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Z á p i s n i c a  č. 4 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 23.06.2015 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

3. Voľba členov pracovných komisií 

4. Interpelácie 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Vstup mesta do MAS 

7. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur a zásady 

8. Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 

9. Nakladanie s majetkom mesta 

10. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

Gabura, ktorý privítal poslancov, otvoril rokovanie o 17,11 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie programu rokovania:     8:0:0  

 

P. primátor predstavil a privítal hosťa p. Rúžičku starostu obce Dubová, ktorý nám bližšie 

predstaví bod 6/1. 

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Mgr. Monika Číková 

Marián Grančič   8:0:0 

     

Zapisovateľka:               Bc. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

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

 

K bodu 5. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 5/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že kontrola bola vykonaná dňa 10.3.2015, a bola zameraná na prijaté 

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

období, už nie sú súčasťou tejto správy. Taktiež kontrolou bolo zistené, že Mesto Svätý Jur 

plní svoju povinnosť v zmysle zákona a zverejňuje v zmysle § 5b zákona 211/2000 Z. z. o 



slobodnom prístupe k informáciám všetky zámery a zmluvy na oficiálnej webovej stránke 

mesta ako aj na úradnej tabuli.  

Je nevyhnutné novelizovať VZN č. 5/1992 O dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta, 

ktoré bolo niekoľkokrát dodatkované a dopĺňané, nakoľko je v nesúlade s právnym 

poriadkom SR a je právne irelevantné.   

Opätovne upozorňujem na potrebu rozšíriť úradnú tabulu z dôvodu väčšieho množstva 

prijímaných dokumentov, ktoré je potrebné zverejňovať v zmysle zákona, nakoľko mnoho 

dokumentov je zverejňovaných malým písmom, na čo už poukazujú obyvatelia ako na 

nečitateľné. Taktiež nová tabula by mohla obsahovať časť vyhradenú pre smútočné 

oznámenia, ktorých umiestňovanie na okná MsÚ považujem za nedôstojné. 

 

P. primátor reagoval na zmenu VZN č. 5/1992 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 

mesta a oznámil, že sa už začalo pracovať na novom nariadení a v septembri na rokovaní 

mestského zastupiteľstva bude predložený návrh. 

 

K bodu 6. – Vstup mesta do MAS  

 

Príloha 6/1 Vstup mesta do MAS 

 

P. primátor prenechal slovo p. Rúžičkovi, starostovi obce Dubová. 

 

P. Rúžička ponechal priestor poslancom na otázky. Spolupráca, ktorá v regióne už funguje 

dva roky je zmysluplná, môžeme to vidieť na Malokarpatskej vínnej ceste. Celoročne dokáže 

kumulovať návštevníkov, turistov. 

 

P. Gahér sa spýtal, čo by povedal p. Rúžička pre Juranov, v čom by bol hlavný prínos pre 

nich? 

 

P. Rúžička odpovedal, že záleží, čo mesto pomenovalo v PHSRku ako hlavný cieľ pre mesto. 

Ak je program kvalitne spracovaný, následne sa ciele zapracujú do stratégie pre celý región. 

Pre región je dôležité životné prostredie a vinohrady. Prínosom bude možnosť čerpať 

finančné zdroje napríklad aj z eurofondov.  

 

K bodu 7. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur a zásady  

 

Príloha 7/1 VZN – o dani za ubytovanie 

 

P. primátor: Mestský úrad upravil všeobecne záväzné nariadenie len v § 3, a to o rozšírenie 

povinností prevádzkovateľov. Mestský úrad ročne vyberie cca 2 500 € na dani za ubytovanie. 

 

Príloha 7/2 VZN – o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených 

mestom 

 

P. primátor: Mestský úrad upravil všeobecne záväzné nariadenie mesta z týchto dôvodov: 

Mesto Svätý Jur riadne zaradilo MŠ Veltlínska do siete škôl a školských zariadení, t.j. už nie 

je elokovaným pracoviskom. Z uvedeného dôvodu tu prichádza k zmene v §1 /2/.   

V § 2 /2/ prichádza k zmene neplatenia školného, a to z dôvodu zmeny zákona.  

Zároveň z dôvodu zmeny školského vzdelávacieho programu pre ZUŠ, kde sa do 

vyučovacieho programu dostala do povinnosti vyučovať zbor, navrhujeme zmenu školného, 



a to na jednoznačné vymedzenie školného pre tento druh vyučovania v prípade, že žiak 

nenavštevuje žiadne iné vyučovanie (nemá žiaden hudobný nástroj). 

Ostatné poplatky zostali nezmenené. 

 

Príloha 7/3 VZN – o poskytovaní finančných príspevkov mestom a participatívnom 

rozpočte 

 

P. primátor uviedol, že pomocou tohto všeobecne záväzného nariadenia budeme môcť 

vypísať grantový program na čerpanie dotácií z „participatívneho rozpočtu“. 

 

K bodu 8. - Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 

 

Príloha 8/1 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – bežný rozpočet 

 

P. Fiamová: Návrh rozpočtu mesta Svätý Jur v roku 2014 pre rok 2015 bol pripravovaný 

v mesiaci septembri a predložený na schválenie MsZ v októbri 2014. Návrh rozpočtu bol 

pripravený v zmysle Ústavného zákona č. 493/2011 čl. 12 odsek 5, kde „ak výška dlhu 

dosiahne 55 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 57 % podielu na 

hrubom domácom produkte..... písm. d) obec a VUC sú povinní schváliť rozpočet mesta na 

nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu 

predchádzajúceho rozpočtového roka okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených 

živelnými pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov SR a EU.“ 

T.j. mesto bolo povinné pripraviť návrh rozpočtu vo výške výdavkov prvotne schválených 

v roku 2014 bez rešpektovania rozpočtových zmien. Koncom roka 2014, na základe 

štatistických ukazovateľov bolo Ministerstvom financií deklarované, že SR splnila svoje 

záväzky a mestá a obce nie sú limitované predmetným Ústavným zákonom. Následne 

ministerstvo financií vydalo správu, na základe ktorej vychádza, že mesto Svätý Jur dostane 

z podielových daní výnos vo výške 1.588.000,-, čo je oproti schválenému rozpočtu (vo výške 

1.457.868 €) viac o 130.132 €. Mesto z uvedeného dôvodu predkladá návrh zmien rozpočtu, 

ktoré však viac krát boli deklarované už priamo pri schvaľovaní rozpočtu ako aj v priebehu 

roku 2015, že takáto zmena rozpočtu bude predložená ako nevyhnutná. Už pri schvaľovaní 

rozpočtu bolo spomínané, že takýto rozpočet bude pre zabezpečenie funkcií mesta a školstva 

nevyhnutný. Z dôvodu, že v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy § 14 /3/ môžu byť zmeny rozpočtu vykonané len do 31.8. bežného roka, 

navrhujeme schváliť tieto zmeny bežného rozpočtu: 

 

1) 01.1.1. Mestský úrad – návrh zmien v mzdách len z titulu plánovanej zmeny 

organizačnej štruktúry. MsÚ navrhujeme značnú zmenu v položke odchodné, 

odstupné, kde počítame s vyplatením odchodného do dôchodku a odstupného 

v prípade výpovede. 

2) 03.2.0 navrhujeme zmeny rozpočtu vyplývajúce so založením Dobrovoľného 

hasičského zboru. 

3) 04.5.1 cesty – nákup dopravného značenia. Výmena poškodených, prípadne doplnenie 

chýbajúcich značiek. 

4) 05.1.0 Ochrana ŽP – na opravu nákladného auta Renault, a na zabezpečenie čistenia 

verejného priestranstva I. Svätojurskou a.s. 

