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Z á p i s n i c a  č. 5 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 24.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z á p i s n i c a  č. 5 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 24.06.2014 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

3. Voľba členov pracovných komisií 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Interpelácie 

6. Rozpočet mesta na rok 2014 

7. 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. 

Alexander Achberger, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,23 hod. a predložil 

program rokovania.  

 

P. primátor predložil na doplnenie do rokovania bod 6/8 Zmena rozpočtu mesta  - Volejbalová 

ihrisko + DPH. 

 

P. Dočolomanský tiež predložil na doplnenie jeden bod 6/9 Zmena rozpočtu mesta na 

vyčlenenie prostriedkov na znalecký súdnoznalecký posudok na budovu materskej školy 

Pezinská a pozemky. 

 

Schválenie upraveného rokovacieho programu:  6:0:0    

  

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. 

Ján Unger   6:0:0 

     

Zapisovateľka:               Bc. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia: Ing. Peter Dočolomanský, CSc.  

   Mgr. Andrea Hranická  6:0:0    

 

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

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  

 

P. Gabura uviedol, že uznesenia prijaté na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 19.5.2014  

týkajúce sa narábania s majetkom mesta, teda uznesenia 2014/4-7, 4-8, 4-10, 4-11 zámery boli 

zverejnené a sú predmetom rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Uznesenie 2014/4-



9 a 4-12 týkajúce sa vecného bremena a zmluvy o budúcej zmluve poľnohospodárska 

usadlosť Ing. Valent je v plnení, MsÚ pripravuje materiály potrebné k zmluve. Všeobecné 

záväzné nariadenie č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, ako aj program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2014-2023 sú zverejnené a platné. 

Uznesenie týkajúce sa zmien bežného rozpočtu je splnené, zmeny boli vykonané. Uznesenie 

týkajúce sa zmeny v 1.Svätojurskej a.s. je splnené, Marián Fraňo je už člen predstavenstva 

spoločnosti.  

 

K bodu 5.- Interpelácie 

 

P. Unger sa informoval na nedávne rokovanie ohľadne areálu poľnohospodárskeho družstva, 

pretože jeden z krokov rokovania bolo uzavretie areálu. Následne sa spraví poriadok medzi 

tými, čo tento areál naďalej využívajú. Koná sa v tejto záležitosti? 

 

P. primátor odpovedal, že upozornil zatiaľ tých, ktorí tento areál používajú a platili, aby 

neplatili poľnohospodárskemu družstvu nájom. Momentálny stav zatiaľ nemáme doriešený. 

 

K bodu 6. – Rozpočet mesta na rok 2014 

 

Príloha 6/1 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 – dotácia z Ministerstva kultúry 

„radnica Svätý Jur“ 

 

P. Fiamová: Mesto Svätý Jur dostalo dotáciu vo výške 15 000 € na reštaurovanie fasády 

radnice. Ministerstvo kultúry mesto zaviazalo, že ako podmienku dotácie musí prefinancovať 

z vlastných zdrojov 5% z celkovej ceny pôvodne požadovanej dotácie (nie získanej dotácie) 

a to je 10 400 €. Rozpočet mesta musí byť vyrovnaný, dotáciu vo výške 15 000 € je 

v rozpočte zaradená ako príjem, vyrovnanie rozpočtu na spoluúčasť mesta (10 400 €) bude 

z položky grant pre neziskovú organizáciu Diakonia. Táto dotácia v roku 2014 sa 

neposkytuje, nakoľko sa podarilo mestu Svätý Jur v spolupráci s n. o. Diakonia vybaviť 

priamu dotáciu z BSK, t. j. uvedené nebude čerpané z rozpočtu mesta. 

 

P. Unger sa spýtal, že na čo sa bude konkrétne financovať z tejto sumy?  

 

P. Metkeová odpovedala, že ako je uvedené v materiály po schválení rozpočtu nie je možné 

určiť čo všetko sa bude financovať. Až po schválení rozpočtu bude spracovaný výkaz výmer 

a následne na to každý poslanec dostane rozsah prác.  

 

P. Filo spresnil, že peniaze nie sú z BSK ale z rozpočtu Ministerstva práce sociálnych vecí 

a rodiny. Organizácia dostane peniaze priamo a nie cez rozpočet mesta. 

 

P. Fiamová doplnila, že peniaze sú v rozpočte ako položka. Ako vieme rozpočet musí byť 

neustále vyrovnaný, a preto vieme použiť túto položku na financovanie radnice. 

 

P. Gahér nerozumie, že z čoho zoberieme peniaze?  

 

P. Fiamová reagovala, že z príjmu od občanov, z majetku mesta. 

 

P. Gahér sa spýtal, že kde bude uvedené vyskladanie tejto položky? 

 



P. Fiamová odpovedala, že nikde nie sú príjmové peniaze presne definované na čo sa 

konkrétne použijú. 

