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Z á p i s n i c a  č. 4 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 26.6.2018 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Voľby 

6. Zmeny rozpočtu mesta 

7. Nakladanie s majetkom mesta 

8. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

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

rokovania na schválenie.  

 

P. primátor doplnil program rokovania o bod 6.5 Zmena rozpočtu – viacúčelový komunálny 

stroj a zároveň predložil upravený bod 7.2 Spôsob prenájmu časti pozemkov – Chorvátsky 

Grob.  

 

Schválenie upraveného programu rokovania:   9:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: JUDr. Ján Gróf 

Marián Grančič   9:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

    Mgr. Andrea Hranická   8:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

V bode interpelácie nikto nevystúpil.  

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že kontrola bola zameraná na prijaté platné uznesenia MsZ. Upozornil 

poslancov na prijaté uznesenia číslo 2016/5-24, ktorým MsZ schvaľuje spôsob nakladania 

s finančným majetkom mesta s tým, že termín tohto uznesenia bol určený do termínu prijatia  



 

 

schválenia zmeny platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta, ktoré doteraz neboli 

predložené na rokovanie MsZ. 

Uznesenia, ktoré už sú splnené od predchádzajúcej kontroly plnenia uznesení alebo stratili 

platnosť prípadne účinnosť, nie sú súčasťou tejto správy. Taktiež kontrolou bolo zistené, že 

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

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

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

 

Príloha 4/2 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

 

P. primátor uviedol, že v zmysle zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá plán 

kontrolnej činnosti dvakrát do roka. V zmysle tohto zákona predkladá hlavný kontrolór svoj 

plán kontrolnej činnosti na druhý polrok. Plán bol riadne prerokovaný v komisiách 

a zverejnený na úradnej tabuli.  

 

K bodu 5. – Voľby 

 

Príloha 5/1 Komunálne voľby 2018 

 

P. primátor uviedol, že voľby sa nám blížia a potrebujeme schváliť zákonom stanovené  

náležitosti. Ešte nie je schválený termín volieb, ktoré môžu byť 3.11. alebo 10.11.2018, aby 

sme nemuseli zvolávať mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva, tak dnes 

predkladáme na schválenie počet poslancov, a taktiež určíme rozsah funkcie primátora. Počet 

poslancov stanovujeme podľa počtu obyvateľov, čo môže byť 11-13 poslancov. Mestské 

zastupiteľstvo určuje taktiež rozsah úväzku primátora mesta. Mesto navrhuje rozšíriť počet 

okrskov zo 4 na 5, z dôvodu počtu obyvateľov. Ak by sme rozšírili počet poslancov na 13, tak 

by nám vznikli 2 volebné obvody. Mesto navrhuje ponechať systém ako bol schválený v roku 

2014.  

 

K bodu 6. – Zmeny rozpočtu mesta  

 

Príloha 6/1 Zmena rozpočtu – altánky + Sen noci Svätojurskej  

 

P. primátor uviedol, že mesto je v súčasnosti majiteľom 10 stánkov, ktoré sú využívané 

najviac vo vínnej uličke, vianočných trhoch a jablkovom hodovaní. Mesto stánky zapožičiava 

bezplatne na kultúrne podujatia. Stánky tento rok prešli po dvoch rokoch kompletnou opravou 

a zároveň navrhujeme navýšenie počtu stánkov na 15, pretože najmä na vianočných trhoch 

nám absentovali. Jeden stánok je ocenený na 400,- €.  

V bode číslo dva zmeny rozpočtu sa priamo týka kultúrnej akcie Sen noci Svätojurskej, kde 

bolo mesto spoluorganizátorom s Vinohradníckym spolkom a Dobrovoľným hasičským 

zborom. Podujatie malo veľký úspech. Pôvodne mesto vyčlenilo 2 000,- €, ktoré mali byť 

použité na akciu Umenie a víno, keďže vieme, že sa organizovať nebude, tak navrhuje 

položku zvýšiť o 3 000,- € na to, aby sme vedeli pokryť všetky vynaložené prostriedky.  

 

P. Gahér súhlasí zo zvýšením rozpočtu, ale požiadal by podrobnejšie vysvetliť na, čo budú 

prostriedky použité. 

 

P. primátor odpovedal, že nie je problém zverejniť zoznam vynaložených prostriedkov 

napríklad vo Svätojurských novinách. Dotácia bude riadne zúčtovaná a môže byť zverejnená.  

 

Príloha 6/2 Zmena rozpočtu – cesty 



 

 

 

P. primátor uviedol, že mesto malo schválené v kapitálovom rozpočte rekonštrukciu ulíc 

Nová Pezinská a Podhradie. Po vysúťažení ceny sme vedeli, že nastane veľké šetrenie 

v položkách, a preto sme predrokovali s poslancami rekonštrukcie ďalších úsekov ulíc. 

Príjazdová cesta ku Kozmonautov 1-2, časť cyklotrasy od ČOV po stanicu, rekonštrukciu 

ulice Na pažiti od pohrebníctva po začiatok Juravy vrátane križovatky. Všetky rekonštrukcie 

sú vykryté z ušetrenej položky rekonštrukcie Nová Pezinská. Navrhujeme zmenu ulice 

Kozmonautov na 10 000,- €, keďže už vieme, že stála 9 879,35 €. Na rekonštrukciu 

prístupovej komunikácii od ČOV k železničnej stanici prispeje Združenie obcí Jurava sumou 

10 000,- € a mesto doplatí rozdiel menej ako 11 000,- €. V rámci asfaltovania ulice Podhradie 

sme urobili aj Zámočnicu, kde by sme chceli vybudovať zachytávací priečny žľab, aby sa 

zabezpečilo odvodnenie cesty, ktorá je nespevnená zachytením odpadu, ktorý vždy prinesie 

voda. Cena za ulicu Podhradie vyšla do 60 000,- €.  

 

Príloha 6/3 Zmena rozpočtu – horáreň Biely kríž 

 

P. primátor uviedol, že v roku 2017 sa začalo s rekonštrukciou Horárne Biely kríž, na ktorú 

mesto poskytlo dotáciu 300 000,- €. Z tejto dotácie bolo vyčerpaných 285 500,- €. Horáreň je 

vynovená podľa projektovej dokumentácie, ktorú realizovala dcérska spoločnosť I. 

Svätojurská a. s. Momentálne I. Svätojurskej a. s. chýbajú finančné prostriedky na zariadenie 

horárne nábytkom a zrekonštruovanie posledných dvoch objektov v areáli. Primátor požiadal 

vedenie I. Svätojurskej a. s., aby nám vyčíslila koľko peňazí je potrebných na dokončenie 

a spustenie horárne. Od I. Svätojurskej a. s. sme dostali veľmi stručný návrh na dokončenie 

horárne, kde navrhujú 80 000,- €. Mesto však navrhuje zvýšiť požadovanú sumu na 120 000,- 

€ z dôvodu ak by sa vyskytli neočakávané výdavky a nemuseli opätovne navyšovať rozpočet. 

