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Z á p i s n i c a  č. 4 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 19.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z á p i s n i c a  č. 4 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 19.05.2014 

 

 

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. Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

7. PHSR 

8. Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2013 

9. Rozpočet mesta na rok 2014 

10. Nakladanie s majetkom mesta 

11. Rôzne  

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. 

Alexander Achberger, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,10 hod. a predložil 

program rokovania.  

 

P. primátor  požiadal o presunutie bodov z dôvodu odchodu viacerých poslancov a predložil 

jeden bod na doplnenie 11/5. 

 

P. Zeliska sa informoval ohľadne PHSR, že či je písané v súlade s novým zákonom? 

 

P. Fiamová odpovedala, že PHSR je vytvorené podľa novej metodiky a v prípade schválenia 

zákona nie je problém vykonať korektúru.   

 

Schválenie upraveného rokovacieho programu:  8:0:0    

  

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: doc. Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

Marián Fraňo   8:0:0 

     

Zapisovateľka:               Bc. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia: Ing. Peter Dočolomanský, CSc.  

   Mgr. Michal Zeliska   8:0:0    

 

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



Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  

 

P. Gabura uviedol, že uznesenia prijaté na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 25.3.2014 

týkajúce sa zmien rozpočtu sú splnené, zmeny boli vykonané, zmluva s rímskokatolíckou 

cirkvou je podpísaná, dotácia na obnovu zvonice zatiaľ čerpaná nebola. Uznesenia týkajúce sa 

narábania s majetkom mesta teda schválených zámerov prenájmov nie sú dnes predmetom 

rokovania, z dôvodu, že ich mesto nestihlo včas zverejniť, uznesenia týkajúce sa už 
schválených nájmov resp. predajov sú v termíne plnenia. S uzneseniami 2014/3-27 a 3-28 

týkajúcimi sa tvorby zmien a doplnkov územného plánu bol spracovateľ oboznámený a na 

najbližšie rokovanie stavebnej komisie predloží v ich zmysle upravený návrh.  

 

K bodu 10. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 10/1 Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže Bratislavská č. 1 – informácia 

 

P. Metkeová doplnila najnovšie informácie, že do obchodnej verejnej súťaže sa nikto 

neprihlásil a uvažujeme s predĺžením lehoty. 

 

P. Unger sa spýtal, či by nebolo možné podpísať zmluvu s realitnou kanceláriou, ktorá by 

nám objekt mohla predať? 

 

P. Fiamová odpovedala, že to nie je možné, pretože majetok mesta sa nemôže predávať cez 

realitnú kanceláriu. 

 

P. primátor sa spýtal, že do kedy bude umiestnený baner na budove? 

 

P. Metkeová odpovedala, že do najbližšieho rokovania MsZ do 30.6.2014. 

 

Príloha 10/2 Doriešenie nájmu bytu v horárni Biely kríž, byt č. 4 v bytovom dome 

Prostredná 26 

 

P. Metkeová uviedla, že o materiáloch bolo uvedené podrobne v písomnej forme. Jedná sa 

o zámer, kde treba rozhodnúť, čo bude s horárňou na Bielom kríži a nájomcom. Nájomca 

prostredníctvom právnych zástupcov by súhlasil a uvoľnil horáreň, ale len za podmienky 

náhradného ubytovania. Momentálne Mesto Svätý Jur má len jeden bytový objekt, ktorý sa 

nachádza na Prostrednej č. 26. Nájomca by sa do objektu nasťahoval s tým, že by mu podľa 

zákona č. 122 bol byt predaný. 

 

Prebehlo hlasovanie o udelenie slova pre p. Petrakoviča, všetci poslanci hlasovali za. 

 

P. Petrakovič vystúpil za všetkých majiteľov bytov na Prostrednej č. 26. Majitelia vyjadrili 

nesúhlas s predajom bytu na Prostrednej č. 4., ktorého vlastníkom je mesto Svätý Jur a jeho 

následným predajom, pokiaľ mesto Svätý Jur majetkovoprávne nevysporiada pozemky na 

Prostrednej č. 26 ako bolo na spoločnom stretnutí vlastníkov konané na mestskom úrade dňa 

5.6.2013 prisľúbené. Majitelia sa obávajú, že po predaní nehnuteľnosti sa mesto nebude ďalej 

podieľať na vysporiadaní pozemkov, pretože mesto už na Prostrednej č. 26 nebude vlastniť 

žiadnu nehnuteľnosť. Pri nevysporiadaní pozemkov sa vlastníci dostanú do situácie, keď 

nebudú môcť vykonávať žiadne stavebné úpravy. Pri predaji bytov v roku 2010 mesto urobilo 

chybu, a preto obyvatelia žiadajú mesto, aby túto chybu napravilo a pomohlo vyriešiť 

majetkovoprávnu situáciu majiteľov. Žiadajú poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa 



neschválil prenájom a následný predaj Prostrednej 26, pokiaľ nepríde k majetkoprávnemu 

vysporiadaniu. 