 

P. Batka: je to účtovný operácia, dôležité je keď sa schvaľoval kapitálový rozpočet sme boli 

opatrnejší pri nakladaní s prostriedkami mesta a to malo za následok, že máme dotáciu 

z ministerstva čo kvituje. Navrhovaný model je dobrý a navrhuje jeho schválenie. 

 

P. Gahér je samozrejmé, že peniaze je potrebné použiť a rozdeliť prácu na etapy. To znamená, 

že treba veľmi dobre rozplánovať na čo ich použijeme.   

 

Príloha 6/2 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 – elektrický zabezpečovací systém 

 

P. Šišovič prieskum napojenia na pult centrálnej ochrany je spravený z minulého roka. Bola 

oslovená polícia SR, tá nám však odpovedala, že takúto službu nám nevedia zabezpečiť 

a preto sme sa obrátili do súkromného sektora. 

 

P. Dočolomanský navrhuje, aby sa poprepájalo aj podkrovie zabezpečovacím zariadením, aby 

sa predišlo možným komplikáciám. 

 

P. Šišovič doplnil, že podkrovie nebude dokončené neskôr bude možné doplniť čidlá do 

miestností. Prebehli konzultácie s realizátorom a mestský úrad bude fungovať na pôvodnom 

zabezpečovacom zariadení.   

 

P. Unger skonštatoval, že momentálne je chránená časť budovy starým zabezpečovaným 

systémom. 

 

Príloha 6/3 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 – server 

 

P. Dočolomanský sa spýtal koľko výpadov serveru je evidovaných ročne, ako veľmi je 

zaťažený? 

 

P. Fiamová odpovedala, že niekedy sú výpadky aj viackrát za deň. Avšak hlavným 

problémom je nevyhovujúci stav bezpečnosti na väčšine počítačov sa používa Windows XP 

ako vieme operačný systém Windows XP už nemá upgrady. Bohužiaľ hrozí v blízkej 

budúcnosti možný únik informácií. Server po ôsmych rokoch je zastaralý a nevyhovuje 

súčasným technickým požiadavkam iných software, ktorý je mestský úrad povinný používať. 

V predchádzajúcom období sa nemenil server ale len rack čo je krabica, pretože boli pridané 

nové systémy ako kamerový systém, telefónna ústredňa, web mesta, zálohový PC.. . 

 

P. Unger uviedol, že podľa analýzy firmy X-net upgrady budú zabezpečené do roku 2015. 

Celý jeden rok by nikto nemal vytýkať security problém. 

 

P. Fiamová súhlasí, že ešte rok bude vysoká ochrana, avšak jeden rok prejde veľmi rýchlo 

a preto si nikto nezoberie na svedomie nestihnutie vyriešenia bezpečnosti a možnému úniku 

informácií. V zmysle zákona sa kapitálový rozpočet môže zmeniť len do 31.8. bežného roka, 

čiže v tomto roku ho už nebudete môcť zmeniť. Potom budú voľby, kým sa zloží celé 

zastupiteľstvo, nové komisie, bude marec a uplynie lehota na možné zabezpečenie celého 

procesu verejného obstarávania a následne realizácie. Čiže riziko tu je. 

 



P. Unger navrhuje vypracovať nezávislou firmou analýzu a následne ju porovnať už 

s vyhotovenou od firmy X-net. 

 

P. Fiamová doplnila, že analýza bola vypracovaná po konzultácii s firmou, ktorá zabezpečuje 

funkciu software požadovaných ministerstvom financií a ministerstvom vnútra ako aj  firmou 

Trimel, od ktorých máme najviac softvéru. Firma X-Net ako vieme nemôže dodať zariadenia 

priamo a preto bude riadne vypísané výberové obstarávanie.  

 

P. Unger opätovne odporučil vypracovanie hlbšej analýzy, neodporúča schválenie bodu. 

 

P. primátor uviedol, že bezpečnosť je veľmi dôležitá a problém treba riešiť čím skôr. Poprosil 

o vyjadrenie hlavného kontrolóra k problému. 

 

P. Gabura informoval, že v analýze je uvedené do kedy bude adekvátna ochrana. Otázka však 

je, že ako rýchlo stihne mestský úrad zabezpečiť práce? 

 

P. Fiamová zopakovala, že do konca mesiaca je posledná možnosť zmeny kapitálového 

rozpočtu. Ďalšia zmena môže byť až na začiatku nového roka 2015, ktorú už budú schvaľovať 

noví poslanci. Na uskutočnenie prác zostane veľmi málo času, pretože verejné obstarávanie 

nedokážeme urýchliť. 

