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Z á p i s n i c a  č. 3 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 05.05.2015 

 

 

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 nariadenia mesta Svätý Jur a zásady 

7. Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 

8. Záverečný účet mesta Svätý Jur 

9. Nakladanie s majetkom mesta a zmena rozpočtu mesta 

10. Plat primátora mesta Svätý Jur 

11. 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, otvoril rokovanie o 17,07 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. primátor navrhol presunúť bod 9.11 za bod 9.7, pretože spolu súvisia. 

         7:0:0 

 

Schválenie celého programu rokovania:    7:0:0  

     

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Mgr. Monika Číková 

Prof. PhDr. Július Filo  7:0:0 

     

Zapisovateľka:               Bc. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

    JUDr. Ján Gróf   8:0:0    

 

K bodu 4. - Interpelácie 

 

P. Vorelová: pozvala všetkých v mene ochotníckeho divadla Lábris na predstavenie Všetko sa 

po... (Vražedné okno) do Svätojurskej viechy 15.5. o 18,00 hod. 

 

P. primátor doplnil, že ak máte plagát tak ho môžeme zverejniť na webe mesta. 

 



K bodu 5. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 5/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že správu o kontrole plnenia uznesení poslanci obdržali. Sumár správy je 

obsiahnutý na piatich stranách a záver správy znie: Kontrola bola zameraná na neprijaté 

uznesenia MsZ, uznesenia ktoré boli splnené alebo stratili platnosť v predchádzajúcom 

období 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 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám všetky zámery a zmluvy na oficiálnom webe mesta ako 

aj na úradnej tabuli, ktorú by bolo potrebné rozšíriť z dôvodu väčšieho množstva prijímaných 

uznesení. 

Jednotlivý stav uznesení je uvedený v správe. 

 

Príloha 5/2 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti 

 

Bez pripomienok. 

 

K bodu 6. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur a zásady  

 

Príloha 6/1 VZN – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

 

P. primátor: v prílohe predkladáme návrh nového znenia VZN Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta. Pôvodné zásady už boli zastarané a nerešpektovali 

novelizácie zákonov, nové formulácie a postupy. Bolo nevyhnutné zabezpečiť súlad zásad so 

zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle neskorších predpisov, a zákonom č. 

523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 

o účtovníctve a zákonom č. 595/2003 o dani z príjmov.  

Predložený materiál bol predmetom rokovania všetkých komisií. Komisia pre šport, kultúru 

a podnikanie odporúčala upraviť § 4 bod 4 písm. e) prenájmoch nebytových a bytových 

priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta do 100 m2 najdlhšie na dobu určitú do 5 rokov, 

na: prenájmoch nebytových a bytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta do 50 m2 

najdlhšie na dobu určitú do 5 rokov. 

Tento návrh mesto navrhovalo z dôvodu, aby mohlo flexibilnejšie a pohotovejšie reagovať na 

vzniknuté žiadosti a podmienky, preto sme sa s týmto návrhom nestotožnili. 

 

P. Filo sa spýtal, či napríklad vyjadrenie predkladateľa, ktoré je v závere tejto dôvodovej 

správy je súčasťou navrhovaného textu?  A čo s tými ďalšími návrhmi, ktoré prišli? Osvojil si 

ich predkladateľ? 

 

P. Fiamová: pripomienky predložil jedine hlavný kontrolór a kultúrna komisia, s ktorou sme 

sa nestotožnili. Zapracované sú tri pripomienky hlavného kontrolóra v § 12, § 15 a § 17. 

 

Príloha 6/2 VZN – o nakladaní s finančnými prostriedkami rozpočtu mesta 

 

P. primátor: v súlade s novelami zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách a ako aj na 

návrh primátora, mestský úrad predkladá návrh nového VZN o nakladaní s finančnými 

prostriedkami rozpočtu mesta. VZN bolo prerokované vo všetkých komisiách, kde všetky 

odporúčajú tento materiál schváliť. 



Príloha 6/3 VZN – o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území 

mesta 

 

P. primátor uviedol, že predložené VZN bolo predmetom rokovania všetkých komisií. 

Vyjadrenie komisie pre šport, kultúru a podnikanie bolo zadefinovať aj fyzické osoby do 

všeobecne záväzného nariadenia, to však v zmysle zákona nie je možné. Ostatné komisie 

odporúčali VZN schváliť. Do VZN boli zapracované pripomienky hlavného kontrolóra. 

 

Príloha 6/4 Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov mesta 

 

P. primátor : na rokovaní MsZ dňa 10.03.2015 bolo schválené uznesenie číslo 2015/2-21 : 

„MsZ schvaľuje prípravu zmeny zásad poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií 

a súvisiacu prípravu zmeny rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2015 podľa alternatívy I 

1) Poslancovi MsZ patrí odmena za výkon poslaneckej funkcie 50,00 € mesačne. 

2) Členovi komisie zriadenej pri MsZ patrí odmena za účasť na zasadnutí komisie vo 

výške 10,00 € za každé zasadnutie. 

Členovi MsR patrí odmena za účasť na zasadnutí MsR vo výške 10,00 € za každé 

zasadnutie.“ 

Na základe schváleného uznesenia predkladáme návrh Zásad odmeňovania poslancov 

a volených orgánov mesta, v ktorých je zapracovaná alternatíva I. 

 

K bodu 7. - Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 

 

Príloha 7/1 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – odmeňovanie poslancov 

 

P. primátor, tým že sa v predchádzajúcom bode schválilo nové odmeňovanie poslancov 

a členov komisií je potrebné schváliť aj zmenu rozpočtu. Rozdiel navýšenia 7 868 € bude 

pokrytý z navýšenia príjmov podielovej dane. 

 

K bodu 8. – Záverečný účet mesta Svätý Jur  

 

Príloha 8/1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2014 

 

P. primátor uviedol, že záverečný účet mesta bol riadne zverejnený. V roku 2014 mesto 

dosiahlo hospodárenie v bežnom rozpočte vo výške 300.201,78 € čo je hospodárenie veľmi 

pozitívne, pretože zruba 10 % sme dokázali z bežného rozpočtu ušetriť na ďalší rok na 

kapitálové výdavky. 

V kapitálovom rozpočte sme mali príjem 186.427,63 €, výdavky boli na úrovni 750.237,78 € 

takže táto suma sa investovala do majetku a rozvoja mesta. Celkový schodok rozpočtu za rok 

2014 bez úprav je - 263.608,39 €. Tento schodok bol vykrytý z finančných operácií určených 

na kapitálové výdavky, ktoré boli ušetrené z minulých rokov. 

 

P. Filo sa spýtal, či záverečný účet nemajú schvaľovať poslanci? 

 

P. primátor odpovedal, že záverečný účet sa schvaľuje podľa zákona č. 583/2004. V bode 

jedna sa schvaľujú dokumenty potrebné k záverečnému účtu a zmysle zákona sa berú na 

vedomie. V bode dva budeme schvaľovať záverečný účet. 

