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Z á p i s n i c a  č. 5 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 26. 9. 2017 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Zmena rozpočtu mesta 

6. Nakladanie s majetkom mesta 

7. 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 17,05 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie predloženého 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 Paveleková   

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

    Mgr. Michal Zeliska   9:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. Čerešňová vystúpila ako zástupkyňa za susedov občanov Svätého Jura, že by sa chceli 

vyjadriť k miere spokojnosti s činnosťou mesta vo vzťahu k ich potrebám, k ochrane práv, 

ktoré pred mestom uplatňovali. Dňa 4.9. prebehlo rokovanie komisie pre verejný poriadok 

s predmetom rokovania narušovania pokojného stavu v meste tým, že sa usporadúvali 

kultúrno-spoločenské akcie a aj rôzne iné. Organizované aktivity boli hlučné a usporiadané 

v rodinnom dome. Podnet bol podaný na mesto 22.6., kde sa domáhali zákonným postupom 

nápravy nadmerného hluku a aby mesto zakázalo konanie týchto akcií. Podaním podnetu 

sa začalo správne konanie a podľa právneho poriadku platí 30 dňová lehota na to, aby mesto 

vydalo písomné rozhodnutie. Už tri mesiace nebolo nič vydané. Prečo nebolo vydané 

rozhodnutie v 30 dňovej lehote? 

 

P. primátor odpovedal, že mesto postupovalo zaužívaným spôsobom, a to tak, že vyzvalo 

majiteľov na zjednanie nápravy. Potom, keďže boli letné prázdniny, komisia zasadala až na 

začiatku septembra. Pred komisiu boli predvolaní zástupcovia - sťažovatelia, majitelia 



 

 

objektu. Rozhodnutie nebolo vydané, pretože neboli splnené zákonné podmienky na to, aby 

bolo vydané a to, že neboli upovedomení, že majú možnosť zavolať si právneho zástupcu na 

komisiu. Momentálne je stanovený oficiálny termín stretnutia, kedy prebehne tzv. malý súd, 

kde budú prizvaní všetci dotknutí. Následne na to môže byť vydané stanovisko. Renesančný 

dom sme vyzvali na zjednanie nápravy, postupovali sme bežným spôsobom obvyklým 

v meste.  

 

P. Čerešňová podotkla, že komisia je len poradným orgánom k mestskému zastupiteľstvu 

a nemá žiadnu poradnú funkciu k primátorovi, ale podľa zákona o obecnom zriadení je 

zodpovedný a povinný vydať takéto rozhodnutie primátor, keďže je to jeho kompetencia. 

Mesto má možno zaužívaný postup, ale ten nie je zákonný. Mesto malo vydať rozhodnutie 

v zákonnej lehote. 

 

P. primátor reagoval, že na to, aby sme mohli vydať rozhodnutie, musí prebehnúť malý súd. 

Chceme vydať rozhodnutie takým postupom, aby nám ho nadriadený orgán nemohol zrušiť. 

 

P. Čerešňová opätovne podotkla, že ako obyvatelia sú obťažovaní nadmerným hlukom. Boli 

porušené ich ústavné práva. V podaniach poukazovali na to, že dochádza k porušovaniu 

ústavných práv a občianskeho zákonníka, kde niekto obťažuje svojich susedov nad mieru 

primeraným pomerom. Majitelia predmetného domu porušujú aj VZN č. 1/2016 o čistote 

a poriadku, kde už v sobotu od 20:00 je doba odpočinku. Dochádzalo aj k porušovaniu 

nočného kľudu. Mesto o tejto situácii vedelo z ich podaní od mestskej polície. Čo mesto 

spravilo, aby zabránilo porušovaniu ich práv?  

 

 P. primátor odpovedal, že na komisii verejného poriadku boli k tomuto vyvodené úlohy, 

závery ako pre mestskú políciu, tak aj na konanie stavebného úradu. Pri rušení nočného kľudu 

je štandardný postup volať štátnu alebo mestskú políciu. Z komisie vyšla úloha, tak ako aj od 

primátora, pokutovať každé rušenie nočného kľudu.  

