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Z á p i s n i c a  č. 5 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 18.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z á p i s n i c a  č. 5 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 18.08.2015 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

3. Voľba členov pracovných komisií 

4. Interpelácie 

5. Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 

6. Nakladanie s majetkom mesta 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

Gabura, ktorý privítal poslancov, otvoril rokovanie o 17,08 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie programu rokovania:     8:0:0  

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Mgr. Monika Číková 

JUDr. Ján Gróf   8:0:0 

     

Zapisovateľka:               Bc. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

    Mgr. Michal Zeliska   8:0:0    

 

K bodu 5. – Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 

 

Príloha 5/1 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – kapitálový rozpočet 

 

P. primátor uviedol, že tento bod je jeden z ťažiskových bodov kvôli, ktorému sme sa stretli, 

z dôvodu vzniknutých nových možností čerpania grantov a ponuky Rehole Piaristov 

o odkúpenie pozemku a budovy bývalej knižnice. Keďže zmeny rozpočtu zvyšovanie 

výdavkovej časti je možné iba do konca augusta, tak preto sme sa stretli. V prípade schválenia 

bude mesto môcť pokračovať v daných kapitolách.  

Primátor jednotlivo predstavil položky: 

V položke rekonštrukcia a modernizácia chodníkov: navrhujeme navýšenie o 15 000 € 

z dôvodu, že realizácia chodníkov prebieha rýchlejšie ako sme predpokladali a v prípade 

vyčerpania finančných prostriedkov, by sme nemohli pokračovať a mohlo by sa stať, že 

posledný mesiac by pracovníci, ktorí sú využívaní cez úrad práce nemali v danej položke 

dostatok financií. 



 

 

V položke nákup hnuteľného a investičného majetku – vysávač exkrementov a iného odpadu: 

Mesto navrhuje zakúpiť z dôvodu efektívnejšieho a rýchlejšieho čistenia verejných 

priestranstiev. Väčšina okolitých obcí disponuje, týmto vysávačom a je to aj úspora jednej 

pracovnej sily, keďže momentálne musia byť minimálne dvaja pri zametaní, a takto by stroj 

zamestnal len jedného pracovníka.  

V položke projektová dokumentácia cykloodpočívadla pre projekt v spolupráci s BSK: na 

jednom stretnutí s poslankyňou BSK p. Mikušovou sa dohodlo, že poskytnú 50 000 € na 

vybudovanie cykloodpočívadla, kde Mesto bude mať za povinnosť v rámci spolufinancovania 

zabezpečiť štúdiu, projektovú dokumentáciu a projekt. Keďže táto dotácia bude v hodnote 

50 000 €, takže náklady by nemali presiahnuť 10 %, čiže navrhujeme sumu 5 000 €. Na štúdii 

už pracujeme, zadanie je vytvorené. Keďže objekt bude v katastri mesta, tak my budeme 

rozhodovať, čo tam bude a čo nie. Mesto zabezpečí všetky povolenia a BSK urobí verejné 

obstarávanie, celý objekt postavia a následne ho dajú do majetku Mesta.  

Položka projektová dokumentácia horáreň Biely kríž zmeníme názov z „PD horáreň Biely 

kríž“ na „PD Mesta Svätý Jur“ z jednoduchého dôvodu, pretože pri príprave tohto materiálu 

sme mali ešte možnosť uchádzať sa o zdroje z európskych peňazí, ktoré bohužiaľ teraz pre 

nedostatok času nestihneme. Celý proces prebiehal veľmi rýchlo a nestihli by sme vypracovať 

projektovú dokumentáciu a následne ani verejné obstarávanie. Zmena názvu je navrhnutá, aby 

sa peniaze dali využiť na projektové dokumentácie. Ak bude mesto rekonštruovať horáreň 

Biely kríž, tak z časti peňazí za neobrábanie lesov, ktoré by sme mali dostať. 