 

K bodu 9. – Nakladanie s majetkom mesta a zmena rozpočtu mesta 

 



Príloha 9/1 Predaj osobného automobilu mesta Fábia PK 207 BE 

 

P. primátor oboznámil, že mestský úrad v roku 2014 zakúpil motorové vozidlo Škoda Fábia, 

práve z dôvodu zvýšenej poruchovosti a nehodovosti i dosluhovania starej Fábie. Po 

diagnostike sme dospeli k názoru, že investície, ktoré by sme vložili do tohto automobilu by 

neboli rentabilné. Zostatková cena je 0 €. Navrhujeme odpredaj automobilu verejnou 

obchodnou súťažou za minimálnu cenu 800 €.  

 

Príloha 9/2 Zámer zámeny pozemku parc. č. 64/7 za pozemok parc. č. 64/6 v k. ú. 

Neštich 

 

P. primátor:  na mestský úrad bola doručená žiadosť o zámenu pozemku. Jedná sa o pozemok, 

kde mesto požiadalo o odkúpenie od majiteľa, ktorý my v rámci vysporiadania cesty ulice 

Podhradie potrebujeme. Majiteľ pozemku nám navrhol zámenu pozemku v rovnakej výmere. 

Pozemok sa nachádza za ich rodinným domom, je to svah. 

 

Príloha 9/3 Zámer prenájmu časti pozemku pod fontánou 

 

P. primátor spomínaný materiál bol predložený na všetky komisie, jedná sa o prenájom časti 

námestia pre prevádzku STRET CAFE „BAR“, ktorá je na Prostrednej 32. Na vonkajšom 

námestí majú v pláne umiestniť ratanový nábytok a zabrať 20 m2. Vyjadrenia komisií sa 

nachádzajú v predloženom materiály. Mesto podporuje vybudovanie sedenia. 

 

P. Filo sa spýtal, že na aké obdobie by bolo prenajaté námestie za cenu 5,50 €/m2? 

 

P. primátor odpovedal, že štandardne prenajímame plochy pod terasami za 4,98 €/m2/rok cena 

nie je likvidačná, pretože chceme podporovať podnikateľov. Záber verejného priestranstva 

vychádza zhruba rovnako. Návrh mestskej rady bol túto sumu nakoľko je to na námestí 

navýšiť o 10 %, preto sme prišli k sume 5,50 €/m2. Nájom bol stanovený na reálne obdobie od 

1.5. do 31.10.2015 a nie na celý rok. 

 

P. Filo si všimol vo vyjadrení komisie pre šport, kultúru a podnikanie, že neodporúča 

podávanie destilátov, fajčenie. Aký je k tomuto názoru stanovisko? Aký zámer má 

prenajímateľ? 

 

P. primátor reagoval, že tento bar je nefajčiarsky podnik. Fajčenie ako také zakázané nebude. 

Mesto bude žiadať, aby bola zabezpečená bezpečnosť pre návštevníkov. Ak všetko pôjde 

ideálne bude to len prínos pre mesto. 

 

P. Filo súhlasí s predloženým návrhom, pretože ho vníma ako oživenie. Avšak spomínajú sa 

destiláty je to priamy zámer tohto podniku? 

 

P. primátor odpovedal, že alkohol sa môže podávať len osobám starším ako 18 rokov a tie sú 

samé zodpovedné za svoje správanie. Ako mesto môžeme pripraviť všeobecne záväzné 

nariadenie o požívaní alkoholu na verejnom priestranstve, aj niektoré mestá ho majú. Musíme 

však povedať, že prokuratúry toto nariadenie úspešne napadli v iným mestách. Len budúcnosť 

nám ukáže čo prinesie. 

 

 

 



Príloha 9/4 Odkúpenie pozemku parc. č. 299/9 na Prostrednej ul. č. 33 

 

P. primátor: materiál ste všetci dostali, týka sa odkúpenia záhrady v spoločnom dvore. 

Žiadateľka už raz podala žiadosť o odkúpenie, to bolo mestským zastupiteľstvom zamietnuté. 

Mesto zdieľa návrh, ak by sme túto záhradu niekedy predávalo, tak iba formou obchodnej 

verejnej súťaže, pretože žiadateľka podľa informácií vo dvore už nič nevlastní. A zároveň táto 

záhrada bola pridelená k inej bytovej jednotke, ktorá ešte tú záhradu - respektíve ju majiteľ 

neodkúpil. Mesto neodporúča, aby bol schválený odpredaj predkladateľke. 

 

Príloha 9/5 Predaj pozemku parc. č. 434/21 a 434/23 a odkúpenie pozemku parc. č. 

434/19 

 

P. primátor pripomenul, že zámer bol schválený na predchádzajúcom mestskom 

zastupiteľstve, kde bolo potrebné doriešiť prípadné trasovanie budúcej kanalizácie, ktoré sme 

aj doriešili a zároveň podmienili predaj spomínaných pozemkov odkúpením pozemkov vo 

výmere 5 m2, ktorým si zabezpečíme trojmetrový koridor od budovy zdravotného strediska. 

Pozemky, ktoré predávame dlhodobo užíva rod. Kriššáková z hľadiska ďalšieho rozvoja 

zdravotného strediska sme usúdili, že pre mesto už budú nepotrebné, pretože ho nebudeme 

nadstavovať. Urobila sa nová strecha a kúrenie neskôr  prejdeme už len k rekonštrukcii fasády 

a vytvoreniu parkovacích miest, ktoré by mohli vzniknúť pred zdravotným strediskom. 

 

P. Pajer sa  spýtal, že prečo nebol materiál prerokovaný vo finančnej komisii? 

 

P. primátor odpovedal, že sme prijali stav, že keď je prijatý zámer, tak už finančná komisia si 

nežiadala, aby sa opätovne schvaľovalo to isté ešte raz, ak sa nič nezmenilo. Bolo na 

informáciu dané ako sa riešilo trasovanie budúcej kanalizácie a tým to finančná komisia 

zobrala na vedomie s tým, že schválila zámer a zároveň súhlasí aj s odpredajom. 

V rokovacom poriadku je aj schválené, že netreba materiál predkladať dvakrát. 

  

Príloha 9/6 Zámer predaja hospodárskej budovy – skladu s. č. 1681 

 

P. primátor: bod bol predmetom rokovania komisie územného rozvoja, finančného riadenia 

a mestskej rady. Materiál sa dotýka hospodárskej budovy, ktorej je majiteľom v areáli 

materskej školy Pezinská mesto Svätý Jur. Majiteľmi pozemku je rod. Nemcová, ktorá 

požiadala o odkúpenie tohto pozemku. 

