
 

 

 

 

                                                                                                   Zápisnica č. 5/MsZ-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Z á p i s n i c a  č. 5 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 27.9.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z á p i s n i c a  č. 5 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 27. 9. 2016 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

3. Voľba členov pracovných komisií 

4. Interpelácie 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Mestská polícia 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

8. Nakladanie s majetkom mesta 

9. Zmena rozpočtu mesta 

10. 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 17,09 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. primátor doplnil vloženie bodu 10.2 Finančný majetok mesta. 

 

Schválenie doplneného programu rokovania:   9:0:0  

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Prof. ThDr. Július Filo 

JUDr. Ján Gróf   9:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

    Mgr. Michal Zeliska   9:0:0    

 

K bodu 4. – Interpelácie 

 

P. Križan uviedol, že dňa 15.8.2016 požiadal Mesto Svätý Jur o odpredanie nebytových 

priestorov a záhrady, ktoré sa nachádzajú vo dvore, kde býva na - Prostrednej 23. Požiadal 

o odpredaj nebytových priestorov, kde sídli momentálne obchod so zeleninou a ovocím. 

Z MsÚ mu prišla odpoveď, že žiadosť evidujú a bude postúpená na rokovanie mestského 

zastupiteľstva. V dnešný deň mu bola poslaná odpoveď so zamietavým stanoviskom. Pýta sa 

primátora a mestskej rady do akej miery bola jeho žiadosť posúdená, čo bolo dôvodom 

zamietnutia všetkých častí jeho žiadosti, nakoľko žiadal odkúpenie niekoľkých nezávislých 



 

 

nehnuteľností? Stále má záujem o odkúpenie nehnuteľností jednotlivo. Ak mesto nechce 

odpredať predajňu, P. Križanovi stále má záujem o odkúpenie studne, skladu, záhrady. 

 

P. primátor odpovedal, že Vám bolo odpovedané z MsÚ, že orgány mestského zastupiteľstva 

neodporúčajú odpredaj. Orgánmi MsZ sú aj komisie, ktoré sú zriadené pri MsZ a mestská 

rada. Vaša žiadosť bola prerokovaná štandardným postupom, a to finančnou komisiou 

a mestskou radou. Oba orgány zamietli odpredaj nehnuteľnosti. Momentálne je na obchod 

vyhlásená verejná obchodná súťaž. Čo sa týka záhrady, tie dávame výhradne do prenájmu.  

 

P. Križan doplnil, že dnes požiadal o prenájom studne aj záhrady.    

 

P. primátor uviedol, že máme na zajtra plánované stretnutie na mieste a bližšie informácie 

budú poskytnuté na stretnutí.  

 

P. Fraňo informoval, že momentálne Vám nemôže byť prenajatá studňa, pretože je súčasťou 

verejnej obchodnej súťaže. P. Komendová, terajšia nájomníčka obchodu, ešte nevypovedala 

zo skladu zmluvu. 

 

P. Križan uviedol, že v súťaži je uvedené, že kedykoľvek môže mesto meniť podmienky.  

 

P. primátor odpovedal, že áno máte pravdu a ak by sa vyskytli nejaké nepredvídateľné 

prekážky, môžeme súťaž zmeniť, prípadne zrušiť.   

 

K bodu 5. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 5/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že kontrola bola zameraná 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 § 5b Zákona 

č. 211/2000 Zb. z. o slobodnom prístupe k informáciám všetky zámery a zmluvy na 

oficiálnom webe mesta ako aj na úradnej tabuli. 

 

Príloha 5/2 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 

 

P. Polák uviedol, že od 1.1.2016 začal platiť nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015, 

ktorý podstatným spôsobom zmenil základné pravidlá, ciele a spôsoby vykonávania finančnej 

kontroly a auditu v orgánoch verejnej správy.  Spolu bolo skontrolovaných v rámci finančnej 

kontroly hlavného kontrolóra 3 242 dokumentov, čo je nárast oproti predchádzajúcemu 

obdobiu o vyše 700 dokumentov, ktorý priamo súvisí s nárastom aktivity mesta. Z uvedeného 

vyplýva i väčšia časová náročnosť výkonu hlavného kontrolóra, ktorá presahuje dlhodobo 

50% úväzok hlavného kontrolóra. 

