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Z á p i s n i c a  č. 3 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 25.03.2014 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

3. Voľba členov pracovných komisií 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Interpelácie 

6. Rozpočet mesta na rok 2014 

7. Nakladanie s majetkom mesta 

8. Rôzne  

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. 

Alexander Achberger, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,25 hod. a predložil 

program rokovania.  

 

P. primátor predložil body na doplnenie a to: 6/2, 8/4, 8/5. Jeden bod navrhol na stiahnutie 

7/17. 

 

Schválenie upraveného rokovacieho programu:  6:0:0    

  

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c. 

Ján Unger   6:0:0 

     

Zapisovateľka:               Bc. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia: Ing. Peter Dočolomanský, CSc.  

   Mgr. Andrea Hranická  6:0:0    

 

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

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  

 

P. Gabura: stručne uviedol, že kapitálový rozpočet schválený na rokovaní Mestského 

zastupiteľstva dňa 28.1.2014 je zverejnený a je v štádiu plnenia. Nájomná zmluva so 

spoločnosťou NUBIUM je podpísaná a zverejnená, rovnako tak aj kúpnopredajná zmluva 

s manželmi Kováčovými. Obchodná verejná súťaž na prenájom bývalej skládky TKO 

vyhlásená zatiaľ nebola. Uznesenia 2014/2-15 a 2014/2-20 o prenájmoch pozemkov sú 



opätovne v programe rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Ostatné prijaté uznesenia 

sú v termíne plnenia. 

 

K bodu 5. – Interpelácie 

 

P. Hergott: vystúpil s nesúhlasom územného plánu v Kačačniciach. Firma chce vybudovať 

trojpodlažný dom na pozemku, s ktorým susedí. Zdedený pozemok upravil na jazierko, ktorý 

bol predtým močiarom, pretože chcel zachrániť aspoň čiastočne močiar. Vypracoval štúdiu 

na vlastné náklady a teraz výstavbou možno pramene zaniknú. 

 

P. Pechár uviedol, že nesúhlasí s výmenou pozemkov v Jozefkovom údolí a vyčíta, že nebol 

prizvaný na konania.  

 

K bodu 6. – Rozpočet mesta na rok 2014 

 

Príloha 6/1 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 – rekonštrukcia budovy MsÚ – strecha 

 

P. Metkeová: pri rekonštrukcii vnikli rôzne nové opravy, pre opätovnú prevádzku bolo nutné 

doriešiť prekrytie kanalizačných a iných rozvodov, maľby s ohľadom prác na viac, v rámci 

strechy dopočet konštrukčných prvkov ako latovanie, potreba úpravy pomurnice, novej rímsy, 

naskladanie dvojitej tehly, izolácie na viac. Tieto okolnosti sa nedali dopredu zistiť, nové 

štítové steny spodná od Herdu - uvažovalo sa, že bude zachovaná, no zistilo sa, že sa musela 

zbúrať boli tam trhliny, a štítová stena od hora – bola úzka, detto stena spoločná 

s ekonomickým oddelením a taktiež od správneho oddelenia. Projektant a projekt uvažoval so 

širšími múrmi, nebolo na čo uchytiť nosnú dosku. Uvedený stav projektant nepredpokladal, 

ináč by odporučil sondáž väčšieho rozpočtu. Komíny – prešli zmenami aj z dôvodu 

požiadaviek pamiatkarov -  nariadili urobiť slepé komíny, aby sa dodržal vzhľad budov z toho 

obdobia. Výťah - základová doska nemala výstuž, štrkopiesky, podklad, zmeny ktoré vznikli 

z dôvodu požiadaviek dodávateľa výťahu. Nosné murivo pod stropnou doskou – nad výťahom 

je zmena ohľadne vzduchotechniky – tak isto zmeny z dôvodu požiadaviek dodávateľa. 

Statické zabezpečenie klenieb – dole ako sa prechádza starým vstupom smerom k Matrike – 

statické zabezpečenie klenieb. Takmer 90 % prác navrhnutých muselo byť  realizovaných 

z dôvodu, aby sa  neprerušili práce na konštrukcii strechy. Na základe zistení sme navrhli 

návrh uznesenia. 

 

P. primátor prečítal stanoviská komisií, ktoré odporúčajú schválenie. 

 

P. Dočolomanský: má obavy pri betónovom Účku, aby malo kde držať a taktiež neprechádzal 

chlad, vlhkosť. Požiadal o dôkladnú kontrolu. 

 

P. Metkeová uviedla, že aj dodávateľ aj projektant boli upozornený. 

 

Príloha 6/2 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 – dotácia pre RKC - zvonica 

 

P. Fiamová predniesla, že Rímskokatolícka farnosť požiadala o dotáciu na rok 2014 na 

rekonštrukciu zvonice. Naším zámerom je obnova súčasného havarijného stavu zvonice v 

rozsahu udržiavacích prac: oprava omietok na murovanom základe zvonice, obnova 

opláštenia zvonice - výmena latovania a štiepaného šindľa na streche a fasádach, oprava 

vstupných dverí a vetracích otvorov. Rekonštrukcia prebehne v mesiacoch máj až jún, verejné 



obstarávanie je už ukončené, celkové výdavky sú vo výške 14 170 €. Od mesta požadujú 

10 000 € zvyšné peniaze chcú získať z verejnej zbierky.  

 

P. Zeliska súhlasí s podporou rekonštrukcie zvonice. Investíciu by sme mali vnímať ako 

investíciu do historickej budovy, ktorá je našou najväčšou pýchou. Kto pôjde okolo si môže 

všimnúť, že zvonica je naozaj vo veľmi zlom stave. 

 

P. Dočolomanský súhlasí taktiež s podporou, a ako vieme zvonica sa nachádza na všetkých 

propagačných materiáloch mesta. Je povinnosťou mesta udržiavať svoje pamiatky. 

 

P. primátor súhlasí s opravou a v rámci možností by sme mohli požiadať o financie 

z Ministerstva kultúry. 