Je veľmi dôležité zabezpečiť prechod nákladným autom do materskej škôlky Pezinská, čo 

teraz je možné iba cez pozemok rod. Nemcovej. Naše rokovania sa viedli v tom duchu, kde 

primátor trval na vecnom bremene,  oni ho nechceli. Prišiel nám list od rod. Nemcovej, že 

nám dajú dočasné vecné bremeno v trvaní troch rokov. S týmto návrhom primátor nesúhlasil, 

nakoľko mesto bude potrebovať prístup do materskej škôlky aj nákladným vozidlom aspoň na 

určité obdobie. Z inej strany neviem zabezpečiť vstup pre nákladné vozidlá. Mesto súhlasí 

s odpredajom len za predpokladu, že bude zriadené vecné bremeno. 

 

P. Filo skonštatoval, že je to dobrý návrh a súhlasí s ním. Ale nerozumie čo znamená „vecné 

bremeno na časti pozemku“? 

 

P. primátor odpovedal, že by sme museli túto časť vymedziť geometrickým plánom. 

 

P. Metkeová doplnila, že už v minulosti sa o vecnom bremene s rodinou komunikovalo. Pri 

predložení návrhov, situácií, kde sme vecné bremeno prekreslili vzhľadom na parametre pre 



nákladné motorové vozidlá, čiže zaberali sme čo najmenší priestor. V prípade, že príde 

k odsúhlaseniu bude určite vytvorený nový geometrický plán. 

 

Príloha 9/7 Odkúpenie objektov senníkov v areáli PD Sv. Jur II. časť 

 

P. primátor pripomenul, že bod bol prerokovaný v mestskom zastupiteľstve, bol schválený. 

Bohužiaľ s majiteľkou sa nepodarilo podpísať kúpnopredajná zmluva, ktorú nám 

pripomienkovala, ale už po termíne uznesenia. Mesto spochybnilo dané pripomienky. Po 

ďalšom rokovaní majiteľka prisľúbila, že nám halu odpredá, preto je predložený tento návrh, 

aby sme opätovne schválili odkúpenie. 

 

P. Filo sa spýtal ako halu – senníky využijeme? 

 

P. primátor odpovedal, že v prvej polovici senníkov máme zberný dvor, druhú polovicu 

momentálne využíva I. Svätojurská a.s. na spracovanie dreva. Ak odkúpime zvyšok budeme 

ho vedieť sceliť. 

 

Príloha 9/11 Zámer prenájmu pozemkov parc. č. 4513/32, 4513/33 a 4513/2 

 

P. primátor nakoľko sa nepodaril uskutočniť predaj v januári teraz navrhujeme stanoviť nájom 

za senníky vo výške 0,30 €/m2/rok. Schvaľovanie prebieha dvojstupňovo, preto ak stihneme 

odkúpiť senníky, tak k druhému stupňu schvaľovania už nepríde.  

Komisia územného rozvoja odporúča do termínu odpredaja predmetnej stavby senníky 

uzatvoriť s vlastníčkou nájomnú zmluvu za cenu 0,166 Eur/m2/rok vrátane podielu na 

prístupe. Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie navrhuje 

stanoviť výšku nájomného na 0,30 €/m2/rok. Nájom celého objektu by bol cca 30 €/ mesiac. 

 

P. Horváth: keďže schvaľujeme zámer a sú navrhnuté dve sumy za nájom, nebude lepšie 

schváliť návrh ako je v uznesení alebo bez uvedenia sumy? 

 

P. primátor odpovedal, že uznesenie budeme schvaľovať bez sumy, pretože zákon nám to 

neukladá. Do budúcna budeme predkladať návrhy za zámer prenájmu bez sumy. 

 

Príloha 9/8 Prenájom časti pozemku parc. č. 4580/2 

 

P. primátor informoval, že materiál sa týka pozemku parkoviska na začiatku Svätého Jura po 

pravej strane ako sa vchádza z Bratislavy pre žiadateľa a doterajšieho nájomníka p. Mičkovú. 

 

Príloha 9/9 Žiadosť o schválenie zriadenia vecného bremena BVS 

 

P. primátor pripomenul, že bod bol raz stiahnutý z rokovania a vtedy mestské zastupiteľstvo 

poverilo primátora rokovať s BVS. Uskutočnili sa dve rokovania ohľadom vecného bremena. 

K dispozícii je aj list od BVS, ktorý spomína prísľub bývalého primátora mesta. Zároveň 

spomína investíciu, ktorú vykonala popri stavbe výtlačného potrubia. Na poslednom rokovaní 

BVS samozrejme neakceptovala sumu, ktorú žiadame na základe sumy, ktorú nám platí 

západoslovenská energetika a zároveň upozornili primátora, že dajú si vytvoriť znalecký 

posudok, ktorý stanoví sumu, ktorú nám budú ochotný zaplatiť. 

 

P. Filo: celkom v závere správy je povedané, že chcú odplatu 24 €/m nemá to byť štvorcový? 

 



P. primátor odpovedal, že toto sa počíta ako bežný meter. 

P. Filo sa spýtal koľko je tých metrov? 

 

P. Metkeová odpovedal, že to nemáme zmerané. 

 

P. primátor: suma 24 € nie je pravdepodobne zhodná s realitou. Určite budú potrebné ďalšie 

rokovania. 

 

P. Gróf sa spýtal, že či nám to chcú spraviť bezodplatne? 

 

P. primátor informoval, že západoslovenská energetika patrí nemeckému majiteľovi. Tento 

majiteľ sa snaží preniesť nemeckú filozofiu aj sem na Slovensko. Slovenské firmy však nie sú 

na takúto filozofiu zvyknuté a nesúhlasia s tým. Majoritným majiteľom BVS je Bratislava 

hlavné mesto a určuje čo BVS bude robiť. Na finančnej komisii sme vychádzali z toho, že 

keď západoslovenská energetika poskytuje veľmi podobnú službu, tak by sme mohli žiadať 

o vecné bremeno. Ak by sme žiadali odplatné vecné bremeno na výtlačné potrubie na 

začiatku, tak ho dnes nemáme.  

 

P. Filo skonštatoval, že výtlačné potrubie je dôležité pre naše mesto. Morálne by sa nemali 

klásť nové podmienky, skôr by sme mali poďakovať, že máme výtlačné potrubie. Vecné 

bremeno by sa mohlo inicializovať bez platenia peňazí. 

 

P. Hranická sa spýtala, či nie sú ochotní nám odpustiť platenie za dažďovú vodu? 

 

P. Fiamová odpovedal, že nie sú. 

 

P. primátor reagoval, že precedens vytvára ďalší a ak by toto odpustili nám, tak následne by 

museli i ďalším. Bez vecných bremien BVS nemôže skolaudovať ich diela. 

 

P. Horváth sa spýtal, že v liste Ing. Sobotu investičného riaditeľa BVS v záverečnej časti sa 

píše, že je tam dohoda medzi bývalým primátorom Ing. Alexandrom Achbergerom a vedením 

BVS. Táto dohoda bola písomná alebo ústna? Vieme, čo sa povedalo? 

