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Z á p i s n i c a  č. 5 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 25.9.2018 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Vizuálna identita mesta 

6. Zmeny rozpočtu mesta 

7. Nakladanie s majetkom mesta 

8. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

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

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie upraveného programu rokovania:   9:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: Prof. ThDr. Július Filo  

JUDr. Ján Gróf   9:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

    Mgr. Andrea Hranická   9:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

V bode interpelácie nikto nevystúpil.  

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

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

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

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

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

predložené na rokovanie MsZ. 

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

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

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



 

 

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

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

 

Bod 5. sa presunul v rokovaní pred bod 8. Rôzne.  

 

K bodu 6. – Zmeny rozpočtu mesta  

 

Príloha 6/1 Zmena rozpočtu – havária MŠ Veltínska  

 

P. primátor uviedol, že po minuloročnom vytopení a havárií na prvom poschodí sa nám stala 

havária aj tento rok. Na prízemí praskla prívodná hadička, ktorá vytopila prízemie. Skoro 

všetky spôsobené škody nám poisťovňa uznala. Zmena rozpočtu je len technická záležitosť, 

aby sme mali v príjmovej a výdavkovej časti vyrovnaný rozpočet. Porucha sa stala cez 

prázdniny, ale voda tiekla najviac jeden deň, pretože bola zabezpečená kontrola v objekte. Po 

zistení havárie sa zmobilizovali rodičia, dobrovoľný hasičský zbor a obyvatelia Svätého Jura, 

ktorí do dvoch hodín odstránili všetku vodu z prízemia, vyniesli všetok poškodený nábytok 

a koberce z budovy.   

 

Príloha 6/2 Zmena rozpočtu – IROP - PDT 

 

P. primátor uviedol, že na stanici prebieha výstavba Prestupného dopravného terminálu 

financovaného z dotácie - nenávratného finančného príspevku v hodnote takmer 700 – tisíc 

eur. Stavba prebiehala s drobnými problémami, pretože sa zistilo, že jedna záhradka nebola 

vyprataná. Taktiež sa zistilo, že neboli správne zamerané káble vysokého napätia v zemi.        

Pri realizácii stavby Prestupného dopravného terminálu sa zistilo, že vysoké napätie 

elektrickej energie križuje stavbu. Pri spracovaní projektovej dokumentácie dostal projektant 

od Západoslovenskej distribučnej vtedy súčasný stav vysokého napätia elektrickej energie, 

medzičasom od vydania stavebného povolenia pre Prestupný dopravný terminál a časom 

realizácie Prestupného dopravného terminálu, Západoslovenská distribučná a. s. realizovala 

obnovu vysokého napätia v Jure a zmenila trasovanie vysokého napätia elektrickej energie. 

Toto nové trasovanie križuje súčasnú stavbu a je riadne skolaudované.  

Západoslovenská distribučná po dohode nezastavila stavbu realizácie Prestupného 

dopravného terminálu a stavba pokračuje, avšak pod jej prísnym dohľadom. Preložku musí 

zrealizovať mesto na vlastné náklady. Mesto v súčasnej dobe dalo spracovať projekt, musí 

požiadať o stavebné povolenie a následne preložku VN napätia. Toto všetko zrejme 

neovplyvní lehotu výstavby Prestupného dopravného terminálu, avšak zvýši finančné náklady 

mesta. 

Mesto už v danej veci rokuje aj s Riadiacim orgánom IROP a konzultujeme postupy, aby 

neprišlo k porušeniu zmluvy mesta a poskytovateľa nenávratného finančného prostriedku 

z EU a SR. Odhadované náklady, o ktoré sa stavba zvýši, sú vo výške 45 000,- €. Ako už 

vieme, predložená suma nebude postačujúca, výkaz – výmer vyšiel vo výške 55 000,- € bez 

DPH, odhadovaná cena s DPH je na 70 000,- €. Našťastie máme v projekte šetrenie cca 

80 000,- €, preto sme požiadali o uznanie týchto výdavkov. Zatiaľ nevieme predpokladať do 

akej miery budeme úspešní v žiadosti o uznanie nákladov. Nadriadený orgán nás zaradil do 

procesu medzi uznateľné výdavky. Stavba prebieha podľa plánu.  

 

Príloha 6/3 Zmena rozpočtu – rekultivácia parku Dukelská 

 

P. primátor uviedol, že park je dlhodobejší projekt, kde sa realizujeme už takmer dva roky. 

Najprv sa vymenili všetky chodníky a betónové súčasti, následne sa zakúpil mobiliár, ktorý 

nie je ešte osadený. Vybudovala sa závlaha a je pripravená rekonštrukcia verejného 



 

 

osvetlenia, ku koncu roku by sa mala uskutočniť aj náhradná výsadba. Máme rozhodnutie 

o výrube starých drevín, ktoré nahradí nová výsada. Suma v rozpočte je vyššia, pretože 

budeme sadiť vzrastlejšie stromy. Park by mal byť po dvoch rokoch oddychovým 

a výstavným miestom.  

 

P. Gahér je veľmi rád, že sme už vo finálnej fáze, pretože posledná víchrica ukázala, že je 

najvyšší čas, pretože boli niektoré stromy vyvrátené. Predídeme prípadným nehodám, či 

škodám. Park bude vyzerať ukážkovo a je presvedčený, že pre cestujúcich z vlaku bude 

krásnou vizitkou nášho mesta Svätý Jur.  

 

Príloha 6/4 Zmena rozpočtu – výstavba kontajnerových stojísk  

 

P. primátor informoval, že v meste sme stanovili a vybrali jednotné kontajnerové stojiská, čo 

najmenej údržbové. Do dnešného dňa sú namontované stojiská na Hradištnej ulici, 

Kozmonautov a dvojstojisko na ulici Pri štadióne v účku. Ak chceme ďalej pokračovať 

v budovaní stojísk, potrebujeme navýšiť rozpočet. Na Štúrovej a SNP by sme chceli ešte tento 

rok vybudovať nové stojiská. Podesty sú už vybudované.  

 

P. Filo súhlasí s predloženým návrhom a požiadal o vysvetlenie, prečo berieme peniaze 

z položky požiarnej zbrojnice. 

 

P. primátor odpovedal, že pri rekonštrukcii zbrojnice boli problémy s pamiatkovým úradom 

a až po dvoch rokoch sme dospeli k dohode. Vieme, že už nestihneme tento rok zrealizovať 

rekonštrukciu, tak z tohto dôvodu používame peniaze z tejto položky. 

 

Príloha 6/5 Zmena rozpočtu – retardéry ul. Kollárova 

 

P. primátor informoval, že mestu bola doručená petícia obyvateľov ulice Kollárova 

s požiadavkou vyriešenia dopravnej situácie, a to namontovaním spomaľovacích retardérov. 

