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Z á p i s n i c a  č. 4 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 27.6.2017 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Záverečný účet mesta za rok 2016 

6. Zmena 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 17,10 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. primátor doplnil bod 6.6 Rekonštrukcia parku Dukelská - navýšenie kapitálového výdavku. 

 

Schválenie predloženého programu rokovania:   9:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: MUDr. Štefan Horváth 

Prof. ThDr. Július Filo  9:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

    Ing. Peter Dočolomanský  9:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

Bez pripomienok.  

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. primátor uviedol, že hlavný kontrolór sa ospravedlnil z rokovania a na prípadné otázky sa 

pokúsi zodpovedať sám. Prípadne bude odpovedané písomne hlavným kontrolórom.  

 

K bodu 5. – Záverečný účet mesta za rok 2016 

 



 

 

Príloha 5/1 Záverečný účet 

 

P. primátor informoval, že spolu s rozpočtom mesta je záverečný účet jeden z najdôležitejších 

dokumentov, ktoré mestské zastupiteľstvo prijíma, pretože hovorí o tom ako sme uplynulý 

rok hospodárili a narábali so zverenými, získanými financiami do rozpočtu. Hovorí jasne 

o rozpočte ako sme premietli prognózu do reality. Záverečný účet je potrebné prijať do konca 

júna nasledujúceho roku, čo spĺňame. Záverečný účet bol riadne zverejnený v mieste 

obvyklom v zmysle zákona. Mesto Svätý Jur hospodárilo s bežnými príjmami na úrovni cca 

3,9 mil. €, z ktorých treba poznamenať, že cca 440 tisíc € bolo vyplatenie náhrad za 

neobrábanie lesných pozemkov, takže mesto hospodárilo z 3,5 mil. € v bežných príjmoch. 

V bežných výdavkoch sme dosiahli hranicu cca 2,9 mil. €. Rozdiel bežného rozpočtu je cca 

580 tisíc €, čo tvorí 17 % bežných príjmov. Rozpočet sme nadstavili o niečo lepšie ako 

minulý rok. Nebolo to len spôsobené optimalizáciou výdavkov, ale aj zlepšením výberom 

daní a rôznych iných poplatkov. Máme však rezervu pri pokutách. Aktívnejšie chceme riešiť 

čierne stavby, čo v konečnom dôsledku by malo mať vplyv na zlepšenie rozpočtu. 

Ďalej sú dôležité investície, ktoré sme v roku 2016 vykonali, čo je na úrovni 580 tisíc €. 

Mesto sa rozvíja. To, čo sme vyprodukovali v bežnom rozpočte, sme zároveň aj mestu vrátili 

v investíciách. Osobne je s hospodárením mesta spokojný, aj keď je stále čo zlepšovať.  

 

K bodu 6. – Zmena rozpočtu mesta 

 

Príloha 6/1 Zmena rozpočtu mesta - rekonštrukcia ul. Partizánska 

 

P. primátor uviedol, že mesto tvorí rozpočet na nasledujúci rok od septembra a v decembri je 

pripravený na schválenie. V ostatnom roku sa pripravoval rozpočet, kde sme vyberali z dvoch 

možností opravy ulíc, a to Partizánska alebo Felcánova. V rozpočte bolo schválených 80 tisíc 

€. Na stretnutí poslancov s primátorom sa rozhodlo pre opravu ulice Partizánska, ktorá je 

dlhšia a komplikovanejšia ulica ako Štúrova, ktorú sme opravili v roku 2016. Mesto sa 

pripravilo veľmi dobre na rekonštrukciu. Po geologickom prieskume sa vypracoval projekt až 

na úrovni realizácie, aby sme sa vyhli čo najviac problémom pri realizácii ulice. Po 

geologickom prieskume sme zistili, že ulica nemá urobený podklad. Ak ju chceme urobiť tak, 

aby sa nám po pár rokoch opätovne neprepadávala, tak ho musíme spraviť. Po projekte boli 

oslovení všetci správcovia sietí, kde minimálne SPP sa zapojí do realizácie a obnoví svoju 

sieť. BVS má vodu urobenú. Kolízny bod budeme mať pri štvorbytovke, kde je cesta 

podmývaná. Snažíme sa naň pripraviť čo najlepšie. Stavba bude náročná a ulica bude určite 

istú dobu aj uzatvorená. Suma na opravu nám vyšla zatiaľ na 300 tisíc €, ale predpokladáme, 

že sa zníži. Po ukončení prác bude vydaná stavebná uzávera na ulicu. Finančná komisia 

odporúča schválenie rozpočtu ako aj mestská rada, ale stavebná komisia neodporúča 

schválenie. 

 

P. Gahér uviedol, že na stavebnej komisii nehlasovali za zmenu rozpočtu, pretože neboli 

dostatočne informovaní. Keď sa vyjasnilo, že o čo ide, prekvapil nás nárast o 220 tisíc €. Po 

vysvetlení sa prikláňa k schváleniu, ale bude to dosť drahé.  

 

P. Dočolomanský vysvetlil, že na stavebnej komisii boli šokovaní z nárastu ceny. Bolo to 

možno aj preto, že sme sa rozhodli vyčísliť cenu rekonštrukcie ulice Partizánska podľa inej 

ulice, ktorá žiaľ nekorešpondovala. Skutkový stav nám ukázal geologický prieskum 

a napokon ako sa bude opravovať samotná ulica. Všetky tieto prvky, ktoré sa preberali na 

stavebnej komisii v búrlivej diskusii, nakoniec vyústili, aby sa vo Svätom Jure vyčíslili 

najfrekventovanejšie ulice, ktoré sú v najhoršom stave. Mohla by sa vytvoriť tabuľka 



 

 

pasportizácie ulíc, kde sa vyznačí v akom sú stave. Neskôr by sme sa mohli ľahšie vedieť 

vyjadriť k výberu opráv. Súhlasí s opravou danej ulice, pretože ako povedal aj p. Gahér, je vo 

veľmi zlom stave. Do budúcna by poprosil, aby daný úsek na mestskom úrade pripravil 

pasportizáciu ulíc a ich zdravotného stavu. 