 

Príloha 6/4 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 – rekonštrukcia MsÚ výmena okien EO 

 

P. Dočolomanský pri obhliadke prebiehajúcej rekonštrukcie si komisia všimla, že podkrovie 

nad ekonomickým oddelením by tiež potrebovala rekonštrukciu. Nie je vhodné najskôr 

uskutočniť rekonštrukciu podkrovia a až potom vymeniť okná? 

 

P. primátor sa spýtal, či sú schválené peniaze na rekonštrukciu ekonomického oddelenia? Čím 

bolo zdravotné stredisko výnimočné keď sa najprv vymenili okná a dvere a až potom sa robila 

strecha? Žiada o vysvetlenie prečo je zrazu iný meter. Výmena okien nie je z estetického 

hľadiska ale preto lebo cez ne fúka a nedajú sa zatvárať. Komisia uviedla súhlasné stanovisko, 

tak prečo tieto otázky? 

 

P. Dočolomanský odpovedal, že zodpovednosť treba preniesť na ľudí, ktorí budú mať na 

starosti ich výmenu a dosiahnuť nepoškodenie okien ako na zdravotnom stredisku. Poslanci 

samozrejme nemôžu byť zodpovední za nepoškodenie okien. 

 

P. primátor podotkol, že komisia by mala byť odborná a mala by aj primátora poučiť po 

odbornej stránke. 

 

P, Metkeová doplnila, že zatiaľ nie je stanovený termín možnej rekonštrukcie celej strechy. 

Všetko je viazane na schválenie práve finančných prostriedkov poslancami na realizáciu, čo 

zatiaľ nie je. Okná sú navrhované ako terajšie. 

 

Príloha 6/5 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 – dotácia na Zberný dvor 

 

P. Metkeová uviedla, že v materiáloch je presne vysvetlené čo je možné dodať na zberný 

dvor. Súťaž bola vyhlásená na celú stavbu. Je možné rozdeliť stavbu na etapy a tak vybrať 

najlepšie ponuky. Stavba by mala byť dokončená do štyroch rokov. Pri čiastkovom využití 

stavby je potrebné vyriešiť záruky s dodávateľom. 



 

P. Pavelek sa spýtal, že podľa čoho sa navrhlo dofinancovanie v sume 15 000 €? 

 

P. Metkeová odpovedala, že suma je odhadovaná. 

 

P. Unger navrhuje počkať na výberové konanie a následne presne vybrať všetky práce 

a schváliť presnú sumu. 

 

Príloha 6/6 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 – Zdravotné stredisko – ústredné 

kúrenie 

 

P. primátor krátko uviedol, že nájomne bude zodpovedať zvýšeniu o sto percent pre lekárov. 

Avšak pre priestory lekárne je navrhované zvýšenie o dvesto percent je na rozhodnutí 

poslancov o koľko sa zníži alebo zvýši návrh.  

 

P. Gahér súhlasí s reálnym nájomným. V uznesení chýba uvedenie sumy, o ktorú sa nájom má 

zvýšiť. Pri neschválení kúrenia bude naďalej navrhované takéto navýšenie? 

 

P. Kriššák navrhuje najprv schválenie kúrenia a až potom zvýšenie nájomného. Ako už 

spomenul na predchádzajúcom stretnutí súhlasí so zvýšením nájomného ale opakuje, že je 

potrebné opraviť kúrenie. 

 

P. Unger sa spýtal akú máme zmluvu s lekárňou? V prípade nesúhlasu so zvýšením nám 

nevypovedajú nájom?  

 

P. primátor odpovedal, že nájomné zmluvy tu momentálne nemáme ale skontrolujeme ich. Pri 

rokovaniach, ktoré prebehli s nájomcami lekárne súhlasili so zvýšením nájomného. Ako 

vieme kúrenie je veľmi zlom stave a súhlasí z jeho opravou v čo najkratšom čase.  

 

P. Filo podporil návrh p. Kriššáka. 

 

P. Batka: zvýšením nájomného sa prispôsobujeme okoliu alebo chceme dosiahnuť vrátenie 

financií, ktoré budú vložené do opráv? 

 

P. primátor odpovedal, že do zdravotného strediska boli vložené nemalé peniaze a je potrebné 

ich čiastočne vrátiť späť. Taktiež má byť nájomné pre mesto efektívne, čiže je na mieste 

posudzovať výšku nájomného v okolí. 

 

P. Pavelek sa spýtal, či prebehli konzultácie s nájomníkmi o výške nového nájomného? 

 

P. primátor uviedol, že o konkrétnej sume sa nehovorilo len o zvyšovaní. 

 

P. Kriššák potvrdil, že lekárnička vie o zvýšení nájomného. Navrhuje o schválenie ukladacie 

uznesenia k oprave kúrenia, že nájomné bude zvýšené až po ukončení opráv. 