 

P. primátor odpovedal, že táto dohoda bola uzavretá gentlemansky. Nevieme presne, čo im 

bolo sľúbené. Môžeme pozvať bývalého primátora na nasledujúce mestské zastupiteľstvo, kde 

by nás  bližšie informoval. 

 

P. Fiamová: ak si dobre pamätajú poslanci z minulého volebného obdobia, tak toto všetko 

malo byť realizované z rozpočtu mesta, dokonca mesto malo istú dobu stavebné povolenia, 

preto sa neuvažovalo s vytvorením vecného bremena. Predsa mesto si nebude klásť na seba 

vecné bremeno. Pri neúspešnom vyhodnotení grantu všetko prešlo späť na BVS a oni všetko 

investovali a vybudovali. 

 

P. Fraňo nesúhlasí s morálnym riešením. BVS investovala do svojho biznisu a jednoducho 

občania im to vrátia na poplatkoch. Nemyslí si, že by sme im mali robiť ústupky. Osobne 

bude hlasovať za to, aby zaplatili vecné bremeno.  

 

P. Filo by chcel vyjadriť vďačnosť, že máme vybudované kanalizačné potrubie a pýtanie 

peňazí za vecné bremeno nie je správna cesta. 

 



P. Fraňo bol za to, aby sme vybudovali čističku odpadových vôd, no žiaľ sa to nepodarilo. 

Teraz sme napojení na ich systém. 

P. primátor doplnil, že ak by mesto malo samo finančné zdroje, tak si všetko vybuduje samo. 

 

P. Hranická navrhla za návrhovú komisiu ďalšie uznesenie v tom istom znení len v úvodnej 

časti sa zmení „bez odplatného vecného bremena“. 

 

P. Horváth navrhol 5 minútovú prestávku.  

Hlasovanie  8 prítomných 5:3:0 (proti p. Grančič, p. Pajer, p. Fraňo)   

 

P. primátor oznámil, že po dohode sťahuje bod z rokovania programu. 

 

Príloha 9/10 Prenájom časti pozemku parc. č. 435 predzáhradka  

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/12 Zámer prenájmu parc. č. 45/3 

 

P. primátor oboznámil, že materiál sa týka prenájmu pozemku pod reštauráciou Pytliak, ktorý 

je v majetku mesta. Dnes primátora navštívil otec majiteľa, s tým že majú záujem 

o odkúpenie spomínaného pozemku a cenu by stanovil súdnoznalecký posudok. V každom 

prípade my teraz schvaľujeme zámer prenájmu pozemku z cien sme vychádzali z podobných 

alebo obvyklých v meste Svätý Jur, kde sme sa inšpirovali nájomnou zmluvou, ktorá bola pod 

prevádzkou Garage pub, kde bola posledný rok pred odkúpením cena 6 €/m2. Na rokovaní 

ešte zaznelo, že vlastníci majú záujem tiež o svah nad reštauráciou. Primátor by rád poznal 

názor aj ostatných na odpredaj. 

 

P. Horváth sa spýtal, či dobre porozumel, že p. primátor chce teraz vyjadrenie poslancov, čo 

si myslia o odpredaní predmetného pozemku?  

 

P. primátor doplnil:  chceme si pozemok ponechať alebo nemáme problém, s tým že keď bude 

znalecký posudok predať pozemok? Majiteľ dlhodobo prevádzkuje budovu a pravdepodobne 

nič iné tam ani nebude. 

 

P. Horváth: takže predpokladáme, že asi schválime zámer a prípadne asi podľa dohody oboch 

strán sa budeme neskôr vyjadrovať k predaju pozemku. 

 

Príloha 9/13 Prenájom pozemku parc. č. 435/4 

 

Bez pripomienok. 

 

K bodu 10. – Plat primátora mesta Svätý Jur 

 

Príloha 10/1 Plat primátora mesta Svätý Jur 

 

P. primátor dal slovo predkladateľovi komisie finančného riadenia mesta, projektov 

a programov p. Fraňovi. 

 

P. Fraňo: podľa zákona raz ročne nám poslancom prislúcha prehodnotiť výšku platu p. 

primátora. Obvykle je to vždy pri záverečnom účte mesta, pretože štatistický úrad každý rok 



dáva priemernú mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve, tým pádom sa primátorovi 

upravuje výška základného platu a pri tejto príležitosti si dovoľuje predložiť prehodnotenie 

platu primátora. V tomto bode by sme mohli rozobrať ako pracuje, ako sa mu darí, pretože je 

to naša práca ho ohodnotiť. Na začiatku obdobia mu navrhol základný plat, že nech najprv 

ukáže čo sa v ňom skrýva, no je to síce len pár mesiacov, ale rád by povedal zopár úspešných 

vecí, ktoré sa p. primátorovi podarili a to bude aj zdôvodnenie predloženého materiálu 

k zvýšeniu platu. 

Napríklad: úspešné ukončenie rokovaní s Piaristami vo veci kúpenia pozemku pod materskou 

škôlkou; úspešné zorganizovanie Svätojurských hodov 2015, kde zaviedol niekoľko noviniek 

ako bola Vínna ulička, zabezpečenie ohňostroja, kde sa podarila 50 % zľava z ceny; 

operatívne riešenie pri oprave Scheidlinovej záhrady za minimálne náklady; úspešné 

rokovanie s národnou diaľničnou spoločnosťou o refundácií nákladov súvisiacich so zmenou 

územného plánu mesta na D4; úspešné rokovanie so Slovak Lines a zabezpečenie naviac 9 

autobusových spojov denne; príprava kapitálových výdavkov a ich doterajšie spracovanie; 

vybavovanie stránky odkaz pre starostu priamo primátorom mesta; zabezpečenie úpravy 

vnútorných smerníc mestského úradu; spustenie aktualizácie všeobecných nariadení mesta, 

kde máme dosť veľa práce; zabezpečenie wifi pokrytia námestia a neobmedzeným internetom 

a kopec ďalších vecí. Z týchto dôvodov navrhuje plat primátora vo výške základ + 30 % 

k tomu. 

 

P. primátor poďakoval a ešte informoval, ktorá vec sa podarila zhodou okolností. Prebehol 

včera telefonát s ministerstvom školstva. Vďaka p. prednostke a operatívnemu prístupu 

a snahe činnosti p. Srnu, keď sa riešil projekt rozšírenia materskej škôlky a ministerstvo 

školstva podporí toto rozšírenie. Dostaneme grant 42 000 €, vytvoríme novú triedu 

a zabezpečíme prijatie všetkých detí do materských škôlok.  

Na ministerstve kultúry máme podaný grant na opravu fasády mestského úradu, kde čakáme 

na vyhodnotenie. Pri zbernom dvore sme boli neúspešní ale len z dôvodu, že minister sa 

rozhodol podporiť veľa malých projektov a všetky väčšie boli vyradené z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov. 

