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Z á p i s n i c a  č. 3 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 3.5.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z á p i s n i c a  č. 3 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 3.5.2016 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

3. Voľba členov pracovných komisií 

4. Interpelácie 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta, štatút mesta 

7. Nakladanie s majetkom mesta 

8. Zmena rozpočtu mesta 

9. 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 17,16 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

Minútou ticha si všetci uctili bývalého primátora Stanislava Fronca a člena komisie územného 

rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok p. Baroka. 

 

P. primátor doplnil vloženie bodu 9.2 Voľba člena komisie do programu rokovania. 

 

P. Grančič navrhol presunutie bodu 7.6 na koniec rokovania na žiadosť p. Pechara.  4:2:1  

 

Schválenie doplneného programu rokovania:   7:0:0  

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Prof. ThDr. Július Filo 

Mgr. Monika Číková   8:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

    Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 8:0:0    

 

K bodu 4. Interpelácie 

 

P. Pechar poďakoval za preloženie bodu 7.6, ktorý sa ho týka na koniec rokovania. Spýtal sa 

na postup pri uzatváraní ciest pri akcii Svätojurské hody, že ľudia, ktorí prichádzali do mesta 

nemali od Bratislavy pri Svätojurskej vieche upozorňujúcu značku, ale až na križovatke 

Felcánova – Bratislavská, že je to slepá ulica. Autá sa otáčali a hľadali únikovú cestu, ktorá 



 

 

viedla po Pezinskej ulici, ktorá je úzka a bola veľmi zapchatá. Osobne musel ísť minimálne 

desaťkrát prevádzať autá, ktoré smerovali do horského hotela Eva. Nestačilo by, aby horná 

časť Prostrednej ostala prejazdná? Myslí si, že hody majú klesajúci trend v počte stánkov. 

Ďalšiu pripomienku má k územnému plánu mesta, kde sú ľudia rozčarovaní z postupu mesta. 

Pretože poniektorí ľudia pokračujú v stavbách veľkých sídel bez povolení. 

 

P. primátor odpovedal, že celé dopravné značenie podlieha schváleniu dopravného inžiniera. 

Je však možné, že zlyhal ľudský faktor, niekto značku otočil, ukradol. V rámci schválenia 

značka tam musela byť umiestnená. Hody sú dosť masívna akcia a keď ju chceme v tomto 

rozmere udržať, tak jednoducho ten jeden víkend to musia ľudia vydržať.  

Vytváranie územného plánu je dlhodobý proces, ktorý má ukázať ako mesto bude do budúcna 

vyzerať. Je to dlhodobý dokument. 

 

P. Grančič podotkol, že značka bola umiestnená správne, pretože niekoľkokrát okolo nej 

prechádzal. 

 

K bodu 5. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 5/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že kontrola bola zameraná na prijaté uznesenia MsZ. Uznesenia, ktoré boli 

splnené alebo stratili platnosť už nie sú súčasťou tejto správy. Taktiež kontrolou bolo zistené, 

že Mesto Svätý Jur plní svoju povinnosť v zmysle zákona a zverejňuje v zmysle § 5b zákona 

211/2000 Zb. z. o slobodnom prístupe k informáciám všetky zámery a zmluvy na oficiálnom 

webe mesta ako aj na úradnej tabuli. 

 

K bodu 6. – Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

 

Príloha 6/1 VZN o čistote a poriadku v meste 

 

P. primátor uviedol, že MsZ na poslednom rokovaní prijalo VZN o dodržiavaní čistote 

a poriadku mesta, ktoré jednou prijatou pripomienkou spôsobili, že mesto si nemôže dať 

výnimky na podujatie, ktoré organizuje, respektíve na časť podujatí, ktoré organizuje. 

Zhodnotili sme, že pôvodný návrh je neakceptovateľný a preto sme sa rozhodli opätovne 

prerokovať všeobecne záväzné nariadenie opäť. Predložený návrh je už upravený tak, že 

Mesto Svätý Jur si bude môcť udeliť výnimku. Zároveň bola doplnená časť ako navrhla 

kultúrna komisia.    

 

Príloha 6/2 Štatút mesta – dodatok č. 1 

 

P. primátor uviedol, že do štatútu sa dopĺňala mestská polícia. Mestská polícia už je obsadená 

aj posledným tretím zamestnancom. 