5) 06.2.0. Občianska vybavenosť – na projektové dokumentácie, geometrické plány 

a znalecké posudky. Táto položka je k dnešnému dňu vyčerpaná a mesto už nemôže 

objednávať znalecké posudky potrebné pri nakladaní so svojim majetkom. 



6) 06.4.0. Verejné osvetlenie – vianočná výzdoba je už položka vyčerpaná, nakoľko 

z dôvodu splnenia Ústavného zákona bola účelovo znížená, hoci sme vedeli, že bude 

nevyhnutné jej navýšenie počas roka. Táto položka je k dnešnému dňu vyčerpaná, t.j. 

mesto nemá v rozpočte finančné prostriedky na namontovanie vianočnej výzdoby 

a adventného venca pred Vianocami. 

7) 08.2.0 kultúra - dotácia pre I. Svätojurskú a.s. na vydávanie a tlač novín 

- na kultúrne podujatia mesta, reprezentačné 

8) 08.4.0 náboženské služby – zvýšenie rozpočtu na kvety a vence. Už teraz je 

vyčerpaných 80 % rozpočtu 

9) 09.xxx školstvo a školská jedáleň: 

V roku 2014 boli však zo zákona zvyšované mzdy v školstve (nie mzdy pracovníkov na 

úrade) a táto zmena bola následne zobrazená v úpravách rozpočtu, no nemohla sa už v zmysle 

vyššie spomínaného Ústavného zákona zobraziť v návrhu rozpočtu na rok 2015, nakoľko sme 

museli rozpočet pripraviť vo výške pôvodne schváleného rozpočtu z roku 2014 bez zmien 

(úprav). 

Následne po takomto schválení rozpočtu s nerešpektovaním navýšených miezd v školstve, 

bola v decembri schválená kolektívna zmluva, ktorá opätovne navyšovala mzdy v školstve. 

Týmto sa v schválenom rozpočte pre rok 2015 nezobrazili dve navýšenia miezd v školstve, 

ktoré nastali v priebehu roku 2014 a následne pre rok 2015. 

 

P. Gahér podotkol, že tento bod nebol predložený v stavebnej komisii. Keďže ide o veľké 

zmeny rozpočtu, mali ísť na prerokovanie do všetkých komisií.  

 

P. primátor reagoval, že štandardne sa zmeny rozpočtu prerokovávajú  len vo finančnej 

komisii. 

 

P. Fiamová doplnila, že rezerva v rozpočte stále zostáva vo výške 40 318 €. 

 

P. Gahér dodal, že malé zmeny rozpočtu nemusia ísť do všetkých komisií, ale tie veľké 

zmeny by mali ísť do všetkých komisií na prerokovanie. 

 

P. primátor dodal, že v budúcnosti veľké zmeny rozpočtu predložíme do viacerých komisií.  

 

Príloha 8/2 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – bežný rozpočet dotácia BSK 

 

P. primátor: Od začiatku roka sledujeme dotácie i granty, ktoré by sme vedeli využiť. Získali 

sme grant z BSK vo výške 4000 € na dovybavenie školskej výdajne stravy pri materskej škole 

Pezinská. Súčasné zariadenie školskej výdajne stravy je zastaralé. Pôvodná žiadosť bola vo 

výške 17 000,- €, no pridelených nám bolo 4000,- €. Povinná spoluúčasť je vo výške 5 %, ale 

navrhujeme navýšiť spoluúčasť na sumu 1700 €, aby sme dosiahli ucelenú časť projektu. 

 

Príloha 8/3 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – kapitálový rozpočet transfer RKC 

 

P. primátor informoval, že na mesto prišiel list od rímskokatolíckej cirkvi so žiadosťou 

o dotáciu na opravu fasády horného kostola. Celková cena rozpočtu je viac ako 30 000 €. P. 

farár podal aj žiadosť o grant a zvyšok peňazí by chceli, aby mesto dofinancovalo. Kostol je 

národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu. 

 

P. Gahér reagoval, že je dobré čokoľvek čo je dominantou Svätého Jura opraviť, ale treba si 

uvedomiť jednu vec: mesto je vlastníkom mnohých nehnuteľností, niektoré sa rozpadávajú, 



nie sú v takom stave, ako by sme si želali. Mesto váha, či pristúpiť k oprave napríklad 

chodníkov, ciest, hradieb. V zásade by to malo byť tak, ako je to v participatívnom rozpočte, a 

to znamená, že my sa spolupodieľame, ale tá časť by mala byť dokladovaná zo strany cirkvi. 

No a samozrejme, ak by boli naše prostriedky na úrovni 50%, tak bude potrebné, aby to prešlo 

verejným obstarávaním i všetkými potrebnými náležitosťami. 

 

P. primátor doplnil, návrh hlavného kontrolóra, že aby bola dotácia maximálne do výšky 49% 

a zároveň maximálne 15 000€. Ak mesto dáva viac ako 50%, podľa zákona o verejnom 

obstarávaní si to vyžaduje urobiť verejné obstarávanie.  

Mesto bude refundovať prostriedky danej firme, ktorá bude uskutočňovať opravu fasády. 

 

Príloha 8/4 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – kapitálový rozpočet nákup traktorovej 

kosačky 

 

P. primátor: Mesto dostalo dotáciu na zamestnanie siedmych pracovníkov z Úradu práce. Zo 

176 evidovaných nezamestnaných sa nám podarilo obsadiť 5 miest, dve zostali voľné. Z toho 

jeden nezamestnaný je z Pezinka. Momentálne nedokážeme obsadiť voľné miesta, a preto 

sme nútení ísť formou mechanizácie. Preto sme v prvej etape našli poloprofesionálny 

kosačkový traktor, ktorý má plávajúcu kosaciu časť. Prešli sme všetky miesta v meste kde sa 

kosí a kde by sme vedeli využiť novú kosačku. Cena kosačky je 3 990 € plus plánujeme 

dokúpiť i vlečku, čo bude stáť do 400 €. Menované ceny sú cenníkové, ale my budeme 

používať elektronické trhovisko, takže rátame s nižšou cenou. Napríklad, pri obstarávaní 

servera sme ušetrili 3 000 €, čo bolo 23% z ceny. 

 

Príloha 8/5 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – kapitálový rozpočet UPD 

 

P. primátor oznámil. že včera (pondelok) prebehlo stretnutie na okresnom úrade životného 

prostredia, kde sme boli pozvaní kvôli tomu, že sme museli vypracovať dokument na 

posúdenie vplyvov na životné prostredie v rámci našich zmien a doplnkov územného plánu. 

Poďakoval p. Gahérovi a p. Grančičovi, že sa zúčastnili rokovania. S organizáciami sme sa 

v zásade dohodli na všetkom. Výstup je taký, že my v zmysle zákona môžeme späť vziať 

dokument, ktorý sme predložili a následne predložiť nový dokument so zapracovanými 

pripomienkami. Neskôr sa dozvieme, či dokument EIA (posúdenie vplyvov na životné 

prostredie) bude potrebný. 

 

Prestávka z technických príčin 10 minút. Hlasovanie 10:0:0 

 

Príloha 8/6 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – kapitálový rozpočet ul. Pri Štadióne 

 

P. primátor informoval, že v rámci tejto zmeny rozpočtu sa jedná o dve samostatné zmeny. 

Tento projekt nebol predložený na mestskú radu, pretože sme ho ešte nemali k dispozícii. 