 

P. Gahér sa vyjadril, že momentálne to vyzerá ako súdne pojednávanie a my sme na 

mestskom zastupiteľstve. Ak ste nám už všetko dôležité povedali, ostatné viete dať na papier. 

Z hľadiska merita veci nám už nič nové nehovoríte. Podľa vás mesto nespravilo to, čo malo 

a porušilo vaše práva. Toto všetko je nám jasné a zrejmé. Myslí si, že lehota na udelenie slova 

bola dostačujúca. Interpelácia má byť vedená formou sťažovania, vyjadrenia názoru, ale nemá 

to byť súdne pojednávanie.  

 

Poslanci hlasovali za udelenie pokračovania slova pre p. Čerešňovú (9:0:1) 

 

P. Čerešňová doplnila, že tiež poukázali, že stavebné predpisy nie sú v poriadku. Tiež  nás 

zaujíma, či náhodou nemá mesto vzťah k majiteľom Renesančného domu. Niekto, kto trvale 

porušuje všetky možné predpisy dostal nejakým spôsobom zákazku na opravu hradieb, že či 

táto nečinnosť mesta nesúvisí s tým, že má mesto iné záujmy ako hájiť naše základne záujmy? 

Pretože od konania komisie prebehlo ďalších šesť akcií. Kedy mesto vydá rozhodnutie? 

 

P. primátor reagoval, že toto vôbec spolu nesúvisí a spojili ste niečo nespojiteľné. Opäť 

zopakoval, že mesto vydá rozhodnutie až keď dodrží riadne postupy, aby rozhodnutie nebolo 

zrušené. 

 

P. Gajdúšek doplnil za mestskú políciu, že od komisie boli privolaní do Renesančného domu, 

pretože prebiehala v objekte svadba. Pokoj narúšali tým, že na nádvorí bola hudobná 



 

 

produkcia. Organizátorka bola oslovená a okamžite zjednala nápravu. Hudba bola stíšená 

a hostia sa presunuli do vnútorných priestorov. Vzniknutú situáciu mestská polícia vyriešila v 

rámci kompetencie.   

 

P. Čerešnová sa spýtala, prečo aj napríklad vo veci nekoná stavebný úrad, keďže vieme, že 

statika domu nie je dobrá? 

 

P. primátor odpovedal, že stavebný úrad vo veci koná podľa stavebného zákona od júna. Tak 

isto sme na miesto poslali Živnostenský úrad a Daňový úrad, teda tvrdenia p. sťažovateľky 

nie sú pravdivé.  

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, správa o kontrole plnenia uznesení MsZ bola spracovaná 18.9.2017. 

Kontrola bola zameraná iba na prijaté uznesenia MsZ. Uznesenia, ktoré boli splnené alebo 

stratili platnosť, už 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 č. 

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 tabuly.  

 

Príloha 4/2 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti 

 

P. Polák uviedol, že vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za obdobie január – jún 2017 bol 

prerokovaný a následne schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 2016/7-25. 

S plnením plánu sa začalo 1.1.2017. Plán kontrolnej činnosti za prvý polrok 2017 bol 

ambiciózny a nakoľko sa vyskytli mnohé ďalšie operatívne kontroly, ktoré mali vyššiu 

prioritu považuje plán za splnený. Všetky správy z vykonaných kontrol sú riadne archivované 

v kancelárii hlavného kontrolóra a v archíve došlej pošty na MsÚ. 

 

K bodu 5. – Zmena rozpočtu mesta 

 

Príloha 5/1 Zmena rozpočtu mesta – park Dukelská 

 

P. primátor uviedol, že mesto Svätý Jur začalo rekonštrukciu parku Dukelská, ktoré bolo 

riadne schválené v kapitálovom rozpočte. Verejným obstarávaním nám vyšla suma, ktorá bola 

vyššia ako schválená. Pokiaľ chceme všetko vyhotoviť naraz potrebujeme navýšiť rozpočet 

o 5 052,94,- €. Avšak v návrhu je navrhnuté navýšenie o 10 000,- € z dôvodu ak by sa 

vyskytli nepredvídateľné položky.   