 

K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 7/1 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 2696/1 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok na Mariánskej ceste, kde medzi vstupom do rodinného 

domu a nájazdovou cestou sa nachádza mestský pozemok a preto žiadatelia majú záujem 

doriešiť svoj prístup do rodinného domu. Požiadali o dokúpenie pozemku vo výmere 40m2.  



 

 

Príloha 7/2 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 5088 

 

P. primátor na MsÚ bola doručená žiadosť od p. Faturovej a p. Srnu, ktorí žiadajú 

a majetkoprávne vysporiadanie, nakoľko tieto pozemky sú súčasťou rodinnej zástavby 

a záhrady. Mesto aj všetky komisie odporúčajú tieto pozemky vysporiadať. Navrhovaná cena 

je v meste obvyklá 50 €/m2. 

 

Príloha 7/3 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 508/37 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok pri hlavnej ceste, kde prvú časť rodina Lederleitnerová 

už odkúpila. Druhá časť sa neodpredala z dôvodu, že rodinný domček, ktorému prislúcha, bol 

v realitnej kancelárií na predaj a Mesto nechcelo nejakým spôsobom ovplyvňovať predaj 

domčeka. Domček sa predal a nový majiteľ požiadal o odkúpenie časti záhrady. Rodina 

Lederleitnerová odkúpila vedľajšiu záhradu za 53€/m2. 

 

Príloha 7/4 Prenájom pozemkov parc. č. 4513/100, 101 pre žiadateľa I. Svätojurská a.s. 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemky, ktoré sú súčasťou areálu poľnohospodárskeho 

družstva. Pri prenájme hlavného pozemku sa opomenulo na tieto menšie a I. Svätojurská a.s. 

požiadala o prenájom. Na minulom zasadnutí sme schválili zámer a dnes by sme mali schváliť 

samotný prenájom. 

 

Príloha 7/5 Prenájom časti pozemku parc. č. 658/1 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok na Malokarpatskej ulici, kde žiadateľ má záujem 

o pozemok sa starať a užívať ho, nakoľko je majiteľom susednej nehnuteľnosti. Mesto 

odporúča prijať podmienku nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou 

lehotou bez udania dôvodu, z dôvodu, že je veľká pravdepodobnosť, že sa začne budovať 

komunikácia Malokarpatská. Neskôr, aby nám nevznikli komplikácie pri budovaní.  

 

Príloha 7/6 Zrušenie uznesení – Dušan Pechar Pechariáda 

 

Bod presunutý na záver rokovania. 

 

K bodu 8. Zmena rozpočtu 

 

Príloha 8/1 Zmena rozpočtu MŠ Pezinská - nadstavba 

 

P. primátor: ako všetci vedia, boli sme minulý rok úspešní so žiadosťou o grant na 

Ministerstve školstva. Bola nám pridelená dotácia 40 000 € v kapitálovom rozpočte a 2 000 € 

v bežnom rozpočte. My sme urobili všetky potrebné kroky k tomu, aby sa mohlo pristúpiť 

k realizácii, prebehlo verejné obstarávanie. Vyhrala spoločnosť, ktorá nemá subdodávateľov, 

čo vyzerá veľmi dobre. Potrebujeme schváliť dofinancovania v sume 18 500 €. 

 

Príloha 8/2 Zmena rozpočtu MsÚ 

 

P. primátor uviedol, že až na tretí pokus sme boli úspešný so žiadosťou na Ministerstve 

kultúry, kde sme žiadali sumu 60 000 €. Nakoniec nám bola udelená dotácia vo výške 

10 000€ na financovanie nám bolo v zmysle žiadosti vypočítané vo výške 3 276 €. Dotáciu 

sme dostali na bežné výdavky, čo znamená, že okná môžeme len opraviť a nie vymeniť        



 

 

za nové. Vieme aká je situácia s oknami, tak uvidíme ako sa nám to podarí, pretože sú naozaj 

v zlom stave. 

 

P. Kavčáková doplnila, že pri realizácii prác je možné požiadať o zmenu realizácie prác, bolo 

by dobré preveriť to. 

 

P. Gahér uviedol, že keď sa niečo opravuje a je tam jednotka, ktorá je pokazená, tak sa dá 

vymeniť a nie opraviť. Toto bude pravdepodobne prípad našich okien. 