Pri schválení boli dodržané zákonom stanovené postupy schvaľovania Všeobecne záväzného 

nariadenia (ďalej len VZN). VZN boli včas zverejnené v podmienkach obvyklých (na 

webovej stránke mesta a úradnej tabuli), pripomienky boli prerokované a následne boli VZN 

schválené a opäť zverejnené. Je nutné podotknúť, že je potrebné pokračovať v novelách 

viacerých VZN, nakoľko sa často mení legislatíva aj podnety od občanov poukazujú na 

nedokonalosť riešení určitých vzniknutých situácií v našom meste ako aj na nejednoznačnosť 

niektorých starších VZN. Taktiež poukazujem na neexistenciu VZN v našom meste, ktorý 

podľa nového zákona podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 



 

 

zriadení v spojení s § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov by mohol priniesť navýšenie príjmovej časti rozpočtu a tieto 

finančné prostriedky by mohli byť použité na ďalšie rozvojové projekty mesta, ktoré by 

nemuseli byť riešené zo súčasného rozpočtu mesta. Taktiež je veľmi potrebné čím skôr riešiť 

prostredníctvom VZN problematiku parkovania mesta v našom meste prijatím účinného 

systémového riešenia v rôznych zónach mesta, nakoľko dopravné situácie, ktoré vznikajú, 

začínajú byť veľmi kolízne. 

Cez podateľňu mestského úradu za kontrolované obdobie prešlo v rámci prijatej a odoslanej 

pošty spolu 10566 listov v kontrolovanom období a bolo v registratúre vytvorených 

a zaznamenaných 10092 spisov. 

K 31.3.2016 bola vykonaná kontrola stavu bežných účtov v bankách a stavu podľa 

účtovníctva. V tomto období mesto disponovalo prostriedkami vo výške 2 458 824,76 €. 

V dňoch 5.9.2016 až 7.9.2016 bola vykonaná kontrola plnenia – čerpania schváleného 

kapitálového rozpočtu k 30.6.2016. K jednotlivým položkám prišlo k navýšeniu, či už 

v príjmovej časti alebo vo výdavkovej časti. Všetky tieto časti boli schválené mestským 

zastupiteľstvom. Avšak z výdavkov kapitálových k 30.6.2015 bolo vyčerpaných zo 

schválených prostriedkov len 130 636,08 €. Ukončených bolo šesť kapitálových výdavkov. 

Čo sa týka kapitálového rozpočtu, je veľmi ambiciózny a je potrebné vo väčšej miere ho 

sledovať, hlavne jeho výdavkovú časť, ktorá za prvý polrok 2016 nemala adekvátne tempo 

čerpania. 

V rámci znižovania nákladov mesta odporúča pripraviť Verejné obstarávanie najvyšších 

výdavkových položiek Mesta, a to dodávku elektriny a plynu, ako aj likvidácie a odvozu 

odpadu. Toto verejné obstarávanie by bolo vhodné pripraviť napr. v spolupráci s viacerými 

mestami a obcami, kde navýšením objemu zákazky by mohlo prísť k zníženiu ceny za 

dodávané služby a energie prostredníctvom verejného obstarávania.  

Na záver plán kontrolnej činnosti za prvý polrok 2016 považujem za splnený. Všetky správy 

z vykonaných kontrol sú riadne archivované v kancelárii hlavného kontrolóra a v archíve 

došlej pošty na MsÚ. Za obdobie január – jún 2016 nebolo, pri konaných kontrolách, zistené 

zo strany zamestnancov mestského úradu porušenie platných zákonov Slovenskej republiky. 

 

K bodu 6. – Mestská polícia 

 

Príloha 6/1 Vymenovanie do funkcie náčelníka 

 

P. primátor informoval, že sa skončila skúšobná doba nášmu bývalému náčelníkovi mestskej 

polícii p. Šusterovi. Mesto sa rozhodlo s ním nepredĺžiť pracovnú zmluvu a preto dočasne 

poverilo funkciou náčelníka p. Gajdúška, ktorého teraz navrhujeme vymenovať do tejto 

funkcie. P. Gajdúšek je od začiatku založenia členom mestskej polície. 

 

P. Gajdúšek sa v krátkosti predstavil, svoju činnosti by chcel vykonávať čo najzodpovednejšie 

a najefektívnejšie. V prvých krokoch by chcel administratívne zabezpečiť políciu a následne 

sa bude prechádzať aj na riešenie situácií v meste. 

 

P. Horváth poprial p. Gajdúškovi veľa úspechov vo funkcii a zároveň sa spýtal p. primátora, 

či p. Šuster opustil celkovo políciu ? 

 

P. primátor odpovedal, že opustil mestskú políciu. Momentálne máme troch členov mestskej 

polície. Ešte v tomto roku by sme chceli doplniť mestskú políciu aj štvrtého člena.   