 

Príloha 5/2 Zmena rozpočtu mesta – MŠ Veltlínska  

 

P. primátor informoval, že v auguste bola veterná smršť a na materskej škôlke Veltlínska 

vznikla materiálna škoda na streche. Operatívne bola strecha opravená. Náhradu škody 

budeme uplatňovať cez poistku, ale aby sme mali formálne rozpočet v poriadku, tak 

predkladáme návrh na zmenu rozpočtu. 

 

Príloha 5/3 Zmena rozpočtu mesta – transfer I. Svätojurská a.s. presun 

 



 

 

P. primátor informoval, že mesto Svätý Jur prostredníctvom I. Svätojurskej a.s. realizuje 

rekonštrukciu cesty na Pažiti, kde verejným obstarávaním sme vysúťažili najprv cca 69 000,- 

€, avšak víťaz od verejného obstarávania aj od zmluvy odstúpil, tak I. Svätojurská a.s. 

vyhlásila opätovne verejné obstarávanie. Víťazná suma bola navýšená na cca 75 000,- € a po 

dohode s víťazom, ktorý už realizuje opravu cesty, cestu vyasfaltuje po odbočku na II/502, 

takže vznikne ucelený povrch až po kaplnku. Kapitálový rozpočet nezvyšujeme, iba ho 

meníme vo výdavkovej časti a to v položke Horáreň Biely kríž, kde sa ušetrili peniaze. 

 

Príloha 5/4 Zmena rozpočtu mesta – II. poschodie 

 

P. primátor uviedol, že po dlhšom čase sme sa dopracovali k projektovej dokumentácii 

zariadenia a interiérového vybavenia i kompletnej vzduchotechniky na druhom podlaží, kde 

by mal vzniknúť reprezentatívny priestor mestského úradu. Niektoré veci sú veľmi drahé, ako 

napríklad vzduchotechnika (60 0000,- €), ale ak by sme ju nespravili, mohlo by sa stať, že 

v lete by ľudia v priestoroch nevydržali kvôli teplu a v zime by tam mohol byť zase 

vydýchaný vzduch. Vzduchotechnika je kvantifikovaná na 120 – 150 ľudí. Celý mechanizmus 

by mal byť umiestnený na streche a mal by byť odhlučnený, nakoľko je neprípustné, aby 

vznikal pri konaní akcie vyšší hluk. Taktiež by sme zapojili klimatizačnú jednotku výťahu 

k veľkej klimatizácii, čím by sme dosiahli správne teploty aj vo výťahu. Aby sme mohli 

spustiť verejné obstarávanie, potrebujeme schváliť navýšenie rozpočtu.   

 

K bodu 6. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 6/1 Prevod časti technickej infraštruktúry Bomada   

 

P. primátor uviedol, že na Prostrednej ulici momentálne prebieha rekonštrukcia historického 

objektu susediaceho s mestským objektom, ktorý sa napájal na kanalizáciu cez Mikovíniho 

ulicu. Mesto v záväzných stanoviskách a aj pri realizácii trvalo na rúre DN 300, takže 

spoločnosť BOMADA vybudovala v časti ulice Mikovíniho verejnú kanalizáciu, na ktorú sa 

bude možné v prípade potreby napojiť. V zmysle dohody a zmluvy so spoločnosťou 

BOMADA časť kanalizácie, ktorá bude verejná, nám odstúpi respektíve odpredá za 100,- €. 

Je to symbolická suma, pretože náklady boli vyššie pri vybudovaní. 

 

Príloha 6/2 Zámer zriadenia vecného bremena na pozemku parc. č. 4743/47 Košický 

 

P. primátor informoval, že ide o pozemok rovnobežný s Krajinskou cestou pri vjazde do 

Svätého Jura, kde sa jedná o druhý alebo tretí dom, ktorý tvorí prirodzený prístup k rodinným 

domom. Rovnaké vecné bremeno sme schvaľovali aj na ostatnom mestskom zastupiteľstve. 