 

Položka odkúpenie pozemkov okolo a pod knižnicou: cena je stanovená znaleckým 

posudkom, za ktorý sme odkupovali pozemky pod MŠ Pezinská. Podmienkou celej transakcie 

je, že na budovu bývalej knižnice bude vydané právoplatné rozhodnutie o odstránení, na čom 

Rehoľa piaristov aj aktívne pracuje. 

 

P. Filo sa spýtal, či správne porozumel, tým že vytvoríme predpoklady pre tieto kroky 

v rozpočte sme ich ešte kroky neschválili? Budeme ešte niektoré schvaľovať neskôr? 

 

P. primátor odpovedal, že čo sa týka jednotlivých zmien chodníky už nebudú predmetom 

rokovania, nákup hnuteľného majetku taktiež nie, projektová dokumentácia bude predmetom 

rokovania a aj odkúpenie pozemkov bude predmetom rokovania. 

 

K bodu 6. – Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 6/1 Prenájom pozemkov - Pechar 

 

P. primátor oboznámil, že toto uznesenie už bolo schválené, nakoľko vznikol technický 

problém, tým že na internete nebolo v dostatočnom čase zverejnené je opäť predložené. Včas 

bolo zverejnené len na úradnej tabuli. Tým, že v zákone je napísané, že sa zverejňuje v meste 

na mieste obvyklom a u nás je to aj na internete, je potrebné zrušiť uznesenie, ktoré bolo 

prijaté, pretože je nevykonateľné respektíve neplatné. Z dôvodu, že nebolo v dostatočnom 

predstihu zverejnené.  

 

P. Gróf sa spýtal, že ako vieme prebieha súdne konanie voči Pechariáde II. Dal si žiadosť na 

prenájom, takže otázka znie, či bude ochotný platiť v budúcnosti? 

 



 

 

P. primátor reagoval, že to je otázka, o ktorej môžeme polemizovať, pretože nikto nevie, čo 

bude reálne zajtra. My musíme urobiť priestor a kroky k tomu, aby bola možnosť podpísať 

nájomnú zmluvu.  

 

Príloha 6/2 Zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy Svätý Jur - Šúr 

 

P. primátor uviedol, že vinohradnícka komisia v spolupráci so správnym oddelením 

spracovala návrh aj celý passport pozemkov v Šúri, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Svätý Jur. 

Jedná sa o poľnohospodársku pôdu, ktorú mal v prenájme podnikateľ, ktorému bola daná 

výpoveď k 31.08.2015 a my musíme stanoviť, akým systémom budeme tieto pozemky, ktoré 

nám zostanú voľné prenajímať. Ideálne by bolo, aby sme to stihli do začiatku 

poľnohospodárskeho roka, ktorý začína v septembri, preto sa teraz musíme rozhodnúť, či 

pôjdeme priamym prenájmom alebo obchodnou verejnou súťažou alebo prípadom hodný 

osobitného zreteľa. Vinohradnícka komisia navrhuje postupovať, čo je aj v podstate návrh 

Mesta priamym prenájom a prenajať tieto pozemky reálne, tým roľníkom – hospodárom, ktorí 

sa aj reálne o tieto pozemky starali. My teraz schvaľujeme zámer nakladanie pozemkov a na 

septembrovom mestskom zastupiteľstve, ak schválime priamy prenájom už budeme presne 

schvaľovať, ktorému, ktorý pozemok prináleží. Podmienka Mesta bola, aby sme udržali 

vysúťaženú cenu pozemkov ako mal predchádzajúci podnikateľ, čím by sme deklarovali, že 

nedávame pozemky za nejakú nižšiu ako trhovú cenu. 

 

P. Zeliska sa spýtal, či vieme, že tieto subjekty, ktoré predtým obrábali pôdu majú aj o ňu 

záujem? 

 

P. primátor odpovedal, že vinohradnícka komisia, s týmito subjektmi rokovala a gro z nich 

súhlasila, že majú záujem o pozemky. 