V komisiách boli návrhy na navýšenie v sume 100 000,- €, ale po osobnej prehliadke 

navrhujeme navýšenie na 120 000,- €. Dúfame, že najneskôr na budúci rok bude penzión 

fungovať v plnom rozsahu.  

 

P. Gróf sa spýtal, či toto už budú posledné peniaze, ktoré vkladáme do rekonštrukcie Horárne 

Biely kríž?  

 

P. primátor odpovedal, že práve preto navrhujeme navýšenie na 120 000,- € a veríme, že za 

menej ako navrhujeme dokončíme kompletne horáreň.  

 

Príloha 6/4 Zmena rozpočtu – geometrický plán  

 

P. primátor informoval, že v tohto ročnom schválenom rozpočte sme mali navýšenú položku 

na geometrické plány, a to z toho dôvodu, že mesto plánuje zamerať úplne presne všetky 

ulice, zastavané územie celého mesta, mestských pozemkov, ktoré sú v E-čkovom stave, aby 

sme presne vedeli, ktorá komunikácia kam zasahuje, prípadne kam zasahuje mestský 

pozemok, či zasahuje do užívania iného pozemku inej fyzickej alebo právnickej osoby. Boli 

vyhlásené tri výzvy, v ktorých bol vyšpecifikovaný rozsah prác. Na prvé dve výzvy už máme 

vystavené objednávky (kryté rozpočtom) a na GP sa pracuje:  

1. Mikovíniho, Pezinská, Hergottova, Bratislavská, Felcánova, Sasinkova, Prostredná, 

Malokarpatská , 

2. SNP, Štúrova, Kollárova, Šúrska, Pri štadióne 

3. Dukelská, Partizánska, Mierová, Alexandra Dubčeka, Športová, Kozmonautov, 1.mája, 

Nová Pezinská, časť Žabky, 

Týmto by sme sa mali dostať do stavu, že budeme mať celé mesto reálne zamerané v C-

éčkovom stave.  



 

 

 

Príloha 6/5 Zmena rozpočtu – viacúčelový komunálny stroj 

 

P. primátor informoval, že zmenou cestného zákona nastala situácia, o ktorej sa len šepká, 

a to, že mestá budú musieť vykonávať zimnú údržbu aj na všetkých chodníkoch, ktoré sú v 

majetku mesta. Navrhujeme doplniť technické vybavenie o viacúčelový komunálny stroj. 

Disponujeme jednou ponukou na profesionálnejší traktor značky Kubota, ktorý je so zimnou 

výbavou, a to radlicou a posypávačom. Chceli by sme ho využívať aj v lete na postrekovanie 

chodníkov a zároveň aj na polievanie mesta v extrémnych horúčavách. Využili by sme ho na 

kosenie a mulčovanie pozemkov, ktoré sú v majetku mesta. Materiál nebol prerokovaný 

v komisiách, ale predložili sme ho na rokovanie mestského zastupiteľstva, z dôvodu 

komplikovanejšieho schvaľovania v septembri. 

 

P. Pajer podotkol, že na leto by nám 6 m ramenný postrekovač nevyhovoval, skôr by 

navrhoval čelný herbicídny rám s nádržou okolo 2 500,- €, poriadny mulčovač okolo 3000,- €. 

Navrhovaný traktor má výkon 31 koní pri cene 25 590,- €, kde traktor pri výkone 64 koní stojí 

34 000,- €, ktorý má lepšie využitie ako otočné riadenie, pripojenie rôznych vecí na 

komplexnejšie využitie. Navrhuje vyššiu sumu a zároveň dať prerokovať bod do 

vinohradníckej komisie, kdeže viacerí vlastnia traktory a vedeli by vybrať kvalitný traktor.  

 

P. primátor doplnil, že zámerom je prerokovanie výberu viacúčelového komunálneho stroja 

vo vinohradníckej komisii, kde je viacero vinohradníkov, ktorí majú traktory a vedia vybrať 

vhodný aj pre mesto.  

 

P. Pajer navrhuje zmeniť sumu na 60 000,- €.  

 

K bodu 7. –Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 7/1 Spôsob prenájmu pozemku v záhradkárskej osade „Pri štadióne“, 

Achberger 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o prenájom pozemku záhradky, ktorá zasahuje 

do mestského pozemku. Odporúčame schváliť spôsob prenájmu časti pozemku, a to ako 

osobitný zreteľ z dôvodu, že od pôvodného užívateľa odkúpil plodiny a stromy. 

 

Príloha 7/2 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemkov parc. č. 7420, 7418 – 

Chorvátsky Grob 

 

P. primátor uviedol, že predložený materiál je doplnený o konkrétne parcelné čísla, ktoré boli 

spresnené neskôr geometrickými plánmi z Chorvátskeho Grobu. Predložený bod sa skladá zo 

štyroch častí, kde budeme schvaľovať dvojstupňovo, čo znamená najprv spôsob prenájmu 

a následne aj samotný prenájom. Bod sa týka rozšírenia cesty na vybudovanie 

spomaľovacieho ostrovčeka a vybudovanie asfaltového chodníka pre chodcov. Nájomne 

navrhujeme v prvom bode na 20,- €/rok a v druhom bode na 10,- €/rok.  

 

Príloha 7/3 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemkov parc. č. 6339/1, 6266 – I. 

Svätojurská a.s. 

 

P. primátor uviedol, že I. Svätojurská a. s. začala čistiť Pannónsky háj od náletových rastlín 

a stromov, z dôvodu obnaženia pôvodných tristo ročných dubov. Celý projekt bol realizovaný 

v súčinnosti so Štátnou ochranou prírody a Bratislavským ochranárskym združením. Na to, 



 

 

aby I. Svätojurská a. s. mohla pokračovať v starostlivosti o pozemok, je ho potrebné prenajať. 

Súčasťou nájmu sú aj posledné dve neobrábané záhrady, ktoré sa upravia. 

 

Príloha 7/4 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 435/6 v k. ú. Neštich – Dorociaková, 

Buran 

 

P. primátor uviedol, že mesto má v lokalite Veľkomoravského hradiska chatovú oblasť, kde je 

časť pozemkov vysporiadaná, ale časť aj nevysporiadaná. Pri nevysporiadaných pozemkoch 

sú uzatvorené nájomné zmluvy. Evidujeme jednu zmluvu, kde nebolo platené nájomné. 

Zmluva bola podpísaná mestom, p. Dorociakovou a jedným z bratov Buranovcov. Žiaľ dostali 

sme sa do stavu, kde by sa veľmi komplikovane vymáhala dlžná suma na nájomnom, preto 

mesto prišlo k dohode so žiadateľmi. P. Dorociaková bude mať v nájme jednu polovicu 

nehnuteľnosti a bratia Buranovci budú mať nájom na druhú časť nehnuteľnosti. V rámci 

dohody sa zaviazali, že doplatia posledné tri roky. Mesto navrhuje zrušiť pôvodnú zmluvu 

o nájme pozemku a následne podpísať a schváliť zmluvy ako sú predložené.  