Vzniklo nám navýšenie rozpočtu, čo sa týka trasy: Ulica Pri štadióne od 1-7. Je to trasa, kde 

bola menená kanalizácia a my tam budeme robiť kompletnú povrchovú úpravu. Navýšenie je 

spôsobené tým, že hneď urobíme aj nové vjazdy k jednotlivým vchodom. Suma je stanovená 

podľa výkazu a výmeru. Veríme, že suma sa súťažou zníži. Druhá časť zmeny rozpočtu sa 

týka prístupovej a príjazdovej cesty k novej oddychovej zóne. Štúdia k oddychovej zóne je už 

pripravená a v priebehu augusta by sme ju chceli zrealizovať. Tým, že budeme robiť novú 

cestu na Ulici Pri štadióne, tak bolo by zaujímavé hneď to spojiť s prístupovou cestou 

k oddychovej zóne, kde vnikne aj šesť parkovacích miest. Z týchto dôvodov je predložený 

návrh rozpočtu. 



 

P. Gahér podporuje predložený návrh, pretože už mal možnosť ho vidieť je to rozumné 

riešenie. Je to taký prvý krôčik, ako by sme mali postupovať vôbec v situácii s parkovaním 

v Jure.  

 

K bodu 9. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 9/1 Zámer prenájmu pozemkov 4358/12 a 435/65 - Brejchová 

 

P. primátor spresnil, že sa jedná o prenájom pozemku, kde sa zmenil majiteľ chaty. Toto už 

bolo aj schválené, ale z dôvodu, že nám boli neskôr dodané dokumenty o liste vlastníctva 

k stavbe, tak sme jednoducho nestihli podpísať nájomnú zmluvu s novým majiteľom, preto to 

musíme mať v zastupiteľstve opätovne. Mesto odporúča prenájom. 

 

Príloha 9/2 Zámer prenájmu pozemkov parc. č. 3376/6 a 3376/4 - Hupka 

 

P. primátor oznámil, že na mestský úrad bola doručená žiadosť o prenájom pozemkov, ktoré 

sú oproti autičkárom. My ako Mesto odporúčame tento pozemok prenajať formou obchodnej 

verejnej súťaže z jednoduchého dôvodu - dva roky dozadu bola podobná žiadosť a bolo 

Mestom žiadateľovi odpísané, že mu pozemok neprenajmeme. Problém bol s účelom využitia 

pozemku. Ak je reálne, že bude možno väčší počet záujemcov, je správne ísť formou verejnej 

súťaže. 

 

P. Zeliska sa spýtal, že prečo bol odmietnutý listom predchádzajúci záujemca? 

 

P. primátor uviedol, že v žiadosti bolo uvedené, že chce zverou spásať rastliny, ktoré tam 

nasadí. Pôda je určená na poľnohospodársky účel a nie na to, čo on žiadal. 

 

P. Grančič doplnil, že v uznesení je určená doba nájmu na 5 rokov. Navrhuje, aby sa predĺžila 

doba nájmu. Rekultivácia pozemku bude asi tri roky a hospodáriť bude len dva, čo je dosť 

málo. 

 

P. primátor informoval, že ak si dobre pamätá, v zákone je uvedené, že poľnohospodárska 

pôda sa má prenajímať minimálne na dobu 5 rokov, ale je na zváženie aj predĺženie, ak bude 

všetko fungovať. Poslanci uznesením môžu stanoviť dĺžku nájmu. 

 

P. Dočolomanský doplnil, že na komisii bolo spomínané, že zvieratá by boli trvalo 

umiestnené na pozemku, čo by nebolo vhodné. 

 

P. Grančič reagoval, že toto by sa dalo ošetriť v zmluve. 

 

P. Zeliska sa spýtal, že aká bude teda doba nájmu? 

 

P. Grančič navrhuje dobu nájmu na 10 rokov. 

 

P. Pajer má tiež prenajatý pozemok od mesta a už druhý krát mu mesto prenajalo pozemok na 

dobu 5 rokov, aj keď žiadal o dlhodobejší nájom. 

 

P. primátor odpovedal, že aj počas doby nájmu môže p. Pajer požiadať o predĺženie doby 

nájmu. 



 

Príloha 9/3 Zriadenie vecného bremena pre BVS – stavba Malokarpatský región 

odkanalizovanie zo Sv. Jur 

 

P. primátor uviedol, že tento materiál je predložený už tretí krát, 4 krát bol na rokovaní 

v BVSke. Stretnutie s investičným riaditeľom a členom predstavenstva za minoritných 

akcionárov sa rokovanie viedlo v rovine rôznych požiadaviek a prišlo k dohode, že BVSka 

nám gentlemansky sľúbila, že v priebehu troch rokov preinvestujú v Bratislavskom kraji 20 

mil. Eur. A keď budeme realizovať významnejšiu investíciu konkrétne sme sa rozprávali 

o Malokarpatskej ulici, že BVSka urobí kompletnú žiadosť s projektom o grant, a ak náhodou 

neuspeje, tak zafinancuje kanalizáciu sama. Ak nebudeme trvať na vecnom bremene, časť 

peňazí preinvestujú v našom meste. Momentálne sa riešia posledné reklamácie, ktoré BVSka 

odstraňuje. 

 

P. Gahér si myslí, že je dobré, že sme sa im postavili ako monopolu. Samozrejme prísľub je 

len vo forme prísľubu a je dobré, aby bol v zápisnici uvedený a neskôr sa ho budeme môcť 

dožadovať. Podporuje schválenie návrhu uznesenia len s tým, ak budú ústretoví 

v investíciách. 

 

P. Filo zareagoval, že na minulom zasadnutí prebehla rozšírenejšia debata a teraz je rád, že sa 

vec posunula vpred. Osobne si myslí, že ak sa splnia všetky prísľuby, ani mesto nebude mať 

problém poskytnúť súhlas na vecné bremeno bezodplatne. 

 

Príloha 9/4 Zriadenie vecného bremena pre BVS – odkanalizovanie Pezinok, Modra, Sv. 

Jur 

 

P. primátor oznámil, že ide o vecné bremeno na uloženie vysokého napätia pri čističke 

odpadových vôd. Vecné bremeno žiadajú v predstihu. 

 

Príloha 9/5 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 4601/3 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok nachádzajúci sa na Zuboch, kde bolo prijaté uznesenie. 

Na základe najprv žiadosti majiteľa vedľajšej nehnuteľnosti, ktorý žiadal o zníženie sumy 

a zriadenie vecného bremena bolo stretnutie, na ktorom sa dohodlo, že suma 56 € ostane 

nezmenená a zriadi nám bezodplatné vecné bremeno, ktoré je potrebné pod našou cestou. Je 

tam problém v tom, že on má na svoj majetok hypotéku, a ak by ju odčlenil, tak by mu to 

navýšilo úrok o jedno percento. Preto mesto pristúpilo na rokovanie, že pokiaľ nebude 

splatený úver, bude tam bezodplatné vecné bremeno a následne nám pozemok predá za 

stanovenú cenu. S tým, že záhradu od nás odkúpi za 56 €. So všetkým majiteľ súhlasil. 

 

Príloha 9/6 Zámena pozemkov cyklotrasa Jurava 

 

P. Fiamová informovala, že pri výstavbe cyklotrasy JURAVA sa priamo zistilo, že stavba 

v úseku, ktorý bezprostredne nadväzuje na Bratislava – Vajnory smerom k Chorvátskemu 

Grobu, sa nezmestí na pozemok vo vlastníctve mesta Svätý Jur a dopravný inžinier ju nepustil 

na časť cestného telesa regionálnej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve BSK. Neskôr sa 

rozhodlo, že cyklotrasa by mohla viesť po súkromnom pozemku, kde sa zistilo, že tento 

majiteľ má na mestských pozemkoch oplotenie. Z tohto dôvodu sme navrhli, aby sa 

predmetné pozemky vymenili. O uvedenom boli informovaní poslanci už v minulom 

volebnom období a doteraz sa pripravoval geometrický plán na vykonanie týchto zmien. 