 

Príloha 6/3 Zámena pozemkov pod cyklotrasou JURAVA 

 

P. primátor informoval, že zámer tejto zámeny bol schválený na minulom mestskom 

zastupiteľstve. Jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu v katastri Mesta Svätý Jur 

pod cyklotrasou JURAVA, kde sa urobili geometrické plány, presne vyčlenili rovnaké 

pozemky, rovnakého typu, a keďže bol schválený zámer teraz predkladáme schváliť priamo 

zámenu.  

 

P. Filo sa spýtal, či vzniká aj zmena majetkovoprávnych pomerov, či sa mení vlastníctvo, či 

sa vyčleňuje samostatne? 

 

P. primátor odpovedal, že sa jedná o stavbu medzi Vajnormi a Čiernou Vodou, kde bola 

bývalá policajná stanica a časť tejto stavby je na pozemku v majetku Mesta a zase časť 

JURAVy je na pozemku majiteľa tejto stavby. Jednoduchou zámenou docielime 

vysporiadanie pozemkov. 

 

P. Fiamová doplnila, že zamieňame presne rovnaký druh pôdy a aj rovnaký rozsah.  

 

Ukončenie rokovania:  17,37 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 18.08.2015 

 
 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2015/5-1 

MsZ schvaľuje program rokovania. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Mgr. Michal Zeliska Prof. ThDr. Július Filo Marián Fraňo 

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

 

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.1 Určenie overovateľov 

Číslo uznesenia 2015/5-2 

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

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Mgr. Michal Zeliska Prof. ThDr. Július Filo Marián Fraňo 

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

 

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 Voľna členov pracovných komisií 

Číslo uznesenia 2015/5-3 

MsZ schvaľuje za návrhovú komisiu – Mgr. Andrea Hranická, Mgr. Michal Zeliska 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Mgr. Michal Zeliska Prof. ThDr. Július Filo Marián Fraňo 

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

 

 

 



 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 5.1 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – kapitálový rozpočet 

Číslo uznesenia 2015/5-4 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2015: 

 

1) povolenie prekročenia a viazanie kapitálových  výdavkov  

funkčná 

klasifikácia položka  

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja názov 

návrh 

rozpočtu 

zvýšenie o 

... €  

04.5.1 717002 11.3 46 Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov 

zvýšenie z 20.000. na 35.000 

+ 15.000,-  

05.1.0 713004 6.1 46 Nákup HIM vysávača exkrementov a i.odpadu +2.200,- 

06.2.0 716 10.3 46 PD cyklo odpočívadla pre projekt v spolupráci 

s BSK 

+5.000,- 

06.6.0 716 12.2 46 PD mesta Svätý Jur + 10.000,- 

01.1.1 711001 12.2 46 Odkúpenie pozemkov okolo a pod knižnicou +57.369,26 

01.1.1 712001 12.2 46 Odkúpenie budovy bývalej knižnice + 30,74 

        CELKOM 89.600,- 

 

2) povolenie prekročenia a viazania finančných operácií:   

funkčná 

klasifikácia položka  

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja názov 

návrh 

rozpočtu  

  454002  46 Prevod z ostatných fondov obce 89.600,- 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Mgr. Michal Zeliska Prof. ThDr. Július Filo Marián Fraňo 

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

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 6.1 Prenájom pozemkov - Pechar  

Číslo uznesenia 2015/5-5 

MsZ ruší uznesenie MsZ č. 2015/4-29 zo dňa 23.06.2015. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Mgr. Michal Zeliska Prof. ThDr. Július Filo Marián Fraňo 

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

 



 

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.1 Prenájom pozemkov - Pechar  

Číslo uznesenia 2015/5-6 

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

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

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

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

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

sumu 4,98 €/m2/rok.  

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

sa v obci Svätý Jur, k. ú. Neštich. 