 

P. primátor sa spýtal, koľko bytov sa vo dvore nachádza? 

 

P. Petrakovič odpovedal, že vo dvore je 6 bytov. 

 

P. Metkeová informovala, že v tom čase mohlo mesto predávať svoj majetok a aj byty aj 

s časťami podielov pod nehnuteľnosťami. Na predchádzajúcich rokovaniach zastupiteľstva 

a na komisiách otázka vysporiadania kompletných pozemkov aj pod týmito nehnuteľnosťami, 

ktoré sú na spoločnom dvore prebehli. Boli podniknuté kroky k vyriešeniu. Zo strany rodiny 

Pašekovej bola navrhnutá cena. Mesto dalo urobiť znalecký posudok na pozemok. Tu zatiaľ 

neprišlo k dohode s rodinou Pašekových, ktorá tento znalecký posudok zatiaľ nepotvrdila. 

Nesúhlasí s ponukou a žiada cenu vyššiu.  

 

P. primátor uviedol odporúčania komisií finančného riadenia mesta, projektov a programov 

i územného rozvoja, výstavby a životného prostredia boli za odkúpenie bytu. 

 

P. Unger sa spýtal, ako sa dostala rodina Pašeková k pozemkom? 

 

P. Metkeová odpovedala, že pred asi 30 rokmi bol objekt ako jedna nehnuteľnosť. Pri 

budovaní ulice Mikovíniho boli pozemky prerozdelené a vznikla jedna nehnuteľnosť 

k danému vlastníkovi zo strany Mikovíniho a zbytok zostal. Štát však nezmazal vlastnícke 

právo k pozemku. Mesto malo záujem už asi tri volebné obdobia predtým pozemky 

vysporiadať v tom čase však nebola vôľa odkúpiť pozemky aj s nehnuteľnosťou. 

 

P. Unger sa pýtal, či sa čaká od mesta, že odkúpi podiel od Pašekovcov a následne ho 

prerozdelí ostávajúcim vlastníkom bytov? 

 

P. Metkeová: ak by mesto odkúpilo pozemok od rodiny Pašekovcov mohlo by potom nejakou 

reálnou deľbou prerozdeliť pozemok.  

 

P. Petrakovič doplnil, že pri riešení nadstavby, prerábky nemôže nič vykonať, pretože zákon 

mu to zakazuje, pokiaľ nemá majiteľ vysporiadané pozemky nemôže vykonávať žiadnu 

činnosť. 

 

P. Metkeová reagovala, že nesúhlasí s tvrdením p. Petrakoviča, pretože nehnuteľnosť je iná 

vec a pozemky iná. Samotný bytový dom má vlastníka, ale len na časti nehnuteľnosti sú tieto 

problémy.  

 

P. primátor sa spýtal, či máme možnosti riešenia problému? 

 

P. Metkeová: ku každej nehnuteľnosti patrí podiel na spoločnom dvore a my ten podiel na 

spoločnom dvore máme veľmi malý, takže ak by sme nechali jeden meter štvorcový na 

pozemku, ktorý by zostal na spoločnom dvore a zabezpečoval prístup k nehnuteľnosti bytu č. 

4, a aj tak to nepokryje nároky.  

 

P. Petrakovič navrhol riešenie, že by svoj podiel daroval na spoločný dvor tak isto aj iní. 

 



P. Metkeová: mesto sa nebráni žiadnym požiadavkám a jej aj v jeho záujme celú vec ukončiť. 

Potrebné je však dohodnúť výšku kúpnej ceny.  

 

P. Petrakovič: ak teraz mestské zastupiteľstvo odsúhlasí predaj mesto nebude vlastniť žiadny 

priestor, a tým pádom mesto nebude mať žiaden dôvod, aby niečo kupovalo od rodiny 

Pašekovej. 

 

P. Metkeová podotkla, že niekedy pozemky boli ponúkané za 70,- SKK/1m2 potom však 

nastali zmeny zo strany Pašekovcov.  

Občania z dvora majú hlavne obavy, že pri akomkoľvek stavebnom konaní rodina Pašeková 

bude účastníkom konania, a tým pádom by mohla robiť problémy. 

 

P. primátor má záujem o ukončenie tohto problému, pretože trvá už veľmi dlho.  

 

Prestávka 5 minút. Všetci poslanci súhlasili (8:0:0) 

 

P. Kriššák sa spýtal, či by sa majitelia nemohli podieľať dvoma tretinami na odkúpení 

pozemkov, pretože pre mesto je cena vysoká, prípadne polovicou? 

 

P. Petrakovič odpovedal, že preňho nie je až taký problém odkúpiť pozemky ale vo dvore sú 

prevažne dôchodcovia. 

 

P. primátor sa informoval, či všetky byty sú s privatizácie? 

 

P. Gabura odpovedal, že áno v zmysle zákona č. 182/1993 za cenu cca 20 000 SKK. 

 

P. Metkeová doplnila, že ak mesto kúpi pozemky za akúkoľvek cenu, tak pri predaji musíme 

určiť cenu podľa zákona č. 182/1993. Cena môže byť veľmi rozdielna od znaleckého 

posudku. Mesto malo záujem predať byt cez verejnú obchodnú súťaž, pretože týmto by 

nestratila peniaze, aj keď by predaj mohol trvať dlhšie. Mesto by si mohlo do predajnej sumy 

započítať aj kúpu pozemkov od Pašekovcov.  

