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Z á p i s n i c a  č. 6 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 8.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z á p i s n i c a  č. 6 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 8.11.2016 

 

 

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. 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 17,10 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. primátor presunul bod 7.1 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej 

činnosti 2015/2016 na začiatok rokovania pred bod 5.1 kontrolu plnenia uznesení. 

 

Schválenie doplneného programu rokovania:   7:0:0  

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Prof. ThDr. Július Filo 

JUDr. Ján Gróf   7:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

    MUDr. Štefan Horváth  7:0:0    

 

K bodu 7. Rôzne  

 

Príloha 7/1 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

2015/2016 

 

P. Hergottová je riaditeľkou materskej školy Bratislavská, ktorá je dvojtriedna s rovnakou 

kapacitou ako po minulé roky. Priemerná dochádzka bola 32 detí, čo je veľmi dobrá 

dochádzka. Súvisí to najmä s tým, že sa zamerali podporiť zdravie najmä cez pohyb, hygienu, 

životosprávu. Organizovali preto aj akcie zamerané na tieto aktivity. Deti sa zúčastnili 

korčuľovania, lyžiarskeho výcviku, gymnastiky, školy v prírode, výučby anglického jazyka. 

Škola sa zamerala na zrekonštruovanie umyvární, vstupnej chodby, čo sa nám podarilo 



 

 

zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom. Po dohode s rodičmi sa MŠ rozhodla vypracovať 

projekt z participatívneho rozpočtu. Projekt bol zameraný na rekonštrukciu dvora, zatiaľ sa 

podarilo uskutočniť jednu časť z projektu. Stále nás čaká výmena vstupných dverí - brány 

s oplotením z prednej strany. P. Hergottová sa poďakovala rodičom za ústretovosť a aj 

zamestnancom za odvedenú prácu. Na budúci rok by sme chceli dobudovať školský dvor, čím 

sa vytvorí zdravá klíma a to nie len vecnú, ale aj sociálnu a organizačnú. Dôsledne si 

naštudovať inovovaný štátny vzdelávací program a na základe vzdelávacích štandardov 

vypracovať plán výchovnovzdelávacej činnosti na obdobie štyroch rokov.  

 

P. primátor vyzdvihol prácu pani riaditeľky a hlavne to, akým spôsobom dokázala 

zmobilizovať rodičov a zapojiť ich do prác rekonštrukcie spomínaného školského dvora. Pri 

bráne sme boli úspešní pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Bratislavskom 

samosprávnom kraji, od ktorého sme dostali 2 500 €. V tomto roku by sme ešte mali opraviť 

aj bránu. 

 

P. Schwarzová je riaditeľkou materskej školy Veltlínska, ich škôlka je trojtriedna s počtom 

detí 63, pracuje v nej 6 pedagogických zamestnancov a 2 prevádzkoví zamestnanci. Výchova 

a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu „Rastieme zdravo“. 

Je to základný dokument vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Materská 

škola je zameraná na rozvíjanie environmentálnej výchovy. Majú vypracovaný projekt 

„Slnečnica“, cez ktorý upevňujeme u detí návyky k ochrane prírody. Súčasťou projektu je aj 

upevňovanie povedomia k histórii vo Svätom Jure. V minulom školskom roku začali so zberom 

papiera a za vyzbierané peniaze  zakúpili elektrický klavír. Vedľajším zameraním je rozvíjanie 

dopravnej výchovy, digitálnych technológií, tanečný krúžok, anglický krúžok. Organizujú 

množstvo ďalších aktivít ako napríklad: tekvičková slávnosť, vianočné besiedky, deň matiek, 

rozlúčka s predškolákmi. Rodičia sa zapojili aj do prác, pri ktorých vysádzali stromy, 

pracovali na revitalizácii školského dvora. V spolupráci so zriaďovateľom a rodičovským 

združením sa im podarilo získať interaktívnu tabuľu s notebookom do triedy pre 

predškolákov, stoličky, uteráky a pod. V ďalšom roku by sme chceli riešiť rozšírenie pozemku 

materskej školy a s tým súvisí aj oplotenie objektu. Je problém s veternosťou, preto by 

potrebovali plný plot, aby zachytával vietor. Tiež by potrebovali riešiť prístrešok, aby 

poskytoval deťom tieň, keďže materská škola je ešte mladá a nemá väčšie stromy. Pani 

riaditeľka poďakovala všetkým, ktorí pomohli pri zveľaďovaní škôlky. 