 

Príloha 6/2 Správa o činnosti Mestskej polície 



 

 

 

P. primátor uviedol, že túto správu predkladá ešte bývalý náčelník mestskej polície. 

 

K bodu 7. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

 

Príloha 7/1 VZN o mestskej polícií 

 

P. primátor informoval, že aj tento bod sa týka mestskej polície nakoľko VZN napadol 

prokurátor. Na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve sme schválili pripomienky 

prokurátora a do dnešného rokovania sme pripravili upravené VZN. V materiáloch je 

uvedené, čo nám prokurátor napadol. VZN bolo riadne zverejnené.  

 

K bodu 8. Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 8/1 Odpredaj nehnuteľnosti časti pozemku parc. č. 2299 Ondrej Kovaľ 

 

P. primátor: p. Kovaľ je majiteľom chaty, po zameraní, ktorej sa zistilo, že časť chaty 

o výmere 2m2 už bola na nehnuteľnosti, ktorá patrí Mestu Svätý Jur. Táto chata sa nachádza 

v lokalite Prostredné. Je to kúsok od Wiegerovej vily. Navrhuje odpredať tento pozemok, aby 

sa vysporiadal pozemok pod stavbou. Finančná komisia navrhla 20,- €/m2. Táto kúpna cena 

už vychádza z pripravovanej cenovej mapy mesta, ktorá bola tvorená aj na základe vyjadrenia 

znalca. Cenová mapa bude predložená finančnej komisii na pripomienkovanie.  

 

Príloha 8/2 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry ul. Pri 

Peci – Saubergy, Spoločnosť Thorin a.s.  

 

P. primátor uviedol, že mesto sa v roku 2012 zaviazalo zmluvou o budúcej zmluve, že po 

vybudovaní a skolaudovaní sietí, infraštruktúry a ciest tieto prevezme od spoločnosti Thorin 

a.s. Nechali sme si vypracovať právne stanovisko, ktoré budeme akceptovať a tiež predĺžime, 

dĺžku platnosti piateho uznesenia, kvôli skúšobnej dobe technického stavu a nezávadnosti 

infraštruktúry.  

 

Príloha 8/3 Odkúpenie nehnuteľnosti Neštich - Paálová 

 

P. primátor: Mesto Svätý Jur sa stalo na Neštichu vlastníkom nehnuteľnosti rodinného domu, 

ktorý budeme odstraňovať. Je vyhlásená súťaž na odstránenie stavby, aby sme mohli naplniť 

náš zámer. S p. Paálovou prebehla komunikácia o možnosti odkúpiť ďalší pozemok na 

vybudovanie parkovacej plochy. Za pozemok požadovala 35 €/m2, finančná komisia aj 

mestská rada odporučila schváliť 30,- €/m2 ako cenu, za ktorú bude pozemok mestom Sv. Jur 

odkúpený. 

 

Príloha 8/4 Zámer prenájmu a prenájom pozemkov parc. č. 4529/32, 4530/4 Pechar 

 

P. primátor: po voľbách bolo jeho ambíciou vyriešiť všetky problémy a súdne spory, ktoré 

sme tu mali a v zásade sa nám už väčšiu časť podarilo vyriešiť. Zostali nám možno tri súdne 

spory s tretími osobami a s p. Pecharom. Návrh tohto uznesenia je krok, ktorý by mohol začať 

riešiť problém s p. Pecharom. Absolvovali sme s p. D. Pecharom ml. množstvo stretnutí, na 

ktorých okrem primátora bol aj p. predseda finančnej komisie p. Fraňo. Súčasťou dohody je, 

že p. Pechar si prenajme časť stavebnín s tým, že druhú časť stavebnín nám do 20 dní od 

podpisu zmluvy kompletne uvoľní. Zostane tam iba jedna časť haly, na ktorú máme 



 

 

právoplatné vypratanie. Vypratanú časť pozemku plánujeme následne prenajať formou 

verejnej obchodnej súťaže.    

 

Príloha 8/5 Prenájom PD Chorvátsky Grob 

 

P. primátor uviedol, že pri prenájmoch poľnohospodárskej pôdy, ktoré sme absolvovali 

minulý rok v lokalite Šúr a v okolí Šúru, sme časť tejto parcely neprenajali. Dlhodobo túto 

neprenajatú časť obhospodaruje PD Chorvátsky Grob. Po dohode s PD im chceme prenajať 

tieto pozemky. 