 

P. primátor doplnil, že disponujeme projektom na Pezinské záhumenice, keď si prepočítame 

na podmienky, tak cena bude veľmi podobná. Pezinské záhumenice sú kratšie, majú 

jednoduchý odvoz odpadu, takže je to cenovo na podobnej úrovni. Cena zaskočila výškou, ale 

či to budeme robiť za rok alebo za dva, tak sa výrazne nezmení. Vieme urobiť zdravotný stav 

ulíc, ale nevieme urobiť geologický prieskum každej ulice. Bolo by to veľmi finančne 

náročné, na každej ulici by nám zostali napríklad tri jamy, tým pádom by sme rozkopali celý 

Jur. Vieme však urobiť využiteľnosť ulíc, čo sa pri parkovaní už robilo.   

 

P. Gróf uviedol, že je rád, že to prišlo do štádia rozhodovania schválenia zámeru. Partizánska 

ulica je veľká, dlhá - má 430 m. Technický stav potvrdil prieskum, že je potrebné spraviť 0,5 

m podložia. Ešte by bol rád, aby sa nezabudlo na jamu pri p. Pecharovi, ktorá má 1 x 1 m. 

Jama je zakrytá drevenou paletou, ktorú tam umiestnili chlapi z vedľajšej prevádzky. Je to 

veľmi nebezpečná jama pre chodcov, šoférov.  

 

P. primátor odpovedal, že mesto nemá problém jamu opraviť, ale nie je na mestskom 

pozemku. Majiteľa sme riadne upozornili na hrozbu, že sa môže niečo stať. Vieme to opraviť, 

ale bolo by to v rozpore so zákonom o majetku obcí, pretože by sme investovali do cudzieho 

majetku.  

 

Príloha 6/2 Zmena rozpočtu mesta - revitalizácia námestia 

 

P. primátor informoval, že na námestie máme momentálne schválených 120 tisíc €, čo by 

malo pokryť rekonštrukciu fontány a nákup mobiliáru, ktorý sa vyberá. Pri rekonštrukcii 

námestia sme vychádzali z toho, že keď budeme mať námestie rozkopané, bolo by dobré 

doriešiť rozbitú dlažbu dojazdových plôch. Je viacero alternatív riešenia. Prvá je samozrejme 

najdrahšia, ktorá to vyrieši. Ďalšie alternatívy to opravia, ale keď to budeme opravovať, 

zrejme to nebude natoľko trvácne. Problém dojazdovej plochy je v tom, že nemá urobené 

podložie a zároveň vrchná časť dlažby je len dva centimetre, čiže nie je pojazdná. 

Navrhujeme, aby sa pri jednej práci urobilo všetko. Bol by nerád, aby sa námestie 

rozkopávalo na viackrát. Časom by chcel dospieť do takého štádia, že by sa na víkendy 

zatváralo námestie od kruhového objazdu po dolnú kasáreň. Technicky je to možné. 

Napríklad v nedeľu by mohli byť rodičia spokojnejší, že by deti behali bez problémov po 

námestí.  

 

P. Dočolomanský reagoval na stanovisko stavebnej komisie, pretože v jednom stanovisku 

navrhovali rekonštrukciu námestia na dve etapy, aby sa dvakrát rozkopávala časť námestia pri 

fontáne a potom uličná zóna. Avšak odôvodnenie primátora je logické urobiť všetko naraz pri 

jednom rozkopaní. Investovaniu prostriedkov na dojazdovú plochu sme neodsúhlasili, pretože 

na komisii bola predložená len jedna alternatíva. Po diskusiách a vyjasnení, aby sa to urobilo 

raz a poriadne, ale možno drahšie, sa komisia rozhodla, že súhlasí s predloženým materiálom. 

 

P. Pajera prekvapila cena fontány, ktorá bude stáť cca 96 tisíc €. Za tieto peniaze by sme 

vedeli napríklad opraviť dve cesty. 

 



 

 

P. primátor reagoval, že námestie je pamiatková rezervácia a malo by byť výkladnou skriňou 

celého mesta. Avšak nespochybňuje, že fontána je drahá. Konečnú cenu budeme vidieť až po 

vysúťažení. 

 

P. Dočolomanský doplnil, že nová fontána bude mať väčšiu plochu a bude omnoho 

rozsiahlejšia, ale nebude to žiaden uzavretý kruh. V konečnom dôsledku bude možno stáť 

menej na metre štvorcové po prepočte ako terajšia. 

 

P. Gróf si myslí, že by námestie malo byť, ako povedal primátor, pýchou mesta. Ak sa 

námestie podarí zrevitalizovať, tak navrhuje, aby sa urobilo niečo aj s autami napríklad pri 

dolnej kasárni, kde stoja v dvoch radoch. Na víkend zavrieť námestie je dobrý nápad.  

 

Príloha 6/3 Zmena rozpočtu mesta - Zdravotné stredisko zateplenie 

 

P. primátor informoval, že pri zateplení zdravotného strediska sme vychádzali čisto zo 

zateplenia, kde bola navrhnutá suma 40 tisíc €. Pri spracovaní projektovej dokumentácie sa 

nám zdalo múdre vyriešiť zdravotné stredisko, čo sa týka z vonku am blok a vyriešiť statický 

problém, ktorý je na strane od rodinného domu p. Kriššáka. Zároveň vymeniť sklobetón, 

ktorý je v bytovej časti zdravotného strediska. Zatepliť medziposchodie od pivnice na prvé 

nadzemné podlažie. Je spracovaná projektová dokumentácia s výkazom a výmerom, kde sme 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní absolvovali výber dodávateľa. Sumy sa pohybovali 

okolo 49 tisíc € po takmer 70 tisíc €. Súťaž sme zatiaľ uzatvorili bez vyhodnotenia a ak 

chceme urobiť zdravotné stredisko ako má byť, potrebujeme navýšiť rozpočet o 15 tisíc €. 

