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Z á p i s n i c a  č. 3 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 9.5.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z á p i s n i c a  č. 3 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 9.5.2017 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Zmena rozpočtu mesta 

6. Nakladanie s majetkom mesta 

7. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

Gabura, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,07 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie predloženého programu rokovania:   10:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: JUDr. Ján Gróf 

Mgr. Monika Číková   10:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

    Ing. Peter Dočolomanský  10:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. Vašík informoval, že je zástupcom firmy Rock Build a zúčastnil sa obchodnej verejnej 

súťaže ohľadne prenájmu pozemkov – bývalých stavebnín. Majú evidentný záujem o tieto 

pozemky, ale dostali vyrozumenie, že nevyhoveli podmienkam súťaže. Žiada poslancov, aby 

zvážili rozhodnutie a prijali ich ponuku. Vysvetlil ponuku, že jedna suma bola viazaná na 

trávnaté porasty a druhá na zvyšné pozemky. Ako vieme na trávnatých pozemkoch sa nedá 

stavať, preto bola zvolená taká suma. Avšak ak by sa pozemky zmenili na niečo iné, tak by 

sme navrhli vyššiu sumu. Priestor chcú udržovať a starať sa oň.  

 

P. primátor doplnil, že tento bod týkajúci sa obchodnej verejnej súťaže je na programe neskôr, 

takže ak by počkali mohli by sa ešte vyjadriť aj neskôr, prípadne odpovedať na otázky 

poslancov. 

 



 

 

P. Benček sa spýtal, že v roku 2011 bol vypracovaný zámer preložky cesty II/502. Informoval 

sa aj na správe ciest, že aj mesto Pezinok schválilo územný plán, čo sa týka tejto komunikácie. 

Spýtal sa, či aj mesto Svätý Jur podniklo kroky k riešeniu preložky II/502? 

 

P. primátor odpovedal, že mesto začalo riešiť zmeny a doplnky na preložku cesty II/502 

takzvaný obchvat Svätého Jura a Pezinka. Mesto Svätý Jur nemá ukončené zmeny a doplnky 

z jednoduchého dôvodu, pretože trasovanie prechádza cez územie chránené Ramzarskou 

dohodou, čo je nadnárodná dohoda medzi Slovenskom a Švajčiarskom. Oprávnený v tomto 

jednať je Ministerstvo životného prostredia ako partner dohody. Mesto sa snažilo vyvinúť 

kroky smerujúce k započatiu rokovaní, čo ale zo strany štátnych úradníkov nebolo 

akceptované. Momentálny stav preložky je, že časť pozemkov máme vysporiadanú ale časť 

takzvané „staré šúrske/jurské“ sú nevysporiadané, pretože nepoznáme vlastníkov a pozemky 

prechádzajú cez chránené územie. Realizáciu má na starosti Bratislavský samosprávny kraj, 

ktorý rieši alokáciu prostriedkov. Z peňazí sa začne budovať nová cesta „Grobské obchvaty“, 

ktoré majú byť začiatkom obchvatu Pezinka a Modry.  

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že správa o kontrole plnenia uznesení z mestského zastupiteľstva bola 

spracovaná 2.5.2017. Kontrola bola zameraná na prijaté uznesenia MsZ. Uznesenia, ktoré boli 

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

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

Zákona č. 211/2000 Zb. z. o slobodnom prístupe k informáciám všetky zámery nakladania 

s majetkom mesta a všetky zmluvy na oficiálnom webe mesta ako aj na úradnej tabuli. 

 

K bodu 5. – Zmena rozpočtu mesta  

 

Príloha 5/1 Zmena rozpočtu mesta – parkovisko ul. Kozmonautov 

 

P. primátor informoval, že po nástupe do funkcie aj s poslancami sme zvolili stratégiu 

zlepšovania parkovania v meste. Medzi prvými vybranými lokalitami bola ulica 

Kozmonautov. Ľudia tu parkovali na blate, ktoré bolo evidované ako zeleň. V tom čase sa 

ľudia proti zmene parkovania vzbúrili, pretože bola vedená antikampaň, pretože si mysleli, že 

chceme robiť výrub, miesta budú spoplatnené. Čo neskôr zistili, že nebola pravda. Bola 

podaná petícia, ktorá znamenala, že nechcú na danom mieste parkovisko. Avšak vybudovalo 

sa parkovisko na druhej strane na Šúrskej ulici. Po istom čase, keď občania zistili, že na 

Šúrskej ulici neboli spoplatnené parkovacie miesta, tak spísali petíciu za vybudovanie 

parkovísk na ulici Kozmonautov. Ako náhle budú schválené finančné prostriedky, vieme ešte 

tento rok vybudovať parkoviská.  

 

P. Gróf doplnil, že prvá petícia bola spísaná v roku 2015, druhá bola spísaná v roku 2016. 

Tieto petície si navzájom odporujú. Nie je si istý, čo po právnej stránke je petíciou. Navrhuje 

urobiť prieskum v lokalite, čo ľudia vlastne chcú a potom môžeme rokovať. Myslí si, že prvú 

petíciu nemôžeme zrušiť. 

 

P. primátor odpovedal, že prvú petíciu sme vybavili, prerokovali. Vybavili sme ju tak, že sme 

zrušili položku a presunuli peniaze na ulicu Šúrsku. Pri porovnaní obe petície podpísali skoro 

rovnakí ľudia.  



 

 

 

Príloha 5/2 Zmena rozpočtu mesta – knižnica 

 

P. Fiamová informovala, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 sme tesne pred jeho 

schvaľovaním dostali návrh od I. Svätojurskej a.s. 100% dcéry mesta, aby sme prebrali 

knižnicu pod správu mesta. Keďže sme nemali všetky potrebné informáciu k predloženiu, tak 

sme nesprávne uviedli názvy položiek, čo terajším navrhovaným uznesením opravujeme. 