Na základe uznesenia z rokovania mestského zastupiteľstva sme petíciu postúpili na 

vyriešenie stavebnej komisii. Následne bol pripravený materiál, na vybudovanie dvoch 

spomaľovacích retardérov podobné tým na Dukelskej ulici v jej spodnej časti. Odhadovaná 

cena je cca 4 000,- €. Pravdepodobne by sa vybudoval jeden retardér pri škole a druhý by sa 

umiestnil po dohode so stavebnou komisiou. Avšak s výstavbou treba počkať, pretože pri 

budovaní Prestupného dopravného terminálu trasovanie všetkých nákladných áut vedie práve 

cez Kollárovu ulicu. Tie by zbytočne mohli zničiť nové spomaľovače.  

 

P. Gahér súhlasí, aby sa počkalo s budovaním a radšej by sme mohli zdvihnúť úroveň 

križovatky a vybudovať širšie retardéry. 

 

P. Gróf taktiež súhlasí, aby sme počkali.  

 

P. primátor doplnil, že najťažšie práce na Prestupnom dopravnom termináli by mali 

prebehnúť do konca tohto roka.    

 

K bodu 7. –Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 7/1 Predaj časti pozemku parc. č. 4513/2 Štefan Badinský a manželka 

 

P. primátor uviedol, že mesto dostalo žiadosť o odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v areáli 

poľnohospodárskeho družstva, kde sme na poslednom rokovaní prijali zámer odpredaja 



 

 

pozemku. Bol dopracovaný geometrický plán, kde sa presne stanovilo, o ktoré časti majú 

záujemcovia záujem. Pozemok sa nachádza v zadnej časti areálu poľnohospodárskeho 

družstva.  

 

Príloha 7/2 Spôsob nakladania s pozemkami CKN parc. č. 6339/4, EKN parc. č. 6339/5 – 

predaj – prenájom Mgr. Oľga Hirnerová a manžel Prof. Alexander Stepanov CSc. 

 

P. primátor uviedol, že mesto dostalo žiadosť o vysporiadanie pozemkov v Pannónskom háji. 

Žiadatelia o kúpu pozemkov sú majiteľmi priľahlej chaty. Mesto dlhodobo pozemky 

nepredávalo, ale len prenajímalo. Pokiaľ pristúpime k predaju, tak navrhujeme stanoviť 

presný mechanizmus odpredaja. Pozemky sa nepredávali, pretože boli vo vyššom ochrannom 

pásme, kde mal štát predkupné pásmo. Tým, že sa ochranné pásmo znížilo vznikla možnosť 

na odpredaj týchto pozemkov.  

 

P. Horváth sa spýtal, či sme aj predtým schvaľovali len na dobu určitú a na 5 rokov? 

Neschvaľovali sme náhodu na dobu neurčitú alebo na 10 rokov? 

 

P. primátor odpovedal, že schvaľujeme na dobu určitú a 5 rokov z dôvodu, že nemusíme 

zmluvy zavkladovať na katastri. Je to pre nás papierovo jednoduchšie.  

 

Príloha 7/3 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 4753/11 k. ú. Svätý Jur – Zdena 

Polakovičová 

 

P. primátor uviedol, že mestu bola doručená žiadosť o vysporiadanie časti pozemku, ktorý 

dlhodobo užíva p. Polakovičová. Pozemok sa nachádza v lokalite Žabky.  

 

Príloha 7/4 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry 

Kačačnice – Jurský obytný park, s.r.o. 

 

P. primátor uviedol, že na poslednom rokovaní sme prijali zámer vysporiadania pozemkov, 

zelene a infraštruktúry v Jurskom obytnom parku. Celá infraštruktúra bude odkúpená za jedno 

euro. Mesto nepreberá parkoviská, ktoré prináležia k bytovým jednotkám. Parkoviská sa 

preberajú len verejné. Developer splnil všetkých 17 podmienok, ktoré dostal od mesta, takže 

mesto môže pristúpiť k prebratiu tejto lokality.  

 

Príloha 7/5 Predaj časti pozemku parc. č. 5084/2 Ing. D. Kaufmann s manželkou 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť na vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa 

za spodnou bytovkou v lokalite Kačačnice na ulici Muškátová. Polovicu pozemku by mesto 

predalo manželom Kaufmannovcom a následne v ďalšom bode druhú polovicu majiteľom 

bytového domu.   

 

Príloha 7/6 Predaj časti pozemku parc. č. 5084/2 k. ú. Svätý Jur majitelia obytného 

domu 1689 

 

P. primátor uviedol, že bod je identický ako predchádzajúci.  

 

Príloha 7/7 Predaj časti pozemku parc. č. 4792/1 – zmena uznesenia M. Ochodnícky 

 

P. primátor uviedol, že majiteľ reštaurácie má záujem o vysporiadanie všetkých pozemkov 

pred reštauráciou. V pôvodnom návrhu sme nesúhlasili s odpredajom všetkých pozemkov, ale 



 

 

len pozemkov po líniu a zaviazali sme ho odčlenením. Odčlenené pozemky sú predložené na 

schválenie. Zameraním vnikla zmena, preto je navrhnuté najprv zrušenie pôvodného 

uznesenia a následne by sme schvaľovali predaj.  

 

Príloha 7/8 Prehodnotenie kúpnej ceny – časť pozemku parc. č. 4710/2 Slavomíra 

a Janez Kečler 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny, ktoré bolo 

schválené 7.1.2017. V rokovacom poriadku je schválené, že o rovnakom odpredaji – narábaní 

s majetkom mesta môže mestské zastupiteľstvo rokovať s polročným odstupom. P . Kečler 

odôvodňuje svoju žiadosť tým, že jeho susedovi sa predal pozemok za 56,- €/m2. P. Faith 

mestu taktiež predal pozemok pod cestou a zase p. Kečler previedol na mesto kanalizáciu, 

ktorú sám na vlastné náklady vybudoval. 

 

P. Gahér nesúhlasí s predajom za nižšiu sumu, pretože p. Kečler vedel, že stavia na mestskom 

pozemku.  

 

P. Gróf pripomenul januárové rokovanie, kde navrhoval p. Kaufmannovi zníženie ceny na 

25,- € za odkúpenie mestských pozemkov, kde ho poslanci prehlasovali, pretože susedné 

pozemky sa predali za 50,- € Faturovcom. V tomto prípade je opačná situácia susedovi sa 

predalo za 56,- € a p. Kečlerovi ideme predať za 100,- €. Je za to, aby sme predali za 56,- €, 

jedná sa o 13 m2. Pod touto výmerou je kamenný oporný múr, ktorý murári posunuli a zistilo 

sa to až neskôr.  