 

Príloha 7/5 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 435/33 v k. ú. Neštich – Bymová 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť, kde dcéra p. Býmovej má záujem o prenájom 

pozemku susediaceho s pozemkom jej matky. Mesto odporúča postupovať formou priameho 

prenájmu.   

 

Príloha 7/6 Spôsob prenájmu a prenájom pozemkov pre účel realizácie stavby diaľnice 

D4 Bratislava, Ivanka sever- Rača 

 

P. primátor uviedol, že na začiatku výstavby D4 prišiel dopyt od Národnej diaľničnej 

spoločnosti o ďalší prenájom mestských pozemkov, ktoré sú v priamom dotyku s výstavbou. 

Stretnutia sa zúčastnila aj I. Svätojurská a. s., pretože sa to dotýka lesných pozemkov. 

Navrhovaná suma nájmu je stanovená znaleckým posudkom.  

 

Príloha 7/7 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 4513/2 predaj – Badinský 

s manž.  

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o odpredaj pozemku nachádzajúceho sa 

v areáli poľnohospodárskeho družstva, ktorý momentálne využíva I. Svätojurská a. s. P. 

Badinský má pozemok riadne prenajatý, za ktorý aj riadne platí. Keďže p. Badinský ide 

realizovať rekonštrukciu na susednom pozemku, kde je majiteľom pozemku aj stavby.   

 

Príloha 7/8 Odkúpenie časti pozemku CKN parc. č. 4556/2 – Kobera 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o odkúpenie časti pozemku – odvodňovacieho 

rigolu. Rigol je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, kde jeho časť je na 

pozemkoch spoločnosti Kobera. Spoločnosť navrhuje predať pozemok Mestu za 1,- €.  

 

P. Dočolomanský doplnil, že komisia územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych 

pamiatok bola pozrieť osobne na rigol. Rigol je vybagrovaný, vyčistený.   

 

Príloha 7/9 Zmena druhu časti pozemku EKN parc. č. 4556/2 – Kobera 

 

P. primátor uviedol, že po dlhej snahe rôznych investorov zmeniť využitie pozemku na 

vystavanie ďalšej haly sa nepodarilo aj vďaka tomu, že mesto vlastní pás pozemku. Po 



 

 

dohode s Kobera NAD s.r.o., že od cesty a vrátane tohto pozemku vybuduje Pump trackovú 

dráhu pre širokú verejnosť. Dráha bude napojená na existujúcu cyklotrasu Jurava. Dráha je 

určená pre akrobatickú cyklistiku, ale aj pre korčuliarov. Na to, aby Kobera NAD s.r.o. mohla 

vybudovať túto dráhu, potrebujeme zmeniť účel využitia pozemkov z vodnej plochy na 

ostatnú plochu. Na liste vlastníctva neprichádza k zmene majiteľa, ale len k zmene druhu 

pozemku.  

 

Príloha 7/10 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 434/22 a 434/24 – predaj – Kriššák 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o odkúpenie pozemkov od manželov 

Kriššákovcov, ktoré sa nachádzajú za zdravotným strediskom a sú priamo susediace z ich 

pozemkami. Na jednom z pozemkov sa nachádza žumpa zo zdravotného strediska. Finančná 

komisia odporúča schváliť odpredaj pozemkov. Komisia územného rozvoja odporúča počkať 

s odpredaj, kým nebude Zdravotné stredisko pripojené na kanalizáciu a zrušená žumpa. 

Mestská rada neodporúča predaj, ale odporúča nájom za 0,20 €/m2/ rok na dobu neurčitú. 

 

Príloha 7/11 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 4716/7, zámena pozemkov – č. 

4716/8 a 4716/7 – Láska 

 

P. primátor uviedol, že na mesto sa obrátil p. Láska so žiadosťou o vysporiadanie pozemkov. 

Pozemok sa nachádza na vrchu ulici Bernolákova a následne susedí s mestským pozemkom, 

ktorý má v súčasnosti v prenájme p. Benkovský. P. Láska by rád pozemok zamenil za 

pozemok, ktorý sa nachádza pred jeho nehnuteľnosťou a susedí s Krajinskou cestou. Finančná 

komisia odporučila majetkovoprávne vysporiadanie s doplatkom 50,- €/m2. Komisia 

územného rozvoja odporúča majetkovoprávne vysporiadanie s tým, že mesto odkúpi pozemky 

za 2,32 €/m2 a následne odpredá pozemok, ktorý je v majetku mesta za 50,- €/m2. Mestská 

rada odporúča postupovať podľa komisie územného rozvoja.  

 

P. Gahér doplnil, že komisia územného rozvoja nesúhlasí, pretože postupujeme pri 

odpredávaní pozemkov pod chodníkmi a cestami takto dlhodobo, pretože nechceme vytvoriť 

precedens. Spomínaný ponúkaný pozemok je pod chodníkom. Súhlasíme odpredať časť 

pozemku podľa súdnoznaleckého posudku, ale iba časť, ktorá susedí s jeho parcelou.  

 

Príloha 7/12 Prevod vlastníctva pozemkov a technickej infraštruktúry do vlastníctva 

mesta od JOP 

 

P. primátor uviedol, že mesto dlhodobo komunikuje s developerom, ktorý staval lokalitu 

Kačačnice, v ktorej sme vlastníkom verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie. Zvyšné 

nehnuteľnosti sú v majetku developera a malo by ich mesto prevziať do svojej správy. 

V lokalite bola tento rok vykonaná zimná údržba, na trvalý pobyt je prihlásených cca 700 

obyvateľov. S developerom sme prišli k 17 podmienkam, ktoré mal splniť, aby sme mohli 

uskutočniť majetkovoprávne vysporiadanie. Developer plánuje odovzdať chodníky, 

komunikáciu, verejné parkoviská a zároveň mesto chce vziať do správy pozemok, na ktorom 

je momentálne skládka zeme, ktorú sme žiadali odstrániť. Parkoviská pri železničnej stanici 

zostanú v správe developera. Zeleň medzi bytovými domami zostáva tiež v majetku 

developera. Mesto má záujem o doriešenie a prevzatie infraštruktúry do správy mesta.  

 

Príloha 7/13 Zámer predaja a prehodnotenie ceny pozemku 5088/2 – Kaufmann 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok na Šúrskej ulici, kde pri zameraní a vytvorení 

geometrického plánu mesto zistilo, že časť pozemku, ktorý užíva p. Kaufmann s manželkou je 



 

 

oplotený a je v majetku mesta. Mesto vyzvalo p. Kaufmanna a aj majiteľov susedných 

nehnuteľností na odkúpenie a vysporiadanie pozemkov. P. Kaufmann nesúhlasil s kúpnou 

cenou 50,- €/m2, ktorú nám zaplatili susedia. Mesto opätovne predkladá návrh na schválenie. 