 

P. Gahér uviedol, že bol by to precedens v istom zmysle, že my štandardne, ak ide o pozemok 

pod cestou, tak vykupujeme za niekoľko centov, preto by sme aj tu mali pokračovať takto. 

Urobiť dve kúpne zmluvy a neurobiť žiadny precedens. V časti Neštich sme tiež vykupovali 

pod cestou pozemky. 

 

P. primátor povedal, že v časti Neštich bol vytvorený precedens pri rodine Jánošových, keď 

sme pozemky vymieňali. 

 

P. Gahér reagoval, že vtedy boli iné okolnosti rodina Jánošových nám aj niečo odpredala aj 

vymenila. Ale v tomto prípade by šiel kúpnymi zmluvami. 

 

P. primátor odpovedal, že máme za to, že tento spôsob je vhodný, a preto sme predložili návrh 

tak, ako je predložený. 

 

Príloha 9/7 Zámer predaja pozemku parc. č. 4513/31 a časti pozemku parc. č. 4513/2 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok, ktorý je priamo pod budovou poľnohospodárskeho 

družstva a pred budovou poľnohospodárskeho družstva. Záujemca má podpísanú zmluvu 

o budúcej zmluve. 

 

Príloha 9/8 Zámena pozemku parc. č. 64/7 Neštich 

 

P. primátor: Ide o zámenu časti pozemku pod komunikáciou ul. Podhradie za zámenu 

pozemku mesta, ktorý sa nachádza za rodinným domom – kamenný svah. Zámer zámeny bol 

schválený na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve. 

 

Príloha 9/9 Zámer prenájmu pozemkov parc. č. 4557/7 a 4557/6 

 

P. primátor oboznámil, že ide o dve záhradky pri trati, ktoré už boli prejednávané. Tentokrát 

víťaz verejnej obchodnej súťaže nepodpísal s nami zmluvu. Ak schválite uznesenie na 

vypísanie obchodnej verejnej súťaže na tieto dve záhrady, tak my ich dáme prečistiť. Pretože 

teraz sa dostali do situácie, že zarástli trávou. 

 

P. Gahér dodal, že ešte v minulom volebnom období, keď poslanci prišli so zvýšením nájmu 

o 300 % hovoril, že výsledok bude taký, že to nebude nikto obrábať iba to zarastie. Teraz sa 

ukázalo, že mal pravdu. Aj tá jedna záhrada, ktorú sme prenajali a podpísali zmluvu, je 

v takom istom stave, je tam metrová tráva. Jednoducho neslúžia účelu nájmu, je to v rozpore 

so zmluvou. Bol by rád, keby poslanci, ktorí hlasovali o zvýšenie o 300 % to reflektovali. 

 

P. primátor uviedol, že sme komunikovali s nájomcom prenajatej záhradky a ten prisľúbil, že 

skultúrni prenajatý pozemok. 

 

P. Pajer by nadviazal na výšku nájomného aj na momentálny stav záhradiek. Problémom 

bolo, že v prvej záhradke bola vytvorená čierna skládka a v podstate teraz sú s tým väčšie 

starosti. Víťazka verejného obstarávania to musí dať aj vyčistiť. Ak by bol priestor čistý, tak 

by sme nemuseli mať také starosti s prenájmom. Keď teraz vyzývame vlastníkov pôdy aby sa 

starali o vinohrady a pozemky, tak to platí aj pre celú túto lokalitu. Ak sa o prenajatý 

pozemok majiteľ nestará, treba mu vypovedať zmluvu.  

 



Príloha 9/10 Zámer predaja pozemkov pod D4  

 

P. primátor oznámil, že sa bude stavať nový obchvat Bratislavy nultý okruh D4, ktorý bude 

spájať časť od Jaroviec až po Karpaty. Národná diaľničná spoločne zahájila výkup pozemkov. 

Celková výmera pozemkov je 65 727 m2, kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom 

v rozpätí 69,31 €/m2, 67,43 €/m2. Približne by sme mali dostať 5,3 mil. za všetky pozemky. 

 

P. Gahér povedal, že mesto zbohatne. Ak by sme sa ale v minulom volebnom období neboli 

postavili proti jednoduchým pozemkovým úpravám, tak sme mohli dostať o 3,9 mil. € menej. 

V minulom volebnom období vtedajší primátor p. Achberger chcel zameniť tieto pozemky 

kvôli Ramsarskej zmluve. Už vtedy sám tvrdil, že to nie je potrebné meniť a je rád, že sme 

neprišli o tieto pozemky. 

 

P. Filo sa spýtal, že v akom období sa má výkup realizovať? 

 

P. primátor odpovedal, že už sa začalo vo veci konať. 

 

Príloha 9/11 Zámer predaja pozemku parc. č. 45/3 – Dušan Pechar 

 

P. primátor uviedol, že p. Pechar, ako majiteľ nehnuteľnosti Malokarpatského pytliaka, 

požiadal o odkúpenie pozemkov pod stavbou a v okolí stavby. Dal vypracovať geometrický 

plán, ktorým reálne odčlenil pozemky a akceptuje aj naše výhrady. Od hornej Zámočnice 

zostane metrová rezerva vyhradená pre budúcu komunikáciu. Mesto odporúča do odpredaja 

schváliť prenájom pozemkov.  

 

Príloha 9/12 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 4513/2 – Valent 

 

P. primátor oznámil, že na mestský úrad bola doručená žiadosť p. Valenta o odkúpenie časti 

pozemku v areáli Poľnohospodárskeho družstva Svätý Jur. P. Valent chce pravdepodobne 

sceliť pozemok. Pre nás pozemok do budúcna nemá veľký význam. Stavebná komisia 

neschválila predaj, tak poprosil o vyjadrenie predsedu p. Dočolomanského. 

 

P. Dočolomanský doplnil, že sa jednalo o prístup k pozemku, pretože keby sme to odpredali, 

tak by sa mu mohol zamedziť prístup na pozemok. Bolo by vhodné stanoviť vecné bremeno 

na právo prechodu.  

 

P. primátor uviedol, že momentálny stav cesty je, že je poľná. A pravdepodobne p. Valent 

nevie, aká je stanovená cena.  

 

Príloha 9/13 Zámer prenájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch mesta – PZ 

„Bažant“ Ivanka pri Dunaji 

 

P. primátor oznámil, že poľovné združenie požiadalo o prenájom výkonu práva poľovníctva 

na pozemkoch vo vlastníctve mesta vo výmere 53,39 ha. Tým, že mesto má väčšiu časť 

pozemkov, poľovné združenie potrebuje súhlas o udelenie zastupovania. Združenie doteraz 

fungovala bezproblémovo. 

 

P. Horváth sa spýtal, že prečo komisia pre šport, kultúru a podnikanie neodporúčala postúpiť 

na rokovanie MsZ a odporučila o doplnenie materiálu o stanoviská okolitých poľovných 

združení.  



 

P. Číková odpovedala, že komisia pre šport, kultúru a podnikanie chcela doplniť stanoviská aj 

iných združení z dôvodu, či neprichádza k nezhodám. 

 

P. primátor doplnil, že na poľovné združenie nie je evidovaná žiadna sťažnosť a nie je 

relevantný dôvod, aby sa k tomu vyjadrovali iné poľovné združenia.  

 

K bodu 10. – Rôzne 

 

Príloha 10/1 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2015 

 

P. primátor uviedol, že plán kontrolnej činnosti komisie obdržali. Komisie ho odporučili 

schváliť. 