 

Príloha 8/6 Zámer prenájmu a prenájom pozemkov pod budovami v areáli PD 

 

P. primátor uviedol, že tým, že Mesto Svätý Jur vysporiadalo celý areál poľnohospodárskeho 

družstva, ktoré je momentálne v prenájme I. Svätojurskej a.s., poslednými nevysporiadanými 

vzťahmi zostali pozemky pod budovami s legálnymi súpisnými číslami na pozemkoch mesta 

Svätý Jur. Tento bod je proaktívnym krokom mesta, pretože až na jednu žiadosť, ďalší dvaja 

majitelia budov nás nežiadali o prenájom. Pozemky chceme usporiadať tak, aby boli všetci 

spokojní. Nájomcovia sú A2P, Štefan Badinský a Svätojurská spoločnosť s.r.o.. 

 

P. Horváth sa spýtal, že v návrhu uznesenia je napísané, že minimálna výška nájomného je 

0,30 €. Nemali by sme stanoviť, že cena je 0,30 €? 

 

P. primátor odpovedal, že v uznesení je to zle uvedené a cena má byť uvedená bez slova 

minimálne. Výška bola určená podľa finančnej komisie a mestskej rady. 

 

Príloha 8/7 Zámer prenájmu časti pozemku parc. č. 673/4 Moravčíková 

 

P. primátor informoval, že na Mesto Svätý Jur prišla žiadosť p. Moravčíkovej, ktorá má 

záujem prenajať časť pozemku 673/4, je to záhrada. Záhrada pri ceste za Kačačnicami 

smerom na Pezinok. Žiadateľka pozemok užíva. Mesto Svätý Jur odporúča schváliť zámer 

prenájmu, cena je stanovená vo výške 0,20 €/m2. 

 

P. Horváth poprosil, aby spracovateľ pripravil obrazovú prílohu vo väčšej ploche, pretože nie 

je známe, kde sa priestor nachádza. 

 

K bodu 9. Zmena rozpočtu mesta 

 

Príloha 9/1 Zmena rozpočtu - CSS 

 

P. primátor: v tomto roku nám na prechode Štúrova ulica – pošta pri dopravných nehodách 

zrazilo dve malé deti. Našťastie to dopadlo bez vážnejšej ujmy. Preto aj finančná komisia 

navrhla vybudovať svetelnú cestnú signalizáciu, čiže riadený prechod pre chodcov. Bol by 

dopytový a plne synchronizovaný. Náklady sú pri synchronizovaní o niečo vyššie ako sme 

predpokladali. V každom prípade to bude mať ešte jeden dopad, že už nebude možné 

odbočenie zo Štúrovej ulice smerom na Bratislavu, aby bol prechod bezpečný. Tak ako 

finančná komisia, aj mestská rada jednohlasne odporúčajú zmenu rozpočtu na vybudovanie 

cestnej svetelnej signalizácie.  

 

K bodu 10. Rôzne  

 



 

 

Príloha 10/1 Leitner – návrh na mimosúdne vysporiadanie 

 

P. primátor: minulý rok sme vypovedali všetky zmluva o prenájme poľnohospodárskej pôdy 

vo Svätom Jure v okolí Šúru a v Šúri ako takom, pretože vtedajší prenajímateľ nám neplatil 

nájomné. Samozrejme sme postúpili veci na riešenie vymáhaním pohľadávky, ktorá dosiahla 

výšku 10 853,55 €. Tým, že sme štandardne začali vymáhať pohľadávku, tak p. Leitner sa na 

nás nakontaktoval s ponukou mimosúdneho vyrovnania s tým, že nám jednorazovo vyplatí 

5 000,-€ a my pohľadávku odpíšeme. Primátor s tým osobne nesúhlasil, ale predložili sme 

návrh do finančnej komisie aj mestskej rady. P. Leitner je vo zvláštnej situácii, pretože on tie 

pozemky v zmysle vtedajšej zmluvy prenajal tretej osobe za tú istú sumu. Táto tretia osoba 

mu neplatila a on neplatil nám, tým, že bol zavádzaný treťou osobou, ale my sme s ňou 

nemali žiaden právny vzťah. P. Leitner nepotreboval súhlas mesta na postúpenie nájmu 

niekomu tretiemu. Finančná komisia ani mestská rada neodporúčajú mimosúdne vyrovnanie.  