Komisie a mestská rada súhlasia s navýšením rozpočtu. 

 

P. Gróf sa spýtal, či budeme zatepľovať všetko? Budeme sa zaoberať aj prehodnotením 

nájomného za byty? 

 

P. primátor odpovedal, že sa bude zatepľovať celé stredisko. Počkajme na vyúčtovacie 

faktúry, aby sme vedeli, či bude reálna úspora. Jedna úspešná úspora bola pri oprave kúrenia, 

kde prišlo aj následne k zvýšeniu nájomného. V súčasnosti tam neplatia nízke nájomné, 

blížime sa k trhovému nájomnému ako má poliklinika v Pezinku. 

 

Príloha 6/4 Zmena rozpočtu mesta - bežné výdavky a kapitálové výdavky 

 

P. primátor uviedol, že mesto sa nielenže venuje aj realizácii projektov aj ich príprave do 

ďalšieho obdobia, ale aj plánuje napríklad pripraviť projekt na ulicu Nová Pezinská, ktorý 

mesto už začalo spracovávať. Mesto by potrebovalo navýšiť rezervu o 5 000,- € pre prípad ak 

by sme niečo potrebovali pokryť a neboli zbytočne spomalení finančnými zdrojmi. Reálne je 

možné, že rozbehnuté projekty sa dokončia a ani nebudeme potrebovať rezervu. 

Pri bežných výdavkoch, tak mesto vstúpilo do viacerých organizácií ako je OOCR, Dom 

Centrope a Združenie malokarpatského regiónu a z tohto dôvodu potrebujeme navýšiť 

finančné zdroje na členské príspevky. Naše spolky získali najviac finančných prostriedkov 

z Bratislavského kraja (OOCR). S Domom Centrope máme rozpracovaný projekt rozhľadne 

a vinohradníckeho náučného chodníka, ktorý sa bude v septembri podávať. Naoko vyzerá 

5 500,- € veľa, ale už teraz nám prinieslo zisk cca 20 tisíc €.  

 

P. Gahér sa spýtal, či rozhľadňa bude v skanzene? 

 

P. primátor odpovedal, že áno v skanzene. 



 

 

Príloha 6/5 Zmena rozpočtu mesta - tlač knihy   

 

P. primátor informoval, že sme sa rozhodli vytvoriť knihu Svätý Jur na starých pohľadniciach, 

ktorú p. Nosáľ pripravil a mesto ju po dohode s ním dalo vytlačiť. Hľadali sme alternatívne 

zdroje, kde musí primátor poďakovať primátorovi mesta Pezinok p. Solgovi, keď ako 

poslanec BSK sa vzdal peňazí na ich knihu, ktorú plánujú vydať v prospech mesta Svätý Jur. 

Vďaka tomu sme získali dotáciu z BSK v sume 4 000,- €. Dali sme vytlačiť 2 000 výtlačkov  

kníh, čo bolo finančne výhodnejšie. Cena knihy je stanovená na 10,- €. 

 

Príloha 6/6 Zmena rozpočtu mesta - park Dukelská 

 

P. primátor informoval, že ráno bol doručený výkaz výmer na ulicu Dukelská a časť parku 

Dukelská. Keďže sa schválila oprava ulice Partizánska, ulica Dukelská od Partizánskej po 

Mierovú bude mať nový asfalt, bude vyvýšená a bude to obytná zóna. Nájazdy do ulice budú 

ohraničené retardérmi. Vznikne viac parkovacích miest, vymenia sa chodníky, špeciálna 

dlažba bude pri pomníku, ktorý prejde jednoduchou úpravou, čo je vybrúsenie a natretie. 

Vznikne malé námestíčko na druhej strane od ubytovne. Pôvodne sme mali určených na tento 

projekt 70 tisíc €. Problém nastal pri fakturácii trhových miest, čo sa ukrojilo zo 70 tisíc €. 

Preto potrebujeme navýšenie a rekonštrukcia bude drahá. Možno sa dostaneme na pôvodnú 

sumu projektu 110 tisíc €, ktorý ale neuvažoval s vytvorením parkovacích miest a úpravou 

cesty rátal iba s opravou chodníkov a zelene. Veľa vecí budeme robiť s pomocou našich 

pracovníkov. 

 

P. Gahér je rád, že naše druhé námestie bude vyzerať, tak ako má. Dúfa, že to bude 

k spokojnosti všetkých, aj pre turistov zo stanice to nebude dáky škaredý bod. 

 

K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 7/1 Určenie spôsobu prenájmu pozemku parc. č. 6339/27 Balog   

 

P. primátor uviedol, že sa jedná o lokalitu Panónsky háj, ktorá sa nachádza v Šúri. Prichádza 

tu k zmene majiteľa chaty a pozemku, kde bola odpredaná. K tomu, aby sa pozemky 

vysporiadali, je potrebné schváliť prenájom pozemkov pod záhradou.  

 

Príloha 7/2 Zámer odpredaja pozemku parc. č. 4513/34 Svätojurská spoločnosť s.r.o. 

(bývalé PD) 

 

P. primátor informoval, že prevzatím areálu poľnohospodárskeho družstva do správy 

a prostredníctvom I. Svätojurskej a.s. vykonávame aj činnosti, ktoré vedú nielen 

k podnikaniu, ale aj k lepšiemu technickému vybaveniu našich občanov. Konkrétne tam 

parkuje množstvo dodávok a zopár firiem je tam v prenájme. Takisto potrebujeme 

vysporiadať pozemky pod objektmi. Jeden z objektov je v zadnej časti poľnohospodárskeho 

družstva, ktorý má v majetku Svätojurská spoločnosť s.r.o. Prekladaná cena je navrhnutá 

posudkom. 