 

P. Filo sa spýta, že v čom spočíva kontrola pokladne mesačne? 

 

P. Polák odpovedal, že najväčšia časť spočíva v kontrole pokladničných dokladov – 

príjmových, výdavkových, dbanie na dodržiavanie zákona o účtovníctve, či sú dodržané 

podmienky na plnenie rozpočtu, či na príjmy sú aj patričné predpisy. Vo výdavkovej časti 

v prvom rade, či je výdavok krytý rozpočtom, objednávka.  

 

Príloha 10/2 Založenie dobrovoľného hasičského zboru mesta Svätý Jur 

 

P. primátor oznámil, že mesto Svätý Jur a aj primátor si stanovili úlohu sfunkčniť dobrovoľný 

hasičský zbor. Najstaršia evidovaná prihláška je z roku 1921, momentálne je podaných 13 

prihlášok. 

 

P. Gahér sa spýtal, že nezaznela konkrétna informácia, už je založený dobrovoľný hasičský 

zbor? 

 

P. primátor odpovedal, že existoval, ale zanikol. Ideme ho akoby znovu zakladať a chceme 

nadviazať na to čo bolo. 

 

P. Gahér podotkol, že toto je dosť problematická konštrukcia. Keď niečo nie je, tak ako to 

môžeme zobrať na vedomie, že to je. Bol by rád, aby sa to znovu založilo. Pokiaľ nie je listina 

o založení, nemôžeme brať uznesenie na vedomie. Kto ho bude zakladať? 

 

P. primátor uviedol, že v zmysle stanov my znovu zakladáme dobrovoľný hasičský zbor. 

 

P. Fiamová doplnila, že Mesto nebude zriaďovateľ. Občania budú zakladať, čo doteraz 

neurobili, ale vy beriete na vedomie, že ho budú zakladať, následne budú naviazaní na 

rozpočet mesta. 

 

P. Gahér dodal, že by malo uznesenie znieť ako zámer založiť dobrovoľný hasičský zbor. Nie 

je zástancom zakladať niečo, čo v Jure skončilo. V minulom roku boli schválené financie 

3000 € na založenie zboru s tým, že neurobíme náhradnú výsadbu, pretože to nie je dôležité. 

Vtedy namietal, že to nie je dobré riešenie. Pri hlasovaní sa zdrží, pretože konštrukcia je celá 

podivná, tak isto, že ideme založiť niečo, čo ešte nie je. 

 



P. Filo je rád, že vznikne hasičský zbor, ale návrh uznesenia by sa mal zmeniť, pretože 

nevyzerá logicky. Navrhol uznesenie: MsZ s potešením berie na vedomie plánované založenie 

dobrovoľného hasičského zboru mesta Svätý Jur ako občianske združenie.  

Bude úlohou dobrovoľného hasičského zboru tiež hasiť nelegálne skládky, požiare drevín? 

 

P. primátor odpovedal, že všetko bude vyplývať z toho, na čo budú vyškolení.  

 

P. Dočolomanský uviedol, že pozitívom je, že tradičná požiarna zbrojnica by sa mohla dať do 

poriadku a bude slúžiť pre ľudí.  

 

P. Grančič doplnil, že v prvom rade dobrovoľní hasiči budú vedieť usmerniť hasičov 

privolaných k požiaru, kde sa v meste nachádzajú požiarne hydranty, a zároveň sa budú starať 

o ich funkčnosť. 

 

P. primátor uviedol, že na požiarnych hydrantoch sa momentálne pracuje a zisťuje sa, kde sa 

všetky nachádzajú. 

 

Príloha 10/3 Splátkový kalendár Ševela 

 

P. primátor oznámil, že p. Ševela postavil čiernu stavbu a bola mu udelená pokuta. Nakoľko 

nedokáže dlžnú sumu zaplatiť v jednej splátke, požiadal o splátkový kalendár. Žiadateľ 

navrhol splátky po 100 € mesačne. 

 

Príloha 10/4 Ul. Kozmonautov – žiadosť o podporu ochrany životného prostredia, 

parkoviská  

 

P. primátor informoval, že na návrh mesta bol v kapitálovom rozpočte schválený výdavok na 

obnovenie parkovísk. Na túto časť nebol vypracovaný žiaden návrh ani projekt. Na MsÚ bola 

doručená žiadosť, petícia o podporu ochrany životného prostredia a zelene na ulici 

Kozmonautov. My sme rokovali s jedným zástupcom, ktorý nám sľúbil, že nám urobí návrh, 

ako by si to oni predstavovali. V zásade sa návrh stotožňoval s naším návrhom. Ich doručený 

návrh bude postúpený do komisií.  

 

P. Gahér navrhuje zmeniť názov na:  Účel kapitálového výdavku v návrhu uznesení. 

 

P. Dočolomanský informoval, že sa zúčastnili na akcii, ktorá sa týkala básnika Gustáva 

Hupku. 

 

P. Číková súhlasila, že akcia bola príjemná a aj poučná. V prípade záujmu by sa mohla takáto 

forma akcie zorganizovať napríklad v priestoroch AINovy. 

 

P. primátor oznámil, že na záver školského roka príde odovzdávať vysvedčenia štátny 

tajomník ministerstva školstva. Naši žiaci skončili na celoslovenskom turnaji vo futbale na 

druhom mieste. Kultúrne akcie sa snažíme podporovať vo veľkej miere a aj ich budeme 

podporovať.  

Noviny budú vychádzať raz štvrťročne, mohli by tam byť aj vizualizácie novej telocvične 

a oddychovej zóny. 

 

Ukončenie rokovania:  20,05 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  



Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 23.06.2015 
 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2015/4-1 

MsZ schvaľuje program rokovania. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.1 Určenie overovateľov 

Číslo uznesenia 2015/4-2 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – Mgr. Monika Číková, Marián Grančič 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 Voľna členov pracovných komisií 

Číslo uznesenia 2015/4-3 

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

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 5.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2015/4-4 

MsZ berie na vedomie kontrolu uznesení. 

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. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 6.1 Vstup mesta do MAS  

Číslo uznesenia 2015/4-5 

MsZ schvaľuje vstup do MAS OZ Malokarpatský región. 

Celový 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 
Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 7.1 VZN - o dani za ubytovanie   

Číslo uznesenia 2015/4-6 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý  Jur 4/2015 o dani za ubytovanie. 

Celový 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 
Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 7.2 VZN - o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených 

mestom.  

Číslo uznesenia 2015/4-7 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 5/2015 o výške príspevkov 

v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Svätý Jur. 



Celový 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 
Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 7.3 VZN - o poskytnutí finančných príspevkov mestom a participatívnom rozpočte 

Číslo uznesenia 2015/4-8 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 6/2015 o poskytnutí 

finančných príspevkov (dotácií, grantov) mestom Svätý Jur a participatívnom rozpočte. 