 

Príloha 10/2 Finančný majetok mesta 

 

P. primátor: Mesto Svätý Jur sa už definitívne stalo bohatým mestom, pretože Národná 

diaľničná spoločnosť podpísala zmluvy, ktoré sú už zavkladované. Minulý týždeň nám aj 

vyplatila všetky finančné prostriedky: v prvej splátke nám prišlo 224 916,17 € a v druhej 

splátke nám prišlo 5 353 103,24 €. Na jednej strane sú to pekné peniaze, no na druhej strane je 

to veľký záväzok, aby sme sa správne rozhodli, ako tieto peniaze investujeme – do obnovy 

mesta, infraštruktúry. Už teraz vieme, že ďalšie obdobie, minimálne tri mesiace tieto peniaze 

využívať nebudeme, pretože je uzavretý kapitálový rozpočet. Kapitálový rozpočet je možno 

ambiciózny, ale s pravidla v prvom polroku vždy prichádza k príprave projektov a realizácia 

spravidla prichádza v druhom polroku. Aj teraz robíme investíciu zhruba vo výške 70 000,- € 

a to ulicu Štúrovu. Je rozostavané parkovisko pri zdravotnom stredisku cca za 30 000,- €. 

Materskú škôlku sme ukončili v auguste. Prijali sme víťaznú ponuku od DAG Slovakia, ktorá 

bude stavať telocvičňu, čo je investícia za cca 700 000,- €. Pri požiarnej zbrojnici sme zatiaľ 

vo fáze príprave projektovej dokumentácie.  

Teraz je čas na vytvorenie možností kapitálového rozpočtu na najbližšie dva roky. 

Navrhujeme schválenie uznesenia na spôsob nakladania s finančnými prostriedkami, a to tak,  

že primátor mesta doteraz rozhodoval v zásade len o termínovaných vkladoch a pri 

jednoduchých zhodnoteniach. Primátor navrhuje, aby o dôležitých veciach rozhodovala 

minimálne aj mestská rada, preto aj návrh uznesenia znie tak, aby v tom čo právomoc 

primátor mal, tá mu zostala a už v tých dôležitejších veciach t.j. nakladanie s ostatným 

finančným majetkom mesta za účelom jeho zhodnotenia, ako napr. majetkové cenné papiere, 

realizovateľné CP, podielové fondy, podielové listy, dlhopisy rozhodovala mestská rada na 

návrh primátora.  

 

P. Filo schvaľuje zámer, ale znenie nie je postačujúce, a tak navrhol zmenu znenia 2. Časti 

návrhu uznesenia, lebo zatiaľ nemáme napr. cenné papiere.  

 

P. primátor v podstate ide o to, aby nejako mesto mohlo využívať služby privátneho 

bankovníctva. Termínované vklady neposkytujú vyhovujúce úroky. V privátnom 

bankovníctve máme momentálne lepšie možnosti, čo neznamená, že do privátneho 

bankovníctva aj vstúpime, ale chceme mať aj túto možnosť.  

 

P. Filo sa spýtal, či existuje obmedzenie právomoci primátora pri nakladaní s bežnými 

finančnými prostriedkami?  

 



 

 

P. Fiamová odpovedala, že neexistuje. V zásadách s hospodárením s majetkom mesta, ktoré 

vlastne schvaľujú poslanci, túto vec nemáme spomenutú. Je spomenuté, že máme len 

finančný majetok, ale nakladanie a spôsob nakladania nie je určený. Keďže nie je určený, tak 

sme prišli do pochýb, aby niekto niekedy nespochybnil oprávnenosť nakladania primátora 

s týmito prostriedkami. Kým sa nezmenia zásady, bude v platnosti toto navrhované uznesenie. 

 

P. primátor doplnil, že nové zásady by mali byť najneskôr v decembrovom zastupiteľstve 

predložené. 

 

P. Horváth sa spýtal, aké riziko nesie privátne bankovníctvo? 

 

P. primátor odpovedal, že záleží do akých fondov by sme dali peniaze. Momentálne máme na 

stole tie najmenej rizikové fondy, ktoré nám ponúka Slovenská sporiteľňa, J&T a ProPartners.  

 

 

P. primátor oznámil, že po zmene štruktúry je MsÚ stabilizovaný. Ako spomenul hlavný 

kontrolór, zvýšením byrokracie dosť výrazne narastá práca. Budeme musieť prehodnocovať 

prijatie jedného, možno vytvorenie jeden a pol úväzku. Do konca roka by sme chceli vyčistiť 

hradby na strane Bratislavskej a aj na strane Pezinskej. Finišujeme s projektom na Pezinských 

záhumeniciach. Absolvovali sme stretnutie s Bratislavským vodohospodárskym podnikom  

ohľadom ulice Mikovíniho, kde potok zaradili medzi priority Bratislavského kraja. Akonáhle 

by povodie začalo riešiť potok, tak by sme sa pripojili k riešeniu celkovej rekonštrukcii ulice. 