 

Príloha 10/3 Vecné bremeno a zmluva o budúcej zmluve – poľnohospodárska usadlosť 

Ing. Valent 

 

P. Batka sa spýtal, či námietka finančnej komisie je opodstatnená, zohľadnená alebo 

vyriešená? Námietka finančnej komisie je, že inžinierske siete boli navrhované tak, aby 

nezasahovali do mestských pozemkov, no je to inak. Preto finančná komisia navrhla posúdiť 

pôvodný projekt a porovnať s novým návrhom. 

 

P. Metkeová odpovedala, že možno na finančnej komisii nebol predložený územný plán. Táto 

cesta bola vždy určená na prístup k pozemkom.  

 

P. Fraňo: pri pôvodnom projekte, ktorý bol predložený pri schvaľovaní zámeru vybudovania 

poľnohospodárskej usadlosti vtedy p. Valent mal dôsledne prepracovaný projekt a viedol 

inžinierske siete vedľa existujúcej cesty a v tomto pláne je to inak. Máme schvaľovať ťarchu? 

S tým súhlasiť nebude. Nie je jasné prečo sa to zmenilo a inžinierske siete sa nevedú popri 

ceste, ale po mestských pozemkoch.  

 



P. Metkeová informovala, že je to prepoj elektriky a vždy bola potiahnutá takto aj v územnom 

pláne. Čo sa týka prístupu – cesty v tejto časti bol vždy. Jestvujúca cesta ide po súkromných 

pozemkoch, keď sa riešilo využitie cesty aj pre I. Svätojurskú a.s., kde bol tiež problém. 

Zakreslená cesta v materiále je už po pozemkových úpravách, ktorá bola po pozemkovými 

úpravami vyčlenená ako pozemok prístupný k nehnuteľnostiam. P. Valent v predstihu 

vybuduje časť komunikácie, ktorá by mala byť riešená po druhej etape pozemkových úprav. 

 

P. Fraňo sa spýtal p. Metkeovej, či má v pláne už zakreslenú cestu a on nie? 

 

P. Metkeová: názorne ukázala na plániku p. Fraňovi kadiaľ bude viesť cesta. 

 

P. Batka sa spýtal, či je známy dôvod, prečo môže ísť elektrika vo väčšine úseku popri ceste 

a v poslednom úseku ide krížom cez pozemky? 

 

P. Metkeová odpovedala, že na správnom oddelení je k nahliadnutiu projekt. Je to preto, aby 

sa v budúcnosti nemusela komunikácia rozkopávať. 

 

P. Batka si myslí, že to nie je výhodné riešenie pre mesto, je tu možnosť aj inej využiteľnosti 

pozemkov. Navrhuje dopracovať predložený materiál. 

 

P. Metkeová: pozemok je evidovaný ako trvalý trávnatý porast, ktorý bol po pozemkových 

úpravách určený na prístupovú cestu. 

 

P. Dočolomanský: šírka cesty je dostatočná. 

 

P. Batka: všetky podmienky by mali byť uvedené v uznesení. 

 

P. Fiamová sa spýtala, prečo sú v uznesení dve rozdielne sumy? 

 

P. Metkeová odpovedala, že jedna cena je za celý objekt a druhá cena je za pozemok. 

 

P. Gabura doplnil, že mesto odkupovalo cestu Pri peci za 1 € ako celé dielo a nie za 1€/m2.  

 

P. Unger sa spýtal na predpokladanú sumu akú bude mesto platiť? 

 

P. Metkeová odpovedala, že cenu ešte nemáme. 

 

P. Batka: je viacero nezrovnalostí v bode a navrhuje stiahnutie. 

 

P. Unger navrhuje vyčiarknuť m2 z uznesenia. 

 

P. Batka doplnil, že očividne predkladateľ návrhu je zneistený, čo sa v uznesení myslí. Ak ten 

kto predkladá nevie celkom presne povedať ako je uznesenie myslené, tak potom treba 

materiál dopracovať a stiahnuť z rokovania. 

 

P. primátor navrhuje zatiaľ schváliť len zámer. 

 

 

 

 



Príloha 10/4 Doplnková stavba DIDI – PUB v areáli ŠK Sv. Jur 

 

P. Unger sa spýtal, či je zahrnuté v uznesení odčlenenie pozemku? Aby sa nestalo v prípade 

odstúpenia od zmluvy nájomníkom, že nebude mať kto spravovať spodnú časť prevádzky, 

aby neboli dvaja nájomníci. Žiada, aby obe prevádzky boli prenajatá len jednému 

nájomníkovi. 

 

P. primátor súhlasí s podmienkou a vyplýva aj z predloženého materiálu. 

 

P. Unger podotkol, že by mali byť dve uznesenia. Prvé, ktoré bude určovať vyčlenenie časti 

od Športového klubu. Druhé uznesenie so zámerom prenajať prevádzky. 

 

P. Batka: stavba bola legalizovaná nelegálne, a dodatočnú legalizáciu nepovažuje za vhodný 

spôsob riešenia. Ak by sa tak malo stať, tak len vtedy, ak by stavba bola prevedená do 

majetku mesta. 