 

Príloha 7/3 Prijatie daru časti pozemkov parc. č. 615/40, 616/6, 616/5 Danišová 

 

P. primátor informoval, že máme kompletnú projektovú dokumentáciu na Pezinské 

záhumenice aj s aktuálnym zameraním záberu pozemkov. Preto je potrebné upraviť 

uznesenia, ktoré sú už platné a hovoria o vysporiadaní pozemkov. Budeme to schvaľovať 



 

 

teraz v troch bodoch po sebe. Pri schvaľovaní budeme najskôr rušiť uznesenie, ktoré 

nekorešponduje so skutkovým stavom a následne prijmeme nové uznesenie.  

 

Príloha 7/4 Odkúpenie časti pozemkov parc. č. 626/4, 630/3 Čorňák 

 

P. primátor uviedol, že je to veľmi podobný prípad, akurát p. Čorňáka vysporiadavame za 

cenu znaleckého posudku 2,33 €/m2. Tiež sa jedná o pozemky pod budúcou komunikáciou 

pod Pezinskými záhumenicami. 

 

Príloha 7/5 Odkúpenie časti pozemkov parc. č. 612/8, 612/7 Blaha 

 

P. primátor uviedol, že je to veľmi identická situácia ako oba predošlé body, opäť sa jedná 

o pozemky pod budúcou komunikáciou Pezinské záhumenice.   

 

K bodu 8. – Rôzne 

 

Príloha 8/1 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017   

 

P. primátor zopakoval, že hlavný kontrolór je ospravedlnený zo zasadnutia. Plán kontrolnej 

činnosti na druhý polrok 2017 ste dostali v materiáloch. 

 

Príloha 8/2 Informácia o zrušení VOS - bývalé stavebniny 

 

P. primátor informoval, že mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemkov 

pod bývalými stavebninami a prislúchajúceho pozemku. Keďže sme dospeli do stavu, že 

víťaz odmietol uzatvoriť nájomnú zmluvu, tak mesto neoslovilo druhého v poradí, ale súťaž 

zrušilo. Momentálna situácia je v rozhodnutí vyhlásenia novej súťaže alebo vyhovieme jednej 

doručenej ponuke. Konkrétne p. Vašíka so spoločnosti Rock build. Mesto je pripravené na 

obe varianty, či vypísať novú súťaž alebo podpísať zmluvu so spoločnosťou Rock build do 

konca roka 2017, čiže na dobu určitú. Cena nájmu by bola stanovená minimálne na 6 ,- 

€/m2/rok ako platí susedný prenajímateľ p. Pechar ml. 

 

P. Vašík uviedol, že p. primátor už povedal všetko. Naďalej majú o pozemok záujem so 

sumou, ktorá bola navrhnutá. Priestory by sa prednostne využívali na skladovanie výrobkov. 

Zatiaľ neplánujú úpravy pozemku, keďže by sa jednalo o nájom do konca roka. Po tomto 

období by sa opäť zapojili do schvaľovania ďalšieho prenájmu pozemku, ak by to bolo 

výhodné. Momentálne navrhuje nájom od 1.8.2017. 

 

P. primátor doplnil, že bol oslovený aj ďalšími dvoma uchádzačmi, či sa bude na priestor 

opätovne vyhlasovať obchodná verejná súťaž. 

 

P. Grančič si myslí, že výmera pozemku je veľmi veľká, a preto by stálo za úvahu pozemok 

rozdeliť na dve časti. Týmto by sme vedeli uplatniť viac podnikateľských zámerov.  

 

P. primátor spresnil, že sa jedná iba o pozemok pod bývalými stavebninami. Žiadateľ prejavil 

záujem iba o oplotenú časť.  

 

P. Horváth uviedol, že pôvodne sme chceli prenajať pozemok aj s trávnatými plochami, čo sa 

momentálne v návrhu Rock build nenachádza. Majú záujem len o spevnené plochy? 

 



 

 

P. primátor odpovedal, že majú záujem o spevnené plochy. Súťaž bola vyhlásená variabilne, 

kde bolo možné podať ponuku na oba pozemky, alebo aj na pozemky samostatne. Aby sme 

zistili reálne záujem, pretože zelená plocha je pripravená na ďalšiu úpravu. Firma p. Vašíka 

v súťaži predložila na zelenú plochu symbolickú ponuku a na spevnené plochy 5,- €/m2. 

 

P. Gróf z konštatoval, že súťaž bola vyhlásená na všetky tri pozemky. Tri spoločnosti splnili 

podmienky súťaže, pretože bolo dané v podmienkach minimálna cena 5,- €/m2 an blok. Štvrtá 

spoločnosť Rock build nesplnila podmienky. Verejná súťaž sa zrušila a p. zástupca 

spoločnosti príde a ponúkne nám 6,- €, ale iba za to, čo mu vyhovuje. Navrhuje vyhlásenie 

novej súťaže. 

 

P. Hováth sa spýtal, že ak prenajmeme spevnené plochy priamym prenájmom, či vôbec máme 

možnosť prenajať trávnaté plochy niekomu inému? Pretože nebude mať prístup na pozemok. 

 

P. primátor uviedol, že ako alternatívne riešenie vieme akceptovať zmluvu na dobu určitú 

pokiaľ neabsolvujeme súťaž.  

 

P. Gahér súhlasí, aby sme spoločnosti pozemok prenajali na dobu určitú a vypísali aj novú 

súťaž od 1.1.2018. 

 

P. Filo uviedol, že návrh prenájmu na dobu určitú neovplyvňuje spôsob rozhodnutia 

o budúcom výbere, ktorý sa uskutoční.  