 

P. Gahér doplnil, že prirovnanie situácie s p. Kaufmanom nesedí, pretože pozemok nezabrali 

teraz, ale pred 50timi rokmi. Situácia s p. Kečlerom sa udiala teraz, kde mal k dispozícii 

geometrický plán. Tvrdenie, že robotníci mu posunuli múr je detská výhovorka, pretože 

stavebník je zodpovedný za stavbu. P. Kečler mal opísať svoj problém do svojej žiadosti 

bližšie.  

 

Príloha 7/9 Zmena termínu platnosti uznesenia č. 2016/4-14 Dukelská 

 

P. primátor uviedol, že ide o uznesenie, ktoré bolo schválené v roku 2016, kde sme 

odpredávali pozemok pod bytovkou na Dukelskej ulici. K odpredaju nemohlo prísť, pretože 

v jednom byte nie je ukončené dedičské konanie, preto navrhujeme predĺženie platnosti 

uznesenia.  

 

Príloha 7/10 Zmena termínu platnosti uznesenia č. 2016/3-14 Prostredná 34 

 

P. primátor uviedol, že uznesenie bolo prijaté z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadanie 

deľbovej zmluvy v objekte, ktorý momentálne opravuje mesto v rámci školenia umeleckých 

remesiel. V zadnej časti prišlo k výmene majiteľa a stále nie je možné podpísať deľbovú 

zmluvu, pretože nový majiteľ neprešiel kolaudáciou novej stavby. Navrhujeme predĺženie 

platnosti uznesenia.   

 

Príloha 7/11 Zmena termínu platnosti uznesenia č. 2016/4-18 Pezinské záhumenice 

 

P. primátor uviedol, že ide o uznesenie, kde sme prijali schválenie daru darovacou zmluvou 

na vysporiadanie pozemku na Pezinských záhumeniciach. Z technických dôvodov neprišlo 

k vysporiadaniu, preto navrhujeme predĺženie platnosti uznesenia.  

 



 

 

Príloha 7/12 Spôsob prenájmu pozemkov - BCV 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o podpísanie novej nájomnej zmluvy s BCV 

Pezinok. Ide o ornú pôdu, ktorú mala spoločnosť prenajatú, kde im nájomná zmluva skončila. 

Najskôr budeme schvaľovať zámer prenájmu a na ďalšom mestskom zastupiteľstve sa bude 

schvaľovať samotný prenájom.  

 

Príloha 7/13 Spôsob prenájmu pozemkov VVDP Karpaty 

 

P. primátor uviedol, že ide o presne taký istý schvaľovací proces ako v predchádzajúcom 

bode.  

 

Príloha 7/14 Spôsob prenájmu pozemkov 64/3, 4 Križan  

 

P. primátor informoval, že mestu bola doručená žiadosť o prenájom pozemku, ktorý sa 

nachádza kúsok za rozdvojkou na ulici Podhradie. Pozemok užíva rodina Križanová a mesto 

navrhuje pozemok prenajať za cenu obvyklú.  

 

Príloha 7/15 Prenájom pozemku v záhradkárskej osade „Pri štadióne“ Achberger 

 

P. primátor uviedol, že na poslednom rokovaní bol schválený zámer – spôsob nakladania 

s majetkom mesta. Navrhujeme schváliť priamy prenájom časti pozemku. Nájomné je 

znížené, pretože žiadatelia sa nachádzajú v dôchodkovom veku.  

 

Príloha 7/16 Prenájom pozemku parc. č. 4358/33 v k. ú. Neštich – Býmová 

 

P. primátor uviedol, že o spôsobe nakladanie s týmto pozemkom sa schvaľovalo na 

predchádzajúcom rokovaní. Prenájom bol riadne zverejnený, a preto pristupujeme k prenájmu 

pozemku žiadateľke. 

 

Prestávka 10 minút. 

 

K bodu 5. – Vizuálna identita mesta 

 

Príloha 5/1 Vizuálna identita mesta 

 

P. primátor uviedol, že vizuálnu identitu mesta nám prišla predstaviť slečna Ema Cepková, 

ktorá je autorkou diela.  

 

P. Cepková na  úvod predstavila Svätý Jur ako stredoveké historické mestečko vzdialené 10 

km od Bratislavy. Počet obyvateľov je približne 6000. V súčasnosti sa vyznačuje 

predovšetkým aktívnou vinohradníckou tradíciou. Historické jadro mesta je vyhlásené za 

mestskú pamiatkovú rezerváciu. Mesto sa dodnes pýši bohatou zbierkou historických 

pamiatok. K najvýznamnejším pamiatkam patrí pôvodne ranogotický rímskokatolícky farský 

Kostol sv. Juraja z 13. storočia s drevenou zvonicou, ktorá sa nachádza v blízkosti kostola. 

Podľa patróna tohto kostola bolo neskôr aj pomenované mesto na Svätý Jur.  Mesto má 

výrazný trojuholníkový pôdorys a je obklopené strmými svahmi s terasovitými vinohradmi. 

Počas roku sa v meste organizuje mnoho kultúrnych, športových a najmä vinárskych podujatí, 

ktoré lákajú návštevníkov z okolitých miest. Cez mesto prechádza náučný chodník ale aj 

cyklotrasy a turistické chodníky. Svätý Jur je ideálny na rodinné výlety s bohatými 

možnosťami kultúrneho, vinárskeho, športového alebo umeleckého vyžitia.  



 

 

Vizuálna identita mesta Svätý Jur pozostáva z loga, logo manuálu, série piktogramov 

historických pamiatok mesta, brožúry pre turistov, návrhu na orientačný systém a z 

reklamných a propagačných materiálov. 

Logo mesta vychádza z mestského erbu a pomocou výraznej štylizácie znázorňuje svätého 

Juraja ako kopijou zabíja draka. Zároveň jednotlivé prvky loga presne znázorňujú hlavnú 

časť mesta. Najhrubšia línia predstavuje hlavnú dopravnú tepnu, ktorá prechádza cez mesto z 

Bratislavy do Pezinka. Kolmo na ňu je najdlhšia priamka, ktorá predstavuje dlhé námestie, 

ktoré sa ťahá stredom mesta. Linky po boku kopírujú pôdorys mestských hradieb, ktoré sa 

nachádzajú po obidvoch stranách mesta. Zmnožené linky vyjadrujú vinohradnícky charakter 

prímestskej krajiny. Na záver kruh, ktorý je zároveň hlava svätého Juraja, označuje 

umiestnenie gotického Kostola svätého Juraja. Logo má teda dva významy, predstavuje 

patróna mesta a zároveň kopíruje reálny pôdorys najvýznamnejších prvkov Svätého Jura. 