P. Kaufmann predložil návrh na kúpnu cena 25,- €/m2. Pri neschválení odpredaja 

predkladáme na schválenie nájomnú zmluvu 0,20 €/m2.  

 

P. Gróf navrhuje stanoviť cenu na 25,- €/m2 z dôvodu osobitného zreteľa, pretože pozemok 

užíva minimálne 80 rokov. A aj pri každom inom návrhu podobného prípadu bude hlasovať 

za zníženie ceny.  

 

Príloha 7/14 Predaj časti pozemku parc. č. 4530/67 Mičko  

 

P. primátor informoval, že na predchádzajúcom rokovaní sa schválil zámer predaja pozemku. 

Ide v súvislosti v krátkom časovom rozsahu o vysporiadanie pozemkov v tejto oblasti. 

Pozemok sa nachádza pri hlavnej ceste, ide o rigol, ktorý bude musieť žiadateľ prekryť 

v prípade schválenia. Mesto navrhuje predať pozemok rovnako ako boli predané aj okolité 

pozemky.  

 

Príloha 7/15 Prenájom pozemkov – Pálffyho kaštieľ 

 

P. primátor uviedol, že na predchádzajúcom rokovaní bol schválený spôsob nakladania 

s pozemkami aj s jednotlivými podmienkami, ktoré mesto už uplatnilo v rámci povoľovacieho 

procesu.  

 

K bodu 8. – Rôzne 

 

Príloha 8/1 Komunitný plán sociálnych služieb  

 

P. primátor uviedol, že z dôvodu novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a pripomienky p. Júliusa Fila za neziskovú organizáciu Diakonia, ktorá prevádzkuje domov 

sociálnych služieb, dopĺňame komunitný plán sociálnych služieb. P. poslanec Filo a zároveň 

zástupca Diakonie nám vypracoval návrh na Komunitný plán sociálnych služieb pre mesto. 

Návrh sme poslali spoločnosti, ktorá nám plán tvorila predtým. Komunitný plán upravili 

a doplnili o aktuálnu terminológiu.  
 

Príloha 8/2 Schválenie obsadenie funkcie prísediaceho na Okresnom súde 

 

P. primátor uviedol, že na predchádzajúcom rokovaní bol vybraný kandidát na prísediaceho 

na súde, čo sme oznámili Okresnému súdu. Okresný súd zaslal osvedčenie o schválení 

prísediaceho na súde, ktoré by sme dnes mali schváliť.  

 

 

P. primátor informoval, že boli vydané Svätojurské ohlasy. Je vyhlásený konkurz na pracovné 

miesto pracovníka technického úseku. 

Taktiež informoval, že máme problém s nájdením dodávateľov napríklad na vybudovanie 

prechodovej chodby v základnej škole, s vybudovaním oplotenia na dolnom cintoríne 

a urnovej steny a s vybudovaním rozhľadne.  

Po deviatich mesiacoch sme konečne prešli kontrolou na verejné obstarávanie Dopravného 

prestupného terminálu. Zmluva sa podpisovala tento týždeň a už ide na poslednú kontrolu, či 

bolo všetko riadne podpísané. Veríme, že v najbližších dňoch bude stavba odovzdaná a v lete 

sa začne stavať.  



 

 

Slovak lines oznámil, že sa budú meniť cestovné poriadky, ktoré by mali byť zavedené od 

14.7.2018, ale ešte stále nie sú k dispozícii. Čo v praxi znamená, že Slovak lines nevie ako po 

danom termíne budú autobusy jazdiť. Mesto nesúhlasí s predbežným návrhom poriadkov.   

Poďakoval poslancom za dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva a zároveň ich pozval na 

Hubertové slávnosti, ktoré sa budú konať 1.9.2018.  

 

P. Gahér sa spýtal, že ako je na tom schválenie územného plánu? 

 

P. primátor odpovedal, že nám bolo zaslané stanovisko z Okresného úradu Bratislava odbor 

výstavby a bytovej politiky až po 262 dňoch napriek tomu, že lehota je stanovená na 30 dní. 

V stanovisku sa hovorí, že je všetko v súlade so stavebným zákonom a právnymi predpismi. 

Nebolo definované však s akými predpismi nie sme v súlade, preto sme podali oficiálnu 

sťažnosť na vedúceho Okresného úradu. Sťažnosť sme zaslali na vedomie na Ministerstvo 

vnútra a Úrad vlády. Oficiálne sme požiadali o odstránenie nedostatkov, aby sme mohli dať 

dopracovať zodpovednej osobe územný plán. Zodpovedná osoba sa vyjadrila, že sa nikdy 

nestretla s takýmto stanoviskom počas svojej praxe.  

 

Ukončenie rokovania:  19,10 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 26.6.2018 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania   

Číslo uznesenia 2018/4-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice 

Číslo uznesenia 2018/4-2 

MsZ  schvaľuje za overovateľov zápisnice – Marián Grančič, JUDr. Ján Gróf 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 

Číslo uznesenia 2018/4-3 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu - Ing. Peter Dočolomanský, Mgr. Andrea Hranická 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      



 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2018/4-4 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 4.2 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018   

Číslo uznesenia 2018/4-5 

MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur na II. polrok 2018. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 4.2 Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2018  

Číslo uznesenia 2018/4-6 

MsZ poveruje hlavného kontrolóra výkonom následnej finančnej kontroly na činnosti schválené 

v pláne.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 5.1 Komunálne voľby 2018  

Číslo uznesenia 2018/4-7 



 

 

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

obdobie 2018 – 2022 v počte 11 poslancov v 1 volebnom obvode. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 5.1 Komunálne voľby 2018  

Číslo uznesenia 2018/4-8 

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

obdobie 2018 – 2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 5.1 Komunálne voľby 2018  

Číslo uznesenia 2018/4-9 

MsZ berie na vedomie počet volebných okrskov 5. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu - altánky + akcia Sen noci Svätojurskej  

Číslo uznesenia 2018/4-10 



 

 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta – navýšenie výdavkovej časti bežného rozpočtu na nákup 

skladacích prístreškov. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu - altánky + akcia Sen noci Svätojurskej  

Číslo uznesenia 2018/4-11 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta – zmena názvu položky z Transfer NO na Víno a umenie na 

Transfer NO na Sen noci Svätojurskej a zároveň navýšenie výdavkovej časti bežného rozpočtu na 

dotáciu pre neziskové organizácie na túto akciu.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.2 Zmena rozpočtu - cesty   

Číslo uznesenia 2018/4-12 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta – presun finančných prostriedkov v rámci kapitálových 

výdavkov. 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh 

rozpočtu v € 

08.2.0 633004 7.1 41 Zariadenia- skladacie prístrešky +2.000,- 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh 

rozpočtu v € 

08.4.0 642 001 7.3 41 Transfer NO - Sen noci Svätojurskej +3.000,- 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh 

rozpočtu v € 

04.5.1 
717002 AE 

03 
11.2 46 Rekonštrukcia ul. Nová Pezinská -30.000,- 

04.5.1 717002 AE 11.2 46 Rekonštrukcia ul. Kozmonautov +10.000,- 



 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.3 Zmena rozpočtu - horáreň Biely kríž 

Číslo uznesenia 2018/4-13 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta – navýšenie a viazanie kapitálových výdavkov a navýšenie 

a viazanie príjmových finančných operácií. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.4 Zmena rozpočtu - geometrické plány   

Číslo uznesenia 2018/4-14 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta – navýšenie výdavkovej časti bežného rozpočtu na 

vyhotovenie geometrických plánov a navýšenie príjmovej časti rozpočtu na vyrovnanie výdavkov. 