 

K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 7/1 Zámer prenájmu pozemkov záhrad v záhradkárskej osade Pri štadióne vo 

Svätom Jure  

 

P. Metkeová uviedla, že na predchádzajúcom zasadnutí prišlo k niekoľkým nezrovnalostiam 

v predložených materiáloch. Všetky nedostatky boli teraz odstránené a predložené opätovne 

na rokovanie.  

 

Príloha 7/2 Zámer prenájmu pozemkov parc. č. 2815 o výmere 1898 m2 – Vybudovanie 

vinohradníckeho skanzenu pre SVS 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 7/3 Zámer prenájmu záhrady po R. Tesárovej parc. č. 4557/5 o výmere 575 m2 + 

zmena uznesenia č. 2013/9-24 z 10.12.2013 

 

P. Unger uviedol, že v stanovisku stavebnej komisii sa píše, že odporúča zámer prenájmu pre 

všetky záhradky nachádzajúce sa na pozemku, ktoré v súčasnosti nie sú predmetom nájmu. Sú 

tam ešte ďalšie pozemky? 

 

P. primátor odpovedal, že sú tam dva pozemky a to p. Tesárovej a p. Gahéra.                                      

 

P. Metkeová uviedla, že na niektoré pozemky už boli prijaté uznesenia. 

 

Príloha 7/4 Nájom pozemku v Panónskom háji, parc. č. 6338/38 a 6338/2 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 7/5 Nájom pozemku v Panónskom háji, parc. č. 6339/6 a 6339/7 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 7/6 Nájom pozemku v Panónskom háji, parc. č. 6339/14 

 

Bez pripomienok. 

 



Príloha 7/7 Nájom pozemku v Kačačniciach, parc. č. 5084/14 

 

P. Metkeová uviedla, že mestské zastupiteľstvo sa už viac krát zaoberalo týmto materiálom 

a odsúhlasilo predaj pozemku, ale chýba nám tu uznesenie zámeru na predaj. Aby bolo všetko 

v právnej norme je potrebné schváliť predložené uznesenie a to zámer predaja. 

 

Príloha 7/8 Predaj pozemku v Kačačniciach, parc. č. 5084/14 

 

P. Metkeová uviedla, že bod je znovu predložený na rokovanie z dôvodu, že je po termíne 

platnosti. 

 

Príloha 7/9 Predaj pozemku na Prostrednej ul., parc. č. 299/9 

 

P. Metkeová uviedla, že uznesenie predkladáme, aby sme zistili či bude vôľa o predaj so 

strany poslancov. 

 

Príloha 7/10 Prijatie daru – pozemkov na ul. Hájniky – informácia 

 

P. Metkeová: v máji bolo schválené mestským zastupiteľstvom odčlenenie z pozemkov p. 

Uriču. Mestskému úradu bolo doručené „Vyhlásenie“ p. Uriču, ktorý je vlastníkom 

pozemkov, že hodlá darovať Mestu Svätý Jur časti svojich pozemkov pod podmienkou, že 

Mesto Svätý Jur uhradí všetky náklady spojené s prevodom uvedených nehnuteľností 

a odčlenením geometrickým plánom za účelom výstavby komunikácie a prístupu k priľahlým 

nehnuteľnostiam. 

 

Príloha 7/11 Odkúpenie pozemkov na ul. Podhardie – informácia 

 

P. Metkeová: z dôvodu plánovanej rekonštrukcie komunikácie Podhradie – Hradištná mesto 

oslovuje vlastníkov pozemkov ohľadom odkúpenia pozemkov pod plánovanú rekonštrukciu 

komunikácie. Z pozemkov, ktoré vlastní p. Vojtech Gáborík s manželkou, boli so súhlasom 

ich vlastníkov geometrickým plánom odčlenené časti pozemkov, ktoré Mesto Svätý Jur 

potrebuje k rekonštrukcii komunikácie. Stále prebiehajú vzájomné rokovania, mestu sa zatiaľ 

nepodarilo dohodnúť s p. Gáboríkom a jeho manželkou na zápise vyššie uvedeného 

geometrického plánu a nakoľko zatiaľ neprišlo k dohode medzi Ing. Gáboríkom a Mestom 

Svätý Jur, uznesenie č. 2013/5-15 z 21.05.2013 stratilo platnosť. V prípade dohody 

s vlastníkmi pozemkov o ich prevode do vlastníctva mesta MsÚ pripraví nové uznesenie 

v zmysle vzájomnej dohody. 

 

P. Hranická uviedla, že k dohode neprichádza z dôvodu strachu nejakej zmeny napr. 

primátora. Je potrebná písomná istota, aby sa vždy dostali k svojmu domu. Mesto uviedlo, že 

je možné stanoviť do zmluvy istoty. 

 

P. Metkeová odpovedala, že v kúpnych zmluvách nemôžu byť detaily. Pri konaniach budú 

prizvaní, pretože sú účastníkmi konania, kde budú o všetkom dôkladne informovaný. 

 

Príloha 7/12 Zámena pozemkov medzi Mestom Svätý Jur a JOP, s.r.o. 

 

P. Metkeová uviedla, že materiál je predkladaný z dôvodu, že bolo odsúhlasené doplnenie 

uznesenia vo veci zámeny pozemkov. Kataster nehnuteľností prerušil konanie s tým, že pri 

zámenách musí byť citované, že je to podľa osobitného zreteľa, doteraz sme sa s tým nestretli. 



 

P. Batka sa spýtal, prečo materiál nebol predložený na komisiách? 

 

P. Metkeová odpovedala, že na predchádzajúcom zastupiteľstve bola zámena schválená, len je 

potrebné doplnenie „podľa osobitného zreteľa“. 

 

Príloha 7/13 Zámena pozemkov medzi Mestom Svätý Jur a LESY SR, š.p. 

 

P. Metkeová uviedla, že je potrebné doplnenie „podľa osobitného zreteľa“. 

 

P. Unger sa spýtal, či neprebiehali rokovania s ministerstvom o výmene pozemkov? 

 

P. primátor uviedol, že rokovanie prebiehali. Pozemok, ktorý meníme je definovaný na 

rekreáciu. 