Rozpočet sa nenavyšuje ani sa nič iné nemení. 

 

Príloha 5/3 Zmena rozpočtu mesta – telekomunikačné služby 

 

P. Fiamová informovala, že ministerstvo financií schvaľovalo dodatok – opatrenia. Keďže 

tento dodatok bol schválený až po schválení rozpočtu mesta nemohli sme ju zapracovať. 

Zmena nastala v tom, že sa pôvodná položka v rozpočte rozdelila ešte na dve položky.  

 

Príloha 5/4 Doplnenie názvu účelu použitia dotácie I. Svätojurská a.s. 

 

P. primátor uviedol, že pri predkladaní a schválení kapitálového rozpočtu na rok 2017 bola 

schválená aj položka „Rekonštrukcia Bieleho krížu“. Pre mesto Svätý Jur sa bude realizovať 

formou dotácie I. Svätojurskej a.s. Položka bola schválená vo výške 320 000,- €. I. 

Svätojurská medzičasom ukončila verejné obstarávanie na kompletnú rekonštrukciu, kde 

vysúťažená suma bola cca 280 000,- €. Prijali sme rozhodnutie, že chceme investovať do 

areálu poľnohospodárskeho družstva, a to spevnením plôch a vytvorenia parkovacích miest 

pre administratívnu budovu vo vlastníctve I. Svätojurskej a.s. Primátor poveril akciovú 

spoločnosť, aby urobila kroky a zabezpečila jednoduchú projektovú dokumentáciu výkaz – 

výmer. Úprava tejto plochy by nemala presiahnuť 17 000,- €. Navrhujeme doplnenie 

pôvodnej položky o vybudovanie spevnených plôch pred budovou, pretože v tejto položke 

prišlo k ušetreniu rozpočtu. Vedeli by sme uskutočniť opravu už tento rok. Materiál nebol 

prerokovaný na komisiách ani na mestskej rade, pretože sa vyvinul až po ich rokovaniach. 

 

K bodu 6. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 6/1 Odpredaj pozemku p. č. 196/9, 196/12 Bartovičová 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza pod horným cintorínom. Na 

poslednom rokovaní sme schválili zámer usporiadať tento pozemok s tým, že sme zadali 

vytvoriť geometrické plány žiadateľovi. Vznikla podobná situácia ako pri odpredaji 

poľnohospodárskeho družstva. Navrhujeme najskôr zrušiť uznesenie, ktoré bolo schválené 

14.3.2017, pretože výmera sa zvýšila o 2 m2. Následne prijať zámer odpredaja a tak isto aj 

samotný odpredaj. Zámer bol riadne zverejnený, preto môžeme schvaľovať dvojstupňovo. 

 

P. Horváth sa spýtal, či nemáme omylom duplicitné uznesenia v návrhu? 

 

P. primátor odpovedal, že prvom návrhu schvaľujeme zámer odpredaja a v druhom už 

samotný odpredaj. 

 

Príloha 6/2 Nakladanie s pozemkom parc. č. 4511/3 Bosco s.r.o.  

  

P. primátor informoval, že mesto prenajíma pozemok spoločnosti Bosco, čo je Memoria. 

Pozemok sa nachádza neďaleko Pustého kostolíka, je oplotený. Spoločnosť požiadala 



 

 

o odkúpenie tohto pozemku, pretože ho využívajú na parkovanie. Komisie neodporúčajú 

odpredaj tohto pozemku.  

 

P. Gróf sa spýtal, že prečo komisie neodporučili odpredaj? 

 

P. Fraňo odpovedal ako predseda finančnej komisie, že sa zhodla, že nie je dôvod na odpredaj 

pozemku. 

 

P. Dočolomanský odpovedal ako predseda stavebnej komisie, že podobne nevidia dôvod na 

predaj pozemku.  

 

P. primátor doplnil, že mesto je v dobrej finančnej kondícii a nepotrebuje predávať svoj 

majetok. Ak mesto predáva tak len vypriadava pozemky ako v predošlom bode. 

 

P. Gróf reagoval, že navrhuje, aby p. Űrge doplnil svoju žiadosť o účel využitia pozemku. P. 

Űrgeho pozná od roku 2005, keď mu zomrel otec. Je to veľmi seriózny pán. Keď uvidel 

žiadosť, tak sa ho spýtal, aký má zámer s pozemkom. Povedal mu, že by zrušil plot medzi 

jeho pozemkom a prenajatým pozemkom a zrenovoval by to, poprípade by spravil spevnenú 

plochu. Chcel by to používať ako parkovisko pre zákazníkov. Mohli by sme mu vyjsť 

v ústrety, pretože pozemok nie je veľký. 

 

P. Filo doplnil, že okolie by mohlo vyzerať lepšie, ak by to dostal do vlastníctva. Ďalším 

krokom by mohlo byť stretnutie s ním, aby nám vysvetlil ako si to predstavuje, nie len 

zamietnuť. 

 

P. Dočolomanský sa vrátil k príčinám, prečo stavebná komisia nesúhlasila s predajom 

pozemku, pretože pri predaji pozemku by mohlo stratiť kontrolu nad využitím pozemku. 

 

P. primátor uviedol, že v návrhu je schvaľovanie spôsob nakladanie s majetkom. 

 

P. Gróf si nemyslí, že by mesto stratilo kontrolu nad využitím pozemku tu sa jedná iba o to, že 

dokedy má p. Űrge pozemok prenajatý, tak doň zo svojich peňazí logicky investovať nebude 

do niečoho, čo nie je jeho. Ak by pozemok vlastnil, mohol by doň investovať, môže 

vybudovať slušné parkovisko, oplotenie. Preto navrhuje, aby sme ho oslovili, za akým účelom 

by využíval pozemok. K čomu by sme sa mohli vyjadriť na budúcom zastupiteľstve. Ako 

povedal p. Filo, iba tak povedať od stola, že mu to nepredáme, to nie je férové z našej strany. 