Logo má výrazný lineárny charakter, ktorý je uplatnený v celej vizuálnej identite. Farebnosť 

loga vychádza zo súčasného erbu, ktorý používa farby modrú a bielu. Túto kombináciu farieb 

využívam v celej vizuálnej identite, čím dosahujem veľmi jednotný, ucelený, prehľadný a čistý 

estetický charakter. V logo manuáli je presne zadefinovaná ochranná zóna loga, ďalej 

príklady zakázaných riešení, povolené farebné varianty a minimálna veľkosť loga. 

V celej vizuálnej identite je použité písmo Montserrat. Písmo obsahuje všetky diakritické 

znamienka, ktoré sa používajú v slovenskom jazyku. Zdroj použitého písma je Google Font, je 

teda možné využívať ho aj na tvorbu webových stránok a mobilných aplikácií a je voľne 

dostupné. 

V rámci vizuálnej identity navrhla tlačoviny pre komunikáciu mesta s občanmi. Spadá sem 

pečiatka, hlavičkový papier, obálka a vizitky. Všetky tieto tlačoviny využívajú zadefinovanú 

grafiku, písmo a farebnosť. Grafika je obohatená o jednoduchý dekoratívny prvok, ktorý 

vychádza z loga. 

Vytvorila sériu piktogramov na všetky historické pamiatky vo Svätom Jure. Pri tvorbe 

vychádzala z charakteru loga. Pracovala som s líniami, ktoré sú od seba oddelené, podobne 

ako v logu. Slúžia na aplikáciu do brožúr, informačného a do orientačného systému mesta. 

Pre návštevníkov mesta vytvorila brožúru s mapou mesta. Grafické spracovanie brožúry 

sleduje stanovenú vizuálnu identitu a používa zadefinovanú farebnosť. Brožúra obsahuje sériu 

piktogramov historických pamiatok s krátkym textom k danej pamiatke. Ďalej obsahuje 

zoznam kaviarní, reštaurácii, vinárstiev a iných dôležitých informácii pre návštevníkov mesta. 

Navrhla informačných nosičov do mesta s použitím piktogramov historických pamiatok. 

Orientačný systém by využíval smerovky natočené k cieľu, ktoré by boli viditeľné zo všetkých 

strán. Nakoniec vytvorila návrhy na propagačné predmety mesta. Navrhla tričko, tašku a 

drobné suveníry, ktoré by odkazovali na charakter mesta. Tieto predmety sú navrhnuté tak, 

aby rešpektovali stanovenú vizuálnu identitu a využívajú dekoračné prvky, ktoré vychádzajú 

z loga. 

 

P. primátor uviedol, že mesto bude potrebovať v krátkom horizonte dvoch rokov niečo 

podobné ako nám predstavila slečna Cepková. Chceme dosiahnuť rozvoj cestovného ruchu 

a osloviť turistov. Vizuálna identita bude nutnosťou. Ohľadne ceny sme v prieskume zistili, 

že ak by logo vytvárala profesionálna reklamná agentúra s neistým výsledkom, by sme sa pod 

ponúkanú cenu nedostali. Mesto má už pripravený informačný systém. Je už určené, kde a aká 

tabuľka bude umiestnená. Zatiaľ však nemáme piktogramy, ktoré by sme chceli použiť. Za 

seba primátor uviedol, že sa mu návrh veľmi páči.  

 

P. Dočolomanský sa spýtal, že aký je rozdiel medzi používaním loga a mestského erbu? 

 



 

 

P. Fiamová odpovedala, že erb musí byť použitý napríklad na pečiatkach a zákonom 

stanovených dokladoch. Logo by sa mohlo používať na reklamné predmety a neoficiálne 

dokumenty.  

 

P. Gróf uviedol, že Vaša bakalárska práca je veľmi dobrá, ale nemyslí si, že ak príde turista 

do Svätého Jura, tak pochopí, čo logo predstavuje. Myslí si, že nie je vhodné. 

 

P. Cepková doplnila, že ak by bolo na mestskej stránke uvedené video s vysvetlením, tak by 

ľudia pochopili, čo znamená. Taktiež existuje mnoho log, ktoré majú dva významy a ľudia 

o nich ani nevedia napríklad čokoláda Toblerone má v logu medveďa.  

 

P. Filo doplnil, že v logu vidí aj Juraja na koni okrem siluet ciest. Je to revolučný posun, ktorý 

je moderný a súvisí s našou štruktúrou mesta.  

 

P. Cepková doplnila, že vychádzala z erbu a je tam Juraj, ktorý zabíja draka. 

 

P. Dočolomanský súhlasí s p. primátorom, že mesto sa chce rozvíjať a prísť do povedomia 

nielen občanom mesta. Opečiatkované úradné doklady sú jedna vec, ale predstaviť mesto 

logom je druhá vec. Sme na štartovacej čiare a ľudia by sa mali vyjadriť, zamyslieť nad 

logom, pretože vznikalo z histórie.  

 

K bodu 8. – Rôzne 

 

Príloha 8/1 Vyhodnotenie pripomienok upravených Zmien a doplnkov UP mesta  

 

P. primátor uviedol, že po 228 dňoch nám z Okresného úradu oboru výstavby a bytovej 

politiky prišlo stanovisko na nami podané Zmeny a doplnky územného plánu mesta 02/2014. 

V odpovedi Okresný úrad konštatuje, že máme nesúlad s platnými právnymi predpismi. 

Dožadovali sme sa vyjadrenia a konkretizovania s akými právnymi predpismi je náš návrh 

v nesúlade. Bolo nám odpísané, že Okresný úrad odbor výstavby a bytovej politiky je 

pripravený s nami rokovať. Na to sme sa obrátili so sťažnosťou na Úrad vlády aj na 

Ministerstvo vnútra a priamo na premiéra Slovenskej republiky, aby zaujali stanovisko na 

fungovanie Okresného úradu. Štát dal náš podnet na prešetrenie pre nás nadriadenému 

orgánu, čiže Ministerstvu dopravy a výstavby, ktoré vykonalo rozbor Zmien a doplnkov 

územného plánu mesta 02/2014. Ministerstvo zistilo pochybenie Okresného úradu odboru 

výstavby a bytovej politiky, ale zároveň nám odporučilo (zákon to ale striktne nevyžaduje) 

mestským zastupiteľstvo ako jediným rozhodovacím orgánom samosprávy prijať 

vyhodnotenie pripomienok v rámci Zmien a doplnkov územného plánu mesta 02/2014. 

Predložili sme uznesenie na základe tohto odporúčania.  