 

P. Mellenová je riaditeľkou Základnej umeleckej školy, tvoria ju štyri odbory - hudobný, 

výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Navštevuje ju 244 žiakov z toho 109 v kolektívnom 

vyučovaní, 135 žiakov v individuálnom hudobnom odbore pod vedením 11 pedagógov. Žiaci 

s pedagógmi pripravili 10 verejných koncertov, 4 interné koncerty, v spolupráci so Základnou 

školu urobili výchovný koncert, taktiež pre škôlky a otvorené dielne pre výtvarný odbor, 

literárno-dramatický obor. Žiaci sa zúčastnili rôznych celoslovenských súťaží, kde výtvarníci 

priniesli aj ocenenia, ktoré prichádzajú v tomto období. Hudobníci a speváci sa zúčastňujú 

pravidelne súťaží, kde obsadili prvé, druhé aj tretie miesta v Bratislave. Literárno-dramatický 

odbor sa zúčastnil prvýkrát v Kremnici na súťaži, odkiaľ dostali diplom za účasť. Dúfa, že sa 

škola bude ďalej rozvíjať, pretože má kvalifikovaných pedagógov a šikovných žiakov.  

 

P. Vajcík je riaditeľom Základnej školy, ktorú v minulom školskom roku navštevovalo 430 

žiakov, v tomto roku 460, o rok je predpoklad, že ju bude navštevovať okolo 500 žiakov. Počet 

tried sa zvyšuje z počtu 22 na 23. Podrobné výsledky sú uvedené v hodnotiacej správe. Za 

minulý rok (2014/2015) škola získala piate miesto v Bratislavskom samosprávnom kraji podľa 

rebríčka INEKA a 48. miesto v rámci Slovenskej republiky. V tomto roku už máme výsledky za 



 

 

posledný školský rok (2015/2016) a v hodnotiacom rebríčku sme klesli len o jedno miesto, čím 

sme potvrdili veľmi dobré výsledky školy. Pred nami sú len školy s osemročnými triedami – 

gymnáziá. Všetko  je o peniazoch, či sú na vybavenie školy, platy učiteľov. Naozaj veľmi 

pomohlo, že pre deti sme pred tromi rokmi otvorili nové triedy, aby sme mohli fungovať 

normálne. Keďže sa neustále menia reformy a chýbajú učebnice, pred piatimi rokmi sme 

zakúpili do triedy interaktívne tabule, učiteľky majú svoje vlastné notebooky, ktoré im 

nahrádzajú chýbajúce učebnice. Toto pomáha nahrádzať vyučovanie a veľmi to pomáha 

motivovať žiakov. Prváci veľmi prekvapujúco vedia pracovať s tabuľou. Dlhodobé testovanie 

piatakov i deviatakov má veľmi dobré výsledky. Okrem toho máme veľmi dobrých učiteľov 

a môžeme si ich vyberať. Poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú pri zveľaďovaní školy. Dopredu 

tiež vyzdvihol výstavbu novej telocvične, ktorá bude prospešná pre všetkých.  

 

P. Filo sa spýtal, že prečo nepostavíme pod telocvičňou parkovisko, keďže vieme, že 

parkovanie je problémové?  

 

P. primátor odpovedal, že by stavba parkoviska veľmi predražila stavbu, ale hlavným 

dôvodom, prečo to nejde, je jestvujúci potok, ktorý sa nachádza pod telocvičňou. Je to 

správna pripomienka, ale neuvažovali sme nad týmto riešením. 

 

P. Dočolomanský doplnil, že aj na stavebnej komisii sa preberala táto pripomienka a práve 

pre argumentáciu predraženej stavby a technického riešenia sme neodporučili výstavbu 

parkoviska. 

 

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. 

 

K bodu 6. Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 6/1 Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 4792/31 v k. ú. Svätý Jur 

 

P. primátor uviedol, že na MsÚ bola doručená žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou. Je 

to pozemok v lokalite s pracovným názvom Kozmonautov, ale je to v podstate lokalita pod 

ulicou Pri štadióne, kde sú záhrady a následne garáže a  železničná trať. Na grafickej prílohe 

je to znázornené v lokalite B. Svojho času bol schválený odpredaj garáží v lokalite pri 

Kozmonautov, ale v časti pri ulici Staničná, kde sú garáže v uzavretom dvore k odpredaju ani 

jednej garáže neprišlo. Žiadosť bola prerokovaná v komisiách aj v mestskej rade, kde 

finančná komisia odporučila odpredaj, mestská rada s komisiou územného rozvoja výstavby 

a ochrany kultúrnych pamiatok nesúhlasili s odpredajom. Za mesto primátor oznámil, že sa 

odpredaju nebránime, ale za kúpnu cenu minimálne 50,- €/m2, aj to iba mimo lokality C, ktorá 

je pod futbalovým ihriskom. V návrhu sú dve uznesenia, a to v prípade schválenia prvého už 

by sa druhé neschvaľovalo. A zase ak by sa prvé uznesenie neschválilo, tak pristúpime aj 

k schvaľovaniu druhého uznesenia.  