 

P. primátor doplnil, že komisie sú poradným orgán pre mestské zastupiteľstvo. 

 

P. Fraňo informoval, že finančnej komisii sa páči, že je tam záhrada. Preto nevidí dôvod, tam 

vybudovať parkovisko. To si môže vybudovať aj niekde inde. Ak to nechce mať prenajaté, tak 

si to prenajme niekto iný.  

 

P. Dočolomanský doplnil, že ak si podá ďalšiu žiadosť, my sa mu k nej vyjadríme, ale teraz 

sme sa vyjadrovali k zámeru nakladania pozemku.  

 

Príloha 6/3 Zmluva o nadstavbe a prístavbe bytu Mészároš 

 

P. primátor informoval, že mesto má záujem o podpísanie zmluvy v spoločnom dvore, kde sú 

Lahôdky, plechový sklad a ešte sklad, kde bol sklenár. Na to, aby sme mohli deľbovú zmluvu 



 

 

podpísať, je potrebné, aby sme p. R. Meszárošovi schválili zmluvu o nadstavbe v bytovom 

dome, pretože potrebuje zlegalizovať čiernu stavbu, ktorú vykonal formou zobytnenia 

podkrovia. Mesto má záujem o podpísanie zmluvy. Toto je prvý krok k uzavretiu deľbovej 

zmluvy.  

 

Príloha 6/4 Určenie spôsobu nakladania s pozemkom parc. č. 4716/10 Pucherová 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o vysporiadanie pozemku od p. Pucherovej. 

Ide o pozemok, na ktorom ešte donedávna existovala aj stavba, ale nebola zapísaná. Pozemok 

je oplotený a nachádza sa na Krajinskej ulici. Mesto odporúča pozemok vysporiadať už podľa 

cenovej mapy, ktorý vychádza podľa atypických pozemkoch s nižšou výmerou za kúpnu cenu 

90,- €/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. Teraz budeme schvaľovať zámer, 

takže sa vrátime na budúcom zastupiteľstve k samotnému odpredaju.  

 

P. Horváth sa spýtal na cenu ako sa generovala, ako sme k nej dospeli? 

 

P. primátor odpovedal, že finančná komisia zohľadnila aj celkom dôležitý aspekt, pretože p. 

Pucherová schválením uznesenia spojí dva pozemky, z čoho jeden bude môcť neskôr využiť 

ako stavebný pozemok. Týmto odpredajom sa vytvorí nový stavebný pozemok, ktorý si bude 

musieť doriešiť len vstup.  

 

Príloha 6/5 Nakladanie s pozemkom parc. č. 4563/8 a 4563/12 Švigár  

 

P. primátor informoval, že na mesto opätovne prichádzajú žiadosti od p. Švigára na odkúpenie 

pozemku, ktorý sa nachádza oproti štrkovej jame. Ide o chatku, ktorú je vidno z cyklotrasy. 

Tento pozemok má v nájme. V materiály je vyjadrenie p. Švigára k cene. Materiál sa 

predkladá z dôvodu, aby sme mu dali relevantnú odpoveď mestského zastupiteľstva. Mesto 

navrhuje odpredaj.   

 

Príloha 6/6 Majetkovo právne usporiadanie pozemkov Slovak Telekom a.s. 

 

P. primátor informoval, že spoločnosť Suptel ako zástupca Slovak Telekom realizuje 

rekonštrukciu a posilňovanie optickej siete. Za týmto účelom nás oslovili s umiestnením novej 

technológie na celkovo dvoch miestach. Po rokovaniach sme dospeli k záveru, a preto 

odporúčame schválenie uznesenia. Jedna skriňa bude umiestnená za plotom novej telocvične, 

kde ju nebude vidieť, druhá bude umiestnená na Hornom predmestí, kde bude súčasťou už 

dvoch existujúcich skriniek.  

 

Príloha 6/7 Zriadenie vecného bremena pre ZD a.s. 

 

P. primátor uviedol, že je podpísaná budúca zmluva o zriadení odplatného vecného bremena, 

kde už je toto vedenie umiestnené. Mesto dostane odplatné vecné bremeno za káble, z ktorých 

väčšina je v zemi už uložená, 26 736,- €. Uznesenie je naformulované tak, aby mohla 

Západoslovenská skolaudovať a následne nám vyplatiť jednorazové vecné bremeno.  

 

Príloha 6/8 Zriadenie vecného bremena pre ZD a.s. 

 

P. primátor uviedol, že mesto Svätý Jur na rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto roku 

nadobudlo do majetku pozemok za účelom vybudovania chodníka. Je to na Staničnej ulici, 



 

 

ktorý sme odkúpili od rodiny Schramovej a aj na tomto pozemku je uložená sieť nízkeho 

napätia.  

 

Príloha 6/9 Zmena druhu pozemku parc. č. 4743/47 Krajinská ul.  

 

P. primátor informoval, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza na Krajinskej ulici pri jazde do 

Svätého Jura z Bratislavy, je to cca tretí dom. Pozemok je vedený ako vinica, ale 

v skutočnosti je to prístupová cesta k tomuto domu. Vieme to charakterizovať ako verejné 

priestranstvo. Nový majiteľ má problém, pretože je vedený ako vinice a chcel by ho zmeniť 

na zastavané plochy a nádvoria. Momentálne docielime skutkový stav. Nepredpokladáme, že 

by sa tam ešte mohli vysadiť vinice. 