 

P. Gahér súhlasí so schválením, ale toto je ukážka toho, ako štát dokáže nefungovať. 

Jednoducho niekoľko rokov pracovali odborníci, ktorí predložili Zmeny a doplnky. Na 

rokovaní nám nič nevytkli a až po roku nekonania nám dajú stanovisko. Reagujú až na 

sťažnosť. Alibisticky rozhodujú, čo je žiaľ smutné.  

 

Príloha 8/2 Zmena realizácie projektu urnová stena - informácia    

 

P. primátor uviedol, že realizujeme opravu steny teda múru na dolnom cintoríne. Vysúťažili 

sme spoločnosť, ktorá začala opravovať múr. Po rokovaní mestskej rady sme sa rozhodli 

pokračovať v intenciách rekonštrukcie pôvodného múru. Krajský pamiatkový úrad bol 

nadšený s našim návrhom, avšak náklady sa navýšia o 12 000,- €. Plot bude hlavne oporným 



 

 

múrom pre cintorín a zároveň základným pilierom urnovej steny. Cintorín je o 1,2 m vyššie 

a my pôjdeme meter do hĺbky. Pôvodný plot bol nestabilný a popraskaný.  

V meste prebieha búranie podchodov, finišujeme v skanzene s rozhľadňou, budovanie 

chodníka prebieha podľa plánu.  

 

P. Gróf navrhol, či by referentka správy cintorínov nemohla kontrolovať funkčnosť 

reproduktorov počas pohrebov? Stalo sa niekoľkokrát, že ozvučenie nefungovalo, čo je veľmi 

nedôstojné.  

Na budove hornej kasárne, kde sú vyobrazené umelecké diela, nedajú sa odstrániť? Niektoré 

vyobrazenia nemajú nič spoločné so Svätým Jurom. Mohlo by mesto osloviť Krajský 

pamiatkový úrad o vyjadrenie sa k týmto umeleckým dielam? 

 

P. primátor reagoval, že p. Habáňová z Krajského pamiatkového úradu bola pozrieť na 

fasádu. Dohodli sme sa, že mesto pripraví podnet – žiadosť k legálnosti umiestnenia týchto 

tabúľ. Zároveň tabule sú tam svojvoľne umiestňované. Majitelia sa k umiestneniu 

nevyjadrovali. Pokiaľ by stanovisko Krajského pamiatkového úradu negatívne, tak dáme 

podnet na odstránenie tabúľ.   

Majiteľa pohrebnej služby opätovne oslovíme a požiadame o nápravu. Mesto sa stará len 

o hrobové miesta na cintoríne. 

 

P. Pajer sa podelil s príhodou, ktorá sa mu stala na futbalovom štadióne. Pri návšteve zápasu 

bolo vstupné jedno euro, no za ďalší zápas pýtali už dve eurá, aj keď mali pri kase uvedené, 

že za tretiu ligu sa platia dve eurá a za piatu sa platí jedno euro. Prečo mám platiť za štvrtú 

ligu dve eurá? Pani mu odpovedala, že má pýtať dve eurá. Cez víkend sa situácia zopakovala. 

Momentálna úroveň futbalu je veľmi nekvalitná a nedá sa na to ani pozerať. Navrhuje 

zníženie rozpočtu pre futbalový klub o 2 000,- €. A radšej poskytnúť peniaze inému 

športovému klubu, ktorý si bude peniaze viac vážiť. 

 

P. primátor reagoval, že mesto by sa v rámci podpory športu, malo orientovať hlavne na deti 

a mládež. Prioritne sa snažíme podporovať deti a mládež. Mesto sa snaží ešte ich aj priamo 

podporovať napríklad nákupom dresov, súprav. Mužský futbal nákupom lôpt, dresov 

nepodporujeme. Avšak zabezpečujeme funkčnosť areálu prostredníctvom ŠK a platíme ju 

v rámci dotácie 22 000,- €.  

 

Primátor poďakoval všetkým za prácu v posledných štyroch rokov. Nechali sme za sebou 

množstvo vykonanej práce. Do budúcnosti poprial kandidujúcim veľa šťastia v obhajobe 

mandátu a tým, ktorí už nekandidujú, ešte raz veľmi pekne ďakuje za spoluprácu, ktorú 

hodnotí veľmi pozitívne. Nikdy sme si nerobili napriek a v dôležitých rozhodnutiach sme 

ťahali za jeden povraz.  

 

 

Ukončenie rokovania:  19,10 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Khardani  

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 25.9.2018 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2018/5-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice 

Číslo uznesenia 2018/5-2 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – Prof. ThDr. Július Filo, JUDr. Ján Gróf. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

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 

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 

Číslo uznesenia 2018/5-3 

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

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

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 

Mgr. Michal Zeliska      



 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení   

Číslo uznesenia 2018/5-4 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu - havária MŠ Veltlínska  

Číslo uznesenia 2018/5-5 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2018: 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.2 Zmena rozpočtu - IROP - PDT  

Číslo uznesenia 2018/5-6 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2018: 

  

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
kód 

zdroja 
Názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

09.1.1.1 633001 9.9 41 
Interiérové vybavenie (koberce + 

stoličky) 
+3.836,- 

09.1.1.1 635006 9.9 41 Údržba budov a priestorov +1.000,- 

 292006  41 
Ostatné príjmy z náhrad z poistného 

plnenia 
+4.836,- 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
kód 

zdroja 
Názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

04.5.1 717001 11.2 46 PDT navýšenie rozpočtu 70 000 € 

03.2.0 717002 5.1 46 
Rekonštrukcia budovy Požiarnej 

zbrojnice 
-70 000 € 



 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.3 Zmena rozpočtu - rekultivácia parku Dukelská 

Číslo uznesenia 2018/5-7 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2018: 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Grof MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Mgr. Michal Zeliska      

   Zdržali sa: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.4 Zmena rozpočtu - výstavba kontajnerových stojísk 

Číslo uznesenia 2018/5-8 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2018: 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
kód 

zdroja 
Názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

06.2.0 717002 10.3 46 Rekonštrukcia parku Dukelská 50 000 € 

03.2.0 717002 5.1 46 Rekonštrukcia budovy Požiar. zbroj -50 000 € 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
kód 

zdroja 
Názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

05.1.0 717001 6.1 46 Výstavba kontajnerových stojísk 19 000,- 

03.2.0 717002 5.1 46 Rekonštrukcia budovy Požiar. zbroj -19 000 € 



 

 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.5 Zmena rozpočtu - retardéry ul. Kollárová 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2018/5-9 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2018: 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 3 

Proti: 4 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Grof Mgr. Andrea Hranická   

   Proti: 

 Marián Fraňo MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

   Zdržali sa: 

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

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 7.1 Predaj časti pozemku parc. č. 4513/2 Štefan Badinský a manželka 

Číslo uznesenia 2018/5-10 

MsZ schvaľuje predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4513/108 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 219 m2 oddelený geometrickým plánom č. 34/2018 z pozemku parcela 

registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parc. č. 4513/2 (vedený na LV 1968), postupom podľa 

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

dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Štefana Badinského a manželku Martinu Badinskú  majiteľov 

pozemkov v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4513/35, parc. č. 4513/36 a objektov na týchto pozemkoch súp. č. 