 

P. Gróf sa spýtal, že ako dlho trvalo vypísanie súťaže a vybratie záujemcov? 

 

P. primátor odpovedal, že z pravidla dávame dva týždne na predkladanie ponúk, potom sa o 

dva tri dni prejde k ukončeniu súťaže.  

 

P. Gróf uviedol, že ak by aj nová súťaž trvala mesiac, tak spoločnosť Rock build má záujem 

o prenájom až od 1.8., tak v júli vieme spraviť súťaž. Maximálne od septembra vieme 

prenajať priestor. Nemá nič proti tejto spoločnosti, ale ak im to dáme do prenájmu, tak 

potencionálny nájomca bude musieť čakať, nedajbože by sme museli právne vysťahovať 

Rock build. Opätovne navrhuje vypísanie novej súťaže. 

 

10 minút prestávka. 

 

Návrhová komisia navrhla uznesenie: MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemkov parc. č. 

4530/4 o výmere 779 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Svätý Jur, LV 1968, parc. č. 

4530/53 o výmere 157 m2, trvalé trávnaté porasty, k. ú. Svätý Jur, LV 1968, na dobu určitú do 

31.12.2017 za nájomné vo výške 6,- €/m2/rok, priamym prenájmom pre spoločnosť ROCK - 

Build s.r.o., Majerská cesta 3, 974 01 Banská Bystrica za účelom realizácie, predaja 

a uskladnenia gabionového materiálu a konštrukcií.  

 

Príloha 8/3 Žiadosť o NFP - kompostéry 

 

P. primátor uviedol, že Ministerstvo životného prostredia malo vyhlásiť výzvu o nenávratný 

finančný príspevok na kompostéry ešte v roku 2016, no neustále sa to posúvalo. Máme rok 

2017 jún, kedy výzva konečne vyšla a samozrejme sa do nej zapojíme. Sme oprávnený 

žiadateľ na to, aby sme sa mohli zapojiť. Jednou z povinností je schválenie naformulovaného 

uznesenia. Požiadal a poprosil o schválenie uznesenia na kompostéry pre všetky rodinné 



 

 

domy. Systém je nastavený tak, že už pri podaní žiadosti je potrebné mať ukončené 

elektronické trhovisko, kde už bude jasne stanovená cena kompostérov. V elektronickom 

trhovisku je možnosť, že sa kompostéry neobstarajú v prípade neschválenia nenávratného 

finančného príspevku. Naše náklady by nemali presiahnuť cca 3 000,- €. V rozpočte máme 

všetko pokryté. 

 

P. Pajer sa spýtal, či budú kompostéry kontrolované, aby ich náhodou občania nepredali?  

 

P. primátor odpovedal, že sú dva modely ako sa dá zabezpečiť zber a likvidácia biologicky 

rozložiteľného materiálu. Jedeným modelom je zvážanie odpadu, čo máme aj od Marius 

Pedersen nacenené. Niektoré mestá a obce išli aj touto cestou. Táto možnosť tvorí nárast 

z 31,- €/rok na 60,- €/rok za odpad, ak by mesto chcelo zabezpečiť odvoz a likvidáciu 

biologicky rozložiteľného odpadu. Už teraz sa zdá občanom, že máme vysoké poplatky. 

V Kitssee je za zber a likvidáciu odpadu poplatok 49,- €/mesiac. Druhá alternatíva spočíva 

v nákupe kompostérov. Momentálne máme šancu uspieť v žiadosti o eurofondy, kde by nám 

ich Ministerstvo životného prostredia zaplatilo. Kompostéry sa budú dávať ľuďom do 

výpožičky iba pre rodinné domy. Bytové domy by teoreticky nemali tvoriť biologicky 

rozložiteľný odpad, preto mesto nemá povinnosť im zabezpečiť kompostér. Občanom budeme 

poskytovať kompostér za symbolickú cenu. 

 

 

P. primátor informoval, že po dlhom období sme sa dopracovali k firme a k reálnej ponuke na 

opravu hradieb. Boli sme aj na obhliadke. Spolu bolo oslovených 6 certifikovaných firiem. 

Všetky spoločnosti majú veľa práce, pretože zrejme opravujú z prostriedkov Európskej únie. 

Avšak sme sa dopracovali k ponuke, kde je oprava kaverny: 

o 1 m2 do hrúbky múra 0,3m je 130,- € 

o 1 m2 hrúbky múra od 0,3 – 0,5 m je 180,- € 

o 1 m2 hrúbky múra od 0,5 – 1 m je 250,- € 

o  múr viditeľný z oboch strán 1 m2 do hrúbky múra 0,5 m je 240,-€ 

o  múr viditeľný z oboch strán 1 m2 hrúbky múra 0,5 – 1 m 300,-€ 

práce navyše napríklad začistenie miesta, naloženie sutiny sa budú účtovať hodinovou 

sadzbou 7,5 €/hod./osoba. Odvoz sutiny podľa reálneho množstva 150,- € za 7 m3. Použitie 

pôvodnej techniky malty z haseného vápna bez použitia cementu. Dodržujú pôvodné 

riadkovanie múru. Záujem mesta je si to odskúšať na dvoch úsekoch, kde reálne budeme 

vedieť, koľko peňazí vyjde oprava jednej prepadnutej časti hradby. Štyri mesiace trvalo, kým 

sme sa konečne dopracovali k jednej jedinej ponuke. Deklarovali, že celé hradby na 

Bratislavskej ulici vedia opraviť za dva mesiace od júla do konca augusta. Hradby si musíme 

zmerať, lebo nevieme celkovú dĺžku.  

 

P. Gahér bude veľmi šťastný ak sa nám podarí opraviť hradby. Chceme s nimi uzatvoriť 

zmluvu na úsek a až potom by sme podpísali zmluvu na celé hradby? 