 

K bodu 7. – Rôzne 

 

Príloha 7/1 Petícia „Za zvýšenie bezpečnosti občanov Svätý Jur“ 

 

P. primátor uviedol, že na mesto bola doručená petícia „Za zvýšenie bezpečnosti občanov 

Svätý Jur“. Táto petícia obsahovala tri body, kde prvý hovoril o posunutí dopravného 

značenia na začiatku a konci mesta, bod dva žiadal o umiestnenie stacionárneho zariadenia na 

monitorovanie rýchlosti, tretí bod žiada o umiestnenie kamerového systému, ktorý 

zaznamenáva prejazd vozidiel. Tretí bod považujeme za čoskoro vyriešený, pretože sme 

uzavreli verejné obstarávanie na kamerový systém, ktorý už aj víťazná firma realizuje, 

na tento účel sme dostali z ministerstva vnútra 20 000,- €. Ako sme sa na poslednom rokovaní 

mestského zastupiteľstva zhodli, zrealizujeme kamerový systém za 40 000 ,- €, nakoľko sme 

mali už 20 000,- € alokovaných z našich zdrojov v rozpočte a súčasťou kamerového systému 

bude monitorovanie všetkých križovatiek, čiže aj tejto. Budeme aj nápomocní pre riešenie 

dopravných nehôd pre štátnu políciu, pretože bude kvalitná. Námestie nám bude monitorovať 

24 megapixelov so špeciálnym objektívom, ktorý stál 4 000,- €.  

Bod číslo dva by mal byť v réžii štátnej polície, kde bol už tento projekt schválený, ale žiaľ po 

voľbách bol projekt odmietnutý. 

K bodu číslo jedna - posunutie dopravného značenia na začiatku a konci obce sme uskutočnili 

neformálne rozhovory s Okresným úradom odboru dopravy a pozemnej komunikácie tiež 

s dopravným inšpektorátom Pezinok. Dopravný inžinier okresného dopravného inšpektorátu 

Pezinok navrhol riešenie nie v posune tabúľ, ale v umiestnení tabule obmedzujúcej rýchlosť 

na 70 km/h, tak ako je to pri vstupe do Pezinka. V každom prípade my ako mesto máme len 

odporúčací hlas.  

 

P. Filo myslí si, že je to dobrý nápad, pretože zvýšenie bezpečnosti je dôležitá vec a týka sa 

náš všetkých a hlavne najmenších, pretože nevedia vždy zareagovať správne. Myslí si, že 

navrhované riešenia sú akceptovateľné a riešia cieľ petície. 

 

Príloha 7/2 Informácia – o verejnej súťaži na prenájom pozemkov bývalých stavebnín 

 

P. primátor informoval, že tak ako bolo prijaté uznesenie prednedávnom, mesto vypísalo 

verejnú obchodnú súťaž na nájomcu v objekte bývalých stavebnín. Tento objekt nie je 

jednoduchý má viacero zádrhelov. Mesto vypísalo súťaž variabilne, a to tak, že bolo možné 

dať ponuku iba na objekt stavebnín, objekt bývalých stavebnín a zelenú plochu s tým, že 

priamo v súťaži bolo stanovené, že potencionálny víťaz si zabezpečí následnú zmenu druhu 

pozemku z trvalých trávnych porastov na ostatné plochy. Na to, aby to bolo možné, mestské 

zastupiteľstvo musí prijať uznesenie, aby sme deklarovali začatie prác. Súťaž dopadla tak, že 



 

 

sme obdžali 4 ponuky. Dve z týchto ponúk najvyššia a potom tretia v poradí boli od 

právnických osôb sídliacich na identickej adrese, takže môžeme predpokladať, že išlo 

o jedného záujemcu. Tri z týchto ponúk sú autobazáre a posledná ponuka práve od 

prísediacich Vašíkovcov. Mesto na návrh komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky, zruší súťaž 

ak by odmietli prvý dvaja podpísať s nami zmluvu, čo je štandardný postup. Oslovovací list 

išiel prvému záujemcovi a ostatní dostali list, že neboli úspešní.  

 

Poslanci jednohlasne udelili slovo p. Vašíkovi. 

 

P. Vašík si dovolil vysvetliť ponuku, ktorú predložil. Problematiku okolo stavebnín pozná. 27 

rokov venoval svoj profesionálny život podnikaniu v oblasti gabionov, čo sú oceľové siete, 

ktoré sa plnia kameňom. Časom vznikla firma Rock Build a aj v Čechách spoločnosť venujúca 

sa gabionom. Partneri by chceli na Slovensku podnikať dominantnejšie a vzhľadom na to, že 

udržuje s nimi vzťah, tak mu napadlo využiť tieto pozemky po stavebninách. Zelenú plochu by 

sme vedeli využiť na záhradnú architektúru. Chceli by vytvoriť centrálu, zázemie pre 

distribúciu gabionového materiálu, čo sú oceľové siete a využiť zelenú plochu na 

záhradníctvo. Priemyselnejšia zóna by zostala na súčasnej betónovej ploche. Uvažujeme 

z časti a následne odstrániť plechovú halu a nahradiť to kontajnerovým systémom kancelárií, 

ktoré by mali slušne vyzerať. Prenájom plánujú dlhodobejší. V prípade otázok je pripravený 

zodpovedať ich.  

 

P. Filo sa spýtal, aké boli podmienky výberu výhercu? Chceme tu mať ďalší autoservis? 

 

P. primátor odpovedal, že keby sme jednali v duchu verejnej obchodnej súťaže, tak ako sme 

jednali. Vyhodnotenie sme dali všetkým účastníkom a teraz čakáme, či bude reflektovať na 

ponuku prvý, prípadne druhý uchádzač. Ak sa tak nestane, budeme rušiť súťaž. Mesto vám dá 

opätovne schvaľovať tento materiál, kde sa vám vytvára priestor, a to z dôvodu, že pri 

uznesení neboli schválené žiadne podmienky, ktoré by mali byť súčasťou súťaže. Ako príklad 

uviedol, že ak by sa vyhlasovala súťaž s tým, že podmienkou bude, že nechceme autobazár, 

tak hneď vieme troch vylúčiť. Tým pádom by bola štvrtá firma jediným účastníkom. Nakoľko 

neboli jasne stanovené podmienky, sme rozhodnutí po čase vám to dať opätovne schváliť.  