 

P. Metkeová odpovedala, že táto podmienka bude zahrnutá v zmluve. 

 

P. Dočolomanský navrhuje uznesenie: aby sa pozemok pod stavbou vyňal z nájmu ŠK 

a uzavrela nájomná zmluva s DIDI – PUB s.r.o. do doby nájmu vrchnej časti tribúny na ŠK. 

 

P. Batka sa spýtal, kde presne bude zachytená podmienka, že legalizácia bude možná, ak 

príde k dohode v ďalšom statuse stavby? 

 

P. primátor odpovedal, že je viacero spôsobov, ktoré sa dohodnú pri rokovaní.  

 

P. Metkeová uviedla, že po skončení MsZ je plánované stretnutie s majiteľom DIDI – PUB 

s.r.o.  

 

Prestávka 5 minút. Všetci poslanci súhlasili (8:0:0) 

 

Pokračovanie Príloha 10/3 Vecné bremeno a zmluva o budúcej zmluve – 

poľnohospodárska usadlosť Ing. Valent 

 

P. Gabura informoval, že tento bod prebehol v hlasovaní 7 prítomných, 5 za, 2 sa zdržali. 

V bode sa nejedná o predaj ale o odkúpenie a taktiež to nie je prípad hodný osobitného 

zreteľa, takže nie je celkom zrejmé, že tento bod neprešiel. Tretí bod v navrhovanom uznesení 

priamo nesúvisí s prvým, pretože sa tam jedná o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena. Aj pri neodkúpení infraštruktúry vecné bremeno môže byť 

schválené. 

 

P. Fiamová informovala, že tento bod bude riešený na základe stanoviska právnej kancelárie. 

 

P. Kriššák uviedol, že hlasovania sa zdržal, pretože v bode je veľa nejasností. 

 

P. Batka sa spýtal, akej kvality bude vybudovaná cesta? 

 

P. Metkeová odpovedala, že to bude spevnená cesta. 

 

 



K bodu 5. – Interpelácie 

 

P. Zeliska vystúpil ako občan a informoval sa o líške, ktorá sa potuluje po meste. Vie mesto 

o nej? Ďalej sa spýtal, či sa smetiakom pod farou nedá nájsť lepšie miesto? Veľmi často sú 

smetiaky prevrátené vandalmi, pretože nemajú brzdy. 

 

P. Fiamová odpovedala, že mesto o líške vie len od dnešného rána. Doteraz nám bol 

nahlásený len výskyt psa, nie líšky. Mesto dnes požiadalo všetky poľovné združenia 

o súčinnosť pri jej odchyte. Minulý týždeň bola táto líška nahlásená ako pes-mutant. No 

bohužiaľ, nikdy nebol tento pes nahlásený v takom čase, aby mohla Sloboda zvierat prísť. 

S líškou je zas problém, že to nerieši Sloboda zvierat, ale poľovné združenia, tie však 

NESMÚ strieľať v intraviláne. 

 

P. Šišovič odpovedal, že smetné koše majú brzdy a smetiaky prevracajú nedisciplinovaní 

občania. 

 

P. primátor doplnil, že možno vhodným riešením by bolo umiestnenie kamery. Tiež dá 

skontrolovať kontajnery, či majú brzdy. 

 

P. Fraňo vystúpil ako občan a podal podnet na preskúmanie plnenia podmienok, či 

poľnohospodárske družstvo plní podmienky voči mestu, čo sa týka finančných záväzkov a či 

sa náhodou na mestské pozemky neprenajímajú tretím osobám. 

 

P. primátor: dnes prebehlo rokovanie s predsedníčkou družstva za prítomnosti dvoch 

právnikov mesta. Predsedníčka bola upozornená o ďalších krokoch, ktoré nie sú korektné. 

Prišlo k zisteniu, že objekt – senníky je v súkromnom vlastníctve pani predsedníčky. Ako 

vieme pani predsedníčka dostala výpoveď  a ako uviedla nájomcovia boli informovaní, že sa 

majú dostaviť na mestský úrad.  

 

P. Unger uviedol, že podľa jeho vedomostí, by p. predsedníčka nemala mať už žiadne 

pozemky. 

 

P. primátor odpovedal, že je to pravda ale polovicu objektu senníka má napísaný na svoju 

osobu. 

 

P. Fiamová doplnila, že jeden dlh za PD p. predsedníčka splatila ale druhý dlh sa ešte len 

vymáha. 

 

P. Metkeová uviedla, že na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo na mestskom úrade bolo oznámené 

predsedníčke, že predmetné pozemky užívajú bez právneho titulu.  