Ide o to, aby mali majitelia týchto rodinných domov zákonne ošetrený prístup.  

 

Príloha 6/3 Zámer nakladania s časťou pozemku parc. č. 4530/1 – Land agency 

 

P. primátor informoval, že na mesto Svätý Jur bola doručená žiadosť o odkúpenie časti rigolu, 

ktorý je vedený v majetku mesta. Ide o pozemok, ktorý je susediaci s autobazárom pri výjazde 

z mesta. Rigol sme prostredníctvom I. Svätojurskej a.s. vyčistili, tým aj sfunkčnili. Žiadateľ 

asi rigol uzavrie a bude ho využívať ako parkovisko. Mesto navrhuje sumu 33,- €/m2 plus 

náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. Navrhovaná suma vychádza z plošného 

znaleckého posudku na pozemky v areáli bývalého PD poníženého z dôvodu potreby nutnej 

úpravy pozemku na plánované využitie. 

 



 

 

P. Gróf navrhuje cenu, ktorá je uvedená u predkladateľa, a to 25,-€/m2. Na pozemku majú 

vecné bremeno, takže môžu vytvoriť iba spevnenú plochu. Predbežné náklady na úpravu 

pozemku vyšli na 7 000,- €. 

 

P. Dočolomanský uviedol, že na stavebnej komisii nebolo členom všetko jasné, preto prebehla 

obhliadka na mieste, kde konštatovali, že zámer projektu je dobrý. Avšak mesto by malo hájiť 

všetky zámery občanov rovnako, tak si myslí, že keď sa predali pozemky v tejto lokalite za 

cca 42,- €/m2 znižovať sumu podnikateľovi na 25,- €/m2. Už mesto zohľadnilo v navrhovanej 

sume náklady podnikateľa. Pri vybudovaní pevného plota bude vznikať neprehľadná situácia 

pri vychádzaní na cestu, čo by sa malo ešte doriešiť.  

 

P. Gróf doplnil na spresnenie, že výjazd od autobazára na hlavnú cestu nemá byť. Úsek cesty 

by mal byť zastavený betónovými panelmi.  

 

P. Gahér sa spýtal, aký je tam osobitný zreteľ? 

 

P. primátor odpovedal, pretože je to susedný pozemok.   

 

Príloha 6/4 Zámer nakladania s časťou pozemku parc. č. 4972/1 - Ochodnický 

 

P. primátor uviedol, že žiadateľ predložil žiadosť na mesto Svätý Jur s vyhotoveným 

geometrickým plánom. Najskôr sme odpredali pozemok pod reštauráciu. Teraz žiada 

o odpredaj mestského pozemku, na ktorom sa nachádza terasa, detské ihrisko a parkovisko 

pre hostí. Ide o pozemok na ulici SNP v jej spodnej časti. Mestská rada, finančná komisia 

a stavebná komisia odporúčajú neodpredať všetky pozemky, ale iba diely 1, 2 a 3 (bližšie 

vysvetlené v materiáli).  

 

Príloha 6/5 Odpredaj pozemkov pre ZD a.s. 

 

P. primátor uviedol, že Západoslovenská distribučná prerobila trafostanicu na ul. 

Kozmonautov a požiadali o odkúpenie pozemku pod ňou. Mesto odporúča odpredaj pozemku 

za cenu 70,- €/m2. Malo by vzniknúť aj oplotenie okolo trafostanice, aby sa predišlo k jej 

poškodeniu vandalmi.  

 

Príloha 6/6 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 435/14 – Piešová 

 

P. primátor uviedol, že v k. ú. Neštich pri Veľkomoravskom hradisku v chatovej oblasti p. 

Piešová odkúpila chatu a požiadala o prenájom pozemku popri chate. Tento pozemok mal 

predošlý majiteľ riadne prenajatý, takže navrhujeme presunúť zmluvu na nového majiteľa. 