 

Príloha 7/14 Odkúpenie pozemkov na Prostrednej 26 – informácia 

 

P. Metkeová uviedla, že konáme vo veci s odpredajom pozemkov, kde dopĺňame znalecký 

posudok. Jedná sa o odkúpiť podielu na spoločnom dvore. 

 

P. Gahér dal návrh, aby mohol vystúpiť občan, ktorého sa to týka. 

 

Prebehlo hlasovanie o vystúpenie p. Petrakoviča, všetci poslanci boli za. (Filo, Zeliska, 

Dočolomanský, Hranická, Batka, Unger, Pavelek, Gahér) 

 

P. Petrakovič: keď mesto predá byt následne sa pozemky už nikdy nevysporiadajú. Najprv by 

sa mali vysporiadať pozemky a až potom predať byt.  

 

P. Metkeová uviedla, že je platné uznesenie o predaji bytu po p. Križanovi. 

 

Príloha 7/15 Obchodná verejná súťaž – obj. na Bratislavská č. 1 – informácia 

 

P. Metkeová uviedla, že o túto nehnuteľnosť nebol žiaden záujemca a opätovne bola 

informácia zverejnená. 

 

P. Dočolomanský sa spýtal, kde všade bol prenájom zverejnený? 

 

P. Metkeová odpovedala, že inzeráty o obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na 

uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností boli zverejnené v dvoch 

denníkoch Pravda, Nový čas s celoslovenskou pôsobnosťou, a to dňa 13.03.2014 v denníku 

Pravda a 15.03.2014 v denníku Nový čas. 

 

Príloha 7/16 Žiadosť o povolenie garáže na pozemku parc. č. 4791/31 k. ú. Svätý Jur, na 

ul. Kozmonautov - Staničná 

 

P. Metkeová uviedla, že opätovne predkladáme materiál nakoľko na rokovaní MsZ 

28.01.2014 poslanci MsZ z dôvodu nízkeho kvóra počtu poslancov, neboli uznášania schopní. 

 

P. Gahér pred chvíľou nebolo schválené uznesenie a nebolo schválené, pretože nebolo 

splnené kvórum poslancov. Tento bod bol prerokovaný a to, že sa neprijalo kladné stanovisko 



je výsledkom rokovania. Návrh uznesenia schvaľuje pozemok ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. Avšak ide o porušenie stavebného zákona a my to máme schváliť ako prípad hodný 

osobitného zreteľa? Na predchádzajúcom zasadnutí sme boli informovaný, že prebieha súdne 

konanie, preto by sme v tejto fáze nemali nič schvaľovať. 

 

P. Metkeová doplnila, že formulácia uznesenia je z dôvodu, že o každom nakladaní 

s majetkom mesta môžu rozhodnúť poslanci. V prípade čiernych stavieb je potrebné 

rozhodnúť, či mesto chce dať niečo do nájmu alebo nie. 

 

K bodu 8.- Rôzne  

 

Príloha 8/1 Pasport miestnych komunikácií 

 

P. Gahér: nerozumie, prečo sa má schvaľovať pasport. Čo je potrebné schváliť? 

 

P. Metkeová odpovedala, že sa schvaľuje pasport miestnych komunikácií ich skutkový stav 

s vyjadreniami policajtov a so všetkými náležitosťami. Vyjadrenia policajtov súhlasia 

s pasportom. Pri prípadnej nehode sa budeme musieť preukázať pasportom. Doteraz nemáme 

takéto uznesenie. 

 

P. Dočolomanský doplnil, že z tohto dokumentu sa budeme môcť odraziť ďalej pri vytváraní 

projektov. 

 

P. Pavelek sa spýtal, kde je konkrétne uvedené, že pasport musí schvaľovať zastupiteľstvo? 

Pasport je predsa dokument vytvorený odborníkmi. Ak neschválime pasport, tým 

spochybníme odborníkov a ich prácu? 

 

P. primátor uviedol, že musí prísť ku konsenzu medzi odborníkmi a poslancami. 

 

Príloha 8/2 Svätojurské hody 2014 – usporiadanie tomboly 

 

Bez pripomienok. 

 

P. Unger požiadal poslancov, aby sa mohol vyjadriť p. Pechár k bodu 7/12. 

 

Prebehlo hlasovanie o vystúpenie p. Pechára, 7:0:1 (za: Filo, Zeliska, Dočolomanský, 

Hranická, Unger, Pavelek, Gahér), (proti: Batka) 

 

P. Pechár uviedol, že pri zámene pozemkov nebol prizvaný na žiadne rokovanie. Na 

pozemkoch má umiestnený vrt, ktorý chce mať pod ochranou. Na pozemkoch má 

podnikateľské záujmy. 

 

P. primátor navrhol, už dávnejšie mimoriadne zastupiteľstvo na doriešenie sporov s p. 

Pechárom. 

 

Príloha 8/3 Jurský obytný park – prerokovanie zmeny štúdie 

 

P. Metkeová uviedla nadväzujúc na interpeláciu p. Hergotta, že sa nejedná o zmenu 

územného plánu. Mestské zastupiteľstvo už v predchádzajúcom období zobralo na vedomie 

štúdiu, ktorá riešila v súlade s podmienkam stanovenie územným plánom stavby v tejto 



lokalite. Na stavebnú komisiu bola predložená zmena a komisia odporúča súhlasiť so 

zmenami, ale len v prípade, že budú splnené všetky regulatívy z územným plánom. Zo strany 

Jurského obytného parku boli predložené podklady, ktoré správne oddelenie preskúmalo 

a posúdilo.  

  

P. Gahér doplnil, že návrh uznesenia je sporný, pretože ak niečo berieme na vedomie, tak 

neodporúčame. Navrhuje preformulovanie alebo rozdelenie na dve uznesenia. 

 

P. Metkeová odpovedala, že sme nevedeli presne špecifikovať uznesenie. 

 

Prebehlo hlasovanie o vystúpenie zástupcov Jurského obytného parku, všetci poslanci boli za. 