 

06 

04.5.1 722003 11.2 46 Transfer združeniu Jurava  +11.000,- 

04.5.1 717002 11.2 46 
Rekonštrukcia ul. Na pažiti od 

Memorie po Pustý kostolík 
+ 9.000,- 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh 

rozpočtu v € 

 456 002  46 Prevod z ostatných fondov obce +120.000,- 

06.6.0 
723 001 AE 

05 
7.3 46 

Kapitálový transfer pre   I. Svätojurskú 

na Biely kríž 
+120.000,- 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh 

rozpočtu v € 

 111003  41 DzPFO – podielová daň +5.300,- 

06.2.0 
637005 AE 

02 
1.5 41 Náklady na geometrické plány +5.300,- 



 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 6.5 Zmena rozpočtu - viacúčelový komunálny stroj   

Číslo uznesenia 2018/4-15 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta – navýšenie a viazanie kapitálových výdavkov a navýšenie 

a viazanie príjmových . 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.1 Spôsob prenájmu pozemku v záhradkárskej osade „Pri štadióne“, Achberger 

Číslo uznesenia 2018/4-16 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemku vo vlastníctve Mesta Svätý Jur ako prípad hodný 

osobitného zreteľa časť parc. č. 4801/63 vo výmere 147,42 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, 

v k. ú. Svätý Jur, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Pezinku na katastrálnom odbore na LV 1968. 

Časť pozemku je identifikovaná GP č. 26/99 zo dňa 09.07.1999 a to: 

- diel č. 28 ako  pozemok parc. č. 4801/22 vo výmere 146 m²,  

- diel č. 8 ako pozemok parc. č. 4801/46 vo výmere 20 m² v podiele 1/14 (spoločná cesta ), t. j.  

1,42 m2 v k. ú. Svätý  Jur,  

t. j. výmera spolu 147,42 m2. 

Nájomné stanoviť vo výške 0,20 €/m2/rok v zmysle Uznesenia MsZ vo Svätom Jure č. 2018/2-23 zo 

dňa 20.03.2018, dobu nájmu na 5 rokov a účel využívania pozemku – záhrada. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ odkúpil od pôvodného užívateľa a nájomcu hodnotu plodín 

a stromov v danej záhradke. 

Termín platnosti uznesenia: 31. 10. 2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh 

rozpočtu v € 

 456002  46 Prevod z ostatných fondov obce      +60.000,- 

05.4.0 714004 12.1 46 Nákup viacúčelového komunálneho stroja      +60.000,- 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 7.2 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemkov parc. č. 7420, 7418 - Chorvátsky 

Grob  

Číslo uznesenia 2018/4-17 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemkov evidovaných v registri „C“ v  katastri  nehnuteľností 

Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur parc. č. 

7417/3, 6663/4, 7418/3, 7419/3, 7421/3, 7420/5, 7418/4, 7420/6 a 7418/7 spolu 2 048 m2, vo 

vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 8512 za účelom vybudovania ostrovčeka a cyklotrasy, a to na dobu 

určitú 5 rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Nájomné vo výške 20,- €/rok. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca tu vybuduje spomaľovací ostrovček pre verejnosť, ktorý 

pomôže zvýšiť bezpečnosť premávky na danej komunikácii. 

Termín platnosti uznesenia: 31. 10. 2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 7.2 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemkov parc. č. 7420, 7418 - Chorvátsky 

Grob  

Číslo uznesenia 2018/4-18 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov evidovaných v registri „C“ v katastri nehnuteľnosti Okresného 

úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur parc. č. 7417/3, 

6663/4, 7418/3, 7419/3, 7421/3, 7420/5, 7418/4, 7420/6 a 7418/7 spolu 2048 m2, vo vlastníctve Mesta 

Svätý Jur, č. LV 8512 za účelom vybudovania ostrovčeka pre chodcov a cyklotrasy, a to na dobu 5 

rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Nájomné vo výške 20,- €/rok. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca tu vybuduje spomaľovací ostrovček pre verejnosť, ktorý 

pomôže zvýšiť bezpečnosť premávky na danej komunikácii. 

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 



 

 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 7.2 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemkov parc. č. 7420, 7418 - Chorvátsky 

Grob  

Číslo uznesenia 2018/4-19 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľnosti 

Okresného súdu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako 

pozemok parc. č. 7563 vo výmere 634 m2, druh pozemku: ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta Svätý 

Jur, č. LV 8512 a pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľností Okresného úradu 

Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako pozemok parc. č. 7558 

vo výmere 450 m2, druh pozemku: ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 8512 za 

účelom vybudovania chodníka pre chodcov, a to na dobu určitú 5 rokov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

Nájomné vo výške 10,- €/rok.  
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca tu vybuduje chodník pre verejnosť, ktorý pomôže zvýšiť 

bezpečnosť premávky na danej komunikácii. 

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 7.2 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemkov parc. č. 7420, 7418 - Chorvátsky 

Grob  

Číslo uznesenia 2018/4-20 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľnosti Okresného 

súdu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako pozemok parc. č. 

7563 vo výmere 634 m2, druh pozemku: ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 8512 

a pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny 

odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako pozemok parc. č. 7558 vo výmere 450 m2, 

druh pozemku: ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 8512 za účelom vybudovania 

chodníka pre chodcov, a to na dobu určitú 5 rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Nájomné vo výške 10,- €/rok.  
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca tu vybuduje chodník pre verejnosť, ktorý pomôže zvýšiť 

bezpečnosť premávky na danej komunikácii. 

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2018  



 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 7.3 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemkov parc. č. 6339/1, 6266 - 

I.Svätojurská 

Číslo uznesenia 2018/4-21 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemku evidovaného v registri „E“ v katastri nehnuteľností  

Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako 

pozemok parc. č. 6339/1 vo výmere 117 900 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve 

Mesta Svätý Jur, č. LV 8053 a pozemku evidovaného v registri „E“ v katastri nehnuteľností 

Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako 

pozemok parc. č. 6266 vo výmere 19 832 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve 

Mesta Svätý Jur, č. LV 1968 za účelom vykonania obnovného manažmentu v trvalo trávnatých 

porastoch výrubom a odstraňovaním náletových drevín s následným mulčovaním a kosením pre I. 