 

Príloha 6/7 Prenájom pozemku parc. č. 6339/27 - Balog 

 

P. primátor informoval, že tento bod je veľmi podobný ako predchádzajúci, ibaže sa jedná 

o lokalitu Panónsky háj, kde manželia Balogoví nadobudli chatu. Taktiež sa jedná o presun 

nájomnej zmluvy na nového majiteľa. Pozemky sú mestské. 

 

K bodu 7. – Rôzne 

 

Príloha 7/1 Plat primátora    

 



 

 

P. Fraňo uviedol, že aj keď zákon neudáva povinnosť každoročne prerokovávať plat 

primátora, napriek tomu predložil finančnej komisii návrh na zvýšenie percentuálnej časti 

primátorovho platu. Následne na finančnej komisii boli prerokované dôvody na zvýšenie. 

Kladne hodnotené bolo pracovné nasadenie pri riešení bežných problémov občanov, 

hospodárenie s majetkom mesta. Komisia jednohlasne odporúča poslancom mestského 

zastupiteľstva zvýšenie platu primátora z 30 % na 45 %. 

 

P. Gahér sa pripája k návrhu, a ak p. primátor vydrží s takýmto nasadením do budúcnosti, tak 

mesto Svätý Jur sa bude mať dobre.  

 

P. primátor poďakoval za kladné hodnotenie. 

 

Príloha 7/2 Komunitný plán sociálnych služieb 

 

P. primátor informoval, že mesto Svätý Jur v súlade s § 80 a § 83 zákon č. 448/2008 o 

sociálnych službách vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb na základe 

národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká 

a potreby ich obyvateľov v oblasti sociálnych služieb. Návrh Komunitného plánu je 

vyhotovený v súlade s PHSR mesta na rok 2015 - 2024. 

 

Príloha 7/3 Protokol NKU 

 

P. primátor informoval, že mesto Svätý Jur absolvovalo kontrolu NKU na tému eGovernment. 

Boli sme milo prekvapení, že kontrola nás informovala, že máme eGovernment na veľmi 

vysokej úrovni oproti ostatným mestám a obciam. Nedostatky, ktoré nám vytkli, sú uvedené 

v materiáloch, ale časť z nich hodnotíme úplne absolútne ako napríklad: mailová adresa 

msu@svatyjur.sk musí byť info@svatyjur.sk. Žiaľ časť námietok nám spôsobí aj nemalé 

finančné náklady ako obstaranie KRISU, ktorý nás bude stáť 1 600,- €.  

 

P. prednostka vysvetlila, že KRIS je koncepcia rozvoja informačných systémov, ktorý sme 

vypracovali v roku 2009 dokonca NKU bola prekvapená, že to máme vypracované 

i zverejnené na webe mesta. Tento dokument musíme aktualizovať za 1 600 €, čo je 

najlacnejšia ponuka. 

 

P. Gahér sa spýtal, že ak dokument nebudeme aktualizovať, vyplýva nám nejaká sankcia? 

Pretože si myslí, že sú to vyhodené peniaze, tak ako aj v predchádzajúcom bode. 

 

P. primátor súhlasí s p. Gahérom a vyplývajú aj sankcie z neaktualizovania. 

 

Príloha 7/4 Zmena uznesenia IROP – kompostéry 

 

P. primátor informoval, že mesto sa uchádza o nenávratný finančný príspevok na kompostéry. 

Žiadame o sumu 116 900,- €, aby bolo možné získať tieto prostriedky je potrebne prijať 

uznesenie, ktoré navrhujeme. Spoluúčasť mesta pri úspechu je 5 845,- €. V rámci tejto výzvy 

je povinnosť kontrahovať kompostéry cez elektronické trhovisko.  