 

P. Dočolomanský sa priklonil skôr k výmene okien ako k oprave.  

 

Príloha 8/3 Zmena rozpočtu – prechod pre chodcov Kačačnice 

 

P. primátor: Mesto Svätý Jur má záujem zvyšovať bezpečnosť chodcov na križovatke pri 

Terne a Krajinskej ulici, kde chýba priechod pre chodcov, dopytový semafor a vznikajú tam 

kolízne situácie. Dal sa vypracovať projekt na úpravu tejto križovatky. Celá úprava by nemala 

prevýšiť sumu 7000 €. 

 

P. Dočolomanský tým, že je táto križovatka prvá v smere od Pezinka, tak prichádzajúce autá 

sú ešte vo väčšej rýchlosti. Preto by bolo vhodné, aby sa umiestnila aj svetelná signalizácia 

upozorňujúca vodičov na chodcov.    

 

P. Grančič uviedol, že sa dlho zaoberali touto križovatkou na komisii a súhlasia 

s umiestnením semaforu pre chodcov, priechodu pre chodcov aj s p. Dočolomanským, ale je 

potrebné, aby sa nezabudlo na chodník na hornej strane. Tam ten chodník bol ale pri výstavbe 

križovatky zmizol. Požiadal, aby sa pri projekte na neho nezabudlo.  

 

Príloha 8/4 Zmena rozpočtu – rekonštrukcie budovy MsÚ - presun 

 

P. Fiamová informovala, že v minulom roku sa realizovala oprava schodiska a až v januári 

prišla posledná faktúra, ktorú sme nemohli zúčtovať v minulom období. 

 

K bodu 9. Rôzne 

 

Príloha 9/1 Informácia – ilustrovaná grafická mapa 

 

P. primátor informoval, že  Bratislavský samosprávny kraj začal viac podporovať naše mesto 

a to tým, že podporil rôzne organizácie ako vinohradnícky spolok, Ainova. Ainova dostala 

z dotačnej komisie z BSK 2800 € na vytvorenie informačnej mapy mesta. S Ainovou priamo 

komunikujeme, aby sme v spolupráci s nimi vytvorili mapu, ktorá by mohla byť následne 

použitá ako informačný panel mesta. Nový informačný panel by mal vzniknúť na stanici, pri 

Kaplnke na cyklotrase a na námestí. Celý materiál pôjde ešte na rokovanie do komisií, aby 

vznikla kompletná mapa aj s pripomienkami komisií. 

 

Príloha 9/2 Voľba člena komisie 

 

P. Dočolomanský informoval, že budeme voliť nového člena komisie, pretože ako všetci 

vieme p. Barok sa už nebude môcť zúčastňovať na komisiách. Z tohto dôvodu komisia 

územného rozvoja predkladá na schválenie p. Vavrica alebo p. Cepkovú. P. Vavrinec je 



 

 

podnikateľ v oblasti stavebníctva, pôsobil v občianskom združení TaBaK. P. Cepková je 

umelkyňa, je docentka na výtvarnej škole umení a už sa podieľala na projektoch mesta. 

 

P. Gahér doplnil, že p. Vavrinec podniká v oblasti stavebníctva robí väčšinou stavebné 

dozory, takže to znamená, že má skúsenosti v tejto oblasti. 

 

Príloha 7/6 Zrušenie uznesení – Dušan Pechar Pechariáda 

 

P. primátor uviedol, že Mesto Svätý Jur navrhuje zrušenie uznesení z roku 1998 a 2003o 

odpredaji objektu stavebnín, ktoré sa nachádzajú v lokalite na Pažiti. Máme za to, že tieto 

uznesenia sú zjavne neúplné a zmätočné. V súčasnosti sú vzhľadom na stavebný zákon 

nevykonateľné. Navrhujeme, aby sa prijal postup na nakladanie s naším majetkom. K tomuto 

bodu je ešte nutné poznamenať, že máme k dispozícii rozsudok okresného súdu, ktorý hovorí 

o vyprataní nehnuteľnosti do troch dní od vydania rozsudku. My sme mali aj na vykonanie 

tohto rozsudku možnosť si zaplatiť exekútora, ktorý by vykonal rozsudok a následne by 

exekúciou vymáhal tieto prostriedky od toho koho vypratal. Takže nám by boli vrátené 

prostriedky z exekúcie až vtedy, kedy by exekútor všetko vymohol. Zatiaľ sme k tomuto 

kroku nepristúpili. Chceme tento spor ukončiť, preto mesto navrhuje zrušenie uznesení. 