Na ulicu Pezinskú máme projekt, ale je z roku 1997, čo už asi nespĺňa štandardy.  

Pozval všetkých na Jablkové hodovanie, ktoré sa bude konať 8.10.. 

 

P. Filo sa spýtal, či riešenia schvaľovania semaforov sú dlhodobým riešením? Domnieva sa, 

že naše veľmi zaťažené mesto by malo skôr vybudovať cestu pod zemou a terajšiu cestu 

ponechať pre našich občanov. Mali by sme hľadať lepšie riešenia zaťaženosti cesty.  

 

Ukončenie rokovania:  18,43 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 27.9.2016 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2016/5-1 

MsZ schvaľuje program rokovania. 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.1 Určenie overovateľov 

Číslo uznesenia 2016/5-2 

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

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 Návrhová komisia  

Číslo uznesenia 2016/5-3 

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

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer       



 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 5.1 Kontrola plnenia uznesení 

Číslo uznesenia 2016/5-4 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra. 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 5.2 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2016  

Číslo uznesenia 2016/5-5 

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

Jur za I. polrok 2016. 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.1 Vymenovanie do funkcie náčelníka  

Číslo uznesenia 2016/5-6 

MsZ vymenúva do funkcie náčelníka Mestskej polície Mesta Svätý Jur Ing. Bc. Vlastimil 

Gajdúšek. 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     



 

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.2 Správa o činnosti Mestskej polície 

Číslo uznesenia 2016/5-7 

MsZ berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície.  

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 7.1 VZN o mestskej polícií 

Číslo uznesenia 2016/5-8 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o mestskej polícií mesta Svätý Jur.  

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 8.1 Odpredaj nehnuteľnosti časť pozemku parc. č. 2299 Ondrej Kovaľ   

Číslo uznesenia 2016/5-9 

MsZ schvaľuje predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Svätý Jur časť  pozemku 

parc. č. 2299 ostatné plochy zapísaného na LV č. 1968, identifikovaného  Geometrickým plánom 

6/2016 úradne overeným 10.3.2016 ako pozemok parc. č. 2292/2 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2 m2  postupom podľa ustanovení § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí, v znení neskorších predpisov, pre vlastníka stavby súp. č. 1473 (LV303) Ondreja 

Kovaľa, bytom Svätoplukova 18, 821 02 Bratislava za kúpnu cenu 20,- Eur/m2 s podmienkami: 

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

zmluvnými stranami. 

• Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  

• Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky s mestom Svätý Jur 

Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o plochu zastavanú stavbou rodinného domu  

súp. č. 1473 vo vlastníctve nadobúdateľa.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2016 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 8.2 Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry ul. Pri 

peci – Saubergy, Spoločnosť Thorin a.s,  

Číslo uznesenia 2016/5-10 

MsZ odkúpenie nehnuteľností evidované katastrálnym odborom Okresného úradu Pezinok, okres 

Pezinok, obec Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur zapísané na liste vlastníctva  č. 7593 a to: 

• parc.č.  2333/145  –  ostatné plochy vo výmere 19 m2 

• parc.č.. 2333/146  –  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 190 m2 

• parc.č.  2333/147  –  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 53 m2 

• parc.č.. 2333/148  –  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 51 m2 

• parc.č.  2333/149  –  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 49 m2 

• parc.č.  2333/151  –  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 1343 m2 

Termín platnosti uznesenia: 30.04.2017 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 8.2 Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry ul. Pri 

peci – Saubergy, Spoločnosť Thorin a.s. 

Číslo uznesenia 2016/5-11 

MsZ odkúpenie nehnuteľností evidované katastrálnym odborom Okresného úradu Pezinok, okres 

Pezinok, obec Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur zapísané na liste vlastníctva  č. 7592 a to : 

• parc.č.  2333/150 –  ostatné plochy vo výmere 815 m2 

• parc.č.  2348 –  ostatné plochy vo výmere 165 m2 

• parc.č.  2333/164  –  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2 

Termín platnosti uznesenia: 30.04.2017 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 8.2 Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry ul. Pri 

peci – Saubergy, Spoločnosť Thorin a.s. 

Číslo uznesenia 2016/5-12  

MsZ odkúpenie nehnuteľností evidovaných  katastrálnym odborom Okresného úradu Pezinok, okres 

Pezinok, obec Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur zapísané na liste vlastníctva č. 7783 a to časť 

nehnuteľnosti parc. č. 2333/169 a na liste vlastníctva 7593 časť parc. č. 2333/146 identifikované 

Geometrickým plánom 17/2015 overeným 7.7.2015 ako pozemok  parc. č. 2333/170 zastavané  plochy 

o výmere 12 m2 . 