 

P. primátor na záver informoval, že v materiáloch sa nachádza ešte list od rod. Metkeovej 

a správa MsP. Ako ste si všimli prebieha rekonštrukcia fontány, prebieha zateplenie 

zdravotného strediska, pokračuje naďalej oprava hradieb – robí sa to pôvodnou technikou, 

prebehlo slávnostné otvorenie telocvične v základnej škole, ktorá je riadne skolaudovaná. 

mailto:msu@svatyjur.sk
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Taktiež je spustené VO ulice Partizánska, ak sa verejné obstarávanie zaobíde bez odvolaní, 

tak v priebehu mesiaca november by sme mohli zrealizovať opravu. Ak by klimatické 

podmienky neboli priaznivé alebo sa s objektívnych dôvodov natiahlo verejné obstarávanie, 

tak zrejme požiadame v kapitálovom rozpočte o presun finančných zdrojov, aby sme v zime 

nespôsobili občanom problémy. Boli sme úspešní o pridelenie finančných prostriedkov na 

prestupný dopravný terminál, kde je spustené verejné obstarávanie, ktoré je trojmesačné. 

Plánovaná výstavba je na marec 2018 a ukončenie prác je plánovaný na október. Za združenie 

obcí Jurava, ktorého sme členom, sme získali nenávratné finančné prostriedky z IROP – EÚ 

vo výške 542 032,- € na prepojenie cyklotrás Malokarpatskej a podunajskej oblasti v k. ú. 

Chorvátsky Grob. V spolupráci s BSK sme získali nenávratné finančné prostriedky v rámci 

cezhraničnej spolupráce s Maďarskom na pokračovanie Jurava v smere do Ivanky pri Dunaji. 

V tomto čase prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa. V spolupráci s BSK sa ukončilo 

verejné obstarávanie na dodávateľa cyklomostu v k. ú. Sv. Jur medzi Chorvátskym Grobom 

a Vajnormi nad Šúrskym kanálom. Nositeľmi všetkých troch projektov je Združenie obcí 

Jurava. 
Primátor pozval všetkých na blížiace sa kultúrne akcie: Jablkové hodovanie bude 7.10.2017 v 

AINove a vo dvore Hasičskej zbrojnice, ďalej na otvorenie opravenej fasády na Prostrednej 

ulici, kde mesto prispelo sumou 9 000,- €. AINova bola úspešná v žiadosti o ďalší grant, takže 

ak sa podarí, aj brána v tomto objekte. 

Na záver poďakoval Ing. Arch. Ivete Kavčákovej za skoro dva roky pôsobenia v našom 

meste, kde zanechala významnú stopu, pretože všetky významnejšie investičné projekty 

koordinovala. Žiaľ, dostala lepšiu ponuku.  

 

Ukončenie rokovania:  18,25 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 26.9.2017 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania   

Číslo uznesenia 2017/5-1 

MsZ schvaľuje program rokovania. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice 

Číslo uznesenia 2017/5-2 

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: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 

Číslo uznesenia 2017/5-3 

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

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       



 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení 

Číslo uznesenia 2017/5-4 

MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 4.2 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2017  

Číslo uznesenia 2017/5-5 

MsZ berie na vedomie vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur 

za I. polrok 2017. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 5.1 Zmena rozpočtu mesta - park Dukelská   

Číslo uznesenia 2017/5-6 

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

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov zmena v €  

06.2.0 717002 10.3 46 Rekonštrukcia parku Dukelská +10.000 

03.2.0 717002 5.1 46 
Rekonštrukcia budovy Požiarnej 

zbrojnice 
- 10.000 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



 

 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Mgr. Michal Zeliska      

   Proti: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 5.2 Zmena rozpočtu mesta - MŠ Veltlínska  

Číslo uznesenia 2017/5-7 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Svätý Jur na rok 2017: povolenie prekročenia bežných 

výdavkov z dôvodu živelnej pohromy: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

09.1.1.1 635006 9.9 41 Údržba budovy MŠ Veltlínska + 5000,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 5.3 Zmena rozpočtu mesta - transfer I.Svätojurská a.s. presun   

Číslo uznesenia 2017/5-8 

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

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov zmena v €  

04.5.1 723001 11.2 46 
Dotácia pre I.Svätojurskú a.s. cesta 

na Pažiti 
+11.000 

06.6.0 723001 7.3 46 
Transfer pre I.Svätojurskú a.s. 