 

Hlasovanie o udelenia slova pre p. Pechara v počte 10 minút: 9:0:0  

 

P. Pechar sa vrátil do roku 1991, kedy mesto prebiehalo rôznymi zmenami a bolo 30 členné 

mestské zastupiteľstvo, ktoré odvolalo z postu primátora p. Achbergera, ale v tej dobe 

prebiehali delimitácie majetkov, ktoré malo mesto dostať od štátu. Primátor  bol odvolaný, 

ale mesiac predtým podpisoval všetky delimitácie. Nevieme však kam zmizli. V 1991 tu boli 

rozpracované tri akcie stavebniny, zberný dvor, Jozefkové údolie. Všetky tri akcie boli vo 

veľmi dezolátnom stave.  P. Pechar bol oslovený, či by nepomohol s týmito vecami. V roku 

1992 dostal zmluvu na zberný dvor a v nájomnej zmluve bolo uvedené, že podľa geodetického 

plánu, kedy neobsahoval absolútne inú zmenu plotu. Jeho skutkový stav v novom prevedení 

s parcelným číslom vo výmere 1996 m2 bol uvedený v zmluve.  

P. Pechara navštívil p. Stránsky s prosbou, aby otvoril, čím skôr stavebniny a opätovne 

investoval. Haly vybudoval načierno a potom začal podnikať. Takto pokračoval s prevádzkou 

až do momentu, keď zistil, že náklady sú vyššie ako príjmy. Preto v 1998 požiadal o odkúpenie 

objektu. Tiež v tomto roku vzišlo uznesenie, ktoré bolo platné, ale nevykonateľné. Obdržal list 

od p. Metkeovej, že sa v uznesení opomenula cena, ktorá bude predmetom rokovania 

nasledujúceho zastupiteľstva. V roku 2003 vzišlo uznesenie aj o cene, ale to sa týkalo inej 

parcely bez jeho vedomia. Prečo mesto dodnes nedalo zamerať tento objekt? Vážení poslanci 

podľa môjho názoru i právnika je rozsudok nevykonateľný, pretože údaje o vyprataní nie sú 

ucelené.  

 

P. primátor uviedol, že ako ste sám povedal tieto uznesenia sú nevykonateľné, takže preto je 

preložený návrh na zrušenie. 

 

P. Filo sa spýtal, že akým spôsobom navrhuje p. Pechar riešiť tento problém? 

 

P. Pechar odpovedal, že by riešil otvoreným spôsobom, ľudským. Zamerať stavebniny v tom 

stave v akom sú teraz, nezasahovať do plotu iných pozemkov a potom by sme pokračovali 

predajom ako dobré mravy hovoria. 

 



 

 

P. primátor sa spýtal, či vie povedať, koľko rokov užíva stavebniny bez toho, aby ste mestu 

platili nájom? Koľko užívate horného Pytliaka bez platenia? 

 

P. Pechar uviedol, že nevie koľko rokov, ale má výpoveď z nájmu. 

 

P. primátor poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na spoluúčasti, organizovaní pri 

Svätojurských hodoch a taktiež všetkým dobrovoľníkom pri organizovaní cyklistických 

pretekov MTB maratónu. Tieto dva víkendy boli pre mesto a zamestnancov veľmi 

vyčerpávajúce, pretože takmer všetci boli celý čas v práci. Na detskej tour sa objavil aj Peter 

Sagan, ktorý sa deťom príkladne venoval, rozdával podpisy, neustále sa usmieval a bol veľmi 

bezprostredný. Zároveň treba podotknúť, že BSK dosť výrazne podporuje naše podujatia.  

V najbližšej dobe sa budeme uchádzať, kde už spracovávame štúdiu na vytvorenie strediska 

bodu integrovanej dopravy, ktorá by mala byť na železničnej stanici, ktorá by mala prejsť 

rekonštrukciou. Predbežne by mali byť dvaja žiadatelia z Pezinského okresu a veríme, že 

jedným z nich budeme my. Hodnota grantu by mala byť okolo 200 – 300 tisíc euro. Ak 

budeme úspešní vybudujeme veľké zázemie s parkoviskom pre autá aj bicykle.  