 

P. Batka súhlasí s dobrým hospodárením majetku mesta ale zvýšenie nájomného lekárni 

o dvesto percent je vysoké, preto navrhuje zvýšenie len o sto percent po dobu jedného roka. 

Po roku môže prísť k prehodnoteniu nájomného.  

 

P. Kriššák uviedol, že v tomto bode hlasovať nebude z dôvodu zainteresovanosti.  



 

Príloha 6/7 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 – auto 

 

P. Dočolomanský sa spýtal, že koľko áut prevádzkuje mestský úrad? 

 

P. Fiamová odpovedala, že tri osobné autá a jedno nákladné. Dve osobné autá sú pridelené 

dvom osobám : primátorovi a Ing. Šišovičovi a tretie osobné auto využíva približne osem 

referentov v závislosti od potreby. 

 

Príloha 6/8 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 – volejbalové ihrisko +DPH 

 

P. Fiamová informovala, že firma, ktorá vyhrala súťaž sa stala platiteľom DPH a z toho 

dôvodu je navýšenie rozpočtu o 20 % na DPH z ešte nevykonaných prác. 

 

Príloha 6/9 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - Súdnoznalecký odhad MŠ Pezinská - budova 

a pozemky 

 

P. Dočolomanský: prebehlo rokovanie s piaristami, na ktorom sa dohodlo, že mesto dá 

vypracovať súdnoznalecký posudok na majetok. 

 

P. Gahér doplnil, že so stretnutia bol vyhotovený zápis a nie zápisnice, pretože zápis bol 

podpísaný len jednou stranou, z toho dôvodu nie je podklad podľa, ktorého máme vyhotoviť 

súdnoznalecký posudok. Je potrebné z ich strany napísať minimálne list, aby sme mali podnet 

na vyhotovenie posudku. Za takýto návrh hlasovať nebude. 

 

P: Fiamová: z dôvodu, že rozpočet musí byť vyrovnaný, môžem uvedené vyrovnať tak isto 

z položky Diakonia? Ako v prvom bode? 

 

P. Dočolomanský: áno 

 

K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 7/1 Prenájom časti pozemku parc. č. 6339/1 v Pannónskom háji 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 7/2 Odkúpenie pozemku parc. č. 48/5 v k. ú. Neštich 

 

P. Metkeová informovala, že je to vysporiadanie pozemku pod budúcou komunikáciou.  

 

Príloha 7/3 Zámena pozemkov medzi Mestom Svätý Jur a Lesmi SR, š.p. 

 

P. primátor uviedol, že do uznesenia je potrebné doplniť, že je to podľa osobitného zreteľa. 

 

Príloha 7/4 Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže objektu na Bratislavskej ul. č. 1 

 

P. Metkeová doplnila, že dnes prebehlo ukončenie súťaže, do ktorej prišla jedna ponuka. 

Záujemca zložil aj zábezpeku. 

 

 



Príloha 7/5 Nájom bytu č. 4 na Prostrednej ul. č. 26 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 7/6 Prenájom pozemku – záhrad v záhradkárskej osade Pri štadióne  

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 7/7 Prenájom pozemkov p. č. 2815 – vybudovanie vinohradníckeho skanzenu 

 

P. Gahér uviedol, že na komisii boli stanovené podmienky, prečo nie sú uvedené? Ako bolo 

navrhnuté dať skanzen do nájmu po dobu troch rokov z dôvodu prehodnotenia využívania 

skanzenu. V prípade nevyužívania pozemku rozviazať nájomný vzťah. 

 

Príloha 7/8 Prenájom pozemkov – záhrady pod železnicou 

 

P. Metkeová navrhuje prijať uznesenie na vyhlásenie súťaže na posledný neprenajatý 

pozemok. 

 

Príloha 7/9 Prenájom objektu bývalej skládky TKO 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 7/10 Prenájom pozemku – DIDI, s.r.o.   

 

P. Batka sa spýtal na informáciu, čo sa stane s budovou ak príde k ukončeniu činnosti? 

Prebehli rokovania, o ktorých sa hovorilo na predchádzajúcom zastupiteľstve? 

 

P. Metkeová odpovedala, že rokovanie sa konalo na mestskom úrade na správnom oddelení, 

kde p. Achberger súhlasil s podmienkami. Po ukončení nájmu z jeho strany odovzdá majetok 

mestu za symbolickú sumu jedno euro. 