Svätojurskú a. s., a to na dobu určitú 5 rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Nájomné vo výške 1,- €/rok.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca zabezpečí obnovu uvedených pozemkov 

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 7.3 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemkov parc. č. 6339/1, 6266 - 

I.Svätojurská 

Číslo uznesenia 2018/4-22 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku evidovaného v registri „E“ v katastri nehnuteľností Okresného 

úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako pozemok parc. č. 

6339/1 vo výmere 117 900 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, 

č. LV 8053 a pozemku evidovaného v registri „E“ v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, 

katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako pozemok parc. č. 6266 vo 

výmere 19 832 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 1968 

za účelom vykonania obnovného manažmentu v trvalo trávnatých porastoch výrubom 



 

 

a odstraňovaním náletových drevín s následným mulčovaním a kosením pre I. Svätojurskú a. s., a to 

na dobu určitú 5 rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Nájomné vo výške 1,- €/rok.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca zabezpečí obnovu uvedených pozemkov. 

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 7.4 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 435/6 v k. ú. Neštich - Dorociaková, Buran  

Číslo uznesenia 2018/4-23 

MsZ schvaľuje ukončenie Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 30.06.2011 medzi Martin Buran 

a mestom Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 7.4 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 435/6 v k. ú. Neštich - Dorociaková, Buran 

Číslo uznesenia 2018/4-24 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu časti pozemku evidovaný v registri „C“ v katastri nehnuteľností   

Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Neštich v lokalite 

Jozefkovo údolie ako pozemok parc. č. 435/6 vo výmere 790 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 1 uvedeného pozemku uzatvorením dvoch zmlúv 

o nájme pozemku, jednu s Ing. Dorociakovou, druhú s bratmi Buranovcami a to len na pozemok pod 

stavbou a na prístup ku stavbe, čo v prípade Ing. Dorociakovej predstavuje 100 m2 a bratov 

Buranových 102 m2 za nájomné vo výške 0,17 €/m2/rok na prístup ku chate a pod stavbou, ktorá sa na 

uvedenom pozemku nachádza 0,33 €/m2/rok, na dobu 5 rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Takto stanovené nájomné uhradia nájomcovia tri roky dozadu.   

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia sú vlastníkmi chaty stojacej na pozemku parc. č. 435/6 a 

časť pozemku parc. č. 435/6 tvorí prístup k tejto nehnuteľnosti.   

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 7.4 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 435/6 v k. ú. Neštich - Dorociaková, Buran 

Číslo uznesenia 2018/4-25 

MsZ schvaľuje v zmysle VZN mesta č.1/2015 – Zásady hospodárenia sa nakladania s majetkom 

mesta Svätý Jur §17 odst.8 odpustiť nedoplatok nájomcov /Dorociaková, Buran/ vo vzťahu k mestu  

vo výške 1.530 € z dôvodu, že zo všetkých okolností je zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. 

jej vymáhanie je trvalo neefektívne. 

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 7.5 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 435/33 v k. ú. Neštich - Bymová  

Číslo uznesenia 2018/4-26 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľností  

Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Neštich ako 

pozemok parc. č. 435/33 vo výmere 335 m2, druh pozemku: ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta 

Svätý Jur, č. LV 1, na rekreačný účel a to na dobu neurčitú formou priameho prenájmu.  

Nájomné odporúčame vo výške 0,166 €/m2/rok.   

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      



 

 

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 7.6 Spôsob prenájmu a prenájom pozemkov pre účel realizácie stavby diaľnice D4 

Bratislava, Ivanka sever - Rača   

Číslo uznesenia 2018/4-27 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu nasledovných pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

LV č.  Číslo parc.             Register KN  diel Výmera m2 Výška nájmu v €/m2/rok Druh pozemku 

8512 7362 C 1 468 4,957 lesný pozemok 

8512 7362 C 2 582 4,957 lesný pozemok 

8512 7362 C 4 151 4,957 lesný pozemok 

8512 7368/1 C 10 114 4,957 ostatná plocha   

Doba nájmu: jeden rok 

Výška nájomného: 4,957 €/m2/rok 

Účel: realizácia stavby diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača a jej súčasti. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Mlynské Nivy 45, 821 09 

Bratislava, IČO 35 919 001 má záujem prenajať pozemky za účelom stavby diaľnice D4 Bratislava, 

Ivanka sever – Rača a jej súčasti, ktorej realizácia je vo verejnom záujme. 

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 7.6 Spôsob prenájmu a prenájom pozemkov pre účel realizácie stavby diaľnice D4 

Bratislava, Ivanka sever - Rača   

Číslo uznesenia 2018/4-28 

MsZ schvaľuje prenájom nasledovných pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

LV č.  Číslo parc.             Register KN  diel Výmera m2 Výška nájmu v €/m2/rok Druh pozemku 

8512 7362 C 1 468 4,957 lesný pozemok 

8512 7362 C 2 582 4,957 lesný pozemok 

8512 7362 C 4 151 4,957 lesný pozemok 

8512 7368/1 C 10 114 4,957 ostatná plocha   

Doba nájmu: jeden rok 

Výška nájomného: 4,957 €/m2/rok 

Účel: realizácia stavby diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača a jej súčasti. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Mlynské Nivy 45, 821 09 

Bratislava, IČO 35 919 001 má záujem prenajať pozemky za účelom stavby diaľnice D4 Bratislava, 

Ivanka sever – Rača a jej súčasti, ktorej realizácia je vo verejnom záujme. 
Termín platnosti uznesenia: 31.10.2018  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



 

 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 7.7 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 4513/2 predaj Badinský s manž.  

Číslo uznesenia 2018/4-29 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj časti pozemku parc. č. 

4513/2 zastavané plochy o výmere do 219 m2 podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

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

susedných nehnuteľností pozemkov parc. č. 4513/35, 4513/36 a objektov na týchto pozemkoch súp. č. 

1870, 1881, pozemku 4513/106, za kúpnu cenu 43,69 Eur/m2 plus náklady spojené prevodom 

nehnuteľností. 

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, spoluvlastníka susedných nehnuteľností pozemkov parc. č. 4513/35, 

4513/36 a objektov na týchto pozemkoch súp. č. 1870, 1881, pozemku 4513/106. Pozemok bude 

využitý za účelom rozšírenia plochy pre podnikateľskú činnosť.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 7.8 Odkúpenie časti pozemku CKN p. č. 4556/2 Kobera   

Číslo uznesenia 2018/4-30 

MsZ schvaľuje odkúpenie novovytvoreného pozemku v k. ú. Svätý Jur  parc. č.  4556/29 o výmere 

78m2  ostatná plocha odčleneného GP 3/2018 z pozemku evidovaného v CKN ako parc. č. 4556/2 

(LV7550) k. ú. Svätý Jur za kúpnu cenu 1,- Eur za 78 m2. 