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

nehnuteľností. 

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

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

využitý za účelom  rozšírenia plochy pre podnikateľskú činnosť.  

Podmienky :  

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

zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

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

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 
kód 

zdroja 
Názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

04.5.1 717002 10.2 46 Rekonštrukcia ul. Kollárová 10 000 € 

03.2.0 717002 5.1 46 Rekonštrukcia budovy Požiar.zbroj -10 000 € 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 7.2 Spôsob nakladania s pozemkami CKN parc. č. 6339/4, EKN parc. č. 6339/5 - 

predaj - prenájom Mgr. Oľga Hirnerová a manžel Prof. Alexander Stepanov CSc.   

Číslo uznesenia 2018/5-11 

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

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

pozemok parc. č. 6339/4 vo výmere 595 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo 

vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 1968, a pozemku evidovaného v registri „E“ v katastri  

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

Jur ako pozemok parc. č. 6339/5 vo výmere 1159 m2, druh pozemku: záhrada, vo vlastníctve Mesta 

Svätý Jur, č. LV 8053, na rekreačný účel a to na dobu určitú 5 rokov, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa.  

Nájomné vo výške 0,166 €/m2/rok.   

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka je vlastníčka chaty stojacej na pozemku parc. č. 6339/38, 

dlhodobo sa o tieto pozemky stará a má záujem pozemky naďalej využívať za tým istým účelom.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.2 Spôsob nakladania s pozemkami CKN parc. č. 6339/4, EKN parc. č. 6339/5 - 

predaj - prenájom Mgr. Oľga Hirnerová a manžel Prof. Alexander Stepanov CSc.   

NESCHVALENÉ UZNESENIE  

Číslo uznesenia 2018/5-12 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj parc. č. 6339/4 o výmere 

595 m2 zastavané plochy a nádvoria (LV 1968) a EKN parc. č. 6339/5 záhrada o výmere 1159 m2 (LV 

8053) podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre vlastníčku stavby súp. č. 532 na pozemku parc. č. 

6339/38 a spoluvlastníčkou pozemku pod stavbou súp. č. 532 za kúpnu cenu 20,00 Eur/m2 plus  

náklady spojené s prevodom nehnuteľností. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 



 

 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 4 

Zdržali sa: 6 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Proti: 

 Marián Fraňo  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska 

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf 

Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer     

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 7.3 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 4753/11 k. ú. Svätý Jur Zdena 

Polakovičová   

Číslo uznesenia 2018/5-13 

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

4753/11 zastavané plochy o výmere do 100 m2 podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre vlastníčku  

susednej nehnuteľností pozemku parc. č. 4752/4 a objektu rodinný dom súp. č. 422 na časti pozemku  

4752/4, za kúpnu cenu 50,00 Eur/m2 plus náklady spojené prevodom nehnuteľností po odčlenení časti 

pozemku na chodník v šírke 1,2 m. 

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, vlastníka susedných nehnuteľností pozemku parc. č. 4752/4 a objektu 

na časti tohto pozemku  súp. č. 422.  

Pozemok je v oplotení, ktoré užíva majiteľ pozemku parc. č. 4752/4 na základe nájomnej zmluvy.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.4 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry 

Kačačnice Jurský obytný park, s.r.o.  

Číslo uznesenia 2018/5-14 

MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností evidovaných katastrálnym odborom Okresného úradu 

Pezinok, nachádzajúcich sa v okrese Pezinok, obec Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur, 

zapísaných  

na liste vlastníctva  č. 4310 a to: 

o pozemok parcelné číslo 5085/1, o výmere 982 m², druh pozemku: ostatná plocha,  

o pozemok parcelné číslo 5085/2, o výmere 1557 m², druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie,  

o pozemok parcelné číslo 5090/7, o výmere 242 m², druh pozemku: ostatná plocha,  



 

 

o pozemok parcelné číslo 5090/25, o výmere 57 m², druh pozemku: ostatná plocha,  

o pozemok parcelné číslo 5090/26, o výmere 7156 m², druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie,  

o pozemok parcelné číslo 5090/28, o výmere 55 m², druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie,  

o pozemok parcelné číslo 5090/33, o výmere 45 m², druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie,  

o pozemok parcelné číslo 5090/329, o výmere 277 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

o pozemok parcelné číslo 5090/13, o výmere 1009 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

o pozemok parcelné číslo 5090/574, o výmere 27 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

o pozemok parcelné číslo 5090/439, o výmere 179 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

o pozemok parcelné číslo 5090/271, o výmere 107 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

o pozemok parcelné číslo 5090/399, o výmere 57 m 2, druh pozemku: ostatná plocha,  

o pozemok parcelné číslo 5090/401, o výmere 39 m2, druh pozemku: ostatná plocha,  

o pozemok parcelné číslo 5090/237, o výmere 220 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

o pozemok parcelné číslo 5090/236, o výmere 268 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

o pozemok parcelné číslo 5090/8, o výmere 1940 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

o pozemok parcelné číslo 5090/212, o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

o pozemok parcelné číslo 5090/438, o výmere 217 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

o pozemok parcelné číslo 5090/56, o výmere 41 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

o pozemok parcelné číslo 5090/10, o výmere 119 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

o pozemok parcelné číslo 5085/15, o výmere 7 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

 

A na liste vlastníctva č. 9343 a to: 

o pozemok parcelné číslo 5090/46, o výmere 1650 m², druh pozemku: ostatná plocha. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.4 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry 

Kačačnice Jurský obytný park, s.r.o.  

Číslo uznesenia 2018/5-15 

MsZ  schvaľuje prevod vlastníctva infraštruktúry do majetku Mesta Svätý Jur a to: 

Stavebný objekt SO 5 – Komunikácie, parkoviská, chodníky, priepusty a premostenia stavba 

technickej infraštruktúry v objektovej skladbe SO 05 – Komunikácie, parkoviská, chodníky, priepusty, 

SO.50 – Komunikácie, parkoviská, chodníky, SO.51 priepust v km 0,00947 vetvy C, SO.52 – priepust 

v km 1,16862 vetvy F nachádzajúce sa v katastrálnom území Svätý Jur na parc. č. 5090/26 – zastavané 



 

 

plochy a nádvoria, 5085/2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na liste vlastníctva č. 4310, parc. 