A naši futbalisti, A mužstvo, je s väčším náskokom na prvom mieste v tretej lige a 

s najväčšou pravdepodobnosťou aj postúpi do druhej ligy. Čo okrem dobrej reklamy bude stáť 

aj nemalé finančné prostriedky, pretože budeme musieť prebudovať futbalový areál 

športového klubu podľa podmienok futbalového zväzu. Už je spracovaná štúdia, ktorá bude 

predmetom rokovania stavebnej komisie a z nej vychádza zaujímavé číslo 250 000 €. Bude 

dôležité, ako sa postavíme k situácii, či podporíme projekt. 

Okresný úrad lesný odbor nám vydal rozhodnutie o pridelení všetkých vinohradníckych ciest, 

ktoré ale napadol Slovenský pozemkový fond.  

Primátor pozval všetkých na druhý ročník Míľa pre mamu, ktorá sa bude konať 7.5. pod 

záštitou prezidenta SR, kde podujatie začne o 15:00 hod. v Scheidlinovej záhrade. Zároveň 

v tento deň sa bude konať aj Kráľovský rizling, ktorý začne o 16:00 hod vo Vínnej uličke 

(časť ulice Dr. Kautza).  

 

Hlasovanie o udelenia slova pre p. Pechara v počte: 7:0:2  

 

P. Pechar prečítal list v znení: „Vážení poslanci a poslankyňa, nech Vás tento prípad hodný 

osobitného zreteľa nech Vás straší ako odpudzujúci a nechutný prípad ako sa nemá podnikať 

a to hlavne vo vzťahu s Mestom Svätý Jur. Také choré podnikateľské prostredie aké je vo 

Svätom Jure, nie je alebo nemám takú vedomosť ani nikde inde v blízkom okolí. Boli vašimi 

predchodcami schválené dve nekompletné uznesenia a to v roku 1998, 2003. Že sú v nich 

chyby, za to môže mesto a jeho mocenský aparát a to správne oddelenie, právne oddelenie a tí 

ľudia, ktoré toto celé spackali. Kontrolór mal zastrešovať toto všetko svojimi kontrolami, tak 

neučinil a v týchto uzneseniach.“ Po dnešnom hlasovaní musí podniknúť právne kroky 

a podať trestné oznámenia na osoby, ktorých sa to týka a žalobu na dnešné uznesenie. 

 

Ukončenie rokovania:  18,25 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 3.5.2016 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2016/3-1 

MsZ schvaľuje presun bodu 7.6 na koniec rokovania. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 2 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo     

   Zdržali sa: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2016/3-2 

MsZ schvaľuje program rokovania. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo Mgr. Andrea Hranická 

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

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.1 Určenie overovateľov   

Číslo uznesenia 2016/3-3 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – Prof. ThDr. Július Filo, Mgr. Monika Číková. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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



 

 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 3.1 Návrhová komisia  

Číslo uznesenia 2016/3-4 

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

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 5.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2016/3-5 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra. 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.1 VZN o čistote a poriadku v meste  

Číslo uznesenia 2016/3-6 

MsZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Svätý Jur. 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.2 Štatút mesta  dodatok č. 1  

Číslo uznesenia 2016/3-7 



 

 

MsZ schvaľuje dodatok č. 1/2016 k Štatútu mesta Svätý Jur. 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.2 Štatút mesta dodatok č. 1  

Číslo uznesenia 2016/3-8 

MsZ splnomocňuje primátora mesta vydať plné znenie Štatútu mesta Svätý Jur. 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 7.1 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 2696/1  

Číslo uznesenia 2016/3-9 

MsZ schvaľuje zámer priameho odpredaja časti nehnuteľnosti v k. ú. Svätý Jur parc. č. 2696/1 

ostatné plochy o výmere do 40 m2, podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov za účelom majetkoprávneho usporiadanie prístupu k nehnuteľnosti rodinného 

domu súp. č. 951. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 2 

Proti: 6 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo Ing. Bohumil Pajer     

   Proti: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

 Marián Grančič Mgr. Michal Zeliska     

   Zdržali sa: 

Mgr. Andrea Hranická       



 

 

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 7.1 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 2696/1 

Číslo uznesenia 2016/3-10 

MsZ schvaľuje zámer zriadenia odplatného vecného bremena, na časť pozemku v k. ú. Svätý Jur 

parc. č. 2696/1 ostatné plochy o výmere do 40 m2. Nehnuteľnosť je evidovaná na LV č. 1968. 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti Mesta Svätý Jur ako povinného z vecného bremena 

v predpokladanom rozsahu vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu za účelom 

zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti rodinného domu súp. č. 951 vybudovanej na pozemku parcela 

2695/8. 