 

P. primátor odpovedal, že áno chceme najprv skúsiť menšie časti opraviť. Máme dve miesta, 

ktoré sú prepadnuté cca do 5 m2. Čím by sme sa dopracovali k celkovej cene v reáli. Ak by to 

nebolo premrštené, tak by sme pokračovali do výšky sumy, ktorá je schválená v rozpočte.  

 

P. Gahér sa opýtal, či im dáme hneď opraviť aj véčko? 

 

P. primátor odpovedal, že to bude drahé, pretože je hrubé. Pravdepodobne ho budú musieť 

celé rozobrať. Podarilo sa nám ho zafixovať a už nie je ani podmývané. 



 

 

P. Horvát sa spýtal, či je to návrh len od jednej firmy? 

 

P. primátor odpovedal, že je veľmi ťažko sa dopracovať, čo i len k návrhu. Sme radi aj za túto 

jednu ponuku. 

  

P. Filo sa tiež teší, že v tomto hľadáme riešenie. Na túto tému má skúsenosti s pamiatkarmi. 

Napríklad pri vypadnutí kameňa z múru pamiatkový úrad neodporúča opravu, pretože 

pôvodný kameň sa nenájde. Pamiatkari majú na to názor a tiež majú odborníka na fortifikačné 

mestské systémy. Čo si o tom myslia pamiatkari, že sa niečo zvalí a nanovo postaví? Nedá sa 

hovoriť o jednotkovej cene pri dokladaní. Čo bude s bránkami, ktoré sú vytvorené pomaly na 

nákladné vozidlo? 

 

P. primátor reagoval, že keď sa začalo hľadanie spoločnosti alebo odborníkov, ktorí to vedia 

robiť, zavolali sme odborníka z Pamiatkového úradu, ktorý má na starosti hrady a hradby. 

Prišiel, pozrel sa na hradby a povedal, ako sa to má robiť a kto to vie robiť. Následne sme ich 

všetkých oslovili a vznikla len táto jedna ponuka. Táto spoločnosť pracuje v prísnych 

intenciách a požiadavkách pamiatkového úradu. Čo sa týka otvorov a systému hradieb, 

Krajský pamiatkový úrad oficiálne dal mestu podmienku vypracovať projektovú 

dokumentáciu vyššieho stupňa, ktorá by stála viac ako 20 tisíc €. Čo sme odmietli, a keď 

pamiatkový úrad videl, že ju vypracovávať nebudeme, tak sme prešli na model Modry. Oni si 

to opravujú pomaly, ale majú zamestnaných dvoch ľudí, ktorí sú vyškolení a pomaly 

opravujú. Tak ako Modra aj my máme pôvodný kameň, ktorý je zložený popri hradbách.  

 

Na mestskom úrade prebiehajú opravy dverí a zárubní a zároveň kompletizujeme profesistov 

na novú zasadačku pod strechou. Je veľmi veľký problém nájsť dobrých ľudí. Pokiaľ bude 

všetko pripravené, tak posledná stavebná časť by mala trvať mesiac. 

 

P. Pajer sa spýtal, či cez prašné ihrisko pôjde chodník? Je to na základe žiadosti občanov? 

Pôjde to aj do komisie? 

 

P. primátor odpovedal, že chodníky robí mesto samo. Na mestskom úrade vyberáme, ktoré 

chodníky sa budú opravovať. Plán opráv stanovujeme na začiatku roka a podľa tempa 

postupujeme v opravách, čo ešte stihneme. Momentálne sa bude upravovať križovatka 

Kačačnice a chodník od prechodu popri Terne, následne by sme sa vrátili ku kontajnerovému 

schodisku. V Kačačniciach sme urobili podestu, kam príde konštrukcia na separovaný zber na 

5 kontajnerov. Je to našom jedinom pozemku v tejto oblasti. Potom by sme mali ísť do 

oddychovej zóny na prašné ihrisko, kde v prvej etape sa z účka urobí obdĺžnik, kde sa deti 

bicyklujú po zámkovej dlažbe a vychádzajú na zeleň, ale už sa budú po celej dlažbe 

bicyklovať. Stretli sme sa s požiadavkou ľudí, ktorí chodia pešo na vlak cez prašné ihrisko, 

aby sme spravili chodník po tej vyšliapanej ceste. Technicky si to vieme predstaviť, no 

priame rozhodnutie ešte nepadlo. Chodníky sú taká bežná vec, o ktorej rozhoduje mestský 

úrad, že dávať na prerokovanie do komisií to by sme tam mohli dávať každý náš krok, ktorý 

chceme spraviť. Toto by fungovanie a realizáciu len odďaľovalo.  

Raz do týždňa mestská polícia príde o dve hodiny skôr počas prázdnin a prejde celé mesto, 

kde skontroluje aj parkovanie. Posledne sa pokutovali a papučovali 4 dodávky. 

 

P. Gahér podotkol, že zberačov železa chodí už menej, ale stále sa ich pár opakuje. Mohli by 

ste ich štandardne odstraňovať?  

 



 

 

P. Gajdúšek odpovedal, že na základe telefonického oznámenia odstraňujeme aj takýchto 

zberačov. Podarilo sa nám ich trochu okresať. Pri parkovaní všetci štyria zaplatili blokové 

pokuty a hľadajú alternatívu na parkovanie. Pri papučovaní hľadíme na technické parametre 

vozidla. Upozornil, že počasie je teplejšie a obyvatelia majú častejšie otvorené okná. Množia 

sa nám oznámenia najmä v nočných hodinách na rušenie nočného kľudu.  

 

P. primátor poďakoval prítomným za konštruktívne rokovania a poprial príjemné letné 

prázdniny. 