 

P. Gróf podotkol, že keď sa budú vyhlasovať verejné súťaže, treba dostatočne určiť 

podmienky. V tomto prípade bola určená cena. Okrem toho, že daná spoločnosť nesplnila 

podmienku cenu rozdelila. Niekde uviedla minimálnu cenu 5,- €, no niekde dala aj nižšiu 

cenu. Okrem ceny by do hlavných podmienok dal efektivitu a prínos pre naše mesto.  

Povedzme, že kamerový systém bude dobrý, ale v minulosti bola kritériom cena. Vyhrala 

firma, ktorá nám kamery namontovala, ale odvtedy nám servis nerobila, kamery neboli 

kvalitné. Potom sa to opravovalo ako sa podarilo.   

 

P. primátor reagoval, že verejné obstarávanie je jedna vec a verejná súťaž je druhá vec. 

V tomto si môžeme stanoviť čo potrebujeme. Vo verejnom obstaraní si vieme len 

podmienkami stanoviť. Ale vždy podľa zákona o verejnom obstarávaní rozhoduje cena na 

základe splnených podmienok.  

 

P. Horváth uviedol, že možno je na škodu, že p. Vašík neprišiel v januári a nepredstavil svoj 

zámer. Aké má možnosti zastupiteľstvo v tento situácii? Súťaž vyhrala firma M.J.M, ktorá sa 

možno o týždeň prihlási a povie, že má záujem o prenájom. Aké možnosť mestského 

zastupiteľstva urobiť zmenu?  



 

 

P. primátor odpovedal, že po predložení nájmu ho neschválite, ale s tým, že to budete musieť 

zdôvodniť. V návrhu uznesenia momentálne navrhujeme začatie prác na zmenu, pretože 

zákon je tak postavený, že keď vy poveríte mesto uzatvorením obchodnej verejnej súťaže, tak 

ju uzatvoríme. Tým, že neboli jasne stanovené podmienky, rozhodli sme sa, že opätovne, 

z dôvodu aký problém tu vznikol, opätovne to dáme do schválenia.  

Mesto si vyhradzuje právo zrušenia súťaže.  

 

P. Filo by skôr súhlasil, aby pri vstupe do Svätého Jura bola zeleň a nie ďalší autobazár.  

 

P. Dočolomanský súhlasí so zmenou účelu a mali by sme sa na tom podieľať ako poslanci. 

 

P. Vašík doplnil, že sa nemusíte báť, pretože predávaný materiál nebude len kamenie a železo 

ale aj zeleň. 

 

Prestávka 10 minút. 

 

P. Dočolomanský prečítal za návrhovú komisiu uznesenie číslo 2 v znení: MsZ berie na 

vedomie výsledky obchodnej verejnej súťaže na pozemky bývalých stavebnín. 

 

Príloha 7/3 Informácia – odkúpenie nehnuteľnosti parc. č. 288 a 289 ul. Bratislavská  

 

P. primátor informoval, že na predošlom rokovaní mestského zastupiteľstva bola schválená 

ponuka rodine Achbergerovej respektíve vlastníkom nehnuteľnosti na ulici Bratislavskej. Ide 

o záhradu a rodinný dom. Schvaľovali sme iba záhradu na odkúpenie mestom. Záhrada sa 

nachádza za bývalými stolárskymi dielňami. Ponuka bola majiteľom predložená v sume 90,-

€/m2. Majitelia nehnuteľnosti sa na mesto obrátili s tým, že žiadajú 150,- €/m2. Ponuku sme 

neprijali, pretože pozemok je využiteľný po oddelení len mestom. Zároveň má pozemok 

nedostatok, pretože n-tinová časť nemá majiteľa. 

 

 

P. primátor pozval všetkých na akcie, ktoré mesto organizuje v spolupráci s občianskymi 

združeniami.  

12. - 14.5. bude u nás stretnutie kresťanskej mládeže Cliptime so vzácnymi hosťami biskupmi  

Jozefom Halkom a arcibiskupom Zvolenským. Budú rôzne konferencie a aj koncert na 

námestí. 

13.5. mesto v spolupráci s materským centrom Piškótka organizuje už tretí ročník Míle pre 

mamu, čo je celoslovenské podujatie, ktoré sa koná pod záštitou prezidenta Kisku. 

13.5. bude tiež Kráľovský rizling, ktorý bude vo vínnej uličke. 

3.6. sa uskutoční deň detí, ktorý sa snažíme uskutočniť za minimálne množstvo peňazí, 

väčšinou všetko je robené bezúhonne.   

 

Ukončenie rokovania:  19,12 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 9.5.2017 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania   

Číslo uznesenia 2017/3-1 

MsZ schvaľuje program rokovania. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2017/3-2 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – JUDr. Ján Gróf, Mgr. Monika Číková 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2017/3-3 

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

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     



 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení   

Číslo uznesenia 2017/3-4 

MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 5.1 Zmena rozpočtu mesta - parkovisko ul. Kozmonautov 

Číslo uznesenia 2017/3-5 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2017 – presun kapitálových výdavkov:  

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód zdroja názov presun v €  

04.5.1 
717001 

AE 24 
11.2 46 Stavba ul. Pezinské záhumenice -17.000,- 

04.5.1 
717001 

AE 27 
11.2 46 Parkovisko ul. Kozmonautov +17.000,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 1 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

   Proti: 

JUDr. Ján Gróf       

   Zdržali sa: 

 Marián Fraňo       

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 5.2 Zmena rozpočtu mesta - knižnica  

Číslo uznesenia 2017/3-6 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2017 – presun bežných výdavkov:  