Náklady spojené so zariadením vecného bremena znáša oprávnený z vecného bremena. Zdôvodnenie: 

Prístup k stavbe súpisné číslo 951 nemožno zabezpečiť inak. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2016 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 7.2 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 5088 

Číslo uznesenia 2016/3-11 

MsZ schvaľuje zámer priameho odpredaja časti nehnuteľnosti v k. ú. Svätý Jur parc. č. 5880 

zastavané plochy, identifikovaný geometrickým plánom č. 2/2016 ako pozemok parc. č. 5088/4 

o výmere 2 m2 podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

za cenu 50 Eur/m2 za účelom majetkoprávneho usporiadania užívania nehnuteľnosti. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2016 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.2 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 5088  

Číslo uznesenia 2016/3-12 

MsZ schvaľuje zámer odpredaja majetku Mesta Svätý Jur ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

časť. Pozemku parc. č. 5088 identifikovaný geometrickým plánom 2/2016 ako pozemok parc. č. 

5088/2 v k. ú. Svätý Jur o výmere 66 m2 za kúpnu cenu 50 Eur/m2. 



 

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o nehnuteľnosť, ktorá tvorí jeden ucelený pozemok 

s rodinným domom, dvorom, záhradou. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2016 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 7.3 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 508/37  

Číslo uznesenia 2016/3-13 

MsZ schvaľuje zámer previesť pozemok v k. ú. Svätý Jur, zapísaný na LV 8053 ako parcela KNC 

508/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 majiteľom susedného domu súp. č. 454 na 

pozemku parc. č. 505/4 v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne mestské 

zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Dôvod osobitného zreteľa spočíva  v tom, že sa jedná o priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu súp. č. 454 na pozemku parc. č. 

505/4. Pozemok svojou polohou využitím je priamo určený na výkon vlastníckych práv ku stavbe 

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

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2016 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.4 Prenájom pozemkov parc. č. 4513/100, 101 pre žiadateľa I. Svätojurska a.s.  

Číslo uznesenia 2016/3-14 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov parc. č. 4513/100 v k. ú. Svätý Jur vo výmere 611 m2, 

zapísaného v katastri  nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur 

a katastrálne územie Svätý Jur v registri „C“, LV 1968, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a  

parc. č. 4513/101 v k. ú. Svätý Jur vo výmere 114 m2, zapísaného v katastri  nehnuteľností  Okresného 

úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur v registri „C“, LV 

1968, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre I. Svätojurská a.s. formou dodatku k už 

uzatvorenej zmluve o nájme pozemku parc. č. 4513/2 vo výmere 7 884 m2 v k. ú. Svätý Jur za účelom 

zabezpečenia prevádzky a ochrany areálu a to na dobu neurčitú, výška nájomného 1€/rok za celý 

predmet nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  



 

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ bude zabezpečovať prevádzku a ochranu areálu. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.09.2016  

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.5  Prenájom časti pozemku parc. č. 658/1 

Číslo uznesenia 2016/3-15 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku v k.ú. Svätý Jur, parc. č. 658/1, evidovaného v katastri 

nehnuteľnosti v registri „C“ na LV 1968 vo výmere 250 m2, charakterizovaného ako zastavané plochy 

a nádvoria, za nájomné vo výške 0,08 €/m2/rok, účel využitia ako predzáhradka a to na dobu neurčitú,  

s trojmesačnou výpovednou lehotou ako prípad hodný osobitného zreteľa.    

Osobitný zreteľ spočíva v prenájme časti pozemku vlastníkom susediacich nehnuteľností, ktorí sa 

o tento pozemok ako nájomníci majú záujem dlhodobo starať a udržiavať ho.  