 

Ukončenie rokovania:  19,18 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 27.6.2017 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania   

Číslo uznesenia 2017/4-1 

MsZ schvaľuje 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. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice 

Číslo uznesenia 2017/4-2 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – MUDr. Štefan Horváth, Prof. ThDr. Július Filo 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

      Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 

Číslo uznesenia 2017/4-3 

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

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

      Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      



 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení 

Číslo uznesenia 2017/4-4 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia 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. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 5.1 Záverečný účet mesta za rok 2016  

Číslo uznesenia 2017/4-5 

MsZ berie na vedomie  

• Záverečný účet mesta, hodnotiacu správu programového rozpočtu a rozbor hospodárenia za 

rok 2016 

• Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 

2016 

• Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2016 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 5.1 Záverečný účet mesta za rok 2016  

Číslo uznesenia 2017/4-6 

MsZ schvaľuje záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za rok 2016 bez výhrad. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 



 

 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 5.1 Záverečný účet mesta za rok 2016   

Číslo uznesenia 2017/4-7 

MsZ schvaľuje v súlade s § 15 odsek 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov prevod z prebytku rozpočtu vo výške 604.048,-  € 

do rezervného fondu mesta. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu mesta - rekonštrukcia ul. Partizánska  

Číslo uznesenia 2017/4-8 

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

1) povolenie prekročenia a viazanie kapitálových  výdavkov  

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

04.5.1 
717002 
AN 02 

11.2 46 Rekonštrukcia ulíc +220.000,- 

 

2) povolenie prekročenia a viazania finančných operácií:   

funkčná 

klasifikácia položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja názov návrh rozpočtu 

  454002  46 Prevod z ostatných fondov obce +220.000,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.       

 

Číslo hlasovania: 9 



 

 

Číslo bodu: 6.2 Zmena rozpočtu mesta - revitalizácia námestia 

Číslo uznesenia 2017/4-9 

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

1) povolenie prekročenia a viazanie kapitálových výdavkov: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

04.5.1 717 002 
AE 01 

11.2 46 Revitalizácia námestia +80.000,- 

2) povolenie prekročenia a viazania finančných operácií:   

funkčná 

klasifikácia položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja názov návrh rozpočtu 

  454002  46 Prevod z ostatných fondov obce +80.000,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   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 

   Zdržali sa: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.3 Zmena rozpočtu mesta - Zdravotné stredisko zateplenie 

Číslo uznesenia 2017/4-10 

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

1) povolenie prekročenia a viazanie kapitálových výdavkov: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

06.6.0 
717002 
AE 03 

13.7 46 Zdravotné stredisko – zateplenie   +15.000,- 

 

2) povolenie prekročenia a viazania finančných operácií:   

funkčná 

klasifikácia položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja názov návrh rozpočtu 

 454002  46 Prevod z ostatných fondov obce +15.000,- 

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. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 



 

 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.4 Zmena rozpočtu mesta - bežné výdavky a kapitálové výdavky 

Číslo uznesenia 2017/4-11 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2017 – navýšenie bežných a kapitálových 

výdavkov:                    

1) povolenie prekročenia kapitálových výdavkov: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

06.6.0 716 
AE 10 

12.2 46 Projektové dokumentácie mesta +5.000,- 

2) povolenie prekročenia bežných výdavkov:   

funkčná 

klasifikácia položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja názov návrh rozpočtu 

08.6.0 642006 1.2 41 Členské príspevky +5.500,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.5 Zmena rozpočtu mesta - tlač knihy   

Číslo uznesenia 2017/4-12 

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

1) povolenie prekročenia bežných výdavkov: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

08.3.0 637004 5.5 41 Ostatné služby +3.500,- 

08.3.0 637004 5.5 72c Ostatné služby – dotácia BSK +4.000,- 

2) povolenie prekročenia bežných príjmov:   

funkčná 

klasifikácia položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja názov návrh rozpočtu 

  312008  72c Ostatné služby – dotácia BSK +4.000,- 

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. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.6 Zmena rozpočtu mesta - park Dukelská 

Číslo uznesenia 2017/4-13 

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

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

06.2.0 717002 10.3 46 Rekonštrukcia parku Dukelská +45.000,- 

03.2.0 717002 5.1 46 Rekonštrukcia budovy Požiarnej 

zbrojnice 
-45.000,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   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 

   Proti: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.1 Určenie spôsobu prenájmu pozemku parc. č. 6339/27 Balog   

Číslo uznesenia 2017/4-14 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemku evidovaného v registri „C“ ako pozemok parc. č. 

6339/27 v k. ú. Svätý Jur vo výmere 582 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného 

úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur v registri „E“ ako 

časť pozemku parc. č. 6339/1, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. 

LV 8053 na rekreačný účel a to na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,166 €/m2/rok, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom chaty stojacej na pozemku parc. č. 6339/35, 

časť pozemku parc. č. 6339/27 tvorí prístup k tejto nehnuteľnosti a má záujem pozemok naďalej  

využívať za tým istým účelom.  

Termín platnosti uznesenia: 31. 12. 2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 



 

 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.2 Zámer odpredaja pozemku parc. č. 4513/34 Svätojurská spoločnosť s.r.o. 

(bývalé PD) -  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2017/4-15 

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

4513/34 o výmere 177 m2 zastavané plochy a nádvoria postupom  podľa § 9a odst. 8 písm. b) zákona 

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

zreteľa a to pre majiteľa skladu súp. č. 1869 za kúpnu cenu 43,69 Eur/m2 plus náklady spojené 

s prevodom nehnuteľností. 

Odôvodnenie: Jedná sa o pozemok zastavaný stavbou súp. č. 1869. Pozemok svojou polohou a 

využitím je priamo určený na výkon vlastníckych práv ku stavbe. 

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo Ing. Bohumil Pajer  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.    