Termín platnosti uznesenia: 30.04.2017 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 8.2 Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry ul. Pri 

peci – Saubergy, Spoločnosť Thorin a.s. 

Číslo uznesenia 2016/5-13 

MsZ schvaľuje celkovú kúpnu cenu za pozemky uvedené v uzneseniach pod bodom č.1, č. 2, č. 3 

v celkovej výške 453,02 Eur v súlade s uznesením MsZ 2012/7-20 z 02.10.2012. 

Termín platnosti uznesenia: 30.04.2017 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 8.2 Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry ul. Pri 

peci – Saubergy, Spoločnosť Thorin a.s. 



 

 

Číslo uznesenia 2016/5-14 

MsZ schvaľuje prevod vlastníctva infraštruktúry do majetku Mesta Svätý Jur vybudovanej      

v rámci stavby „Obytná zóna – SAUBERG  - Pri peci a to stavebné objekty SO 02.2 Vetva A v dĺžke 

141,49 m vrátane verejných parkovacích miest v počte 11 miest, SO 10.1. Vonkajšie osvetlenie vetva 

A, SO11 Cestná svetelná signalizácia za celkovú kúpnu cenu 1 Euro vrátane DPH v súlade s 

uznesením  MsZ 2012/7-20 z 02.10.2012 s podmienkou preukázania bezchybného technického  stavu, 

nezávadnosti a bez nedostatkov infraštruktúry . 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2017 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 8.3 Odkúpenie nehnuteľnosti Neštich - Paálová  

Číslo uznesenia 2016/5-15 

MsZ schvaľuje odkúpenie pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Neštich zapísané na 

LV č. 148, pozemky parc. č. 137 záhrady o výmere 43 m2 a parc. č. 138 záhrady o výmere 255 m2 za 

kúpnu cenu 30,- Eur/m2 plus úhrada všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2016 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 8.4 Zámer prenájmu a prenájom pozemkov parc. č. 4529/32, 4530/4 Pechar   

Číslo uznesenia 2016/5-16 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov parc. č. 4530/4 o výmere 1546 m2 , k.ú. Svätý Jur, LV 

1968 a parc. č. 4529/32 o výmere 220 m2,  k. ú. Svätý Jur, LV 1968, identifikovaných geometrickým 

plánom č. 33/2016 zo dňa 20.06.2016 ako pozemky parc. č. 4530/68 o výmere 63 m2, parc. č. 4530/69 

o výmere 667 m2 a parc. č. 4530/71 o výmere 39 m2 na dobu neurčitú za nájomné vo výške 6 €/m2/rok 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ doteraz uvedené pozemky užíval a má záujem pozemky 

naďalej využívať za tým istým účelom. 

Termín platnosti uznesenia do : 31.3.2017 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 8.4 Zámer prenájmu a prenájom pozemkov parc. č. 4529/32, 4530/4 Pechar   

Číslo uznesenia 2016/5-17 

MsZ schvaľuje prenájmu pozemkov parc. č. 4530/4 o výmere 1546 m2, k. ú. Svätý Jur, LV 1968 

a parc. č. 4529/32 o výmere 220 m2, k. ú. Svätý Jur, LV 1968, identifikovaných geometrickým plánom 

č.33/2016 zo dňa 20.06.2016 ako pozemky parc. č. 4530/68 o výmere 63 m2, parc. č. 4530/69 

o výmere 667 m2 a parc. č. 4530/71 o výmere 39 m2 na dobu neurčitú za nájomné vo výške 6 €/m2/rok 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ doteraz uvedené pozemky užíval a má záujem pozemky 

naďalej využívať za tým istým účelom. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.3.2017  

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 8.5 Prenájom PD Chorvátsky Grob  

Číslo uznesenia 2016/5-18 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 6904, druh pozemku - orná pôda, zapísaný 

v katastri nehnuteľností  na LV č. 8512, vo výmere 61016 m2 a pozemku parc. č. 7097 o výmere 

8753m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 8512 na 

poľnohospodársky účel na dobu určitú 14 rokov pre Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob – 

Bernolákovo, výška nájomného: 

a/ orná pôda :         0,0081 €/m2/rok,  

b/ ostatná plocha :  0,0085 €/m2/rok, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ doteraz uvedené pozemky užíval, má záujem pozemky 

naďalej využívať za tým istým účelom a je nájomcom susedných pozemkov. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2016  