Náhodou sa tiež podaril vyšší príspevok z BSK, kde v piatok ráno pred Svätojurskými hodami 

prišiel zástupca a priniesol príspevok. 

 

P. Horváth sa spýtal, či plat primátora sa musí preberať pri záverečnom účte? 

 

P. Fiamová odpovedala, že nemusí sa preberať pri záverečnom účte. Ako vieme priemerná 

mzda sa zvýšila a primátor má základný plat, ktorý je momentálne v rozpore so zákonom. 

Takže je potrebné, aby sa plat prehodnotil. Nový návrh platu sa nemusí schváliť ale len 

prerokovať. 

 

P. primátor doplnil, že všetky mestá to robia teraz, pretože plat je naviazaný na priemernú 

mzdu v danom hospodárstve. Zákon ukladá prerokovať plat raz ročne. 

 

P. Horváth čakal, že o plate primátora sa budeme baviť približne za rok. To čo prečítal 

predkladateľ je veľmi pekné aj to asi zodpovedalo, čo za 5 mesiacov vykonal. Veľa vecí je 

rozpracovaných a ešte sa len ukážu. Navrhuje ďalšie uznesenie, ktoré by znelo rovnako ako 

pôvodné len by sa zmenila výška percent, a to na 15 %. 

 

P. Gróf sa spýtal, že prečo nie je v materiáloch vyjadrenie mestskej rady? 

 



P. Fiamová odpovedala, že mestská rada prerokovala tento bod veľmi dôsledne a neprijala 

žiadne stanovisko, návrh a ani uznesenie s tým že sa tento bod uzatvorí na mestskom 

zastupiteľstve. Bod mal predkladať p. Dočolomanský, ale z pracovných dôvodov nemohol 

a následne sa dohodlo, že predseda finančnej komisie predloží tento bod v tom znení ako 

chcel aj p. Dočolomanský.  

 

P. Gróf: všetky prednesené veci sa dobre počúvali ale 5 mesiacov je krátka doba, aby sme 

hodnotili primátora i seba. Ani nepredpokladal, že na nového primátora budú záporné veci, 

ale z jeho hľadiska zvýšiť plat o 600 € je veľa.  

 

P. Fraňo dodal, že na finančnej komisie sa preberalo aj navýšenie o 15 % i 30 % no nakoniec 

prešlo 30 %. Osobne si nemyslí, že je to veľa, je to motivácia pre p. primátora, aby si ešte viac 

vysúkal rukávy a viac robil pre mesto. Keď neskôr budeme prehodnocovať jeho plat, tak mu 

budeme mať z čoho zobrať v prípade negatívnych výsledkov. 

 

K bodu 11. – Rôzne 

 

Príloha 11/1 Hlavný kontrolór – žiadosť o súhlas k vykonávaniu inej zárobkovej 

činnosti 

 

P. primátor informoval, že hlavný kontrolór je na 50 % úväzku a pri vykonávaní ďalšej 

zárobkovej činnosti potrebuje súhlas mestského zastupiteľstva. Odporúčame mu udeliť tento 

súhlas. 

 

Príloha 11/2 Splátkový kalendár Hungry Brotheers 

 

P. primátor: bod bol predmetom rokovania komisie finančného riadenia a mestskej rady. 

Spoločnosť, ktorá má v prenájme pizzeriu na mestskom úrade má problémy s platením 

nájomného a bola nám doručená žiadosť o schválenie splátkového kalendára. Keďže 

splátkový kalendár výhradne schvaľuje mestské zastupiteľstvo, preto je bod predložený. 

Finančná komisia navrhla navrhovanú splátku zvýšiť na 450 € s odôvodnením, aby sa dlžná 

suma splatila do jedného roka. 

Primátor ako i predkladateľ súhlasí so splátkou 350 €, pretože si ju stanovil majiteľ sám 

a máme za to, že bude vládať splácať dlh. 

 

P. Grančič sa spýtal, že v materiály je uvedené dlh za 1/2015 znamená to za január? Za 

ostatné mesiace tiež neplatí? 

 

P. Fiamová odpovedala, že áno je to za január. A neplatí ani za ostatné mesiace. 

 

P. primátor zisťoval najnovšie informácie, pretože majiteľ prisľúbil, že platiť bude, ale zatiaľ 

k tomu neprišlo. 

 

P. Grančič podotkol, či sa vôbec v tomto prípade oplatí schvaľovať splátkový kalendár, keď aj 

tak neplatí. 

 

P. primátor: v prípade neplatičov máme prostriedky ako postupovať. Ak mu teraz schválime 

splátkový kalendár a v prípade jeho porušenia bude nasledovať výpoveď zmluvy. 

 

P. Horváth sa spýtal, že o ktorej sume budeme hlasovať? 



 

P. primátor odpovedal, že budeme hlasovať o výške 350 € a tiež bude vhodné doplniť dátum, 

do kedy bude prvá splátka splatená. 

 

P. Hranická uviedla za návrhovú komisiu, že do 20.5.2015 bude splatená prvá splátka. 

 

 

 

P. primátor na záver informoval, že súčasťou materiálov je aj sťažnosť p. Lisého. Taktiež ešte 

informoval, že z hľadiska rozvoja mesta bude verejné prerokovanie územného plánu mesta 

19.5.2015 o 17,00 hod. v budove Vinohradníckeho domu pre verejnosť a pre organizácie 

v ten istý deň o 10,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu. 

Ďalšie podujatie bude 9.5. o 15,00 hod. Míľa pre mamu, ktoré sa koná pod záštitou prezidenta 

SR vo Svätom Jure ho organizuje Piškótka a mesto ich podporilo v rámci dotácie.  

6.6. bude mesto organizovať prvýkrát deň detí, kde budú zapojené organizácie, ktoré mesto 

podporuje. Prvé stretnutie bude 7.5. o 17,00 hod.  

Noviny budú vychádzať každého štvrťroka na najbližšom zastupiteľstve bude predložený 

návrh na zmenu rozpočtu, aby mohli vychádzať noviny ich cena bude cca 4 000 €. Vydávať 

noviny bude I. Svätojurská a.s., pretože majú licenciu. 