č. 4987 – vodné plochy, parc. č. 5089 – vodné plochy, parc. č. 4792/1 – zastavané plochy a nádvoria. 

Stavebný objekt SO 2.1 Spevnené plochy a komunikácie nachádzajúca v katastrálnom území Svätý 

Jur na pozemku parc. č. 5090/8 – zastavané plochy a nádvoria, 5090/237 – zastavané plocha a 

nádvoria, 5090/236 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na liste vlastníctva č. 4310. 

Stavebný objekt SO 07.1 Sadové úpravy nachádzajúce sa v katastrálnom území Svätý Jur na 

pozemku parc. č. 5090/8 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5090/26 – zastavané plochy 

a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva č. 4310. 

Stavebný objekt SO 03 1.1 Úprava komunikácie a parkovacích miest a SO 03.2 Autobusová 

zástavka nachádzajúce sa v katastrálnom území Svätý Jur na pozemkoch parc. č. 5090/28 – zastavané 

plochy a nádvoria, parc. č. 5090/26 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5090/8 – zastavané plochy 

a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.4 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry 

Kačačnice Jurský obytný park, s.r.o.  

Číslo uznesenia 2018/5-16 

MsZ schvaľuje kúpnu cenu za odkúpenie nehnuteľnosti a prevodu infraštruktúry vo výške 1 ,-€/ 

celok. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 7.5 Predaj časti pozemku parc. č. 5084/2 Ing. D. Kaufmann s manželkou  

Číslo uznesenia 2018/5-17 

MsZ ruší uznesenie č. 2018/3-11 z 15.5.2018.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



 

 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 7.5 Predaj časti pozemku parc. č. 5084/2 Ing. D. Kaufmann s manželkou  

Číslo uznesenia 2018/5-18 

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

5084/2 vinica o výmere 128 m2 podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre vlastníkov bytu č.3 

a spoluvlastníkov bytového domu súp. č. 1689 na pozemku parc. č. 5085/18 Ul. Muškátová 30  

vrátane pozemku parc. č. 5085/12 a zároveň vlastníkov pozemku parc. č. 5084/13, 5085/19 v k. ú. 

Svätý Jur za kúpnu cenu 50 Eur/m2 pozemku.  

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

susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa (nadobúdateľa). 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 7.5 Predaj časti pozemku parc. č. 5084/2 Ing. D. Kaufmann s manželkou  

Číslo uznesenia 2018/5-19 

MsZ schvaľuje predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 5084/2 vinice o výmere 

128 m2 oddelený geometrickým plánom č. 23/2018 z pozemku parcela registra „C“ evidovaný na 

katastrálnej mape parc. č. 5084/2 (vedený na LV1968), postupom podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona 

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

zreteľa pre Ing. Dušana Kaufmanna a manželku Ing. Zuzanu Kaufmannovú majiteľov bytu č.3 

a spoluvlastníkov bytového domu súp. č. 1689 na pozemku parc. č. 5085/18 Ul. Muškátová 30  

vrátane pozemku parc. č. 5085/12 a zároveň vlastníkov pozemku parc. č. 5084/13, 5085/19 v k. ú. 

Svätý Jur za kúpnu cenu 50 Eur/m2 pozemku plus náklady spojené prevodom nehnuteľností. 

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

susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa (nadobúdateľa). 

Podmienky :  

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

zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

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

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 7.6 Predaj časti pozemku parc. č. 5084/2 k. ú. Svätý Jur majitelia bytového domu 

1689  

Číslo uznesenia 2018/5-20 

MsZ ruší uznesenie č. 2018/3-12 z 15.5.2018. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 7.6 Predaj časti pozemku parc. č. 5084/2 k. ú. Svätý Jur majitelia bytového domu 

1689   

Číslo uznesenia 2018/5-21 

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

5084/2 vinica o výmere 131 m2 podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre majiteľov nehnuteľnosti 

bytového domu č. 1689 na pozemku parc. č. 5085/18 na Muškátovej ul. č. 20 vo Svätom Jure 

a spolumajiteľov pozemku parc. č. 5085/12 za kúpnu cenu 50 Eur/m2  pozemku.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019   

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    



 

 

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 7.6 Predaj časti pozemku parc.č.5084/2 k.ú. Svätý Jur majitelia bytového domu 1689 

Číslo uznesenia 2018/5-22 

MsZ  schvaľuje predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 5084/2 vinice o výmere 

128 m2 oddelený geometrickým plánom č. 23/2018 z pozemku parcela registra „C“ evidovaný na 

katastrálnej mape parc. č. 5084/2 (vedený na LV 1968), postupom podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona 

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

zreteľa pre majiteľov bytov v bytovom dome súp. č. 1689 na pozemku parc. č. 5085/18 na  

Muškátovej ul. č. 20 vo Svätom Jure a spolumajiteľov pozemku parc. č. 5085/12 za kúpnu cenu 50 

Eur/m2 pozemku plus náklady spojené prevodom nehnuteľností. 

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

susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov (nadobúdateľov). 

Podmienky:  

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

zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

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

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 7.7 Predaj časti pozemku parc. č. 4792/1 - zmena uznesenia M. Ochodnícky  

Číslo uznesenia 2018/5-23 

MsZ ruší uznesenie č. 2017/6-12 z 7.11.2017. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 7.7 Predaj časti pozemku parc. č. 4792/1 - zmena uznesenia M. Ochodnícky   

Číslo uznesenia 2018/5-24 

MsZ schvaľuje predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Svätý Jur  parc. č. 

4792/146 o výmere 76 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 4792/147 o výmere 



 

 

89 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č.1 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 pre majiteľa objektu súp. č. 1603 Matúša Ochodníckeho bytom Pri štadióne 10 

Svätý Jur za kúpnu cenu 100,- Eur/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti 

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.  

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

Zdôvodnenie: Ide o podnikateľa so sídlom vo Svätom Jure. Pozemok je v priamom susedstve s 

prevádzkovou budovou súp. č. 1603 vo vlastníctve žiadateľa, čiastočne zastavaná stavbou 

nadväzujúcou na jestvujúcu budovu a pozemok je využívaný v nadväznosti na prevádzku.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.05.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 7.8 Prehodnotenie kúpnej ceny - časť pozemku parc. č. 4710/2 Slavomíra a Janez 

Kečler  

Číslo uznesenia 2018/5-25 

MsZ ruší uznesenie MsZ 2017/6-11 z 7.1.2017.   