(Filo, Zeliska, Dočolomanský, Hranická, Batka, Unger, Pavelek, Gahér) 

 

Zástupca Jurského obytného parku: uviedol, že regulatívy zastavanosti, zelene sú splnené. Čo 

sa týka p. Hergotta vznikla situácia na vyriešenie problému, odstupové vzdialenosti sú 

postačujúce. Prebehli viaceré stretnutia s p. Hergottom, no žiaľ k dohode neprišlo. Navrhli sa 

tri alternatívy dotvorenia okolia ako a jedna z možností bola odkúpenie pozemkov. 

 

Prebehlo hlasovanie o vystúpenie p. Hergotta, všetci poslanci boli za. (Filo, Zeliska, 

Dočolomanský, Hranická, Batka, Unger, Pavelek, Gahér) 

 

P Hergott: za úlohu dostal vypracovanie urbanistickej štúdie na vlastné náklady, ktorá je na 

99,9% hotová chýba len zakreslenie inžinierskych sietí. Štúdia predložená firmou je odlišná. 

Samozrejme je potrebné stretnutie a doriešenie štúdie. 

 

P. Metkeová potvrdila, že p. Hergott dostal podmienky. Akékoľvek rokovania budú je 

v platnosti uznesenie, ktoré je platné. 

 

Zástupca Jurského obytného parku: doplnil, že v štúdii sú zakreslené len odstupové 

vzdialenosti a nie cesty. Možno to je problém a zmiatlo to p. Hergotta inak je štúdia rovnaká 

s jeho. So stretnutím nie je žiaden problém vždy sme vyšli v ústrety. Rokovania prebiehajú už 

do 2010 a stále neprišlo k posunu. 

 

P. Dočolomanský by počkal na výsledok z rokovania medzi p. Hergottom a Jurským obytným 

parkom. 

 

P. Gahér sa spýtal prečo máme schvaľovať takéto uznesenie? Nevidí zmysel v hlasovaní. 

 

P. Dočolomanský: možno by bolo dobré zvážiť upravenie stavby. 

 

Zástupca Jurského obytného parku doplnili, že pri územnom konaní môže prísť k úpravám, 

momentálne nám ide len o odsúhlasenie zámeru. Ide nám o získanie podpory z mestského 

zastupiteľstva. 

 

P. Metkeová potvrdila, že so spoločnosťou má mesto korektné vzťahy.  

  

Príloha 8/4 Vstup do Občianskeho združenia „Región Červený kameň“ 

 

P. Fiamová: občianske združenie „Región Červený kameň“ nás oslovilo, či nechceme vstúpiť. 

Preverila, že mesto môže vstúpiť do takéhoto občianskeho združenia. Predmetom združenia 



je, že chce čerpať finančné zdroje z EU. Nakoľko Bratislavský kraj nemôže čerpať granty 

z EU. V prvom roku výška členského by bola 100 € a následnom roku 0,283 €/ obyvateľ čo 

pre mesto na rok 2015 bude znamenať približne 1680,- €/rok. Výška členského by bola veľmi 

vysoká. Mesto navrhlo uznesenie v znení MsZ berie na vedomie informáciu o možnom vstupe 

mesta Sv. Jur do OZ Región Červený Kameň, z dôvodu, že na komisiách nebol ešte tento 

materiál. 

 

P. Gahér podotkol, že materiál môže byť predložený na komisie, ale nevidí žiadnu reálnu 

prepojenosť v čerpaní finančných zdrojov. 

 

P. primátor súhlasí so získaním väčšej informovanosti o tomto združení. Dvaja zástupcovia 

prisľúbili stretnutie, aby nás oboznámili s fungovaním združenia. 

 

P. Dočolomanský sa spýtal, či poznáme konkrétne mená zástupcov? 

 

P. primátor odpovedal, že poznáme jedného zástupcu je to starosta obce Dubová, ktorý je aj 

predsedom občianskeho združenia. 

 

Príloha 8/5 Zmeny a Doplnky Územného plánu mesta Svätý Jur 01/2014           

P. Dočolomanský preložil návrh, aby sa mohlo pokračovať v prácach a neprišlo k zastaveniu. 

Navrhol tieto uznesenia: MsZ schvaľuje :  

1)  do návrhovej časti komplexných Zmien a Doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 

01/2014 zaradiť:   

• rozvojové lokality, ktoré sa nenachádzajú v chránených územiach, 

• nové rozvojové lokality pre bývanie a občiansku vybavenosť nachádzajúce sa 

v dotyku so zastavaným územím mesta a v dotyku s už schválenými lokalitami 

určenými pre funkčné využitie bývania a občianskej vybavenosti v zmysle 

platnej Územnoplánovacej dokumentácie mesta Svätý Jur. 

2) MsZ schvaľuje a vymedzuje Komisii územného rozvoja výstavby a ochrany 

kultúrnych pamiatok nasledovnú úlohu: Dohľad nad procesom tvorby nového 

územného plánu 01/2014, podieľať sa na návrhoch a zmenách územného plánu 

01/2014, prerokúvať pripomienky a podnety k návrhom zmeny ÚP 01/2014                

             Vyjadrovať sa a pripomienkovať návrh územného plánu mesta Svätý Jur 01/2014. 

 

3) Doplnenie o ďalších členov komisie územného rozvoja, výstavby a ochrany 

kultúrnych pamiatok.  

 

P. Gahér súhlasí s prvými dvoma bodmi uznesenia, ale nesúhlasí s doplnením o nových 

členov. Ktokoľvek sa môže pripojiť ku komisii pri vykonávaní obhliadky, ale nevytvárajme 

nový orgán. 

 

P. primátor pripomenul, že samotné komisie majú byť zložené z odborných členov a požiadal 

o písomné zdokladovanie. 

 



P. Gahér doplnil, že v komisie sú poradný orgán pre mestské zastupiteľstvo. Odbornosť 

v tomto prípade bude garantované, pretože schvaľovanie prebehne vo viacerých inštitúciách. 

Pri schválení tretieho bodu by sme konali v rozpore s rokovacím poriadkom. 

 

P. Gabura doplnil, že pri tvorení novej komisie by sme mohli vymenovať novú komisiu, ale 

v takomto prípade má p. Gahér pravdu. 