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov presun v €  

08.2.0 612002 7.3 41 Ostatné príplatky -2.000,- 

08.2.0 612001 7.3 41 Osobný príplatok +2.000,- 

 



 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 5.3 Zmena rozpočtu mesta - telekomunikačné služby 

Číslo uznesenia 2017/3-7 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2017 – presun bežných výdavkov:  

 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov presun v €  

09.1.1.1 632003 9.1 41 Poštové služby MŠ Pezinská -550,- 

09.1.1.1 632005 9.1 41 Telekomunikačné služby MŠ Pezinská +400,- 

09.1.1.1 632004 9.1 41 Komunikačná infraštruktúra MŠ Pezinská +150,- 

09.1.1.1 632003 9.2 41 Poštové služby MŠ Felcánova -550,- 

09.1.1.1 632005 9.2 41 Telekomunikačné služby Felcánova +350,- 

09.1.1.1 632004 9.2 41 Komunikačná infraštruktúra Felcánova +200,- 

09.1.1.1 632003 9.3 41 Poštové služby MŠ Bratislavská -550,- 

09.1.1.1 632005 9.3 41 Telekomunikačné služby Bratislavská +400,- 

09.1.1.1 632004 9.3 41 Komunikačná infraštruktúra Bratislavská +150,- 

09.1.1.1 632003 9.9 41 Poštové služby MŠ Veltlínska -650,- 

09.1.1.1 632005 9.9 41 Telekomunikačné služby Veltlínska +500,- 

09.1.1.1 632004 9.9 41 Komunikačná infraštruktúra Veltlínska +150,- 

09.1.1.1 632003 9.8 41 Poštové služby MŠ Školská jedáleň -560,- 

09.1.1.1 632005 9.8 41 Telekomunikačné služby školská jedáleň +360,- 

09.1.1.1 632004 9.8 41 Komunikačná infraštruktúra školská jedáleň +200,- 

01.1.1 632003 15.1 41 Poštové služby -9000,- 

01.1.1 632005 15.1 41 Telekomunikačné služby +9000,- 

03.1.0 632003 5.6 41 Poštové služby MsP -1000,- 

03.1.0 632005 5.6 41 Telekomunikačné služby MsP +1000,- 

08.2.0 632003 7.3 41 Poštové služby knižnica -250,- 

08.2.0 632005 7.3 41 Telekomunikačné služby knižnica +250,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 



 

 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 5.4 Doplnenie názvu účelu použitia dotácie I. Svätojurská a.s. 

Číslo uznesenia 2017/3-8 

MsZ schvaľuje doplnenie názvu účelu použitia položky v kapitálovom rozpočte mesta Svätý Jur na 

rok 2017. 

Nové znenie položky: 

06.6.0   723001   7.3.  46  „Transfer I. Svätojurskej na rekonštrukciu budovy Biely Kríž a stavbu 

spevnených plôch v areáli PD“ vo výške 320.000 €.   

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.1 Odpredaj pozemku parc. č. 196/9,196/12 Bartovičová  

Číslo uznesenia 2017/3-9 

MsZ ruší uznesenie 2017/2-24 z 14.3.2017.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.1 Odpredaj pozemku parc. č. 196/9,196/12 Bartovičová 

Číslo uznesenia 2017/3-10 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj časti pozemku v k. ú. 

Neštich zapísaného na LV 1 ako parcela registra „C“ parc. č. 196/12 ostatné plochy a nádvoria, 

identifikovaný GP 57/2017 ako parc. č. 196/13 o výmere 13 m2 zastavané plochy a nádvoria postupom  

podľa § 9a odst. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre majiteľa budovy rodinného domu súp. č. 707 za kúpnu 

cenu 30,00,- Eur/m2 plus náklady spojené prevodom nehnuteľností. 

Zdôvodnenie:  



 

 

Ide o priľahlú plochu ku stavbe rodinného domu súp. č. 707 a skladu, ktorá svojim umiestnením a 

využitím tvorí neoddeliteľný celok ku stavbám umiestneným na pozemku parc. č. 196/6 v k. ú. 

Neštich.  

Pozemok svojou polohou a využitím je priamo určený na výkon vlastníckych práv ku stavbám.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.1 Odpredaj pozemku parc.č. 196/9,196/12 Bartovičová 

Číslo uznesenia 2017/3-11 

MsZ schvaľuje predaj časti pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nešich LV 1 parc. 

č. 196/12 ostatné plochy, identifikovaný GP 57/2017 ako parc. č. 196/13 o výmere 13 m2 zastavané 

plochy a nádvoria postupom podľa ust. § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre vlastníka budovy 

rodinného domu súp.č. 707 zapísaného na LV č. 51 a to Františka Bartovičová bytom Malokarpatská 9   

Svätý Jur v podiele 1/1 z celku za kúpnu cenu 30,00 Eur /m2 pozemku s podmienkami: 

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

    všetkými zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

c) Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky s mestom Svätý Jur. 

Zdôvodnenie: Ide o priľahlú plochu ku stavbe rodinného domu súp. č. 707 a skladu, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok ku stavbám umiestneným na pozemku parc. č. 

196/6 v k. ú. Neštich.  

Pozemok svojou polohou a využitím je priamo určený na výkon vlastníckych práv ku stavbám a tvorí 

jeden ucelený pozemok ku týmto stavbám.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

  Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.1 Odpredaj pozemku parc. č. 196/9,196/12 Bartovičová 

Číslo uznesenia 2017/3-12 



 

 

MsZ schvaľuje odpredaj pozemku v k. ú. Neštich zapísaný na LV 1 parcele registra „C“ parc. č. 