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

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

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

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2015  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Mgr. Michal Zeliska Prof. ThDr. Július Filo Marián Fraňo 

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

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.2 Zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy Svätý Jur - Šúr  

Číslo uznesenia 2015/5-7 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov evidovaných na liste vlastníctva č. 8512 pre k. ú. Svätý 

Jur, a to pozemky: 

parc. č.  druh pozemku  výmera 

7338 – vinica   – 44833 m2 

7229  – orná pôda  – 40508 m2 

7330  – orná pôda  – 158505 m2  

7355  –  orná pôda – 2065 m2 

7357  –  orná pôda  – 251 m2 

7373  –  orná pôda  – 10851 m2 

7406/1 –  orná pôda  – 158205 m2 

7408  –  orná pôda  – 14377 m2 

7410  –  orná pôda  – 684 m2  

7412  –  orná pôda  – 468 m2 

7420  –  orná pôda  – 16103 m2 

7419  –  orná pôda  – 63589 m2 

6855  –  orná pôda  – 18614 m2 

6875  –  orná pôda  – 517 m2 

6810  –  orná pôda  – 2357 m2 

6804  –  orná pôda  – 6962 m2 

6887  –  orná pôda  – 2156 m2 

6889  –  orná pôda  – 600 m2 

6888/1  –  orná pôda  – 9599 m2 

6888/2  –  orná pôda  – 1941 m2 

6908  –  orná pôda  – 17580 m2 

6906  –  orná pôda  – 36637 m2 



 

 

6894  –  orná pôda  – 5125 m2 

7121  –  orná pôda  – 2183 m2 

6986  –  orná pôda  – 26945 m2 

7153  –  orná pôda  – 1068 m2 

7203  –  orná pôda  – 1523 m2 

7364  –  orná pôda  – 95 m2 

7365  –  orná pôda  – 148 m2 

7422  –  orná pôda  – 2865 m2 

7601  –  orná pôda  – 252432 m2 

7432  –  orná pôda  – 179 m2  

7502  –  orná pôda  – 46634 m2 

7477  –  orná pôda  – 815 m2 

7597  –  ostatné plochy  –  39861 m2 

7583  –  orná pôda  – 121486 m2 

7591  –  orná pôda  – 133815 m2 

7358  –  orná pôda  – 134 m2 

6985  –  orná pôda  – 1985 m2 

7340  –  ostatné plochy  – 2794 m2 

7361  –  ostatné plochy  – 2890 m2 

7375  –  orná pôda  – 662 m2 

7378  –  orná pôda  – 361 m2 

7592  –  vodné plochy  – 1516 m2 

7593  –  ostatné plochy  – 13478 m2 

7594  –  ostatné plochy  – 3117 m2 

a to formou priameho prenájmu v zmysle § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

Doba určitá 15 rokov, výška nájmu: 

a) orná pôda:   0,0081 Eur/m2/rok 

b) vodná plocha:   0,0011 Eur/m2/rok 

c) ostatná plocha:   0,0085 Eur/m2/rok 

d) vinice:    0,0098 Eur/m2/rok 

 

 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2015 

 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Mgr. Michal Zeliska Prof. ThDr. Július Filo Marián Fraňo 

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

 

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.3 Zámena pozemkov pod cyklotrasou JURAVA  

Číslo uznesenia 2015/5-8 

 

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

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



 

 

neskorších predpisov bez vzájomného uplatnenia pohľadávok plus polovica nákladov spojených 

s predložením návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

Osobitný zreteľ spočíva v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod časťou líniovej dopravnej 

stavby „Malokarpatsko – Šúrska cyklomagistrála – JURAVA“ 

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

 

pozemky vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur – pozemok parc. č. 7602 

druh pozemku ostatné plochy zapísaný na Liste vlastníctva č. 8512: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

sa zamieňajú za pozemky vo vlastníctve Jána Samuela, Martinčekova 5, 821 01 Bratislava – pozemky 

parc. č. 6395/7, 6395/9 a 6395/1, druh pozemku ostatné plochy zapísané na Liste vlastníctva č. 3847: 

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

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

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

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

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

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

diel č. 17 o výmere 7 m2 k parc. č. 6395/2 

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

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

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

Termín platnosti uznesenia do: 29.02.2016 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Mgr. Michal Zeliska Prof. ThDr. Július Filo Marián Fraňo 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