 

Prebehlo hlasovanie o vystúpenie p. Hupka, všetci poslanci boli za. (Filo, Zeliska, 

Dočolomanský, Hranická, Batka, Unger, Pavelek, Gahér) 

 

P. Hupka: na Cibickej ceste sa postavil dom s veľkým múrom, ktorý zasahuje do existujúcej 

cesty. Chcel by požiadať, či by sa nedalo schváliť ešte pred kúpou pozemku, aby cesty 

a chodníky boli dodržané. 

 

P. primátor odpovedal, že bremeno môžeme zapracovať do zmluvy, len ak sme vlastníkmi 

pozemku. Vinohradnícke cesty nemáme vo vlastníctve mesta, ale sú vo vlastníctve štátu. 

 

P. Metkeová odpovedala, že upozornenie išlo vlastníkom, kde boli vyšpecifikované cesty.  

 

P. Gahér: bol predložený list od rod. Korčekovej, ktorý mal byť s prílohami, ale tie tu nie sú. 

Ďalej by požiadal zamestnancov mestského úradu keď vykonávajú obhliadku daného objektu, 

aby riadne spísali záznam a priložili prípadne fotodokumentáciu.  

 

P. Metkeová odpovedala, že príloh je veľmi veľa a nie je problém s nahliadnutím. 

V poslednej dobe sa stáva pravidelnosťou, že na mesto je predložený list - sťažnosť od rodiny 

Korčekovej. V liste sa spomína chodník, ktorý má byť predmetom kúpy. Z obhliadky 

chodníka je zrejmé, že je priechodný a nie ako tvrdí p. Korčeková. Nie je dôvod, aby sa 

pozastavil podpis zmluvy. Ako vieme na podnet rodiny Korčekovej sa vytvorili nové 

geometrické plány. 

 

P. Gahér doplnil, že s fotografií nie je zrejmé, že prechod je plynulý. Ako si všimneme na 

fotografií je strom a ten sa nachádza na chodníku alebo mimo neho? Ale predpokladá, že je 

v chodníku. Chodník sa nenachádza v riadnom stave v akom by sa mala nehnuteľnosť 

predávať. V materiály sa píše, že bola vykonaná opätovná obhliadka, ale záznam z nej nie je. 

V komunikácii bola veľmi zanedbaná odpoveď, že budúci nadobúdateľ sa má obrátiť na 

ostatných užívateľov, aby oni dali chodník do poriadku. Toto by malo vykonať mesto a nie 

nový nadobúdateľ pozemku. Manželia Korčekovci len reagovali, že nebola splnená 

prisľúbená obhliadka zo strany mesta. Apeluje, aby sa sľuby dané mestom plnili. 

 

P. Metkeová odpovedala, že užívatelia boli upozornený o tom či chcú byť nájomcovia 

pozemkov. Medzi sebou by sa mali dohodnúť o užívaní pozemku veď tam žijú. Na chodníku 

nie sú žiadne prekážky. Päť rodín chce kúpiť chodník v takomto stave len jednej nevyhovuje. 

 

P. Gahér reagoval, že ak by bola rodina prizvaná na obhliadku, rokovanie všetky otázky by 

položili. Obhliadka z mesta bola vykonaná tajne a veľmi rýchlo. Na otázky nemáte odpovede, 

pretože ste sa nepýtali dotknutých osôb. 

 

P. primátor reagoval, že vykoná osobnú prehliadku. 

 

P. Unger uviedol, že mesto nikdy neinvestovalo do opravy majetku mesta kde bol nájomca. 



 

P. Gahér odpovedal, že nikto nechce, aby mesto investovalo do opravy. Mesto pozemok 

prenajíma a preto musí garantovať, že pozemok bude v riadnom stave. Inak sa porušuje 

zmluva, pretože si mesto neplní svoje povinnosti. 

 

P. Dočolomanský požiadal o elektronické evidovanie odchodov poslancov. Ak sa dá 

vybraním batérie z hlasovacieho zariadenia alebo iným spôsobom. Prípadne o zapísanie časov 

poslancov ručne. 

 

P. Šišovič odpovedal, že pri vybraní batérie sa nedajú evidovať časy.  

 

P. Dočolomanský sa spýtal na rekonštrukciu mestského úradu, či sme rekonštrukciu 

odhlasovali ako celok alebo len po častiach? 

 

P. Metkeová odpovedala, že by rekonštrukcia by mala byť schválená ako havarijný stav 

budovy + okná. Vo výberovom konaní bolo uvedená rekonštrukcia bez uličnej fasády a okien. 

Na túto časť sa bude môcť zúčastniť len kvalifikovaná firma - špecialista. 

 

P. Zeliska uviedol, že na web stránke mesta je zverejnená dochádzka poslancov ale iba 

spôsobom, že poslanci boli prítomní alebo neprítomní. A je úplne jedno, či bol prítomný na 

rokovaní päť minút alebo hodinu. Preto by sme chceli, aby bolo uvedené presne koľko času 

poslanci strávili na rokovaní. 

 

P. Fiamová doplnila, že poslanci by mali uviesť svoje odchody, pretože často krát sa stáva, že 

si to nevšimneme.  

 

P. primátor požiadal poslancov, aby prichádzali na rokovanie v stanovenú hodinu. 

 

P. Hranická sa spýtala, na dolný cintorín na oplotenie. Pred rokom prišla informácia, že príde 

k oprave plotu, ale zatiaľ sa nič nedeje.  

 

P. Metkeová odpovedala, že jedna spoločnosť má záujem o vybudovanie urnovej stene ale 

zatiaľ nemáme projekt. Mesto dostalo päť tují ako dar, ktoré budú vysadené pri stojisku 

smetia.  

 

P. primátor oboznámil, že firma má stále záujem o vybudovanie urnovej steny. 

 

P. Gahér doplnil, že tento plot je naozaj vo veľmi zlom stave a možno by sme ho mohli 

opraviť na vlastné náklady. 

 

P. primátor oboznámil poslancov zo zlým stavom hradobného múru od škôlky, ktorý bude 

potrebné taktiež opraviť. Problém je v tom, že múr pravdepodobne nie je vo vlastníctve 

mesta. 