196/9 o výmere 40 m2 ostatné plochy, podľa § 9a odst. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre vlastníčku 

rodinného domu súp. č. 707 zapísaného na LV 51 a to Františka Bartovičová bytom Malokarpatská 9 

Svätý Jur v podiele 1/1 z celku za kúpnu cenu 30,00 Eur /m2 pozemku s podmienkami: 

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

    všetkými zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

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

Zdôvodnenie: Ide o pozemok zastavaný stavbou rodinného domu a skladu a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok s objektom RD súp. č. 707.      

Pozemok svojou polohou a využitím je priamo určený na výkon vlastníckych práv ku stavbám   

rodinného domu a skladu a tvorí jeden ucelený pozemok ku týmto stavbám.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.2 Nakladanie s pozemkom parc. č. 4511/3 Bosco s.r.o. 

Číslo uznesenia 2017/3-13 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku v k. ú. Svätý 

Jur zapísaný na LV 1968, parcela registra „E“ parc. č. 4511/3 o výmere 462 m2, trvalé trávnaté 

porasty, podľa § 9a odst. 8 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre majiteľa budovy prevádzky pohrebnej služby Memoria 

súp. č. 1104 na pozemku parc. č. 4511/5, za kúpnu cenu 40,00/m2 Eur plus náklady spojené 

s prevodom nehnuteľností. 

Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok v nájme spoločnosťou BOSCO s.r.o. Bratislava a priľahlý k 

objektu a prevádzke pohrebnej služby Memoria súp. č. 1104 na pozemku parc. č. 4511/5 a k parc. č. 

4511/2. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 2 

Proti: 7 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická     

   Proti: 

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

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   



 

 

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo       

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.3 Zmluva o nadstavbe a prístavbe bytu Mészároš 

Číslo uznesenia 2017/3-14 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to formou uzatvorenia Zmluvy 

o nadstavbe a prístavbe bytu č.2 v bytovom dome súp. č. 158, postavenom na parc. č. 340/2 a parc. č. 

340/3 v k. ú. Svätý Jur, zapísanom na LV č. 3880 na Prostrednej ulici č. 34 vo Svätom Jure za 

nasledovných podmienok :  

a)  realizácia nadstavby a prístavby bytu č. 2 v bytovom dome súp. č. 158 vykoná majiteľ bytu č. 2 na 

vlastné náklady, bez nároku na spätnú refundáciu, 

b)  nadstavbou a prístavbou bude zväčšená plocha bytu č. 2 o plochu časti podkrovia bytového domu 

nachádzajúceho sa nad bytom č. 2 vo vlastníctve stavebníka, podkrovie je ku dňu uzavretia tejto 

zmluvy spoločnou časťou bytového domu, a tiež o plochu zodpovedajúcu časti priľahlého pozemku, 

na ktorej bude realizovaná prístavba bytu č. 2 vo vlastníctve stavebníka, 

c)  po realizácii nadstavby a prístavby budú stanovené nové spoluvlastnícke podiely jednotlivých 

vlastníkov bytov na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a na zastavanom pozemku 

a priľahlom pozemku, 

d)  po dokončení nadstavby a prístavby bytu a kolaudácii novovybudovaného bytu vznikne k tomuto 

bytu záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome v zmysle ustanovenia § 15 zákona 

č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  

Zdôvodnenie : Ide o úpravu vzájomných práv a povinnosti pri realizácii nadstavby a prístavby bytu 

v bytovom dome.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 6.4 Určenie spôsobu nakladania s pozemkom parc. č. 4716/10 Pucherová 

Číslo uznesenia 2017/3-15 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku v k. ú. Svätý 

Jur zapísaného na LV 1968, parcela registra „C“ parc. č. 4716/10 zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 159 m2 postupom podľa § 9a odst. 8 písm. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre majiteľa nehnuteľností 

evidovaných na LV 1588 parc. č. 4716/3, 4716/4 za kúpnu cenu 90,00 Eur/m2 plus náklady spojené 

prevodom nehnuteľností. 

Zdôvodnenie:  

Ide o priľahlú plochu k pozemkom parc. č. 4716/3, 4716/4, a pričlenením tohto pozemku k susedným 

vznikne ucelená plocha.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 



 

 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 6.5 Nakladanie s pozemkom parc. č. 4563/8 a 4563/12 Švigar 

Číslo uznesenia 2017/3-16 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku v k. ú. Svätý 

Jur zapísaného na LV č. 1968 ako pozemok parc. č. 4563/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

29m2 postupom podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov za kúpnu cenu 25 Eur/m2 . 

Zdôvodnenie: Ide o plochu zastavanú stavbou chaty súp. č. 1259.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 6.5 Nakladanie s pozemkom parc. č. 4563/8 a 4563/12 Švigar 

Číslo uznesenia 2017/3-17 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku v k. ú. Svätý 

Jur zapísaného na LV č. 1968 ako pozemok parc. č. 4563/8 záhrady o výmere 897 m2 postupom § 9a 

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

cenu 25 Eur/m2. 

Zdôvodnenie: Ide o plochu dlhodobo v nájomnom vzťahu vlastníkov stavby súp. č. 1259. 

Termín platnosti uznesenia: do  31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková  Marián Fraňo  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická Mgr. Michal Zeliska   

   Proti: 



 

 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.       

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Ing. Bohumil Pajer     

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 6.6 Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov Slovak Telekom a.s. 

Číslo uznesenia 2017/3-18 

MsZ schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena zodpovedajúceho právu umiestnenia 

a prevádzkovania telekomunikačných vedení v rámci verejnej elektronickej siete (optický kábel)  

stavba „INS FTTC B PK PEZN O1 Sv. Jur Alt. VDSL 1 a 2“ cez časti pozemkov parc. č. 4783/2 

a 468/8 druh pozemku záhrada, zapísanom na LV č. 1968 v registri „C“ KN v k. ú. Svätý Jur, obec 

Svätý Jur, okres Pezinok v rozsahu uvedenom vo vzájomne odsúhlasenej Dohode o jednorazovej 

náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností pre Slovak Telekom, a.s. IČO 35 763 469, 

Bajkalská 28 Bratislava 817 62. 