Celový 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 
Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 8.1 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur - bežný rozpočet  

Číslo uznesenia 2015/4-9 

MsZ schvaľuje zmenu bežného rozpočtu mesta podľa prílohy č. 1. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       



 

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 8.2 Zmena rozpočtu mesta - bežný rozpočet dotácia BSK   

Číslo uznesenia 2015/4-10 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2015 

1) povolenie prekročenie a viazanie bežných  príjmov 
funkčná 

klasifikácia položka  

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja názov 

návrh 

rozpočtu  

  111003  41 Výnos dane pre územnú samosprávu 0,- 

 322006  111 Príjem dotácie z BSK 4000,- 

 

2) povolenie prekročenia a viazanie bežných výdavkov  

FK Položka 
Programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja Popis 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet upravený 

(nový) 

Rozdiel - 

navýšenie 

09.6.0.3 633001 9.8 111 Nákup interiérového vybavenia 0 4000 4000 

09.6.0.3 633001 9.8. 41 Nákup interiérového vybavenia 0 1700 1700 

       Spolu 0 5700 5700 

 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

   Nehlasovali: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 8.3 Zmena rozpočtu mesta - kapitálový rozpočet transfer RKC  

Číslo uznesenia 2015/4-11 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2015 

 

1) povolenie prekročenie a viazanie kapitálových  príjmov 

položka  Kód zdroja názov návrh úpravy rozpočtu  

454002 46 Prevod z ostatných fondov mesta 15.000 

 

2) povolenie prekročenia a viazanie kapitálových výdavkov  

FK Položka 
Programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja Popis 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

upravený (nový) 

Rozdiel - 

navýšenie 

08.4.0 722002 7.3 46 Transfer cirkvi 0 15.000 15.000 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 



Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

   Zdržali sa: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth     

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 8.4 Zmena rozpočtu mesta - kapitálový rozpočet nákup traktorovej kosačky 

Číslo uznesenia 2015/4-12 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2015 

1) povolenie prekročenie a viazanie kapitálových  príjmov 

položka  Kód zdroja názov návrh úpravy rozpočtu  

454002 46 Prevod z ostatných fondov mesta 4.500 

2) povolenie prekročenia a viazanie kapitálových výdavkov  

FK Položka 
Programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja Popis 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

upravený (nový) 

Rozdiel - 

navýšenie 

05.1.0 713004 6.1. 46 Nákup prístrojov: traktorovej kosačky  0 0 4.500 

 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 8.5 Zmena rozpočtu mesta - kapitálový rozpočet UPD  

Číslo uznesenia 2015/4-13 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2015 

1) povolenie prekročenie a viazanie kapitálových  príjmov 
položka  Kód zdroja názov návrh úpravy rozpočtu  

454002 46 Prevod z ostatných fondov mesta 4.600 

2) povolenie prekročenia a viazanie kapitálových výdavkov  

FK Položka 
Programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja Popis 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

upravený (nový) 

Rozdiel - 

navýšenie 

06.6.0. 711005 16.1 46 Zmeny a doplnky UPD ako celok 10.000 14.600 4.600 

 

Celový 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 

Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 8.6 Zmena rozpočtu mesta - kapitálový rozpočet ul. Pri Štadióne  

Číslo uznesenia 2015/4-14 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2015 

1) povolenie prekročenie a viazanie kapitálových  príjmov 

položka  

Kód 

zdroja názov 

návrh 

úpravy 

rozpočtu  

454002 46 Prevod z ostatných fondov mesta 30.500 

 

2) povolenie prekročenia a viazanie kapitálových výdavkov  

FK Položka 
Programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja Popis 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

upravený (nový) 

Rozdiel - 

navýšenie 

04.5.1. 717002 11.2 46 Rekonštrukcia ul. Pri štadióne 25.000 38.000 13.000 

04.5.1. 717001 11.2 

46 Stavba parkoviska a príjazdovej 

cesty Oddychová zóna  0 17.500 17.500 

    SPOLU 25.000 55.500 30.500 

 

Celový 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 

Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 9.1 Zámer prenájmu pozemkov 435/12 a 435/65 - Brejchová   

Číslo uznesenia 2015/4-15 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov v k. ú. Neštich, parc. č. 435/12 o výmere 654 m2, ktorý 

je charakterizovaný ako ostatné plochy a parc. č. 435/65 o výmere 50 m2, ktorý je charakterizovaný 

ako zastavané plochy a nádvoria, pre vlastníka stavby – záhradnej chaty, za rekreačným účelom ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o vlastníka stavby na pozemku 435/65 a prístup k stavbe 

cez časť pozemku parc. č. 435/12. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.10.2015 



Celový 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 

Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 9.2 Zámer prenájmu pozemkov parc. č. 3376/6 a 3376/4  Hupka 

Číslo uznesenia 2015/4-16 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov v k. ú. Svätý Jur parc. č. 3376/6 evidovaného v katastri 

nehnuteľností na LV č. 6187, vo výmere 784 m2, charakterizovaného ako ostatné plochy a parc. č. 

3376/4, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 6187, vedený ako orná pôda vo výmere 

6147 m2 formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:  

- poľnohospodársky účel 

- doba nájmu 10 rokov 

- minimálne nájomné: orná pôda 0,012 €/m2/rok 

         ostatné plochy 0,004 €/m2/rok 

Termín platnosti uznesenia do: 31.10.2015 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 9.3 Zriadenie vecného bremena pre BVS - stavba Malokarpatský región 

odkanalizovanie zo Sv.Jur 

Číslo uznesenia 2015/4-17 

MsZ schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena spočívajúce v práve uloženia 

inžinierskych sietí (kanalizačné potrubie HDPE 280, DN 250) a v práve vstupu a prechodu cez 

pozemky za účelom prevádzky, vykonania opráv, úprav a revízií v prospech:  Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s.. IČO 35850370, Prešovská 48, 826 46 Bratislava na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 

Svätý Jur v rozsahu záberu celej stavby „Malokarpatský región – odkanalizovanie – hlavné výtlačné 

potrubie, úsek výtlačné potrubie zo Sv. Jura“ vyznačenom na GP č. 59/20104, 61/2014, 65/2014, 

70/2014 a 72/2014. Ide o tieto pozemky parc. č.: 



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

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

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

len nehnuteľnosť) 

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

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

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

nehnuteľnosť) 

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

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

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

nehnuteľnosť)  

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

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

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

len nehnuteľnosť) 

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

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

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

len nehnuteľnosť) 

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

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

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

nehnuteľnosť) 

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

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

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

(ďalej len nehnuteľnosť) 

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

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

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

len nehnuteľnosť) 

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

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

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

(ďalej len nehnuteľnosť) 

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

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

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

(ďalej len nehnuteľnosť). 

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

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

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

(ďalej len nehnuteľnosť) 

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

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

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

len nehnuteľnosť) 

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

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

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

len nehnuteľnosť) 

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

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



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

len nehnuteľnosť) 

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

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

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

(ďalej len nehnuteľnosť) 

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

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

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

(ďalej len nehnuteľnosť) 

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

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

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

len nehnuteľnosť) 

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

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

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

len nehnuteľnosť) 

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

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

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

len nehnuteľnosť) 

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

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

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

len nehnuteľnosť) 

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

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

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

(ďalej len nehnuteľnosť) 

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

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

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

(ďalej len nehnuteľnosť) 

 

Termín platnosti uznesenia: 30.10.2015 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

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

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Ing. Bohumil Pajer     

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 9.4 Zriadenie vecného bremena pre BVS - odkanalizovanie Pezinok, Modra, Sv.Jur  

Číslo uznesenia 2015/4-18 



MsZ schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena spočívajúcom v práve uloženia VN 

prípojky a právo vstupu a prechodu cez pozemok parc. č. 4846/10 v dĺžke cca 2,0 m vo vlastníctve 

Mesta Svätý Jur v k. ú. Svätý Jur za účelom prevádzky, vykonania opráv a revízií v prospech: 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 35850370, Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava. 

Pozemok vo vlastníctve Mesta Svätý Jur parc. č. 4846/10, druh pozemku ostatné plochy o výmere 

3996 m2 je zapísaný na liste vlastníctva č. 1968, pre obec Svätý Jur, k. ú. Svätý Jur 

Termín platnosti uznesenia: 30.10.2015 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

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

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Ing. Bohumil Pajer     

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 9.5 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 4601/3   

Číslo uznesenia 2015/4-19 

MsZ schvaľuje zrušenie uznesenia zo dňa 10.03.2015 č. 2015/2-9 Zámer zámeny časti pozemku 

parc. č. 4601/5 za časť pozemku parc. č. 4601/3 v k. ú. Sv. Jur - Zuby. 
Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 9.5 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 4601/3 

Číslo uznesenia 2015/4-20 

MsZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku parc. č. 4601/3 o výmere 38 m2 (budúci pozemok parc. 