 

Ukončenie rokovania: 19,26 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 05.05.2015 
 

Číslo hlasovania: 0 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2015/3-1 

MsZ schvaľuje program rokovania.  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 2.1 Určenie overovateľov 

Číslo uznesenia 2015/3-2 

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

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 3.1 Voľna členov pracovných komisií 

Číslo uznesenia 2015/3-3 

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

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 5.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2015/3-4 

MsZ berie na vedomie kontrolu uznesení. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 



Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 5.2 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti 

Číslo uznesenia 2015/3-5 

MsZ berie na vedomie vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 

2014. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 6.1 VZN - zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Číslo uznesenia 2015/3-6 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur číslo 1/2015 Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svätý Jur. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.2 VZN - o nakladaní s finančnými prostriedkami rozpočtu mesta 

Číslo uznesenia 2015/3-7 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur číslo 2/2015 o nakladaní 

s finančnými prostriedkami rozpočtu mesta Svätý Jur.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 



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

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

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.3 VZN -  o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území 

mesta 

Číslo uznesenia 2015/3-8 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur číslo 3/2015 o ochrane ovzdušia  

a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území mesta Svätý Jur. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.4 Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov mesta  

Číslo uznesenia 2015/3-9 

MsZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov mesta. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 7.1 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur - odmeňovanie poslancov 

Číslo uznesenia 2015/3-10 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2015 

 

1) povolenie prekročenie a viazanie bežných  príjmov 

funkčná 

klasifikácia položka  

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja názov 

návrh 

rozpočtu  

  111003  41 Výnos dane pre územnú samosprávu 7 868,- 

 

 

 

 



2) povolenie prekročenia a viazanie bežných výdavkov  

FK Položka 
Programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja Popis 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

upravený 

(nový) 

Rozdiel - 

navýšenie 

0111     621        1 1 
41 

Poistné do VšZP           450,00                  800,00                350,00      

0111 623 1 1 41 Poistné do ostatných ZP           300,00                  533,00                233,00      

0111 625001 1 1  41 Poistné na nemocenské poistenie                  -                      84,00                  84,00      

0111 625002 1 1 41 Na starobné poistenie        1 050,00               1 866,00                816,00      

0111 625003 1 1  41 Na úrazové poistenie             60,00                  108,00                  48,00      

0111 625004 1 1  41 Na invalidné poistenie           225,00                  401,00                176,00      

0111 625005 1 1  41 Na poistenie v nezamestnanosti                  -                      60,00                  60,00      

0111 625007 1 1  41 Poistné do rezervného fondu           357,00                  634,00                277,00      

0111 637026 1 1  41 Odmeny a príspevky        7 500,00             13 324,00             5 824,00      

       Spolu        9 942,00             17 810,00             7 868,00      

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 8.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2014 

Číslo uznesenia 2015/3-11 

MsZ berie na vedomie  

• Záverečný účet mesta, hodnotiacu správu programového rozpočtu a rozbor hospodárenia za 

rok 2014 

• Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 

2014 

• Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2014 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 8.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2014 

Číslo uznesenia 2015/3-12 

MsZ schvaľuje záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za rok 2014 bez výhrad. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  



Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 8.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2014 

Číslo uznesenia 2015/3-13 

MsZ schvaľuje podľa § 16 /8/ zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov 

vysporiadanie schodku rozpočtu mesta vo výške 263.608,39 € z peňažných fondov mesta. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 9.1 Predaj osobného automobilu mesta Fábia PK 207 BE 

Číslo uznesenia 2015/3-14 

MsZ schvaľuje vypísať obchodnú verejnú súťaž na predaj prebytočného majetku Mesta Svätý 

Jur a to osobného motorového vozidla Škoda Fábia PK 207 BE za minimálnu cenu 800 EUR. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 9.2 Zámer zámeny pozemku parc.  č. 64/7 za pozemok parc. č. 64/6 v k.ú. Neštich  

Číslo uznesenia 2015/3-15 

MsZ schvaľuje zámer zámeny pozemku parc. č. 64/7 vo výmere 62 m2 charakterizovaný ako trvalé 

trávnaté porasty a evidovaný v registri „C“ KN na LV č. 1 v k.ú. Neštich v obci Svätý Jur za pozemok 

parc. č. 64/6 vo výmere 62 m2 charakterizovaný ako zastavané plochy a nádvoria v registri „C“ KN na 

LV č. 112 v k. ú. Neštich v obci Svätý Jur, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je prevod pozemku parc. č. 64/6 do vlastníctva Mesta 

Svätý Jur na účel rekonštrukcie komunikácie Podhradie – Hradištná. Zámena pozemkov sa zrealizuje 

bez finančného vyrovnania. 



Termín platnosti uznesenia: 31.10.2015 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 9.3 Zámer prenájmu časti pozemku pod fontánou  

Číslo uznesenia 2015/3-16 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku parc. č. 434/1, k.ú. Svätý Jur, o výmere 20 m2 na 

zriadenie sezónneho exteriérového sedenia na Prostrednej ulici Svätý Jur pod Fontánou pre žiadateľa 

Denisa Šenkára, Haburská 15, 821 01 Bratislava – prevádzka STRET CAFE „BAR“, ktorá je na ulici 

Prostredná 32 na dobu určitú 01.05.2015 do 31.10.2015, výška nájmu 5,50 Eur/m2/prenajaté obdobie, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Osobitý zreteľ spočíva v prenájme časti pozemku pre nájomníka susediacich nebytových priestorov. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.8.2015 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 9.4 Odkúpenie pozemku parc. č. 299/9 na Prostrednej ul.č.33  

Číslo uznesenia 2015/3-17 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zámer predaja parc. č. 299/9, druh pozemku záhrady vo výmere 41 m2 zapísaný 

v registri „C“ katastra nehnuteľností na LV mesta Svätý Jur č. 1345 a nachádza sa v k.ú. Svätý Jur 

v obci Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2015 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 3 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Monika Číková       

   Proti: 

 Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   



   Zdržali sa: 

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

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 9.5  Predaj pozemku parc. č. 434/21 a 434/23 a odkúpenie pozemku parc .č. 434/19 

Číslo uznesenia 2015/3-18 

MsZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti pozemkov parc. č. 434/23 vo výmere 25 m2 a parc. č. 434/21 

vo výmere 121 m2 manželom MUDR. Andrejovi Kriššákovi a Miroslave Kriššákovej, a to ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. Pozemky parc. č. 434/23 vo výmere 25 m2 a parc. č. 434/21 vo výmere 121 m2, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria sú zapísané na liste vlastníctva č. 111 v registri „C“ 

katastra nehnuteľností v k.ú. Svätý Jur, obec Svätý Jur, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur. Kúpna cena sa 

stanovuje vo výške 53,00 Eur/m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností uhradia kupujúci. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že žiadatelia sú nájomcami častí predmetných 

pozemkov a majiteľmi susedných nehnuteľností.   ..........................................................................   

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2015 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

   Zdržali sa: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 9.5 Predaj pozemku parc. č. 434/21 a 434/23 a odkúpenie pozemku parc. č. 434/19 

Číslo uznesenia 2015/3-19 

MsZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. 434/19 vo výmere 5 m2, od vlastníčky pozemku p. 

Miroslavy Kriššákovej druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Pozemok parc. č. 434/19 druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria je zapísaný na liste vlastníctva č. 3879 v registri „C“ katastra 

nehnuteľností v k.ú. Svätý Jur, obec Svätý Jur. Kúpna cena sa stanovuje vo výške 53,00 Eur/m2. 

Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci. 

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2015 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

   Zdržali sa: 

Ing. Bohumil Pajer       



Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 9.6 Zámer predaja hospodárskej budovy -  skladu s.č. 1681  

Číslo uznesenia 2015/3-20 

MsZ schvaľuje zámer predaja hospodárskej budovy – skladu umiestnenej na pozemku parc. č. 376/4 

vo vlastníctve žiadateľa ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, avšak iba za predpokladu zriadenia 

trvalého vecného bremena na časti pozemku parc. č. 376/7, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že hospodárska budova – sklad sa nachádza na pozemku parc. č. 376/4 

vo vlastníctve žiadateľov a žiadatelia majú v prenájme časť budovy na dobu určitú. 

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2015 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 9.7 Odkúpenie objektov senníkov v areáli PD Sv. Jur II. časť  

Číslo uznesenia 2015/3-21 

MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti objektov senníkov nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. 

č. 4513/32 a parc. č. 4513/33 v k. ú. Svätý Jur, obci Svätý Jur, zapísaný na liste vlastníctva č. 9223 od 

vlastníčky Anny Slezákovej za kúpnu cenu 54 400,- Eur plus úhrada nákladov spojených s prípravou 

a prevodom nehnuteľností. 

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2015 

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 Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič 

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

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 9.11 Zámer prenájmu pozemkov parc. č. 4513/32, 4513/33 a 4513/2  

Číslo uznesenia 2015/3-22 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 4513/32, k. ú. Svätý Jur, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2, pozemku parc. č. 4513/33, k. ú. Svätý Jur, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 464 m2 a časti pozemku parc. č. 4513/2, k. ú. Svätý Jur, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 590 m2, na dobu neurčitú ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva 

v prenájme pozemku pre vlastníka stavby na pozemkoch parc. č. 4513/32, 4513/33 a prístupe ku 

stavbe časť pozemku parc. č. 4513/2. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.08.2015 

Celkový počet poslancov MsZ: 11  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 



Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 9.8 Prenájom časti pozemku parc. č. 4580/2  

Číslo uznesenia 2015/3-23 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 4580/2 k. ú. Svätý Jur. Pozemok je zapísaný 

v katastri nehnuteľností Správy katastra Pezinok pre okres Pezinok, obec Svätý Jur a katastrálne 

územie Svätý Jur ako pozemok vo výmere 929 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. 

Predmetom prenájmu je 75 m2 uvedeného pozemku pre bývalú nájomníčku pozemku ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že bývalá nájomníčka odstavnú plochu pre verejnosť vybudovala na 

tomto pozemku na vlastné náklady a v súčasnosti je potrebné riešiť údržbu a starostlivosť parkoviska. 

Prenájom uzavrieť na dobu určitú 10 rokov, výška nájomného 0,08 €/m2/rok. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.05.2015 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

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

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 9.9 Žiadosť o schválenie zriadenia vecného bremena BVS  

Číslo uznesenia 2015/3-24 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych 

sietí v rámci stavby Malokarpatský región – odkanalizovanie – hlavné výtlačné potrubie, úsek 

výtlačné potrubie zo Svätého Jura, a to na: 

  

a. pozemku KN-C parcelné číslo 4580/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2617 m², 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

b. pozemku KN-C parcelné číslo 4535/1, druh pozemku vinice o výmere  6069 m², ktorý je 

zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý Jur, 

katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej len 

nehnuteľnosť) 

c. pozemku KN-C parcelné číslo 4533/1, druh pozemku vinice o výmere  2406 m², ktorý je 

zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý Jur, 

katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej len 

nehnuteľnosť)  



d.  pozemku KN-C parcelné číslo 4533/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 170 m², 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

e.   pozemku KN-C parcelné číslo 4510/2, druh pozemku vodné plochy o výmere 1124 m², 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

f.   pozemku KN-C parcelné číslo 4511/9, druh pozemku vinice o výmere 19820 m², ktorý  je 

zapísaný   v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý Jur, 

katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej len 

nehnuteľnosť) 

g.   pozemku KN-C parcelné číslo 3420/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 8078 

m², ktorý  je  zapísaný  v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur, na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť) 

h.  pozemku KN-C parcelné číslo 4580/4, druh pozemku ostatné plochy o výmere 16 m², ktorý 

je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý Jur, 

katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej len 

nehnuteľnosť) 

i.    pozemku KN-E parcelné číslo 4511/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 5385 

m², ktorý  je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť) 

j.   pozemku KN-E parcelné číslo 4531/2, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 4142 

m², ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť). 

k.   pozemku KN-E parcelné číslo 4556/2, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 13706 

m², ktorý  je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne  územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť) 

l.    pozemku KN-E parcelné číslo 4501, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 207 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne  územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

m.   pozemku KN-E parcelné číslo 4505, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 34 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

n.   pozemku KN-E parcelné číslo 6164, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 499 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

o.    pozemku KN-C parcelné číslo, 4553/3, druh pozemku zastavané plochy o výmere 1336 

m², ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť) 

p.   pozemku KN-C parcelné číslo, 4529/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1060 

m², ktorý  je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne  územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť) 

r.    pozemku KN-C parcelné číslo, 4553/4, druh pozemku zastavané plochy o výmere 592 m², 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec Svätý 



Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

s.    pozemku KN-C parcelné číslo , 4553/5, druh pozemku zastavané plochy o výmere 503 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne  územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

t.    pozemku KN-E parcelné číslo , 4503, druh pozemku zastavané plochy o výmere 7038 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 8053, pre  obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

u.   pozemku KN-E parcelné číslo, 4554, druh pozemku zastavané plochy o výmere 507 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 8053, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

v.   pozemku KN-E parcelné číslo, 4553/3, druh pozemku zastavané plochy o výmere 1962 

m², ktorý  je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 8053, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť) 

z.   pozemku KN-E parcelné číslo, 4553/1, druh pozemku zastavané plochy o výmere 7201 m², 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 8053, pre  obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť a. s., IČO 35850370, Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 

s odplatou vo výške 24,- Eur/m. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2015 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 2 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková  Marián Fraňo  Marián Grančič Ing. Bohumil Pajer 

   Proti: 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth     

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Andrea Hranická     

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 9.9 Žiadosť o schválenie zriadenia vecného bremena BVS 

Číslo uznesenia 2015/3-25 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zriadenie bez odplatného vecného bremena spočívajúce v práve uloženia 

inžinierskych sietí v rámci stavby Malokarpatský región – odkanalizovanie – hlavné výtlačné potrubie, 