 

P. Filo sa spýtal, či sa bude niečo robiť s bývalou knižnicou, pretože je v katastrofálnom 

stave. V budove je diera, občania majú strach, že ju niekto môže podpáliť. 

 

P. primátor odpovedal, že budova je vo vlastníctve Piaristov. Malo by sa im poslať 

upozornenie, aby budovu odstránili alebo našli iné zariadenie. Oboznámil poslancov, že pri 



výkopových prácach výťahovej šachty sa našla pivnica, ktorá je zapísaná aj pamiatkarmi do 

protokolu. 

 

P. Metkeová oznámila, že na Prostrednej č. 40 vznikla havária a je možné, že budú potrebné 

finančné prostriedky na stabilizovanie. Sú to spoločné priestory. 

 

Ukončenie rokovania: 20,40 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 25.03.2014 

 

 
Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2014/3-1 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.1 overovateľov – Filo, Unger 

Číslo uznesenia 2014/3-2 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 návrhová komisia – Hranická, Dočolomanský 

Číslo uznesenia 2014/3-3 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2014/3-4 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 



 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: Zmena rozpočtu mesta na rok 2014  rekonštrukcia budovy MsÚ - strecha –  

Číslo uznesenia 2014/3-5 

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

kapitálových výdavkov a viazania finančných operácií o: 

Kapitálové výdavky:  

funkčná 
klasifikácia položka  

programový 
rozpočet 

Kód 
zdroja názov 

SUMA 
 

01.1.1.6 717002 3.1 46 rekonštrukcia budovy MsU - strecha 81 000 

01.1.1.6 717002 3.1 46 Rekonštrukcia schodišťa MsÚ  20 000 

      

Finančné operácie - príjem 
      

 454002   46 Prevod z ostatných fondov obce 101 000 

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

  Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

   Zdržali sa: 

Ing. Juraj PAVELEK       

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.2 Návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2014 - zvonica  

Číslo uznesenia 2014/3-6 

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

kapitálových výdavkov a viazania finančných operácií o: 

Kapitálové výdavky:  

funkčná 
klasifikácia položka  

programový 
rozpočet 

Kód 
zdroja názov 

SUMA 
 

08.4.0. 722002 7.3 46 Poskytnutie dotácie pre RKC – farnosť Sv. 
Jur za účelom rekonštrukcie zvonice 

10000 

      

Finančné operácie - príjem 
      

 454002   46 Prevod z ostatných fondov obce 10000 

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 



Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 7.1 Zámer prenájmu pozemkov záhrad v záhradkárskej osade Pri štadióne + 

zrušenie uznesenia MsZ č. 2013/1-24 z 29.01.2013  

Číslo uznesenia 2014/3-7 

1. MsZ ruší uznesenie MsZ  č. 2013/1-24  z 29. 01. 2013. 

2. MsZ  schvaľuje zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Svätý Jur:  

časť pozemku parc.č. 4795  vo výmere 27 m2 pre J. Kocmana a manž. M. Kocmanovú 

časť pozemku parc. č. 4801/2 vo výmere: 

173 m2 pre: P. Kročka a manž. A. Kročková 

                               5 m2            J. Kocman a manž. M. Kocmanová 

                             173 m2        D. Hornák a manž. J. Hornáková 

                              20 m2          spoločná cesta užívateľov 

                              175 m2        J. Grechi, 

                               168 m2        M. Pucher 

                               162 m2        T. Krebsová, 

                              157 m2        M. Hupková 

                               149 m2        J. Gonos a manž. M. Gonosová 

                               146 m2        P.Povoda,  

                               137 m2        E.Achberger,  

                               130 m2        Ing. D. Vizár 

                               126 m2        L. Bystrianska 

                              118 m2        R. Baranyai a manž. R. Baranyaiová 

                              34 m2          A. Podhorská 

za nájomné 0,40 €/m2/rok, za účelom užívania pozemku pre súkromné účely ako záhradka, doba 

nájmu 10 rokov, v súlade s § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia sú dlhodobými 

užívateľmi predmetných pozemkov. 

Termín platnosti uznesenia do:  31. 12. 2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 7.2 Prenájom pozemku parc. č. 2815 za účelom vybudovania Vinohradníckeho 

skanzenu pre Svätojurský vinohradnícky spolok  

Číslo uznesenia 2014/3-8 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 2815 vo výmere 1898 m2, druh pozemku: ostatné 

plochy, k. ú. Svätý Jur, za účelom vybudovania vinohradníckeho skanzenu, nájomné 1,00 €/rok, doba 

nájmu určitá 25 rokov s možnosťou predĺženie lehoty pri splnení určitých podmienok pre Svätojurský 

vinohradnícky spolok, Svätý Jur ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) 

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

neskorších predpisov z dôvodu, že mesto Svätý Jur spolupracuje na projekte a za podmienky pri 

ukončení nájmu – bezodplatné odovzdanie mestu Svätý Jur.  

Termín platnosti uznesenia do:  31. 12. 2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 



Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO,Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 7.3 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 4557/5 o výmere 575 m2 + zmena uznesenia č. 

2013/9-24 z 10.12.2013.  

Číslo uznesenia 2014/3-9 

MsZ  schvaľuje zmenu uznesenia MsZ č. 2013/9-25 zo dňa  10. 12. 2013 nasledovne: 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 4557/5 vo výmere 575 m2 v k. ú. Svätý Jur a 

v zmysle §9a ods. 2 zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, mesto Svätý Jur vyhlási verejnú obchodnú súťaž na 

prenájom pozemku parc. č. 4557/5 vo výmere 575 m2 k. ú. Svätý Jur, účel užívania pozemku ako 

záhradka, doba nájmu určitá 15 rokov, minimálna výška nájmu 0,20 €/m2/rok.  

Termín platnosti uznesenia do: 31.12. 2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

   Nehlasovali: 

Ing. Juraj PAVELEK       

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 7.3 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 4557/5 o výmere 575 m2 + zmena uznesenia č. 

2013/9-24 z 10.12.2013. 