Zdôvodnenie: Ide o pozemok susediaci s pozemkami vo vlastníctve mesta Svätý Jur, na ktorých sa 

nachádza jestvujúci odvodňovací rigol. Na predmetnom pozemku sa nachádza časť jestvujúceho 

odvodňovacieho rigola.   

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 



 

 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 31 

Číslo bodu: 7.9 Zmena druhu časti pozemku EKN p. č. 4556/2  Kobera 

Číslo uznesenia 2018/4-31 

MsZ schvaľuje začatie prác smerujúcich ku zmene druhu časti pozemku EKN parc. č. 4556/2 trvalé 

trávnaté plochy, (časť CKN parc. č. 4556/4 vodné plochy), identifikovanú GP 3/2018 ako 

novovytvorený pozemok parc. č. 4556/27 o výmere 384 m2 na ostatnú plochu.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 32 

Číslo bodu: 7.10 Spôsob nakladania s pozemkom p. č. 434/22 a 434/24 - predaj - Kriššák  

Číslo uznesenia 2018/4-32 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku parc. č. 

434/22     zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, časti pozemku parc. č. 434/24 zastavané 

plochy o výmere  do 95 m2 podľa § 9a odst. 8 písm. e/zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie vecného bremena 

umiestnenia žumpy na časti pozemku parc. č. 434/24 a prístupu ku žumpe za účelom jej prevádzky, 

údržby a opráv a to pre kupujúceho ako povinného z vecného bremena za cenu 50,- Eur/m2 pozemku.  

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, spoluvlastníka susedných pozemkov parc. č. 434/21, 434/23 v k. ú. 

Svätý Jur s pozemkami parc. č. 434/24, 434/22. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 6 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Proti: 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

   Zdržali sa: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická   

 

Číslo hlasovania: 33 

Číslo bodu: 7.10 Spôsob nakladania s pozemkom p. č. 434/22 a 434/24 - predaj - Kriššák  

Číslo uznesenia 2018/4-33 



 

 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Svätý Jur parc. č. 434/22 o výmere 37 m2 a časť parc. č. 434/24 zastavané plochy a     

nádvoria o výmere 95 m2, zastavané plochy a nádvoria, a to priamym prenájmom pre vlastníkov 

susedných nehnuteľností na dobu 5 rokov. Účel užívania pozemku musí byť v súlade s druhom 

pozemku uvedenom v katastri nehnuteľností. Nájomné vo výške 0,20 €/m2/rok.   

Podmienky:  

- Nájom nehnuteľnosti bude ukončený ak pozemok bude potrebný pre využitie mestom Svätý 

Jur. 

- Umiestnenie žumpy, prístupu ku žumpe za účelom jej prevádzky, údržby a opráv.   

Zdôvodnenie: Budúci nájomca je spoluvlastníkom susedných pozemkov parc. č. 434/21, 434/23 s 

pozemkami parc. č. 434/24, 434/22 v k. ú. Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 34 

Číslo bodu: 7.11 Spôsob nakladania s pozemkom p. č. 4716/7, zámena pozemkov č. 4716/8 a 

4716/7 - Láska 

Číslo uznesenia 2018/4-34 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zámer odkúpenia časti pozemku parcela registra EKN 4716/8 v k. ú. Svätý Jur o 

výmere do 46 m2 za kúpnu cenu 2,33 Eur/m2 pozemku.  

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur majetkovoprávne vysporiada pozemok pod chodníkom na časti Ulice 

Krajinská cesta.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf 

Mgr. Andrea Hranická       

   Proti: 

 Marián Fraňo       

   Zdržali sa: 

 Marián Grančič Ing. Bohumil Pajer     

 

Číslo hlasovania: 35 

Číslo bodu: 7.11 Spôsob nakladania s pozemkom p. č. 4716/7, zámena pozemkov č. 4716/8 a 



 

 

4716/7 - Láska 

Číslo uznesenia 2018/4-35 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj časti novovytvoreného     

pozemku o výmere do 37 m2 oddeleného geometrickým plánom z pozemku evidovaného ako parc. č. 

4716/7 zastavané plochy a nádvoria (EKN) podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

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

nehnuteľnosti rodinného domu  súp. č. 413 na Ul. Krajinská cesta 10 Svätý Jur na pozemku parc. č. 

4728/2 za kúpnu cenu za kúpnu cenu 50,- Eur/m2 ale minimálne vo výške znaleckého posudku plus 

náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok 

susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa (nadobúdateľa) a z dôvodu vytvorenia odstavnej 

plochy pre motorové vozidlo (parkovanie).   

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

 

Číslo hlasovania: 36 

Číslo bodu: 7.12 Prevod vlastníctva pozemkov a technickej infraštruktúry do vlastníctva mesta 

od JOP  

Číslo uznesenia 2018/4-36 

MsZ schvaľuje zámer majetkovo-právneho vysporiadania technickej infraštruktúry v lokalite 

Kačačnice budovanej na verejných priestranstvách (vozovka, parkoviská, autobusová zástavka a iné)     

za kúpnu cenu 1,- Euro za celý predmet prevodu. 

Podmienky: Rozsah bude odsúhlasený ÚSČ podľa potrieb Mesta a v súlade s platnými predpismi.  

Technická infraštruktúra nesmie vykazovať vady a nedorobky. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

 

Číslo hlasovania: 37 

Číslo bodu: 7.12 Prevod vlastníctva pozemkov a technickej infraštruktúry do vlastníctva mesta 

od JOP  

Číslo uznesenia 2018/4-37 

MsZ schvaľuje zámer odkúpenia pozemkov pod technickou infraštruktúrou v lokalite Kačačnice 

pod komunikáciami, priľahlými verejnými parkoviskami a iné podľa potrieb Mesta za kúpnu cenu 1,- 

Euro za celý predmet prevodu. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 



 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

 

Číslo hlasovania: 38 

Číslo bodu: 7.12 Prevod vlastníctva pozemkov a technickej infraštruktúry do vlastníctva mesta 

od JOP  

Číslo uznesenia 2018/4-38 

MsZ poveruje primátora mesta podpísať Zmluvu o  budúcej kúpnej zmluve na pozemky vo 

vlastníctve JOP s.r.o. v lokalite Kačačnice pri zachovaní kúpnej ceny 1,- Euro za celý predmet zmluvy 

a o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry pri zachovaní kúpnej ceny 1,- Euro za celý predmet  

prevodu infraštruktúry.   

Podmienky: Predmet zmluvy bude odsúhlasený ÚSČ a podľa potrieb mesta. 