č. 4601/11) a časti pozemku parc. č. 4601/3 o výmere 2m2 (budúci pozemok parc. č. 4601/12) ako 

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

znení neskorších predpisov a zriadenie bezodplatného vecného bremena na časti pozemku parc. č. 

4601/5  (budúci pozemok parc. č. 4601/9) spočívajúce v práve stavby miestnej komunikácie, uloženia 

nadzemných a podzemných sietí a v práve prechodu a prejazdu, užívania, prevádzkovania, údržby, 

opravy miestnej komunikácie a sietí cez budúci pozemok parc. č. 4601/9 v rozsahu vyznačenom 

v návrhu geometrického plánu v prospech oprávneného Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý 

Jur. 

Náklady za úpravy a zmeny spojené s úpravami v zmysle geometrického plánu a predložením návrhu 

na vklad do katastra nehnuteľností uhradia žiadateľ a mesto rovnakým podielom. 



Termín platnosti uznesenia: 31.12.2015 

Celový 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 Prof.PhDr. František Gahér,CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 9.6 Zámer zámeny pozemkov pod cyklotrasou Jurava 

Číslo uznesenia 2015/4-21 

MsZ schvaľuje zámer zámeny pozemkov označené v GP č. 570/14 ako diely, a to ako prípad hodný 

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

neskorších predpisov bez vzájomného uplatnenia pohľadávok plus polovica nákladov spojených 

s predložením návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

Osobitný zreteľ spočíva v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod časťou líniovej dopravnej 

stavby  „Malokarpatsko - Šúrska cyklomagistrála – JURAVA“   

Predmetom zámeny sú pozemky v k. ú. Svätý Jur, obci Svätý Jur, a to: 

 

pozemky vo vlastníctve Mesta Sv. Jur - pozemok parc. č. 7602 druh pozemku ostatné plochy zapísaný 

na Liste vlastníctva č. 8512 : 

z parc. č. 7602:   diel č. 21 o výmere 1 m2 k parc. č. 6395/1 

                            diel č. 22 o výmere 2 m2 k parc. č. 6395/9 

                            diel č. 23 o výmere 73 m2 k parc. č. 6395/7  

                            diel č. 24 o výmere 131 m2 k parc. č. 6395/9 

                            diel č. 30 o výmere 2 m2 k parc. č. 6395/1 

pozemok parc. č. 6395/2 druh pozemku ostatné plochy zapísaný na Liste vlastníctva č. 1968 

z parc. č. 6395/2: 

                            diel č. 31 o výmere 2 m2 k parc. č. 6395/1 

                            diel č. 32 o výmere 2 m2 k parc. č. 6395/1 

 

sa zamieňajú za pozemky vo vlastníctve Jána Samuela – pozemky parc. č. 6395/7, 6395/9 a 6395/1, 

druh pozemku ostatné plochy zapísané na Liste vlastníctva č. 3847:  

z parc. č. 6395/7 diel č. 37 o výmere 6 m2 k parc. č. 7602/11 

                            diel č. 9 o výmere 16 m2 k parc. č. 6395/18 

                            diel č. 10 o výmere 7 m2 k parc. č. 6395/19 

z parc. č. 6395/9 diel č. 14 o výmere 108 m2 k parc. č. 6395/18 

                            diel č. 15 o výmere 12 m2 k parc. č. 6395/19 

                           diel č. 16 o výmere 24 m2 k parc. č. 6395 /20 

                           diel č. 17 o výmere 7 m2 k parc. č. 63954/2 

z parc. č. 6395/1 diel č. 1o výmere 15 m2 k parc. č. 6395/2 

                           diel č. 2 o výmere 13 m2 k parc. č. 6395/18  

                           diel č. 4 o výmere 5 m2 k parc. č. 6395/2 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2015 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 



Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 9.7 Zámer predaja pozemku parc. č. 4513/31 a časti pozemku parc. č. 4513/2  

Číslo uznesenia 2015/4-22 

MsZ schvaľuje zámer predaja parc. č. 4513/31, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 278 m2 v k. ú. Svätý Jur, obci Svätý Jur a časť pozemku parc. č. 4513/2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Svätý Jur, obci Svätý Jur vo výmere 510 m2 podľa § 9a  ods. 8 

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

administratívnej budovy na pozemku parc. č. 4513/31. 

Osobitný zreteľ spočíva v prípade odpredaja pozemku parc. č. 4513/31 v tom, že sa nachádza pod 

administratívnou budovou a osobitný zreteľ v prípade odpredaja časti pozemku parc. č. 4513/2 ako 

pozemku priľahlého k pozemku parc. č. 4513/31. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2015 

Celový 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 
Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 9.8 Zámena pozemku parc. č. 64/7 Neštich  

Číslo uznesenia 2015/4-23 

MsZ schvaľuje zámenu pozemku vo vlastníctve Mesta Svätý Jur parc. č. 64/7 vo výmere 62 m2 

charakterizovaný ako trvalé trávne porasty a evidovaný v registri „C“ KN na LV č. 1 v k. ú. Neštich 

v obci Svätý Jur za pozemok vo vlastníctve Pavla Bednára a Jarmily Bednárovej parc. č. 64/6 vo 

výmere 62 m2 charakterizovaný ako zastavané plochy a nádvoria v registri „C“ KN na LV č. 112 v k. 

ú. Neštich v obci Svätý Jur, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a  ods. 8 písm. e)  

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov plus náklady spojené s podaním 

Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

Osobitný zreteľ spočíva v prevode pozemku parc. č. 64/6 do vlastníctva Mesta Svätý Jur na účel 

rekonštrukcie komunikácie Podhradie – Hradištná. 

Zámena pozemkov sa zrealizuje bez finančného vyrovnania. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2015 

Celový 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 

Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 9.9 Zámer prenájmu pozemkov parc. č. 4557/7 a 4557/6  

Číslo uznesenia 2015/4-24 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 4557/7, vo výmere 341 m2, k. ú. Svätý Jur, 

formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, účel užívania pozemku ako záhrada, doba nájmu 15 rokov, minimálna 

výška nájmu 0,20 €/m2/rok. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2015 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo 
Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 9.9 Zámer prenájmu pozemkov parc.č. 4557/7 a 4557/6   

Číslo uznesenia 2015/4-25 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 4557/6, vo výmere 592 m2, k. ú. Svätý Jur, 

formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, účel užívania pozemku ako záhrada, doba nájmu 15 rokov, minimálna 

výška nájmu 0,2 €/m2/rok. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2015 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 



Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo 
Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 9.10 Zámer predaja pozemkov pod D4   

Číslo uznesenia 2015/4-26 

MsZ schvaľuje zámer odpredaja majetku Mesta Svätý Jur ako hodný osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods.8 písm. e) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemky parc. 

č. 7601, 7602, 7602/5, 7422, 7368, 7366, 7367, 6343/1, 4503, 4535/1, 4492/13, 4492/19, 4456, 4505, 

4458/9, 4580/3, 4580/4, 3920/2 v k.ú. Svätý Jur pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Bratislava 

IČO 35 919 001, za cenu stanovenú ako 1,2 násobok úhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie a to 

z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod stavbou diaľnice D4 vrátane jej 

príslušenstva. 