Číslo uznesenia 2014/3-10 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku parc. č. 4557/6 vo výmere 592 m2 pre: M. Tesárová, cena nájmu 

0,20 €/m2/rok, doba nájmu určitá 15 rokov do 31. 2. 2028 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadateľka je užívateľka predmetného 

pozemku. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 7.4 Nájom pozemku parc. č. 6338/38 o výmere 163 m2 a pozemok parc. č. 6338/2 



o výmere 344 m2 identifikované geometrickým plánom č. 8/98 v k. ú Svätý Jur, lokalita 

Panónsky Háj. 

Číslo uznesenia 2014/3-11 

MsZ schvaľuje nájom pozemkov parc. č. 6338/38 o výmere 163 m² a 6338/2 o výmere 344 m²  p. 

Margite Talapkovej prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z.z. z dôvodu, že prístup 

k chate nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 6338/37 je výlučne cez pozemok 6338/38 a na pozemok 

parc. č. 6338/2 je možný výlučne cez pozemok parc. č. 6338/38. Nájom sa stanovuje na dobu neurčitú 

vo výške 0,1659 €/m²/rok.  

Termín platnosti uznesenia do: 30. 09. 2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO,Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.5 Nájom pozemku parc. č. 6339/6 zastavaná plocha o výmere 466 m2 zapísaná na 

LV č. 1968 a pozemok parc. č. 6339/7 záhrada o výmere 1132 m2 zapísaná na LV č. 8053, k. ú. 

Svätý Jur, lokalita Panónsky Háj. 

Číslo uznesenia 2014/3-12 

MsZ schvaľuje nájom pozemkov parc. č. 6339/6 o výmere 466 m² a 6339/7 o výmere 1132 m² p. 

PhDr. Darine Feglovej a Barbore Feglovej ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 

Z. z., a to z dôvodu, že prístup k chate nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 6339/37 je výlučne cez 

pozemok 6339/6 a na pozemok parc. č. 6339/7 je možný výlučne cez pozemok parc. č. 6339/6. Nájom 

sa stanovuje na dobu neurčitú vo výške 0,1659 €/m²/rok. 

Termín platnosti uznesenia do: 30. 09. 2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO,Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 7.6 Zámer nájmu časti pozemku parc. č. 6339/14 v Panónskom háji 

Číslo uznesenia 2014/3-13 

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

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

6339/14 vedenú v registri „C“ KN o výmere 722 m² v k. ú. Svätý Jur ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o príbuzenský vzťah medzi pôvodným a budúcim 

nájomcom a že budúci nájomca sa podieľa na obhospodarovaní časti parc. č. 6339/14. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 



Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.7 Prenájom pozemku parc. č. 5084/14 

Číslo uznesenia 2014/3-14 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku parc. č. 5084/14 druh pozemku záhrady v k. ú. Svätý Jur, 

zapísaný na LV č. 1968, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov manželom Mgr. Zuzane 

Huttovej a Davidovi Checa Gómez do 31.12.2014 vo výške 0,33 Eur/m2, a to z dôvodu, že pozemok je 

svojim umiestnením nevyužívateľný pre mesto. Z dôvodu prístupu na pozemok je možné ho užívať 

len majiteľmi susedných nehnuteľností, čo sú v tomto prípade vlastníci nehnuteľnosti parc. č. 5085/06 

– Mgr. Zuzana Huttová a manžel David Cheza Gómez. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO,Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.8 Prenájom pozemku parc. č. 5084/14 

Číslo uznesenia 2014/3-15 

MsZ schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 5084/14 o výmere 173 m2 druh pozemku záhrady 

v k. ú. Svätý  Jur, zapísaný na LV č. 1968, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov manželom 

Mgr. Zuzane Huttovej a Davidovi Checa Gómez. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok je svojim umiestnením nevyužiteľný 

pre mesto. Prístup na pozemok parc. č. 5084/14 je možný len cez pozemok parc. č. 5085/6, vlastníkmi 

ktorého sú Mgr. Zuzana Huttová a manžel David Checa Gómez. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2014 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.8 Prenájom pozemku parc. č. 5084/14 

Číslo uznesenia 2014/3-16 



MsZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. 5084/14 o výmere 173 m2 druh pozemku záhrady v k. ú. 

Svätý Jur, zapísaný na LV č. 1968, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, 

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

Zuzane Huttovej a Davidovi Checa Gómez. Kúpna cena sa stanovuje vo výške 50,- Eur/m2 + úhrada 

nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti.  

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok je svojim umiestnením nevyužiteľný 

pre mesto. Prístup na pozemok parc. č. 5084/14 je možný len cez pozemok parc. č. 5085/6, vlastníkmi 

ktorého sú Mgr. Zuzana Huttová a manžel David Checa Gómez. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2014 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr.Ľubomír BATKA,PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER 

Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 7.9 Zámer predaja nehnuteľnosti parc. č. 299/9 

Číslo uznesenia 2014/3-17 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

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

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

Termín platnosti uznesenia do: 31. 12. 2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 5 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Proti: 

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

Mgr. Michal ZELISKA       

   Zdržali sa: 

Ing. Juraj PAVELEK       

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 7.10 Prijatie daru – Ing. Jaroslava Uriča - informácia 

Číslo uznesenia 2014/3-18 

Mestské zastupiteľstvo berie informáciu na vedomie. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

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

Ing. Juraj PAVELEK Mgr. Michal ZELISKA     



 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 7.11 Odkúpenie pozemkov pod komunikáciou Podhradie – Hradištná od Ing. 

Vojtecha Gáboríka - informácia  

Číslo uznesenia 2014/3-19 

Mestské zastupiteľstvo berie informáciu na vedomie. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr.Ľubomír BATKA,PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 7.12 Zámena pozemkov parc. č. 5090/35, 5090/333 a 5090/41 vo vlastníctve 

spoločnosti JOP, s.r.o.za pozemok parc. č. 5084/1 vo vlastníctve Mesta Svätý Jur – doplnenie 

uznesenia.  