Horáreň a spevnené plochy 
- 11.000 

  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 



 

 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 5.4 Zmena rozpočtu mesta - II. poschodie  

Číslo uznesenia 2017/5-9 

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

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov zmena v €  

01.1.1 717002 3.1 46 
Rekonštrukcia budovy MsÚ – 2. 

poschodie- podkrovie stavebná časť 
+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: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.1 Prevod časti technickej infraštruktúry Bomada 

Číslo uznesenia 2017/5-10 

MsZ schvaľuje prevod vlastníctva časti infraštruktúry splaškovej kanalizácie DN 300 do majetku 

Mesta Svätý Jur umiestnenej na pozemku parc. č. 434/15 vybudovanej v rámci stavby “Prístavba   

a prestavba RD na polyfunkčný objekt – penzión“ dĺžky 15 m vrátane revíznej šachty za celkovú 

kúpnu cenu 100,- Eur vrátane DPH.   

Zdôvodnenie: Ide o  rozšírenie verejnej kanalizácie Mikovíniho. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 11 



 

 

Číslo bodu: 6.2 Zámer zriadenia vecného bremena na pozemku 4743/47 Košický  

Číslo uznesenia 2017/5-11 

MsZ schvaľuje zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Svätý Jur   

parc.č.4743/47 v k. ú. Svätý Jur vo vlastníctve mesta Svätý Jur. Vecné bremeno spočíva v povinnosti 

Mesta Svätý Jur, ako povinného z vecného bremena, v predpokladanom rozsahu vecného bremena 

strpieť právo prechodu a  prejazdu za účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti rodinného domu  

súp. č. 271 vybudovaného na pozemku parcela 4730/2 (list vlastníctva 3134). Rozsah vecného 

bremena bude identifikovaný geometrickým plánom. Náklady spojené so zriadením vecného bremena 

znáša oprávnený z vecného bremena.  

Zdôvodnenie: Ide o prístup k stavbe súpisné číslo 271.   

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.3 Zámer nakladania s časťou pozemku 4530/1 Land agency 

Číslo uznesenia 2017/5-12 

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

Svätý Jur evidovaný v EKN ako parc. č. 4530/1 záhrada LV 1968 (evidencia v CKN 4530/3 vodná 

plocha LV nezaložený) vo výmere 260 m2  a zriadenie vecného bremena zachovania prietočnosti 

vodného toku (melioračný kanál) 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 majiteľa administratívno 

prevádzkovej budovy súp. č. 1903 a pozemku parc. č. 4531/5 pre spoločnosť Land agency s.r.o. Na 

Pažiti 1903/9, Svätý Jur IČO 45603421 za kúpnu cenu 25,- Eur/m2 plus náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností. 

Zdôvodnenie: Ide o podnikateľa so sídlom vo Svätom Jure a o plochu v priamom susedstve s 

administratívno prevádzkovou budovou súp. č. 1903 a pozemkom parc. č. 4531/5 vo vlastníctve 

žiadateľa. Na pozemku bude zrealizované rozšírenie parkovacích kapacít pre zákazníkov prevádzky 

autobazáru a ručnej autoumyvárne. 

     Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 3 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Marián Grančič 

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

   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Michal Zeliska   



 

 

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.4 Zámer nakladania s časťou pozemku 4972/1 - Ochodnický 

Číslo uznesenia 2017/5-13 

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

Svätý Jur evidovaného v EKN parc. č. 4792/1 o výmere 1747 m2 zastavané plochy a nádvoria (LV 

8053) identifikované geometrickým plánom 44/2017 ako parc. č. 4792/143 o výmere 76 m2 (diel 1), 

diel 2 z parc. č. 4792/1 o výmere 58 m2, diel 3 z parc. č. 4792/1 o výmere 31 m2 za cenu 100 Eur/m2 

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 baru súp. č. 1603, ktorú vlastní žiadateľ 

(LV 9469). 