Jedná sa o stavbu vo verejnom záujme. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.06.2016 

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 

Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 9.10 Zámer predaja pozemkov pod D4   

Číslo uznesenia 2015/4-27 

MsZ schvaľuje odpredaj majetku Mesta Svätý Jur ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8 písm. e) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to časti 

pozemkov parc. č. 7601, 7602, 7602/5, 7422, 7368, 7366, 7366, 7367, 6343/1, 4503, 4535/1, 4492/13, 

4492/19, 4456, 4505, 4458/9, 4580/3, 4580/4, 3920/2 v k. ú. Svätý Jur identifikované geometrickým 

plánom ako parc. č. 4503/21 ostatná plocha o výmere 34 m2, parc. č. 6657/70 orná pôda o výmere 19 

m2, parc. č. 3920/9 ostatná plocha o výmere 40 m2, parc. č. 4456/2 vodná plocha o výmere 755 m2, 

parc. č. 4458/47 vinice o výmere 9431 m2, parc. č. 4492/35 vinice o výmere 1180 m2, parc. č. 4492/22 

ostatná plocha o výmere 290 m2, parc. č. 4535/9 vinice o výmere 3924 m2, parc. č. 4580/23 ostatná 

plocha o výmere 24 m2, parc. č. 4580/24 ostatná plocha o výmere 893 m2, parc. č. 4580/4 ostatná 

plocha o výmere 16 m2, parc. č. 4503/19 ostatná plocha o výmere 530 m2, parc. č. 4503/5 ostatná 

plocha o výmere 745 m2, parc. č. 4580/25 zastavaná plocha o výmere 11 m2, parc. č. 7366 vinice 

o výmere 2036 m2, parc. č. 7367 ostatný plocha o výmere 523 m2, parc. č. 7368/2 ostatná plocha 

o výmere 50 m2, parc. č. 7422 orná pôda o výmere 2865 m2, parc. č. 7601/5 orná pôda o výmere 7m2, 

parc. č. 7601/6 orná pôda o výmere 7 m2, parc. č. 76017/7 orná pôda o výmere 7 m2, parc č. 7601/8 



orná pôda o výmere 7 m2, parc. č. 7601/9 orná pôda o výmere 7 m2, parc. č. 7601/4 orná pôda 

o výmere 39 m2, parc. č. 7601/10 orná pôda o výmere 1017 m2, parc. č. 7601/11 orná pôda o výmere 

1485 m2, parc. č. 7601/3 orná pôda o výmere 39174 m2, parc. č. 7602/7 ostaná plocha o výmere 12 m2, 

parc. č. 7602/6 ostatná plocha o výmere 141 m2, parc. č. 7602/5 ostatná plocha o výmere 164 m2, parc. 

č. 7602/4 ostatná plocha o výmere 294 m2 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Bratislava IČO 

35 919 001, za cenu stanovenú ako 1,2 násobok úhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie a to z dôvodu 

majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod stavbou diaľnice D4 vrátane jej príslušenstva. 

Jedná sa o stavbu vo verejnom záujme. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.06.2016 

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 

Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 9.11 Zámer predaja pozemku parc. č. 45/3 - Dušan Pechar  

Číslo uznesenia 2015/4-28 

MsZ schvaľuje zámer predaja pozemkov identifikovaných geometrickým plánom č. 18/2015 

vyhotoveným geodetom I. Gahérom a overeným Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor dňa 

16.06.2015, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8, písm. e) zákona SNR 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Podľa GP č. 18/2015 ide o oddelené 

pozemky parc. č. 45/3 o výmere 582 m2 a parc. č. 45/6 o výmere 275 m2. 

Pozemky sú vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a nachádzajú 

sa v obci Svätý Jur, k. ú. Neštich.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že na časti pozemku sa nachádza objekt reštauračného zariadenia vo 

vlastníctve žiadateľa a ďalšie časti pozemku priľahlých k objektu využíva a chce využívať aj naďalej 

ako terasu a odstavné plochy (parkovisko) pre hostí reštaurácie. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2015 

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 

Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

 

Číslo hlasovania: 29 



Číslo bodu: 9.11 Prenájom pozemku parc. č. 45/3 a 45/6 v k.u. Neštich  Dušan Pechar -  

Číslo uznesenia 2015/4-29 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov identifikovaných geometrickým plánom č. 18/2015 

vyhotoveným geodetom I. Gahérom a overeným Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor dňa 

16.06.2015, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8, písm. e) zákona SNR 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Podľa GP č. 18/2015 ide o oddelené 

pozemky parc. č. 45/3 o výmere 582 m2 za sumu 0,33 €/m2/rok a parc. č. 45/6 o výmere 275 m2 za 

sumu 4,98 €/m2/rok. 

Pozemky sú vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a nachádzajú 

sa v obci Svätý Jur, k. ú. Neštich.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že na časti pozemku sa nachádza objekt reštauračného zariadenia vo 

vlastníctve žiadateľa a ďalšie časti pozemku priľahlých k objektu využíva a chce využívať aj naďalej 

ako terasu a odstavné plochy (parkovisko) pre hostí reštaurácie. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2015 

Celový 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 
Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 9.12 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 4513/2 - Valent 

Číslo uznesenia 2015/4-30 

MsZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku parc. č. 4513/2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere cca 440 m2 v k. ú. Svätý Jur, obci Svätý Jur ako prípad hodný osobitného 

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

predpisov za kúpnu cenu 100,- €/m2. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že časť pozemku parc. č. 4513/2, ktorý chce žiadateľ odkúpiť, je 

priľahlým pozemkom k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľ časť pozemku užíva. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2015 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 1 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska       

   Proti: 

 Marián Grančič       

   Zdržali sa: 



Mgr. Monika Číková Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

 

Číslo hlasovania: 31 

Číslo bodu: 9.13 Zámer prenájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch mesta - PZ 

„Bažant“ Ivanka pri Dunaji 

Číslo uznesenia 2015/4-31 

MsZ schvaľuje:  

1. zámer prenájmu výkonu práva poľovníctva v Poľovnom revíri Ivanka pri Dunaji v zmysle 

zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Poľovnícke 

združenie „Bažant“ Ivanka pri Dunaji na pozemkoch vo vlastníctve mesta Svätý Jur vo 

výmere 53,93 ha, za cenu určenú valným zhromaždením, doba nájmu určitá 10 rokov, od 

01.01.2016 do 31.12.2025. 

2. poveriť a splnomocniť primátora mesta Svätý Jur alebo ním poverenú osobu zastupovaním pri 

zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a pri procese uzatvorenia zmluvy o užívaní 

poľovného revíru, vykonávať všetky práva a povinnosti vlastníka poľovného pozemku 

v zmysle zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.01.2016 

Celový 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 

Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 32 

Číslo bodu: 10.1 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2015 Číslo 

uznesenia 2015/4-32 

MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur na II. polrok 2015. 

Celový 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 

Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 33 

Číslo bodu: 10.1 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2015 

Číslo uznesenia 2015/4-34 



MsZ poveruje hlavného kontrolóra výkonom následnej finančnej kontroly na činnosti schválené 

v pláne. 

Celový 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 

Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 34 

Číslo bodu: 10.2 Založenie dobrovoľného hasičského zboru mesta Svätý Jur   

Číslo uznesenia 2015/4-34 

MsZ berie na vedomie založenie dobrovoľného hasičského zboru mesta Svätý Jur. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 35 

Číslo bodu: 10.3 Splátkový kalendár J. Ševela  

Číslo uznesenia 2015/4-35 

MsZ schvaľuje splátkový kalendár pre Jozefa Ševelu vo výške 100,- € mesačne. 

Celový 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 
Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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



Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 36 

Číslo bodu: 10.4 Ul. Kozmonautov - žiadosť o podporu ochrany životného prostredia, 

parkoviská 

Číslo uznesenia 2015/4-36 

MsZ schvaľuje zámenu názvu a účelu kapitálového výdavku na rok 2015 – „ul. Kozmonautov 

parkoviská + asfalt“ na „Svätý Jur parkoviská + asfalt“. 

Celový 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 

Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

Marián Grančič   ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