úsek výtlačné potrubie zo Svätého Jura, a to na: 

  
a. pozemku KN-C parcelné číslo 4580/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2617 m², 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

c. pozemku KN-C parcelné číslo 4535/1, druh pozemku vinice o výmere  6069 m², ktorý je 

zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý Jur, 



katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej len 

nehnuteľnosť) 

d. pozemku KN-C parcelné číslo 4533/1, druh pozemku vinice o výmere  2406 m², ktorý je 

zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý Jur, 

katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej len 

nehnuteľnosť)  

d.   pozemku KN-C parcelné číslo 4533/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 170 m², 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

e.   pozemku KN-C parcelné číslo 4510/2, druh pozemku vodné plochy o výmere 1124 m², 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

f.    pozemku KN-C parcelné číslo 4511/9, druh pozemku vinice o výmere 19820 m², ktorý  je 

zapísaný   v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý Jur, 

katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej len 

nehnuteľnosť) 

g.   pozemku KN-C parcelné číslo 3420/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 8078 

m², ktorý  je  zapísaný  v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur, na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť) 

h.   pozemku KN-C parcelné číslo 4580/4, druh pozemku ostatné plochy o výmere 16 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6187, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

i.    pozemku KN-E parcelné číslo 4511/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 5385 

m², ktorý  je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť) 

j.   pozemku KN-E parcelné číslo 4531/2, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 4142 

m², ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť). 

k.   pozemku KN-E parcelné číslo 4556/2, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 13706 

m², ktorý  je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne  územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť) 

l.    pozemku KN-E parcelné číslo 4501, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 207 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne  územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

m.   pozemku KN-E parcelné číslo 4505, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 34 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

n.   pozemku KN-E parcelné číslo 6164, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 499 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

o.    pozemku KN-C parcelné číslo, 4553/3, druh pozemku zastavané plochy o výmere 1336 

m², ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť) 



p.   pozemku KN-C parcelné číslo, 4529/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1060 

m², ktorý  je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne  územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť) 

r.    pozemku KN-C parcelné číslo, 4553/4, druh pozemku zastavané plochy o výmere 592 m², 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

s.    pozemku KN-C parcelné číslo , 4553/5, druh pozemku zastavané plochy o výmere 503 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1968, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne  územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

t.    pozemku KN-E parcelné číslo , 4503, druh pozemku zastavané plochy o výmere 7038 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 8053, pre  obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

u.   pozemku KN-E parcelné číslo, 4554, druh pozemku zastavané plochy o výmere 507 m², 

ktorý je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 8053, pre obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

v.   pozemku KN-E parcelné číslo, 4553/3, druh pozemku zastavané plochy o výmere 1962 

m², ktorý  je  zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 8053, pre obec 

Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

(ďalej len nehnuteľnosť) 

z.   pozemku KN-E parcelné číslo, 4553/1, druh pozemku zastavané plochy o výmere 7201 m², 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 8053, pre  obec Svätý 

Jur, katastrálne územie Svätý Jur na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor (ďalej 

len nehnuteľnosť) 

pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť a. s., IČO 35850370, Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2015 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 3 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

   Proti: 

 Marián Fraňo  Marián Grančič Ing. Bohumil Pajer   

   Zdržali sa: 

Mgr. Monika Číková       

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 9.10 Prenájom časti pozemku parc .č. 435 predzáhradka  

Číslo uznesenia 2015/3-26 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku v k. ú. Svätý Jur, parc. č. 435, evidovaného v katastri 

nehnuteľnosti v registri „E“ na LV 8053 vo výmere 25 m2, charakterizovaného ako zastavané plochy 

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

o tento pozemok ako nájomníci dlhodobo starajú a udržiavajú ho. 



Termín platnosti uznesenia do: 31.05.2015 

Celkový počet poslancov na MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 9.12 Zámer prenájmu č. p. 45/3  

Číslo uznesenia 2015/3-27 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku parc .č. 45/3 v k. ú. Neštich nasledovne: 

- objekt reštauračného zariadenia: 280 m2 

- pozemok popri budove (malá terasa, odstavné plochy): 270 m2 

- pozemok svah: 340 m2 a to na dobu neurčitú pre vlastníka stavby, postavenej na uvedenom 

pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.08.2015 

Celkový počet poslancov MsZ: 11   

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 9.13 Prenájom pozemku p.č. 435/4 

Číslo uznesenia 2015/3-28 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku v k. ú. Neštich, parc. č. 435/4, ktorý je evidovaný v katastri 

nehnuteľnosti na LV č. 1, o výmere 546 m2, charakterizovaného ako ostatné plochy za nájomné vo 

výške 0,165 €/m2/rok na rekreačný účel a to na dobu neurčitú ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ spočíva v prenájme pozemku pre vlastníka stavby – záhradnej chaty na pozemku parc. 

č. 435/55 a prístupe ku stavbe cez časť pozemku parc. č. 435/4. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.05.2015 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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



Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 10.1 Plat primátora mesta Svätý Jur  

Číslo uznesenia 2015/3-29 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur v zmysle zákona č. 253/1994 v znení neskorších 

predpisov vo výške 2,34 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve + 

zvýšenie o 30 %,  t.j. 2.611,- € / mesiac od 1.6.2015. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 8 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič   

   Zdržali sa: 

Mgr. Monika Číková JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

   Nehlasovali: 

Mgr. Andrea Hranická       

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 10.1 Plat primátora mesta Svätý Jur  

Číslo uznesenia 2015/3-30 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur v zmysle zákona č. 253/1994 v znení neskorších 

predpisov vo výške 2,34 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve + 

zvýšenie o 15 %,  t.j. 2.310,- € / mesiac od 1.6.2015. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 5 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

   Zdržali sa: 

JUDr. Ján Gróf       

 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 10.1 Plat primátora mesta Svätý Jur  

Číslo uznesenia 2015/3-31 

MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur v zmysle zákona č. 253/1994 v znení neskorších 

predpisov vo výške 2,34 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve + 

zvýšenie o 20 %,  t.j. 2.410,- € / mesiac od 1.6.2015. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 



Prítomní: 7 

   Za: 

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

MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická     

   Nehlasovali: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 31 

Číslo bodu: 11.1 Hlavný kontrolór -  žiadosť o súhlas k vykonávaniu inej zárobkovej činnosti  

Číslo uznesenia 2015/3-32 

MsZ súhlasí s vykonávaním inej zárobkovej činnosti a podnikaním hlavného kontrolóra mesta Svätý 

Jur: Jána Poláka. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 32 

Číslo bodu: 11.2 Splátkový kalendár Hungry Brothers  

Číslo uznesenia 2015/3-33 

MsZ schvaľuje splátkový kalendár pre fy. Hungry Brothers, s.r.o., Svätý Jur vo výške 350,- € 

mesačne + riadna splátka nájomného, pričom prvá splátka bude uhradená do 20.5.2015. Následné 

splátky sú splatné vždy spolu s riadnym mesačným nájomným k 1. dňu v mesiaci. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