 

P. Batka: bude zmluvne zachytené, že takto odovzdá objekt? 

 

P. Metkeová odpovedala, že nie je problém zapracovania odovzdania objektu do zmluvy. 

 

 

 

 

Ukončenie rokovania: 19,47 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 24.06.2014 

 
 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania – doplnenie bodu 6.9 

Číslo uznesenia 2014/5-1 

MsZ schvaľuje doplnenie bodu 6.9 do programu rokovania. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

doc.Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr.theol. 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
Mgr.Andrea HRANICKÁ MUDr.Andrej KRIŠŠÁK 

   Zdržali sa: 

doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.  Ján UNGER     

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania – doplnenie bodu  6.8 

Číslo uznesenia 2014/5-2 

MsZ schvaľuje doplnenie bodu 6.8 do programu rokovania. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

 Ján UNGER Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.  

MUDr.Andrej KRIŠŠÁK doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr. theol.  Mgr.Andrea HRANICKÁ   

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania - schválenie doplneného programu 

Číslo uznesenia 2014/5-3 

MsZ schvaľuje program rokovania. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

doc.Mgr.Ľubomír BATKA,Dr.theol. Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.  

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER Mgr. Andrea HRANICKÁ    

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 2.1 určenie overovateľov 

Číslo uznesenia 2014/5-4 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice doc. Mgr. Batka Dr. theol, p. Unger.  
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 



Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA,Dr. theol. Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. doc.PhDr. František GAHÉR, CSc.  

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER Mgr. Andrea HRANICKÁ    

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 3.1 návrhová komisia 

Číslo uznesenia 2014/5-5 

MsZ schvaľuje ako návrhovú komisiu –Ing. Dočolomanský, CSc., Mgr. Hranická 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

doc.Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr.theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 

doc. PhDr. František  

GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2014/5-6 

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

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER Mgr. Andrea HRANICKÁ    

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - dotácia z Ministerstva kultúry „radnica 

Svätý Jur“ 

Číslo uznesenia 2014/5-7 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2014: príjem dotácie a povolenie 

prekročenia viazania bežných výdavkov v súvislosti s dotáciou z Ministerstva kultúry na 

„radnica Svätý Jur, reštaurovanie fasády I. etapa“ :  

Bežné výdavky 

FK EK PR KZ názov 

pôvodný    nový 

rozpočet rozpočet zmena 

 311  111 Dotácia z MK SR 0 15.000 

15.000 

01.1.1.6 635006 3.1 111 Opravy a údržby budov 

„reštaurovanie fasády 

MSU“ 

0 15.000 

15.000 



01.1.1.6 635006 3.1. 41 Opravy a údržby budov 2200 10.400 

12.600 

10.1.2.3 642002 13.1 41 Dotácia pre nezis.org. 

DIAKONIA zníženie na 

vyrovnanie rozpočtu 

53760 -10.400 

43.360 

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr. theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 

doc. PhDr. František 

 GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.2 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - elektrický zabezpečovací systém 

Číslo uznesenia 2014/5-8 

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

kapitálových  výdavkov a viazania finančných operácií o:  

Kapitálové výdavky: 

funkčná 
klasifikácia položka  

programový 
rozpočet 

Kód 
zdroja názov 

SUMA 
 

01.1.1.6 713004 3.1 46 Elektrický zabezpečovací systém MsÚ 
3500 

      

Finančné operácie - príjem    

 454002   46 Prevod z ostatných fondov obce 3500 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr. theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.  

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr. Andrea HRANICKÁ      

   Zdržali sa: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.3 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 – server 

Číslo uznesenia 2014/5-9 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

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

výdavkov a viazania finančných operácií o:  

Kapitálové výdavky: 

funkčná 
klasifikácia položka  

programový 
rozpočet 

Kód 
zdroja názov 

SUMA 
 



01.1.1.6 713002 3.1 46 Server 
4250 

01.1.1.6 711003 3.1 46 Software 
4600 

      

Finančné operácie - príjem    

 454002   46 Prevod z ostatných fondov obce 8850 
 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 2 

Proti: 2 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

ThDr. Július FILO, Dr.h.c. doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.     

   Proti: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr. theol.  Ján UNGER     

   Zdržali sa: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.4 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - rekonštrukcia MsÚ výmena okien EO  

Číslo uznesenia 2014/5-10 

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

kapitálových  výdavkov a viazania finančných operácií o:  

Kapitálové výdavky: 

funkčná 
klasifikácia položka  

programový 
rozpočet 

Kód 
zdroja názov 

SUMA 
 

01.1.1.6 717002 3.1 46 rekonštrukcia MsU – okná 
ekonomické odd AE 21,  zvýšenie o  7000 

      

Finančné operácie - príjem 
      

 454002   46 Prevod z ostatných fondov obce 7000 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr. theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František  

GAHÉR, CSc. 