Zdôvodnenie: Ide o podnikateľa so sídlom vo Svätom Jure a o plochu v priamom susedstve s  

prevádzkovou  budovou  súp. č. 1603 vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je využívaný v nadväznosti 

na prevádzku.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.5 Odpredaj pozemkov pre ZD a.s.   

Číslo uznesenia 2017/5-14 

MsZ schvaľuje odpredaj pozemku parc. č. 4791/94 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 

vytvorený geometrickým plánom č. 37/2017 overeným 05.06.2017 z pozemku parc. č. 4791  

(vedeného v EKN na LV 8053) 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 

Západoslovenskú distribučnú a.s., IČO 36361518, Čulenova 6  Bratislava za kúpnou cenou 70,- 

Eur/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie : Ide o  plochu  pod stavbou  trafostanice.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12. 2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 15 



 

 

Číslo bodu: 6.5 Odpredaj pozemkov pre ZD a.s.   

Číslo uznesenia 2017/5-15 

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

Svätý Jur evidovaný v EKN ako parc. č. 4791 zastavané plochy a nádvoria (LV 8053) identifikovaný 

geometrickým plánom 148-5/2016 ako pozemok parc. č. 4791/93 o výmere 44 m2 postupom podľa 

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

z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre majiteľa stavby trafostanice na pozemku parc. č. 

4791/94 Západoslovenskú distribučnú a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava za kúpnou 

cenou 70,- Eur/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti 

Zdôvodnenie: Ide o priľahlú plochu ku stavbe trafostanice na pozemku parc. č. 4791/94.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 6.6 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 435/14  Piešová  

Číslo uznesenia 2017/5-16 

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

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

pozemok parc. č. 435/14 vo výmere 635 m2, druh pozemku: ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta 

Svätý Jur, č. LV 1, na rekreačný účel a to na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za 

nájomné vo výške 0,166 €/m2/rok.   

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom chaty stojacej na pozemku parc. č. 435/54, 

časť pozemku parc. č. 435/14 tvorí prístup k tejto nehnuteľnosti a má záujem pozemok naďalej  

využívať za tým istým účelom ako predchádzajúci nájomcovia.  

Termín platnosti uznesenia: 31. 03. 2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 6.7 Prenájom pozemku parc. č. 6339/27 - Balog   

Číslo uznesenia 2017/5-17 

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

6639/27 v k. ú. Svätý Jur vo výmere 582 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného 



 

 

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

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

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

hodný osobitného zreteľa.  

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

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

využívať za tým istým účelom.  

Termín platnosti uznesenia: 31. 10. 2017 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 7.1 Plat primátora mesta   

Číslo uznesenia 2017/5-18 

MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur v zmysle zákona č. 253/1994 v znení neskorších 

predpisov vo výške 2,34 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve + 

zvýšenie o 45 % od 1.1.2017. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 7.2 Komunitný plán sociálnych služieb   

Číslo uznesenia 2017/5-19 

MsZ schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb mesta Svätý Jur na obdobie 2017- 2021. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 



 

 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 7.3 Protokol NKU   

Číslo uznesenia 2017/5-20 

MsZ berie na vedomie protokol NKU z kontroly na tému eGovernment a informačné systémy 

obcí a miest. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 7.3 Protokol NKU   

Číslo uznesenia 2017/5-21 

MsZ berie na vedomie prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou NKU zistených nedostatkov.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

 Marián Fraňo  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

   Zdržali sa: 

Mgr. Monika Číková 
Ing. Peter Dočolomanský, 

PhD. 
Prof. ThDr. Július Filo 

Prof. PhDr. František Gahér, 

CSc. 

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 7.4 Zmena uznesenia IROP - kompostery 

Číslo uznesenia 2017/5-22 

MsZ schvaľuje: 

- Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-

2017-23 pre projekt s názvom: „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov“ 

- Výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 5 845,00 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov projektu v sume 116 900,00 EUR.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 



 

 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf 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   ................................................................................. 