 

K bodu 6. – Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

 

Príloha 6/1 VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb 

 

P. Fiamová uviedla, že nakoľko neustále v zákone prichádza k zmenám a v zmysle zákona 

bolo nevyhnutné navrhnúť zmenu jestvujúceho VZN, čím by vznikol už dodatok č. 3, tak 

navrhujeme zrušiť pôvodné VZN a nahradiť ho novým. Nové VZN má totožné znenie, sú tam 

zapracované všetky dodatky + sú zahrnuté nové zákonné zmeny slúžiace na ochranu nízko 

príjmovým skupinám občanov 



 

K bodu 7. – PHSR 

 

Príloha 7/1 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 2014 - 2023  

 

P. primátor oboznámil prítomných, že rokovanie, o ktoré žiadalo mestské zastupiteľstvo sa 

uskutočnilo 4. 3. 2014, no bolo tam prítomných len šesť osôb z toho len 1 poslanec 

 

P. Unger sa spýtal, či momentálna forma zodpovedá novej štruktúre? 

 

P. Fiamová odpovedala, že štruktúra PHSR je robená podľa návrhu novely zákona, ktorá však 

ešte nie je schválená. V prípade ďalších zmien novely zákona nie je problém vykonať úpravu 

PHSR.  

 

P. Filo: do akej miery je tento dokument záväzný? 

 

P. Fiamová odpovedala, že v prípade žiadosti grantu PHSR musí byť priložený. Ak by sa 

požiadavka nenachádzala v tomto dokumente nemôžeme ani dostať grant. Ani súčasný plán 

sa vo všetkom nesplnil. 

 

K bodu 8. – Záverečný účet mesta 

 

Príloha 8/1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2013 

 

P. Fiamová v krátkosti informovala, že záverečný účet mesta bol postupne zverejňovaný na 

web stránke mesta. Záverečný účet je veľmi rozsiahli dokument. V roku 2013 bol dosiahnutý 

prebytok z bežného rozpočtu vo výške 301 702,94 €. 

 

P. Batka by sa informoval na položku “pohľadávky mesta”. 

 

P. Fiamová odpovedala, že v prípade daňových pohľadávok môže exekútor hneď vymáhať. 

Ak sa jedná o pohľadávky za nájomné je proces zdĺhavejší a aj nákladnejší. 

 

P. Batka: pohľadávky v hodnote 52 tisíc sú pozostávajú z viacerých rokov? 

 

P. Fiamová odpovedala, že áno: sú poskladané z viacerých rokov.  

A ďalej popísala jednotlivé druhy pohľadávok 

 

P. Filo gratuloval p. primátorovi, že mesto hospodárilo so ziskom, ale chcel vedieť vďaka 

čomu je to tak? 

 

P. Fiamová odpovedala, že šetrenie vzniklo na výdavkovej časti, príjmová časť bola splnená 

na 99,6 %. Následne vysvetlila a objasnila šetrenie jednotlivých položiek vo výdavkovej časti. 

 

K bodu 9. – Rozpočet mesta na rok 2014 

 

Príloha 9/1 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - školstvo 

 

P. Fiamová: cirkevná materská škôlka ako prvá požiadala o zmenu rozpočtu, následne aj 

základná škola a základná umelecká škola. Žiadosti sa nachádzajú v prílohe a materiál prešiel 



finančnou komisiou. Sú pripravené možné alternatívy pre hlasovanie. Vyjadrila sa 

k Cirkevnej materskej škôlke, že prečo je navrhované také veľké zvýšenie. Škôlka vo výkaze 

uviedla menší počet detí ako v skutočnosti má a tým sa ukrátila o peniaze z rozpočtu. Teraz je 

na mestskom zastupiteľstve, či im počty budú uznané, hoc mesto dotáciu zo štátu na ne 

nedostane. Zmenu rozpočtu vykryje vo výdavkovej časti, a to zo zimnej údržby vo výške 

11 000 € a znížením rozpočtu pre opatrovateľskú službu o 3 000 €. 

 

P. Hranická informovala, že na stretnutí riaditeľov škôl boli riaditelia informovaní o zvýšení 

koeficientu, takže školy majú nárok na upravený rozpočet z tohto dôvodu bola podaná žiadosť 

na dofinancovanie. Základnej škole by peniaze pomohli, pretože neplánovane investovali do 

školského klubu detí, keďže sa robila nadstavba s novými triedami, ktoré bolo treba zariadiť . 

Opravilo sa schodisko, v triedach sa opravili umývadlá a obklady. 

 

Ing. Fiamová informovala, že kapitálové výdavky má ZŠ schválené nad rámec zákonných 

povinností už vo viacerých zložkách rozpočtu. Všetky tieto idú zo zdrojov mesta. 

 

P. Batka sa prihovoril, aby pre Cirkevnú materskú škôlku bol uznaní vyšší počet detí aj kvôli 

tomu, že škôlka negeneruje zisk a všetky peniaze sa investujú do práce s deťmi. 

 

P. Fraňo: ak sa rozhodneme pre akúkoľvek alternatívu tak nesúhlasí, aby sa peniaze hľadali 

v rozpočte pre opatrovateľskú službu. 

 

P. Fiamová uviedla, že v opatrovateľskej službe je šetrenie v sume 3 000 € za štyri mesiace 

a nové žiadosti o opatrovateľskú službu mesto nemá, preto sa môžu peniaze použiť. 

 

P. Filo poďakoval za celkový návrh, ale prikláňa sa k požiadavke o použití peňazí z inej 

položky ako opatrovateľskej služby. 