   Proti: 

MUDr. Štefan Horváth       

   Zdržali sa: 

JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická     

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.3 Prijatie daru časti pozemkov parc. č. 615/40, 616/6, 616/5 Danišová Číslo 

uznesenia 2017/4-16 

MsZ ruší ustanovenie písmena h) uznesenia MsZ č. 2013/7-22 z 24.9.2009. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 17 



 

 

Číslo bodu: 7.3 Prijatie daru časti pozemkov parc. č. 615/40, 616/6, 616/5 Danišová  

Číslo uznesenia 2017/4-17 

MsZ ruší ustanovenie písmena b) uznesenia MsZ č. 2013/8-15 z 09.11.2013. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 7.3 Prijatie daru časti pozemkov parc. č. 615/40, 616/6, 616/5 Danišová  

Číslo uznesenia 2017/4-18 

MsZ schvaľuje prijatie daru pozemkov v k. ú. Svätý Jur parcele registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape ako časť parcely parcelné číslo 615/40 o výmere 7 m2, vodné plochy, časť parc. č. 

616/6 o výmere 9 m2, vodné plochy a časť parc. č. 616/5 o výmere 63 m2 trvalé trávne porasty. 

Predmet daru je  identifikovaný geometrickým plánom č. 38/2017 ako parc. č. 615/41 vodné plochy o 

výmere 3 m2, parc. č. 616/8 vodné plochy o výmere 4 a parc. č. 616/7 trvalé trávne porasty o výmere 

42 m2 s podmienkou : 

a) Obdarovaný uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky určené na zastavanie budúcou komunikáciou Pezinské záhumenice.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 7.4 Odkúpenie časti pozemkov parc. č. 626/4, 630/3 Čorňák   

Číslo uznesenia 2017/4-19 

MsZ ruší  ustanovenie písmena g)  uznesenia MsZ č. 2013/7-22 z 24.9. 2009. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 



 

 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 7.4 Odkúpenie časti pozemkov parc. č. 626/4, 630/3 Čorňák  

Číslo uznesenia 2017/4-20 

MsZ schvaľuje odkúpenie časti pozemkov v k. ú. Svätý Jur parcele registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape ako parcelné číslo 626/4 o výmere 147 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty a 

parcelné číslo 630/3 o výmere 163 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty. Predmet prevodu je 

identifikovaný geometrickým plánom č. 37/2017 ako parc. č. 626/5 o výmere 125 m2 a geometrickým 

plánom č. 36/2017 ako parc. č. 630/4 o výmere 139 m2, trvalé trávne porasty za kúpnu cenu 2,33 

Eur/m2 pozemku s podmienkami: 

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

    všetkými zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky určené na zastavanie budúcou komunikáciou Pezinské záhumenice.  

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 7.5 Odkúpenie časti pozemkov parc. č. 612/8, 612/7 Blaha   

Číslo uznesenia 2017/4-21 

MsZ ruší ustanovenie písmena c), d) uznesenia MsZ č. 2013/7-22 z 24.9. 2013. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 7.5 Odkúpenie časti pozemkov parc. č. 612/8, 612/7 Blaha  

Číslo uznesenia 2017/4-22 



 

 

MsZ schvaľuje odkúpenie časti pozemkov v k. ú. Svätý Jur parcele registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape ako parcelné číslo 612/7 o výmere 17 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty. 

Predmet prevodu je  identifikovaný  geometrickým plánom č. 34/2017 ako parc. č. 612/10 o výmere 

10 m2, trvalé trávne porasty za kúpnu cenu 2,33 Eur/m2 pozemku s podmienkami : 

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

zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky určené na zastavanie  budúcou komunikáciou Pezinské 

záhumenice.  

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 7.5 Odkúpenie časti pozemkov parc. č. 612/8, 612/7 Blaha   

Číslo uznesenia 2017/4-23 

MsZ schvaľuje odkúpenie časti pozemkov v k. ú. Svätý Jur parcele registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape ako parcelné číslo 612/8 o výmere 16 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty. 

Predmet prevodu je identifikovaný geometrickým plánom č. 34/2017 ako parc. č. 612/9 o výmere 7.m2  

trvalé trávne porasty za kúpnu cenu 2,33 Eur /m2 pozemku s podmienkami : 

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

zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky určené na zastavanie budúcou komunikáciou Pezinské záhumenice.  

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 8.1 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017   

Číslo uznesenia 2017/4-24 

MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur na II. polrok 2017. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 8.1 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017   

Číslo uznesenia 2017/4-25 

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. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 8.2 Informácia o zrušení VOS - bývalé stavebniny  

Číslo uznesenia 2017/4-26 

MsZ berie na vedomie informáciu. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 8.2 Informácia o zrušení VOS  bývalé stavebniny - Schválenie priameho prenájmu.. 

157m2 do 31.12.2017 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2017/4-27 



 

 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemkov parc. č. 4530/4 o výmere 779 m2, zastavané plochy a 

nádvoria, k. ú. Svätý Jur, LV 1968, parc. č. 4530/53 o výmere 157 m2, trvalé trávnaté porasty, k. ú. 

Svätý Jur, LV 1968, na dobu určitú do 31.12.2017 za nájomné vo výške 6 €/m2/rok, priamym 

prenájmom pre spoločnosť ROCK - Build s.r.o., Majerská cesta 3, 974 01 Banská Bystrica za účelom 

realizácie, predaja a uskladnenia gabionového materiálu a konštrukcií.  

Termín platnosti uznesenia: 31. 07. 2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 2 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 
Prof. 

ThDr. Július Filo 
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer 

   Proti: 

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf     

   Zdržali sa: 

Mgr. Monika Číková MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická   

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 8.3 Žiadosť o NFP - kompostéry 

Číslo uznesenia 2017/4-28 

MsZ schvaľuje: 

− predloženie ŽoNFP v zmysle výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23, za účelom realizácie projektu 

„Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu“, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 

− zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

− zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci maximálne vo výške 10.000 EUR; 

− zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Overovatelia zápisnice:  

 

MUDr. Štefan Horváth  ............................................................................... 

 

Prof. ThDr. Július Filo  ............................................................................... 



 

 

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