Číslo uznesenia 2014/3-20 

MsZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 2013/8-12 z 19.11.2013 v znení: 

MsZ schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 

4310, vedenom Okresným úradom Pezinok ako parcely registra „C“ v k. ú. Svätý Jur, okres Pezinok, 

a to pozemky parc. č. 5090/35, druh pozemku ostatné plochy o výmere 327 m2, 5090/333, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 288 m2 a 5090/41, druh pozemku ostatné plochy o výmere 582 m2 

vo vlastníctve spoločnosti Jurský obytný park, s.r.o IČO 36654191, Astrová 2/A, 821 01 Bratislava za 

pozemok zapísaný na Liste vlastníctva č. 1968, vedenom Okresným úradom Pezinok ako parcela 

registra „C“ v k. ú. Svätý Jur, obec Svätý Jur, okres Pezinok, a to pozemok parc. č. 5084/1, druh 

pozemku vinice o výmere 813 m2 vo vlastníctve Mesta Svätý Jur bez vzájomného uplatnenia 

pohľadávok + úhrada poplatku v katastri nehnuteľností v podiele ½. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť Jurský obytný park, s.r.o. predložila Mestu Svätý Jur 

ponuku na zámenu pozemkov, pretože pozemok parc. č. 5090/333 je užívaný ako záhrada pri 

materskej škole, pozemok parc. č. 5090/35 priamo susediaci s pozemkom parc. č. 5090/333 by 

v budúcnosti mohol slúžiť pre potreby materskej školy a na ďalšom pozemku parc. č. 5090/41 je 

zámer občianskeho združenia vybudovať detské ihrisko. Jurský obytný park, s.r.o. navrhla zameniť 

uvedené pozemky za pozemok parc. č. 5084/1 vo vlastníctve mesta. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr.Ľubomír BATKA,PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 7.13 Zámena pozemkov medzi Mestom Svätý Jur a organizáciou LESY SR, š.p.  

Číslo uznesenia 2014/3-21 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 2012/4-26v znení uznesení č. 2012/9-21 a 2012/9-21,2), ako 

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



znení neskorších predpisov zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Svätý Jur v k. ú. Svätý Jur, a to 

parc. č. . 2282/2 o výmere 775 m2, 2284/2 o výmere 7614 m2, 2304/3 o výmere 31811 m2 za pozemky 

LESY SR, š. p. v k. ú. Neštich parc. č. 460/2 o výmere 11666 m2, 460/11 o výmere 221 m2, 460/13 o 

výmere 12 m2, 460/14 o výmere 481 m2, 460/15 o výmere 208 m2, 460/16 o výmere  837 m2, 460/17 o 

výmere 479 m2, 460/19 o výmere 11 m2. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemky v k. ú. Neštich sa nachádzajú v oblasti, v ktorej má Mesto 

Svätý Jur realizovať svoje aktivity v oblasti rozvoja športu a turistického ruchu. Naviac na jednom 

z pozemkov sa nachádza stavba chaty vo vlastníctve mesta. Ako náhradu Mesto Svätý Jur ponúklo 

organizácii LESY SR š. p. pozemky, na ktorých sa nachádzajú lesné porasty a prechádza cez ne 

plynovod. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr.Ľubomír BATKA,PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ Mgr. Michal ZELISKA     

   Zdržali sa: 

Ing. Juraj PAVELEK       

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 7.14 Odkúpenie pozemkov – Prostredná ul. č. 26 - informácia   

Číslo uznesenia 2014/3-22 

MsZ berie informáciu na vedomie. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr.Ľubomír BATKA,PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 7.15 Obchodná verejná súťaž - obj. na Bratislavskej č. 1 - informácia   

Číslo uznesenia 2014/3-23 

MsZ berie informáciu na vedomie. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr.Ľubomír BATKA,PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 7.16 Žiadosť dodatočné povolenie stavby garáže – RNDr. Molák  

Číslo uznesenia 2014/3-24 



MsZ schvaľuje zámer prenajať pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa parc. č. 4791/31 v k. 

ú. Svätý Jur na ul. Kozmonautov – Staničná za účelom umiestnenia dočasnej stavby – garáže. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 6 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 7 

   Proti: 

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

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

   Nehlasovali: 

Ing. Juraj PAVELEK       

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 8.1 Pasport miestnych komunikácií  

Číslo uznesenia 2014/3-25 

MsZ schvaľuje predložený pasport miestnych komunikácií mesta Svätý Jur z 12/2012 spracovateľ 

Ing. Ridilla. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr.Ľubomír BATKA,PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 8.2 Svätojurské hody 2014 - Tombola  

Číslo uznesenia 2014/3-26 

MsZ schvaľuje usporiadanie tomboly počas Svätojurských hodov 2014 dňa 27. apríla 2014 s hernou 

istinou do 1500 Eur. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr.Ľubomír BATKA,PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 8.5 Zmeny a doplnky uzemneho planu 01/2014 - nové rozvojove lokality... -  

Číslo uznesenia 2014/3-27 

MsZ schvaľuje do návrhovej časti komplexných Zmien a Doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 

01/2014 zaradiť:   

• rozvojové lokality, ktoré sa nenachádzajú v chránených územiach, 

• nové rozvojové lokality pre bývanie a občiansku vybavenosť nachádzajúce sa v dotyku so 

zastavaným územím mesta a v dotyku s už schválenými lokalitami určenými pre funkčné 



využitie bývania a občianskej vybavenosti v zmysle platnej Územnoplánovacej dokumentácie 

mesta Svätý Jur. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 8.5 Zmeny a doplnky uzemneho planu 01/2014 - pripomienky vymedzenie uloh -  

Číslo uznesenia 2014/3-28 

MsZ schvaľuje a vymedzuje Komisii územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok 

nasledovnú úlohu: Dohľad nad procesom tvorby nového územného plánu 01/2014, podieľať sa na 

návrhoch a zmenách územného plánu 01/2014, prerokúvať pripomienky a podnety k návrhom zmeny 

ÚP 01/2014. Vyjadrovať sa a pripomienkovať návrh územného plánu mesta Svätý Jur 01/2014. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr.Ľubomír BATKA,PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

Ján Unger                                        ..................................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

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

 

 