 

P. Gabura zopakoval návrh, ktorý predniesol na finančnej komisii, no s pochopením sa návrh 

nestretol. V rozpočte sa nachádza viac položiek, ktoré nie sú čerpané a jednou z nich je aj 

odmena hlavného kontrolóra. Preto navrhuje, aby sa táto položka využila pri dofinancovaní 

Cirkevnej materskej škôlky. Táto položka je dlhodobo nečerpaná. 

 

P. Batka zareagoval na túto veľkorysú ponuku hlavného kontrolóra, vyzdvihol toto gesto a  

srdečne poďakoval. Nech už sa nájdu akékoľvek finančné zdroje, ale toto gesto samé za seba 

hovorí o charaktere navrhovateľa. 

 

K bodu 11.- Rôzne  

 

Príloha 11/1 Určenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2015 - 2018 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 11/2 Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora pre volebné obdobie 2015- 2018 

 

Bez pripomienok. 

 

 

 

 



Príloha 11/3 Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014 

 

P. Fiamová doplnila stanovisko finančnej komisie, že odporúča doplniť vykonanie kontroly 

systému evidencie majetku mesta a jeho účtovania. 

 

Príloha 11/4 Petícia k JOP 

 

P. Metkeová uviedla, že na Mesto boli doručené dve petície. Jedná v zastúpení Ing. 

Stanovským v počte podpisov 33 a to nesúhlas k zámeru zmeny územného plánu a územného 

rozhodnutia výstavbou polyfunkčného objektu v lokalite Kačačnice, Muškátová ulica, ako aj 

priameho napojenia na ulicu Krajinská. Druhá petícia za povolenie občianskej vybavenosti  

v lokalite Kačačnice v zastúpení p. Mikušom v počte 77 trvalo bývajúcich v meste Svätý Jur. 

MsZ na predchádzajúcom rokovaní bolo oboznámené so zámerom spoločnosti Jurský obytný 

park s.r.o. týkajúcej sa zmeny územného rozhodnutia. 

Komisia územného rozvoja, výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok na svojom prvom 

zasadnutí k tejto žiadosti odporučila odsúhlasiť navrhované zmeny v prípade, že budú 

dodržané regulatívy vyplývajúce z územného plánu. Neskôr bola na MsÚ doručená 

dokumentácia týkajúca sa vyjadrenia k plánovanej zmene ako stanovisko už k zmene 

územnému rozhodnutiu. Nejedná sa o zmenu územného plánu, nakoľko lokalita Kačačnice je 

funkčne zaradená ako plocha s prevládajúcou funkciou bývania. Tento regulatív je v tejto 

lokalite splnený a môžu byť umiestňované stavby a zariadenia patriace  k vybaveniu obytných 

budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby 

obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a výraznejšie nerušia svoje 

okolie napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy. Nesmú byť umiestňované  

objekty priemyselnej a poľnohospodárskej výroby s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

a skladové plochy a plochy technických zariadení nad lokálneho charakteru. Situácie sú 

v prílohe MsZ z 25.3.2014. 

S ohľadom na priebeh rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby a ochrany kultúrnych 

pamiatok v bode Petície a krátkosť času na doriešenie, žiadateľ spoločnosť Jurský obytný 

park, s.r.o. oznámil, že svoju žiadosť o zmenu časti územného rozhodnutia týkajúcu sa 

objektov SO 03 (rodinný dom na bytový dom - pri pozemku p. Hergotta a rodinný dom na 

polyfunkčný -  ul. Muškátová) berie späť, a táto zmena nebude predmetom žiadosti na zmenu 

územného rozhodnutia.  

Predmet petícii je momentálne neaktuálny, lebo žiadateľ stiahol svoju žiadosť. Platí to, čo je 

v územnom rozhodnutí. 

 

Príloha 11/5 Doplnenie člena predstavenstva I. Svätojurskej a.s. 

 

P. primátor: bolo by dobré, aby sa odsúhlasil člen predstavenstva. Jeden návrh od predsedu 

predstavenstva bol prednesený a týka sa p. poslanca Fraňa. 

 

P. Batka ako dlho bude ešte trvať mandát? 

 

P. Fiamová zostávajú ešte štyri roky do vypršania mandátu. 

 

P. primátor navrhuje pracovné stretnutie ohľadne p. Pechára ohľadne pohľadávok. Je 

potrebné, aby sa uskutočnilo stretnutie navrhuje okolo 9,00 ráno ešte tento týždeň. A taktiež 

by sa na stretnutí poslanci mali venovať Poľnohospodárskemu družstvu. 

 



P. Zeliska poznamenal, že o 9,00 hod. to nie je reálne, pretože všetci poslanci sú pracujúci 

a navrhuje, aby stretnutie bolo v poobedňajších hodinách. 

 

P. primátor navrhuje vo štvrtok o 18,00 hod. u p. Fraňa. 

 

P. Fraňo uviedol, že p. Slezáková ako predsedkyňa družstva má vo vlastníctve aj Pálffyho 

kaštieľ. Mesto ho predalo družstvu, aj keď ho mohlo predať výhodnejšie niekomu inému, dalo 

ho p. Slezákovej s dobrou vierou, že zostane občanom Mesta Svätý Jur. Je to na zamyslenie, 

v akom stave je družstvo, ktoré sa dopracovalo do takého zlého stavu v akom teraz je. 