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 3 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

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

   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth   

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 7.8 Prehodnotenie kúpnej ceny - časť pozemku parc. č. 4710/2 Slavomíra a Janez 

Kečler  

Číslo uznesenia 2018/5-26 

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

pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4710/3 o výmere 13 m2 zastavané plochy a nádvoria odčleneného  

z pozemku parc. č. 4710/2 v k. ú. Svätý Jur (LV 1968) podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 

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



 

 

užívateľov predmetného pozemku za kúpnu cenu 56,- Eur/m2 pozemku plus náklady spojené  

prevodom nehnuteľností.   

Zdôvodnenie: Ide o plochu zastavanú stavbou oplotenia, ktorá svojou polohou a využitím je priamo 

určená na výkon vlastníckych práv ku stavbe rodinného domu súp. č. 1503 a tvorí jeden ucelený  

pozemok rodinný dom s dvorom a záhradou. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

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

   Proti: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. MUDr. Štefan Horváth     

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 7.9 Zmena termínu platnosti uznesenia č. 2016/4-14 Dukelská  

Číslo uznesenia 2018/5-27 

MsZ schvaľuje zmenu termínu platnosti uznesenia MsZ č. 2016/4-14 z 21.6.2016 na 31.12.2019. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 7.10 Zmena termínu platnosti uznesenia č. 2017/3-14 Prostredná 34 

Číslo uznesenia 2018/5-28 

MsZ schvaľuje zmenu termínu platnosti uznesenia MsZ č. 2017/3-14 z 9.5.2017 na 31.12.2019. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 



 

 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 7.11 Zmena termínu platnosti uznesenia č. 2017/4-18 Pezinské záhumenice  

Číslo uznesenia 2018/5-29 

MsZ schvaľuje zmenu termínu platnosti uznesenia MsZ č. 2017/4-18 z 27.6.2017 na 31.12.2019. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 7.12 Spôsob prenájmu pozemkov - BCV  

Číslo uznesenia 2018/5-30 

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

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

pozemok parc. č. 7405 vo výmere 47 663 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, vo vlastníctve 

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

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

pozemok parc. č. 7407 vo výmere 48 662 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve 

Mesta Svätý Jur, č. LV 8512, za účelom vykonávania poľnohospodárskej činnosti a to na dobu určitú 

do 31.10.2030, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Nájomné vo výške 0,00505 €/m2/rok.   

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je súčasným nájomcom uvedených pozemkov, dlhodobo sa 

o tieto pozemky stará a má záujem pozemky naďalej využívať za tým istým účelom.  

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2019  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 31 



 

 

Číslo bodu: 7.13 Spôsob prenájmu pozemkov VVDP Karpaty  

Číslo uznesenia 2018/5-31 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemkov evidovaných na LV č. 8512 pre k. ú. Svätý Jur vo 

výmere:  

6901                         ost. plocha          1885 

6902                         ost. plocha          935                     

6903                         ost. plocha          1516 

Časť 6904                 orná pôda           18372                    

7103                         ost. plocha          676 

7104                         ost. plocha          1123 

7105                         ost. plocha           677 

7106                         ost. plocha           1117                        

7107                         ost. plocha           668                          

7108                         ost. plocha           1173                        

7109                         ost. plocha           1163                        

7110                         ost. plocha           661                         

7111                         ost. plocha           652                          

7112                         ost. plocha           1272                        

7113                         ost. plocha           807                          

7114                         ost. plocha           806                          

7115                         ost. plocha           803                          

7116                         ost. plocha           1192                        

7117                         ost. plocha           3861                        

7119                         ost. plocha           2714                        

za nájomné : 

Orná pôda   vo výške  0,0081 €/m2/rok 

Ostatná pôda   vo výške  0,0085 €/m2/rok 

za účelom poľnohospodárskej činnosti, na dobu nájmu určitú do 31.10.2030.   

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 pre žiadateľa Vinohradnícko vinárske družstvo podielnikov 

KARPATY, Limbašská 2, 902 03 Pezinok, nakoľko je nájomcom susedných priľahlých pozemkov.  

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 32 

Číslo bodu: 7.14 Spôsob prenájmu pozemkov 64/3,4 Križan  

Číslo uznesenia 2018/5-32 

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

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

pozemok parc. č. 64/4 vo výmere 127 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie , vo vlastníctve 

Mesta Svätý Jur, č. LV 1, a časti pozemku evidovaného v registri „C“ v  katastri nehnuteľností  

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

pozemok parc. č. 64/3 vo výmere 89 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta 



 

 

Svätý Jur, č. LV 1,  za účelom umiestnenia stavby a predzáhradky a to na dobu určitú 5 rokov, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa.  

Nájomné vo výške 0,20 €/m2/rok.   

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia sú vlastníci rodinného domu stojaceho na pozemku parc. 

č. 64/4, dlhodobo sa o tieto pozemky starajú a majú záujem pozemky naďalej využívať za tým istým 

účelom. Cez pozemok parc. č. 64/3 je zabezpečený prístup k rodinnému domu.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 33 

Číslo bodu: 7.15 Prenájmu pozemku v záhradkárskej osade „Pri štadióne“, Achberger  

Číslo uznesenia 2018/5-33 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku vo vlastníctve Mesta Svätý  Jur parc. č. 4801/63 vo výmere 

147,42 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, v k. ú. Svätý Jur, ktorý je zapísaný na Okresnom 

úrade v Pezinku na katastrálnom odbore na LV 1968, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Časť 

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

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

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

t. j. 1,42 m2 v k. ú. Svätý Jur,  

t. j. výmera spolu 147,42 m2. 

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

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

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

a stromov v danej záhradke.  

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 34 

Číslo bodu: 7.16 Prenájom pozemku parc. č. 4358/33 v k. ú. Neštich - Býmová   

Číslo uznesenia 2018/5-34 



 

 

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

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

435/33 vo výmere 335 m2, druh pozemku: ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 1, na 

rekreačný účel a to na dobu neurčitú, formou priameho prenájmu.  

Nájomné vo výške 0,166 €/m2/rok.   

Termín platnosti uznesenia: 31.10.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 35 

Číslo bodu: 5.1 Vizuálna identita mesta  

Číslo uznesenia 2018/5-35 

MsZ odporúča spustiť verejnú diskusiu k predloženému návrhu novej vizuálnej identite mesta. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  

 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

   Zdržali sa: 

JUDr. Ján Gróf       

 

Číslo hlasovania: 36 

Číslo bodu: 8.1 Vyhodnotenie pripomienok upravených Zmien a doplnkov UP mesta  

Číslo uznesenia 2018/5-36 

MsZ schvaľuje vyhodnotenie pripomienok k upravenému návrhu Zmien a Doplnkov Územného 

plánu mesta Svätý Jur 02/2014 podľa prílohy č.1. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo Marián Grančič  



 

 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