Zdôvodnenie: Ide o pozemky, na ktorých bude zrealizované podzemné vedenie verejnej elektronickej 

siete (optický kábel) stavba „INS FTTC B PK PEZN O1 Sv. Jur Alt. VDSL 1 a 2“ a dohodnutie  

spôsobu vykonávania práv vyplývajúcich zo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických  

komunikáciách v znení  neskorších predpisov.  

Podmienky :  

Oprávnený z vecného bremena uhradí jednorazovú odplatu za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľností vo výške  160,- Eur. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 6.7 Zriadenie vecného bremena pre ZD a.s. 

Číslo uznesenia 2017/3-19 

MsZ ruší uznesenie č. 2015/1-10 z 27.01.2015. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     



 

 

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 6.7 Zriadenie vecného bremena pre ZD a.s. 

Číslo uznesenia 2017/3-20 

MsZ schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena zodpovedajúceho právu uloženia káblového 

elektrického vedenia v rámci stavby „BK Svätý Jur, kabelizácia VN vedenia 139, 1015“ cez pozemky 

zapísané na LV č. 8053 v registri „E“ KN  ako: 

parc. č. 4791 zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4792/1 zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4793/1  

zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4794/1 zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4795 zastavané 

plochy a nádvoria pozemok zapísaný na LV č. 1968 v registri „E“ KN ako parc. č. 4851/2 trvalý 

trávnatý porast, pozemky zapísané na LV č. 1968 v registri „C“ KN ako: 

parc. č. 4792/3 zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4792/123 ostatné plochy, parc. č. 4792/137 

zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4846/10 ostatné plochy, parc. č. 6794/3 zastavané plochy 

a nádvoria v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čuleňova 6 Bratislava, IČO 

36 361 518. 

Odplata za zriadenie vecného bremena sa určuje vo výške 24,00 Eur/m záberu pozemku v zastavanom 

území  a 6,00 Eur/m záberu pozemku mimo zastavaného územia. 

Termín platnosti uznesenia: 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného                                               

rozhodnutia. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 6.8 Zriadenie vecného bremena pre ZD a.s 

Číslo uznesenia 2017/3-21 

MsZ schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena zodpovedajúceho právu uloženia káblového 

elektrického vedenia v rámci stavby „BA Svätý Jur, Staničná, NNK“ cez pozemky parc. č. 4787/100, 

4787/101 druh pozemku záhrada, zapísaných na LV č. 1968 v registri „C“ KN  a parc. č. 4787/20 druh 

pozemku záhrada, zapísanom na LV č. 1968 v registri „E“ KN v k. ú. Svätý Jur, obec Svätý Jur, okres 

Pezinok v rozsahu uvedenom vo vzájomne odsúhlasenej Zmluve o vecnom bremene pre 

Západoslovenskú distribučnú a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Zdôvodnenie: Ide o  pozemky,  na ktorých je povolená stavba „ BA Svätý Jur, Staničná, NNK“.  

Podmienky :  

a) Oprávnený z vecného bremena uhradí jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena  vo výške  

24 Eur za 1 m trasy elektrického vedenia. 

b) Uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 



 

 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 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: 6.9 Zmena druhu pozemku parc. č. 4743/47 Krajinská ul. 

Číslo uznesenia 2017/3-22 

MsZ schvaľuje začatie prác smerujúcich ku zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku vinice  

parc. č. 4743/47 v k. ú. Svätý Jur na druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer       

 

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 7.1 Petícia „Za zvýšenie bezpečnosti občanov Svätý Jur.“ 

Číslo uznesenia 2017/3-23 

MsZ vyhovuje petícií „Za zvýšenie bezpečnosti občanov pri prejazde svetelnej križovatky II/502, 

výjazd Svätý Jur, smer Pezinok“ v časti bod C. Mesto už podpísalo zmluvu na dodávku a montáž 

kamerového systému aj v danej lokalite. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 7.1 Petícia „Za zvýšenie bezpečnosti občanov Svätý Jur.“ 

Číslo uznesenia 2017/3-24 

MsZ postupuje petíciu „ Za zvýšenie bezpečnosti občanov pri prejazde svetelnej križovatky II/502, 

výjazd Svätý Jur, smer Pezinok“ v časti bod A a bod B Okresnému riaditeľstvu PZ v Pezinku 

a Okresnému úradu odbor dopravy a pozemných komunikácií ako príslušným na vybavenie petície 

v danej časti. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 



 

 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 7.2 Informácia - o verejnej súťaži na prenájom pozemkov bývalých stavebnín  

Číslo uznesenia 2017/3-25  

MsZ schvaľuje začatie prác smerujúcich ku zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku trvalé 

trávnaté plochy parc. č. 4530/19 v k. ú. Svätý Jur na druh pozemku ostatné  plochy.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 7.2 Informácia - o verejnej súťaži na prenájom pozemkov bývalých stavebnín 

Číslo uznesenia 2017/3-26 

MsZ berie na vedomie výsledky verejnej obchodnej súťaže.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

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

   Zdržali sa: 

Mgr. Monika Číková       

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 7.3 Informácia - odkúpenie nehnuteľnosti parc. č. 288 a 289 ul. Bratislavská 

Číslo uznesenia 2017/3-27 

MsZ berie na vedomie správu o postupe prác súvisiacich s odkúpením pozemkov parc. č. 288 

záhrady  o výmere 784 m2  a časti parc. č. 289 zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 m2.   

Celkový počet poslancov MsZ: 11 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

   Nehlasovali: 

MUDr. Štefan Horváth       

 

Overovatelia zápisnice:  

 

JUDr. Ján Gróf   ............................................................................... 

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