Vychádza z toho len jedna vec, že sa obohatí len jeden človek. P. Slezáková sa stala 

majiteľkou senníka a môže sa stať, že sa stane aj majiteľkou kaštieľa a mesto príde o veľkú 

nehnuteľnosť. 

 

P. primátor uviedol, že je to jeden z jeho omylov. Snažil sa pomôcť našim obyvateľom so 

zachovaním pracovných príležitostí.  

Poďakoval pánom poslancom a ukončil rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

Ukončenie rokovania: 20,05 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 19.05.2014 

 
Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2014/4-1  
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 
Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.1 overovateľov  

Číslo uznesenia 2014/4-2 

Overovatelia – Batka, Fraňo 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 
Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 návrhová komisia 

Číslo uznesenia 2014/4-3 

Návrhová komisia – Dočolomanský, Zeliska 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 
Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2014/4-4 

MsZ berie na vedomie kontrolu uznesení. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 
Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 10.1 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Bratislavská č. 1 - informácia 

Číslo uznesenia 2014/4-5 

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

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER 

Mgr. Michal ZELISKA       

 
Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 10.2 Doriešenie nájmu bytu v horárni Biely kríž, byt č. 4 v bytovom dome 

Prostredná 26   

Číslo uznesenia 2014/4–6 

MsZ ruší uznesenie č. 2012/4-34.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, PhD. Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc.  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ 

   Proti: 

RNDr. Peter JURČOVIČ       

   Zdržali sa: 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 
Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 10.2 Doriešenie nájmu bytu v horárni Biely kríž, byt č. 4 v bytovom dome 

Prostredná 26   

Číslo uznesenia 2014/4–7 

MsZ schvaľuje zámer nájmu bytu č. 4 v bytovom dome na Prostrednej ul. č. 26, súpisné č. 154 v k. 

ú. Svätý Jur, zapísaný na Liste vlastníctva č. 7577 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 8, písm. e) a § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že Mesto Svätý Jur je povinné v zmysle súdneho 

rozhodnutia Obvodného súdu Bratislava III č. 12C 140/92-9 zabezpečiť náhradný byt súčasnému 

nájomcovi bytu nachádzajúcemu sa v horárni Biely kríž. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 



Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, PhD. Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc.  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ 

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

 
Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 10.2 Doriešenie nájmu bytu v horárni Biely kríž, byt č. 4 v bytovom dome  

Číslo uznesenia 2014/4-8 

MsZ schvaľuje zámer predaja bytu č. 4 v bytovom dome na Prostrednej ul. č. 26, súpisné č. 154 v k. 

ú. Svätý Jur, zapísaný na Liste vlastníctva č. 7577 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. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že Mesto Svätý Jur má podľa zákona o prevode 

vlastníctva bytov č. 182/1993 Z.z. povinnosť previesť vlastníctvo bytu nájomcovi na základe jeho 

žiadosti o prevod vlastníctva obecného bytu. 

Termín platnosti uznesení do: 31.12.2015 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER 

Mgr. Michal ZELISKA       

 
Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 10.3 Vecné bremeno a zmluva o budúcej zmluve - poľnohospodárska usadlosť Ing. 

Valent  

Číslo uznesenia 2014/4-9 

MsZ schvaľuje zámer odkúpenia technickej infraštruktúry súvisiacej s výstavbou poľnohospodárskej 

usadlosti v lokalite Jelenie a to stavbu účelovej verejnej komunikácie na pozemkoch parc. č. 3712, 

3670/42, 3707, 3708/30, 3708/29 za kúpnu cenu 1,- Eur a pozemkov pod komunikáciou  parc. č. 3707, 

3708/30, 3708/29 za celkovú cenu  1,- Euro. 

Termín platnosti uznesenia : do kolaudácie stavby poľnohospodárskej usadlosti v lokalite Jelenie  
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER 

Mgr. Michal ZELISKA       

   Zdržali sa: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, PhD.  Marián FRAŇO     

 
Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 10.4 Doplnková stavba DIDI - PUB v areáli ŠK Sv.  



Číslo uznesenia 2014/4–10 

MsZ schvaľuje zámer úpravy výmery  uvedenej v predmete nájomnej zmluvy medzi Mestom Svätý 

Jur a ŠK Svätý Jur a to zníženie výmery pozemku parc. č. 5044/1 k.ú. Svätý Jur o 84m2. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 
Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 10.4 Doplnková stavba DIDI  PUB v areáli ŠK Sv. Jur  

Číslo uznesenia 2014/4–11 

MsZ schvaľuje zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom 

zámeru prenájmu je časť pozemku parc. č. 5044/1 k. ú. Svätý Jur o výmere 84 m2 zastavaná plocha 

zapísaná na LV č. 1968. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 
Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 10.3 Vecné bremeno a zmluva o budúcej zmluve poľnohospodárska usadlosť Ing. 