Termín platnosti uznesenia: do 30.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

 

Číslo hlasovania: 39 

Číslo bodu: 7.13 Zámer predaja a prehodnotenie ceny pozemku 5088/2 - Kaufmann  

Číslo uznesenia 2018/4-39 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zníženie kúpnej ceny z 50,- €/m2 na 25,- €/m2.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 3 

Proti: 2 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo     

   Zdržali sa: 

Mgr. Monika Číková Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič Mgr. Michal Zeliska 



 

 

 

Číslo hlasovania: 40 

Číslo bodu: 7.13 Zámer predaja a prehodnotenie ceny pozemku 5088/2 - Kaufmann  

Číslo uznesenia 2018/4-40 

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

Jur  parc. č. 5088/2 o výmere 66 m2 zastavané plochy a nádvoria (LV 8053) podľa § 9a odst. 8 písm. 

e/zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre užívateľov predmetného pozemku za kúpnu cenu 50,- Eur/m2 plus náklady 

spojené prevodom nehnuteľností.     

Zdôvodnenie: Ide o priľahlú plochu, ktorá svojou polohou a využitím je priamo určená na výkon  

vlastníckych práv ku stavbe rodinného domu súp. č. 970 a tvorí jeden ucelený pozemok rodinný dom s 

dvorom, vinicou. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 1 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

 Marián Grančič Mgr. Michal Zeliska     

   Proti: 

Ing. Bohumil Pajer       

   Zdržali sa: 

Mgr. Andrea Hranická       

 

Číslo hlasovania: 41 

Číslo bodu: 7.14 Predaj časti pozemku p. č. 4530/67 - Mičko  

Číslo uznesenia 2018/4-41 

MsZ schvaľuje predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4530/67 vodné plochy  

LV 1968 o výmere 365 m2 oddelený geometrickým plánom č. 18/2018 z pozemku parc. č. 4530/67 

overeným 08.03.2018 z pozemku vedenom v CKN ako parc. č. 4530/67 (LV 1968), postupom podľa 

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

dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie vecného bremena pre povinného z vecného bremena 

(kupujúceho) a to strpieť umiestnenie vodného toku (melioračný kanál) na pozemku parc. č. 4530/67 v 

k. ú. Svätý Jur, zachovať jeho prietočnosť, udržiavať tento kanál, opravovať v rozsahu potrebnom pre 

jeho prevádzkovanie bez nároku na náhradu vynaložených finančných prostriedkov na tieto činnosti 

a to pre kupujúceho Vladimír Mičko a manželka Jana Mičková bytom Svätý Jur ako povinného 

z vecného bremena za kúpnu cenu 25,- Eur plus náklady spojené prevodom nehnuteľností. 

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, spoluvlastníka pozemku parc. č. 4530/16 a parc. č. 4530/15 susediacej 

s pozemkom parc. č 4530/67. Na časti pozemku parc. č. 4530/67 sa nachádza časť stavby predajne 

dreva a kameňa  súp. č. 1639 v spoluvlastníctve žiadateľa. Pozemok bude využitý za účelom  

rozšírenia plochy  pre podnikateľskú činnosť.  

Podmienky:  

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

zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

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

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

  Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 42 

Číslo bodu: 7.15 Prenájom pozemkov - Pálffyho kaštieľ   

Číslo uznesenia 2018/4-42 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Svätý Jur a to parc. č. 434/15, 468/1, 

2709, 2708 - EKN a parc .č. 2707/35, 2698/4, 2698/6, 2706/32, 23/6, 468/8 - CKN v k. ú. Svätý Jur 

mimo časti pozemku parc. č. 468/1 (EKN), na ktorom má byť umiestnený sklad chladených odpadov 

(SO - C10) podľa § 9a odst. 9 písm. c/zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre investora stavby „Obnova  Pálffyovského 

kaštieľa“ spoločnosť Pálffyovský kaštieľ, s.r.o. Svätý Jur IČO 46 818 481 za sumu 1,- Eur za celý 

predmet nájmu  za nasledovných podmienok:  

- na časti pozemku parc. č. 468/1 (EKN) nebude umiestnený sklad chladených odpadov (SO 

C10). Tento bude umiestnený priamo v rámci objektu alebo vo dvorovej časti areálu a to na 

pozemkoch vo vlastníctve majiteľa objektu s dôrazom na protihlukové opatrenia,  

- parkoviská plánované umiestniť na pozemkoch mesta parc. č. 468/1, 2708, 23/6 budú  

zadefinované ako verejné parkoviská, bez nároku investora na refundáciu vložených finančných 

nákladov na ich realizáciu a bez nároku investora na odkúpenie pozemkov pod stavbou 

parkovísk a za podmienky následného odovzdanie stavby parkovísk do majetku mesta, 

- uzatvorenie nájomného vzťahu na pozemky parc. č. 434/15, 468/1, 2709, 2708 - EKN a parc. č.  

2707/35, 2698/4, 2698/6, 2706/32, 23/6, 468/8 - CKN v k. ú. Svätý Jur mimo časti pozemku 

parc. č. 468/1 (EKN), na ktorom má byť umiestnený sklad chladených odpadov (SO - C10) 

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

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre investora stavby „Obnova Pálffyovského 

kaštieľa“ spoločnosť  Pálffyovský kaštieľ, s.r.o.  Svätý Jur IČO 46 818 481 za sumu 1,- Eur za 

celý predmet nájmu  za nasledovných podmienok, 

- náklady spojené s výstavbou všetkých stavebných objektov, opatreniami, uvedením stavby do 

prevádzky, prevádzkovaním a splnením podmienok Mesta Svätý Jur a Cestného správneho 

orgánu uhradí žiadateľ, stavebník na vlastné náklady a bez nárokov na vlastníka pozemkov 

Mesto Svätý Jur na refundáciu finančných  prostriedkov s tým spojených. Náklady spojené 

s uvedením miestnej komunikácie Družstevná do prevádzky, po zrealizovaní a úprave 

technickej infraštruktúry, nových vjazdov a výjazdov musí spĺňať parametre bezpečnej 

prevádzky a údržby bez nárokov na refundáciu finančných prostriedkov s tým spojených. 

Termín platnosti uznesenia: do šiestich mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia                                                     

o užívaní stavby „Obnova Pálffyovského kaštieľa“. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  



 

 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 43 

Číslo bodu: 8.1 Komunitný plán sociálnych služieb  

Číslo uznesenia 2018/4-43 

MsZ schvaľuje aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb na programovacie obdobie 

2017 – 2021. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 44 

Číslo bodu: 8.2 Schválenie obsadenia funkcie prísediaceho na Okresnom súde   

Číslo uznesenia 2018/4-44 

MsZ schvaľuje do funkcie prísediaceho na Okresnom súde v Pezinku pani Darinu Rausovú, 

bytom Pri štadióne 26, Svätý Jur. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

   Nehlasovali: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