Termín platnosti uznesenia do: 30.09.2016  

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 8.1 Zmena rozpočtu MŠ Pezinská - nadstavba  

Číslo uznesenia 2016/3-16 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2016: 

 

1) povolenie prekročenia a viazanie kapitálových  výdavkov  

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov 

návrh 

rozpočtu 

zvýšenie v € 

09.1.1.1 717002 9.1 46 Nová trieda MŠ Pezinská, 

rekonštrukcia - nadstavba 

18 500,- 

 

2) povolenie prekročenia a viazania finančných operácií:   

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov 

návrh 

rozpočtu 

  454002  46 Prevod z ostatných fondov obce 18 500,- 



 

 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 8.2 Zmena rozpočtu MsÚ - dotácia z MK SR  

Číslo uznesenia 2016/3-17 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2016: 

 

1) povolenie prekročenia a viazanie kapitálových  výdavkov  

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov 

návrh 

rozpočtu 

zvýšenie v € 

01.1.1. 635006 3.1 111 Oprava a údržba budov  (okien) 10.000,- 

01.1.1. 635006 3.1 41 Oprava a údržba budov  (okien) 3.276,- 

 

2) povolenie prekročenia a viazania finančných operácií:   

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov 

návrh 

rozpočtu 

 311  111 Grant z MK SR na opravu okien 10.000,- 

 111003  41 

Výnos dane z príjmov územnej 

samosprávy 3.276,- 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 8.3 Zmena rozpočtu - prechod pre chodcov Kačačnice  

Číslo uznesenia 2016/3-18 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2016: 

 

1) povolenie prekročenia a viazanie kapitálových  výdavkov  

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov 

návrh 

rozpočtu 

zvýšenie v € 



 

 

04.5.1.1 713004 11.2 46 Prechod pre chodcov Kačačnice 7000,- 

 

2) povolenie prekročenia a viazania finančných operácií:   

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov 

návrh 

rozpočtu 

 454002  46 Prevod z ostatných fondov obce 7000,- 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 8.4 Zmena rozpočtu - rekonštrukcia budovy MsÚ - presun  

Číslo uznesenia 2016/3-19 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2016: 

 

1) povolenie prekročenia a viazanie kapitálových  výdavkov  

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov 

návrh 

rozpočtu 

zvýšenie v € 

01.1.1 717002 

AN 14 

3.1 46 Rekonštrukcia budovy MsÚ 820,- 

 

2) povolenie prekročenia a viazania finančných operácií:   

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov 

návrh 

rozpočtu 

 454002  46 Prevod z ostatných fondov obce 820,- 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 9.1 Informácia - ilustrovaná grafická mapa  

Číslo uznesenia 2016/3-20 

MsZ berie na vedomie informáciu o projekte ilustrovanej grafickej piktogramovej mapy 

pamiatok a zaujímavostí mesta. 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 9.2 Voľba člena komisie  

Číslo uznesenia 2016/3-21 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ volí Ing. Milana Vavrinca za člena komisie územného rozvoja, výstavby a ochrany 

kultúrnych pamiatok.  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 2 

Proti: 2 

Zdržali sa: 5 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Grančič     

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 9.2 Voľba člena komisie  

Číslo uznesenia 2016/3-22 

MsZ volí Mgr. Art. Blanku Cepkovú za člena komisie územného rozvoja, výstavby a ochrany 

kultúrnych pamiatok.  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Grančič Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

   Zdržali sa: 

Mgr. Monika Číková  Marián Fraňo     



 

 

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 7.6 Zrušenie uznesení - Dušan Pechar Pechariáda 

Číslo uznesenia 2016/3-23 

MsZ ruší uznesenie: MsZ č.II -1/12 z 2.3. a 9.3.1998, ktorým odsúhlasilo predaj pozemku parc. č. 

4530/4 firme Pechariáda. 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 7.6 Zrušenie uznesení - Dušan Pechar Pechariáda  

Číslo uznesenia 2016/3-24 

MsZ ruší uznesenie: MsZ č. VI-2/11 z 15. a 17.7.2003, podľa ktorého bola odsúhlasená kúpna cena 

pozemkov 370 Sk/m2 a cena objektu 759.713,-Sk firme Pechariáda. 

Celový 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.  Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