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

   Zdržali sa: 

Ing. Juraj PAVELEK       

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.5 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - dotácia na Zberný dvor 

Číslo uznesenia 2014/5-11 



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

kapitálových príjmov,  výdavkov a viazania finančných operácií o:  

Kapitálové príjmy 

 321   111 Dotácia zo ŠR na Zberný dvor 100 000 

 
Kapitálové výdavky: 

funkčná 
klasifikácia položka  

programový 
rozpočet 

Kód 
zdroja názov 

SUMA 
 

05.1.0 717001 6.1 111 Realizácia grantu Zberný dvor 
100 000 

05.1.0 717001 6.1 46 Realizácia grantu Zberný dvor spoluúčasť 
15 000 

      

Finančné operácie - príjem    

 454002   46 Prevod z ostatných fondov obce 15 000 

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr. theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František 

 GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.6 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - Zdravotné stredisko - ústredné kúrenie  

Číslo uznesenia 2014/5-12 

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

kapitálových  výdavkov a viazania finančných operácií o:  

Kapitálové výdavky: 

funkčná 
klasifikácia položka  

programový 
rozpočet 

Kód 
zdroja názov 

SUMA 
 

06.6.0 717002 13.7 46 rekonštrukcia Zdravotného strediska 
– kúrenie 50 500 

      

Finančné operácie - príjem     

 454002   46 Prevod z ostatných fondov obce 50 500 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr. theol. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František 

 GAHÉR, CSc. 
Mgr. Andrea HRANICKÁ 

RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER 



 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.6 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - Zdravotné stredisko -zvýšenie nájmu lekári 

Číslo uznesenia 2014/5-13 

MsZ schvaľuje zvýšenie nájomného v budove Zdravotného strediska pre nebytové priestory pre 

lekárov o 100 % t.j. z 16,60 € / m2 a rok na 33,20 € / m2/rok 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr. theol. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František 

 GAHÉR, CSc. 
Mgr. Andrea HRANICKÁ 

RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.6 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - Zdravotné stredisko - zvýšenie nájmu 

lekáreň 

Číslo uznesenia 2014/5-14 

MsZ schvaľuje zvýšenie nájomného v budove Zdravotného strediska pre nebytové priestory o 200 % 

t.j. z 16,60 € na 49,80 € / m2 / rok. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

ThDr. Július FILO, Dr.h.c. doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. RNDr. Peter JURČOVIČ Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       

   Zdržali sa: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr. theol. Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 6.6 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - Zdravotné stredisko 

Číslo uznesenia 2014/5-15 

MsZ schvaľuje zvýšenie nájomného v budove Zdravotného strediska až po kolaudácii Zdravotného 

strediska. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr. theol. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František  

GAHÉR, CSc. 
Mgr. Andrea HRANICKÁ 

RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 6.7 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014  auto 

Číslo uznesenia 2014/5-16 



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

kapitálových výdavkov a viazania finančných operácií o:  

Kapitálové výdavky: 

funkčná 
klasifikácia položka  

programový 
rozpočet 

Kód 
zdroja názov 

SUMA 
 

01.1.1.6 714001 3.1 46 Nákup osobného automobilu 12.000 

      

Finančné operácie - príjem     

 454002   46 Prevod z ostatných fondov obce 12 000 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 2 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

ThDr. Július FILO, Dr.h.c. doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK       

   Proti: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol.  Ján UNGER     

   Zdržali sa: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Ing. Juraj PAVELEK     

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 6.8 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - Volejbalové ihrisko + DPH  

Číslo uznesenia 2014/5-17 

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

kapitálových výdavkov a viazania finančných operácií o:  

Kapitálové výdavky: 

funkčná 
klasifikácia položka  

programový 
rozpočet 

Kód 
zdroja názov 

SUMA 
 

08.1.0. 717001 10.1 46 Výstavba beach volejbal. ihrísk 
navýšenie o DPH  1550 

      

Finančné operácie - príjem     

 454002   46 Prevod z ostatných fondov obce 1550 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František  

GAHÉR, CSc. 
Mgr. Andrea HRANICKÁ 

RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 6.9 Zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - Súdnoznalecký odhad MŠ Pezinská - 

budova a pozemky 

Číslo uznesenia 2014/5-18 



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

bežných výdavkov presun na súdnoznalecký posudok objektu a pozemkov MŠ Pezinská: 

Bežné výdavky 

FK EK PR KZ názov 

pôvodný    nový 

rozpočet rozpočet zmena 

06.2.0 637011 1.5 41 Znalecké posudky  5000 800 

5.800 

10.1.2.3 642002 13.1 41 Dotácia pre nezis.org. 

