764.“ 

Termín platnosti uznesenia do: 30.06.2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. Mgr. Michal ZELISKA Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Marián FRAŇO 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK Ján UNGER  

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 9.3 Žiadosť povolenie stavby garáže na pozemku parc. č. 4791/31 k.ú. Svätý Jur, na 

ul. Kozmonautov - Staničná  

Číslo uznesenia 2014/2-20 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE Z DÔVODU NIZKEHO KVORA POČTU POSLANCOV 

(NEBOLI UZNÁŠANIA SCHOPNÍ) 

MsZ schvaľuje dodatočné povolenie stavby garáže na pozemku parc. č. 4791/31 k.ú. Svätý Jur, na ul. 

Kozmonautov – Staničná. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 5 
Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Mgr. Michal ZELISKA Ján UNGER  Marián FRAŇO 

Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 9.5 Vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti za obdobie 07 – 12/2013 

Číslo uznesenia 2014/2-21 

MsZ berie na vedomie „Vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Svätý Jur za obdobie júl – december 2013. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Mgr. Michal ZELISKA Ján UNGER  Marián FRAŇO 



Mgr. Andrea HRANICKÁ  MUDr. Andrej KRIŠŠÁK   

 

Overovatelia zápisnice:  

 

MUDr. Andrej Kriššák                     ...................................................................................... 

 

 Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.       ...................................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

Ing. Alexander Achberger              ......................................................................................... 

 

 