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 8.6 Zámer prenájmu a prenájom pozemkov pod budovami v areáli PD  

Číslo uznesenia 2016/5-19 

MsZ schvaľuje zámer  prenájmu nasledovných pozemkov : 

- pozemok parc.č. 4513/31 k.ú.Svätý Jur o výmere 278 m2 , LV 1968,   

- pozemok parc.č. 4513/34 k.ú.Svätý Jur o výmere 177 m2 , LV 1968,   

- pozemok parc.č. 4513/35 k.ú.Svätý Jur o výmere 178 m2 , LV 1968,   

- pozemok parc.č. 4513/36 k.ú.Svätý Jur o výmere 45 m2 , LV 1968,   

- pozemok parc.č. 4513/4   k.ú.Svätý Jur o výmere 807 m2 , LV 1968 

a to vlastníkom stavieb na uvedených pozemkoch na dobu neurčitú, výška nájomného je 0,30 €/m2/rok 

za účelom podnikateľských aktivít vlastníkov stavieb ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomcovia sú vlastníci stavieb na prenajímaných pozemkoch.   

Termín platnosti uznesenia do: 31.03.2017  

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 8.6 Zámer prenájmu a prenájom pozemkov pod budovami v areáli PD 

Číslo uznesenia 2016/5-20 

MsZ schvaľuje prenájom nasledovných pozemkov: 

- pozemok parc.č. 4513/31 k.ú.Svätý Jur o výmere 278 m2 , LV 1968,   

- pozemok parc.č. 4513/34 k.ú.Svätý Jur o výmere 177 m2 , LV 1968,   

- pozemok parc.č. 4513/35 k.ú.Svätý Jur o výmere 178 m2 , LV 1968,   

- pozemok parc.č. 4513/36 k.ú.Svätý Jur o výmere 45 m2 , LV 1968,   

- pozemok parc.č. 4513/4   k.ú.Svätý Jur o výmere 807 m2 , LV 1968 

a to vlastníkom stavieb na uvedených pozemkoch na dobu neurčitú, výška nájomného je 0,30 €/m2/rok 

za účelom podnikateľských aktivít vlastníkov stavieb ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomcovia sú vlastníci stavieb na prenajímaných pozemkoch.   

Termín platnosti uznesenia do: 31.03.2017  

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 8.7 Zámer prenájmu časti pozemku parc. č. 673/4 Moravčíková 

Číslo uznesenia 2016/5-21 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 673/4 o výmere 155 m2,  druh pozemku  záhrady, 

ktorý sa nachádza v k. ú. Svätý Jur a vlastníkom uvedeného pozemku evidovaného v registri „E“ ako 

parc. č. 673/1 vo výmere 3075 m2 – trvalé trávnaté porasty, k. ú. Svätý Jur, LV 1968 je Mesto Svätý 

Jur, p. Dane Moravčíkovej na dobu určitú , do 31.12.2020 za cenu nájomného 0,20 €/m2/rok a to ako 

prípad hodný osobitného zreteľa.  

Pozemok bude užívaný ako záhradka. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka doteraz uvedené pozemky užívala a má záujem pozemok 

naďalej využívať za tým istým účelom.   

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2016  

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 9.1 Zmena rozpočtu mesta - CSS 

Číslo uznesenia 2016/5-22 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu  Mesta Svätý Jur na rok 2016 – presun kapitálových výdavkov: 

 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov presun v €  

03.2.0 717002 5.1 46 
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 

zníženie   AE 06 
-30.000,- 

04.5.1 713004 11.2 46 CDS Krajinská - Štúrova +30.000,- 

 

Celový 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 JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 23 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo bodu: 10.1 Leitner - návrh na mimosúdne vysporiadanie  

Číslo uznesenia 2016/5-23 

MsZ schvaľuje mimosúdne vyrovnanie medzi mestom Svätý Jur a p. Leitnerom vo výške 

5000,- €. 
Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 8 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Proti: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo  Marián Grančič 

MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo       

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 10.2 Finančný majetok mesta  

Číslo uznesenia 2016/5-24 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s finančným majetkom mesta:  

1) primátor schvaľuje nakladanie s bežnými finančnými účtami (peniaze, ceniny, bankové účty 

/bežné, terminované/)  

2) mestská rada na návrh primátora schvaľuje nakladanie s finančným majetkom mesta za 

účelom jeho zhodnotenia ako:  majetkové cenné papiere, realizovateľné CP, podielové fondy, 

podielové listy, dlhopisy... 

Termín platnosti do: schválenia zmeny platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

Celový 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 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   ................................................................................. 