DIAKONIA zníženie na 

vyrovnanie rozpočtu 

43360 -800 

42.560 

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 2 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr. theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 
Mgr. Andrea HRANICKÁ 

RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK   

   Proti: 

doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.  Ján UNGER     

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 7.1 Prenájom časti pozemku parc. č. 6339/1 v Panónskom háji 

Číslo uznesenia 2014/5-19 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 6339/1 druh pozemku trvalé trávne porasty 

zapísaný  ako parcela registra „E“ KN na LV č. 8053 v k.ú. Svätý Jur. V registri „C“ KN je dotknutá 

parcela vedená ako nehnuteľnosť parc. č. 6339/14 o výmere 1444 m² - na prenájom je určená časť 

6339/14/1 o výmere 722 m² - žiadateľke o nájom uvedeného pozemku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že ide o príbuzenský vzťah medzi pôvodným 

a budúcim nájomcom a že budúci nájomca sa podieľa na obhospodarovaní časti parcely č. 6339/14. 

V súlade s uznesením MsZ XVI-2/31 zo dňa 24.11. 2004 sa stanovuje výška nájmu 0,1659 E/m²/rok. 

Nájom sa schvaľuje na dobu neurčitú. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2014 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír 

 BATKA, Dr.theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František  

GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       



 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 7.2 Odkúpenie pozemku parc. č. 48/5 v k.ú. Neštich  

Číslo uznesenia 2014/5-20 

MsZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. 48/5 v k. ú. Neštich, obec Svätý Jur, okres Pezinok vo 

výmere 11 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria evidovaný Okresným úradom Pezinok 

v registri „C“ na LV č. 271 za kúpnu cenu 2,32 €/m2 z dôvodu rekonštrukcie komunikácie Podhradie – 

Hradištná od vlastníka pozemku parc. č. 48/5 z dôvodu rekonštrukcie komunikácie Podhradie – Hradištná + 

úhrada nákladov spojených s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2014 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr.theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František 

 GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 7.3 Zámena pozemkov medzi Mestom Svätý Jur a Lesmi SR, š.p.  

Číslo uznesenia 2014/5-21 

MsZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 2012/4-26v znení uznesení č. 2012/9-21,2 a 2013/6-22 

takto: 

MsZ schvaľuje zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Svätý Jur v k. ú. Svätý Jur, a to parc. č. . 

2282/2 o výmere 775 m2, 2284/2 o výmere 7614 m2, 2304/3 o výmere 31811 m2 za pozemky LESY 

SR, š. p. v k. ú. Neštich parc. č. 460/2 o výmere 11666 m2, 460/11 o výmere 221 m2, 460/13 o výmere 

12 m2, 460/14 o výmere 481 m2, 460/15 o výmere 208 m2, 460/16 o výmere  837 m2, 460/17 o výmere 

479 m2, 460/19 o výmere 11 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemky v k. ú. Neštich sa nachádzajú v oblasti, v ktorej má Mesto 

Svätý Jur realizovať svoje aktivity v oblasti rozvoja športu a turistického ruchu. Naviac na jednom 

z pozemkov sa nachádzajú stavby vo vlastníctve mesta. Ako náhradu Mesto Svätý Jur ponúklo 

organizácii LESY SR š. p. pozemky, na ktorých sa nachádzajú lesné porasty. 

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2015 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 8 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František  

GAHÉR, CSc. 
Mgr. Andrea HRANICKÁ 

RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER   

   Nehlasovali: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr. theol.       

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 7.4 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže objektu na Bratislavskej ul. č. 1 



Číslo uznesenia 2014/5-22 

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

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr. theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František 

 GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 7.5 Nájom bytu č. 4 na Prostrednej ul. č. 26  

Číslo uznesenia 2014/5-23 

MsZ schvaľuje nájom bytu č. 4 v bytovom dome na Prostrednej ul. č. 26, súpisné č. 154 v k. ú. Svätý 

Jur, obec Svätý Jur, okres Pezinok zapísaný na Liste vlastníctva č. 7577 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) a § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č.138/19991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že Mesto Svätý 

Jur je povinné v zmysle súdneho rozhodnutia Obvodného súdu Bratislava III č. 12C 140/92-9                                     

zabezpečiť náhradný byt súčasnému nájomcovi bytu nachádzajúcemu sa v horárni Biely kríž. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2014 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr. theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František 

 GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 7.6 Prenájom pozemkov - záhrad v záhradkárskej osade Pri štadióne 

Číslo uznesenia 2014/5-24 

MsZ schvaľuje dať do prenájmu:  

- časť pozemku parc.č. 4795 vo výmere 27 m2 pre Jozefa Kocmana a manž. M.Kocmanovúčasť 

pozemku parc. č. 4801/2 pre : 