Valent 

Číslo uznesenia 2014/4–12 

MsZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o majetkovoprávnom usporiadaní 

pozemkov pod plánovanou účelovou verejnou komunikáciou ( SO 05) lokalita Jelenie za 1,0 €, presná 

výmera bude stanovená geometrickým plánom po ukončení stavby a odkúpenie technickej 

infraštruktúry za cenu 1,- €, a to verejnej účelovej komunikácii - cesta v zmysle projektovej 

dokumentácie po ukončení výstavby poľnohospodárskej usadlosti vrátane infraštruktúry stavby “ 

Poľnohospodárska usadlosť“  
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.  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

   Zdržali sa:  

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, PhD.       



 
Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 10.3 Vecné bremeno a zmluva o budúcej zmluve poľnohospodárska usadlosť Ing. 

Valent 

Číslo uznesenia 2014/4–13 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena týkajúca sa bezodplatného vecného 

bremena zodpovedajúcemu právu uloženia káblového vedenia elektrickej prípojky (SO 02) v rámci 

stavby „Poľnohospodárska usadlosť“ cez pozemky v rozsahu uvedenom vo vzájomne odsúhlasenej  

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.   

Termín platnosti uznesenia: do kolaudácie stavby poľnohospodárskej usadlosti v lokalite  Jelenie   
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA,PhD. Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Ján UNGER 

 Mgr. Andrea HRANICKÁ Mgr. Michal ZELISKA     

 
Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.1 VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb  

Číslo uznesenia 2014/4-14 

MsZ schvaľuje VZN č. 1/2014 ktorým sa ruší VZN č. 4/2010 a VZN 3/2013 – dodatok č. 2 

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované 

Mestom Svätý Jur. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 
Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.1 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 2014 - 2023  

Číslo uznesenia 2014/4-15 

MsZ schvaľuje PHSR mesta Svätý Jur na roky 2014 – 2023. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 
Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 8.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2013   

Číslo uznesenia 2014/4–16 

MsZ berie na vedomie  



✓ záverečný účet mesta, hodnotiacu správu programového rozpočtu a rozbor hospodárenia za 

rok 2013, 

✓ správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 

2013, 

✓ stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2013. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER     

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 8.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2013  

Číslo uznesenia 2014/4–17 

MsZ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta za rok 2013 bez výhrad. 

CHYBNÉ HLASOVANIE p. Ungerovi nefungovalo hlasovacie zariadenie. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 6 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ       

   Nehlasovali: 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 8.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2013   

Číslo uznesenia 2014/4–18 

MsZ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta za rok 2013 bez výhrad. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 
Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 8.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2013   

Číslo uznesenia 2014/4–19 

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

schodku rozpočtu mesta vo výške 161.747,33 EUR z peňažných fondov mesta 



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 
Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 9.1 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - školstvo   

Číslo uznesenia 2014/4-20 

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

bežných  výdavkov :  

Bežné výdavky 

FK EK PR KZ názov 

pôvodný    nový 
rozpočet rozpočet zmena 

09.1.1.1 642004 9.4 41 CMŠ Betlehem 62 000 5 000 

67 000 

09.1.2.1. 641006 9.6 41 ŠKD - ZŠ 91 000 3 000 

94 000 

09.5.0.1 641006 9.7  41 ZUŠ 125 000 6 000 

131 000 

04.5.1.3 635006 11.1 41 zimná údržba AE 03, 
HS 26 

23 000 -11 000 

12 000 

10.2.0.1 642002 9.4 41 Transfer nezisk.org. 
opatrovateľstvo 

89 000 -3 000 

86 000 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 
Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 11.1 Určenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2015-2018   

Číslo uznesenia 2014/4-21 

MsZ určuje počet poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure na nasledujúce volebné 

obdobie 2015-2018 v počte 11 poslancov v 1 volebnom obvode. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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



Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 
Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 11.2 Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora pre volebné obdobie 2015-2018  

Číslo uznesenia 2014/4-22 

MsZ určuje plný rozsah výkonu funkcie primátora mesta Svätý Jur na nasledujúce volebné obdobie 

2015-2018. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 
Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 11.3 Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014  

Číslo uznesenia 2014/4-23 

1. MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur na II. polrok 

2014 s doplnením 

2. MsZ poveruje hlavného kontrolóra výkonom následnej finančnej kontroly na činnosti 

schválené v pláne. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 
Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 11.4 Petície k JOP   

Číslo uznesenia 2014/4-24 

MsZ berie na vedomie informáciu o doručených petíciách týkajúcich sa zámeru výstavby 

polyfunkčného objektu v lokalite Kačačnice Muškátová ul. v lokalite Kačačnice.  
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 
Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 11.5 Doplnenie člena do predstavenstva I. Svätojurskej, a.s.  



Číslo uznesenia 2014/4-25 

MsZ volí člena predstavenstva I.Svätojurskej a.s. : Marián Fraňo 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

doc. Mgr.Ľubomír BATKA,PhD. Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c. Ján UNGER 

 Mgr. Andrea HRANICKÁ Mgr. Michal ZELISKA     

 

 
  

Overovatelia zápisnice:  

 

doc. Mgr. Ľubomír Batka, PhD.      ..................................................................................... 

 

Marián Fraňo                                   ..................................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

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

 
 

 
 

 