                                           173 m2     Peter Kročka a manž. A.Kročková 

                                           5 m2          Jozef Kocman a manž. M.Kocmanová 

                                           173 m2      Dušan Hornák a manž. J.Hornáková 

                                           20 m2        spoločná cesta užívateľov 

                                           175 m2      Jana Grechi 

                                           168 m2       Marián Pucher 

                                           162 m2      Terézia Krebsová, 

                                           157 m2      Mária Hupková 

                                           149 m2      Jozef Gonos a manž. M.Gonosová 

                                           146 m2      Peter Povoda 



                                           137 m2      Eduard Achberger 

                                           130 m2      Ing. Dávid Vizár 

                                           126 m2      Lucia Bystrianska 

                                           118 m2      Roman Baranyai a manž. R. Baranyaiová 

                                           34 m2        Alena Podhorská 

za nájomné 0,40 €/m2/rok. Za účelom užívania pozemku pre súkromné účely ako záhradka, doba 

nájmu 10 rokov, v súlade s § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko tento pozemok je už v užívaní 

vyššie menovaných. 

Termín platnosti uznesenia do:  31.12.2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír  

BATKA, Dr. theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František  

GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 7.7 Prenájom pozemkov p. č. 2815 - vybudovanie vinohradníckeho skanzenu 

Číslo uznesenia 2014/5-25 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku parc. č. 2815 o výmere 1898 m2, druh pozemku: ostatné plochy, 

k. ú. Svätý Jur pre nájomcu Svätojurský vinohradnícky spolok za nájomné 1,00 €/rok za účelom 

vybudovania vinohradníckeho skanzenu na dobu nájmu 25 rokov, v súlade s § 9a ods. 9  písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, nakoľko na projekte spolupracuje aj Mesto Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia do:  31.12.2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr. theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František  

GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 7.8 Prenájom pozemkov - záhrady pod železnicou 

Číslo uznesenia 2014/5-26 

MsZ berie na vedomie prenájom majetku mesta, pozemkov parc. č. 4557/5 a parc. č. 4557/4, – 

záhrady pri železnici v k. ú. Svätý Jur Jánovi Ungerovi, výška nájmu 0,21 €/m2/rok, doba nájmu 15 

rokov, účel využívania – záhradka v zmysle schválnej a uskutočnenej verejnej obchodnej súťaže   

Termín platnosti uznesenia do 08/2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



Prítomní: 7 

   Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr.Július FILO,Dr.h.c. 

doc.PhDr. František GAHÉR, 

CSc. 
Mgr. Andrea HRANICKÁ 

RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK   

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 7.8 Prenájom pozemkov - záhrady pod železnicou 

Číslo uznesenia 2014/5-27 

MsZ schvaľuje predĺženie platnosti uznesenia č. 2014/3-9 z 25.3.2014 do 31.12.2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr. theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František  

GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 7.9 Prenájom objektu bývalej skládky TKO 

Číslo uznesenia 2014/5-28 

MsZ berie na vedomie prenájom majetku mesta objekt bývalej skládky TKO, ktorý sa nachádza na 

časti združených pozemkov evidovaných v katastri nehnuteľnosti v „C“  stave: parc.č. 5099, parc.č. 

5157/1a parc.č. 5251/2 v k.ú. Svätý Jur o celkovej výmere 10300 m2 skupine historickej lukostreľby 

VINEDI, P.O. Hviezdoslava 31, Svätý Jur, výška nájmu 100 € / rok, doba nájmu 10 rokov, účel 

využívania športový tréningový priestor pre lukostreľbu. 

Termín platnosti uznesenia do 31.12.2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír BATKA, 

Dr. theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František  

GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 7.10 Prenájom pozemku - DIDI, s.r.o. 

Číslo uznesenie 2014/5-29 

MsZ schvaľuje: 

1/ Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

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

plocha zapísaná na LV č. 1968 pre nájomcu nebytových priestorov DIDI, s.r.o., za účelom regenerácie 

športovcov po tréningoch a zápasoch a pri konaní hromadných športových akcií v areáli ŠK. Doba 

nájmu určitá do 28. 02. 2018, výška nájmu 4,97  Eur/m2/rok. 

 

2/ Úpravu výmery uvedenej v predmete nájomnej zmluvy medzi Mestom Svätý Jur a ŠK Svätý Jur, 

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



                      

Zdôvodnenie prípadu osobitného zreteľa: 

Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je využitie časti pozemku parc. č. 5044/1 pre potreby nájomcu 

nebytových priestorov – reštaurácie DIDI, s.r.o. v areáli ŠK, pre športovcov na regeneráciu po 

tréningoch a zápasoch a pri konaní hromadných športových akcií v areáli ŠK.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2014 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

doc. Mgr. Ľubomír  

BATKA, Dr.theol. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 
ThDr. Július FILO, Dr.h.c. 

doc. PhDr. František  

GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       

 

Overovatelia zápisnice:  

 

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.   ............................................................................... 

 

Ján Unger                                             ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

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

 

 