 



 

 

P. Dočolomanský odôvodnil záporné stanovisko komisie územného rozvoja. Táto časť 

koridoru, ktorá sa tiahne popri stanici by mohla byť v budúcnosti cestou, preto by nebolo 

vhodné, aby mesto stratilo tieto pozemky.   

 

P. primátor doplnil, že všetky pozemky sú momentálne prenajaté. 

 

Príloha 6/2 Zámer predaja pozemkov 5010/12 a 5010/11 pod bytovým domom Dukelská   

 

P. primátor uviedol, že odpredaj už bol schválený, ale z dôvodu, že nie je stále vysporiadané 

dedičské konanie na jednej bytovej jednotke, nemôže k tomuto odpredaju prísť, preto 

navrhuje predĺžiť platnosť uznesenia. 

 

Príloha 6/3 Prenájom časti pozemku parc. č. 673/4  

 

P. primátor: ide o záhradu za Jurským obytným parkom, žiadateľka je majiteľkou susednej 

záhrady a o túto záhradu sa aj stará, preto požiadala o prenájom. Mestská rada aj komisie 

odporúčajú prenájom z dôvodu osobitného zreteľa.    

 

Príloha 6/4 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 310/5 v k. ú. Svätý Jur - záhrada 

 

P. primátor: na ostatnom mestskom zastupiteľstve za občanov bol prítomný p. M. Križan, 

ktorý vystúpil v bode interpelácie a mal záujem najskôr o odkúpenie všetkých nehnuteľností, 

ktoré sme mali, ktoré vlastní mesto Svätý Jur na adrese bývalého zelovocu. Nakoľko 

prebiehala verejná obchodná súťaž na tieto priestory, ktorá už je uzavretá. Po tejto súťaži 

zostala voľná záhrada, ktorú navrhujeme prenajať záujemcovi p. Križanovi, ktorý spĺňa  

podmienku osobitného zreteľa z dôvodu, že je majiteľom nehnuteľnosti v spomínanom dvore. 

Cena nájmu je stanovená na 0,33 €/m2/rok. 

 

Príloha 6/5 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 6339/25 v k. ú. Svätý Jur  

 

P. primátor uviedol, že na Mesto Svätý Jur prišla žiadosť o prenájom respektíve postúpenie 

nájmu pozemku v lokalite Pannónsky háj, kde darovacou zmluvou z matky na dcéru bola 

prevedená chata. Z tohto dôvodu dcéra požiadala o prenájom nehnuteľnosti a zmeny zmluvy. 

 

Príloha 6/6 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 4509/3 o výmere 88 m2 a parc. č. 4509/4 

o výmere 695 m2 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok, ktorý bol v nájme žiadateľky, kde skončila platnosť 

nájomnej zmluvy. Pozemok sa nachádza na výjazde v smere na Bratislavu pri dome M. Čiča. 

Mesto Svätý Jur, komisie a mestská rada odporúčajú prenájom pozemku.  

 

Príloha 6/7 Odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4787/20, parc. č. 

4787/101, parc. č. 4787/100 

 

P. primátor informoval, že mesto Svätý Jur sa obrátilo na majiteľov pozemkov záhrad 

priľahlých k ulici Staničná , kde má mesto Svätý Jur vybudovať chodník. Oslovilo majiteľa 

pozemku so žiadosťou o odkúpenie. Oproti navrhovanému materiálu prišlo k zmene sumy 

z 56,- €/m2 na 30,- €/m2.  

 



 

 

P. Gahér podotkol, že treba pochváliť občanov, že boli ochotní mestu predať pozemok preto, 

aby sa mohol vybudovať chodník. Osobne by zdvihol ruku aj za vyššiu cenu.  

 

 

P. primátor na záver informoval, že zajtra sa bude konať zbierka trvanlivých potravín v rámci 

verejnej zbierky pre komunitu Antona Srcholca, ktoré sa budú odovzdávať v kancelárii 

prvého kontaktu. Opäť je otvorený mliečny automat. Zajtra bude zasadať kultúrna komisia, 

kde sa rozhodne, kto bude robiť vianočný koncert a zároveň sa rozhodne o termíne konania 

vianočných trhov.  Mikuláš bude na námestí 10.12. kde pozývame všetkých a najmä deti.  

P. primátor požiadal poslancov o návrhy do rozpočtu, ktorý bude schvaľovaný 

na decembrovom rokovaní. V sobotu sa bude konať Svätomartinské požehnanie mladého 

vína. Taktiež opravujeme zastávky na hlavnej ceste. 

 

P. Zeliska sa spýtal na stánok na hlavnej ceste, ako to s ním je? 

 

P. primátor odpovedal, že sme tento objekt postúpili právnej kancelárii na vypratanie.  

 

Ukončenie rokovania:  17,10 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  
 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 8.11.2016 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2016/6-1 

MsZ schvaľuje program rokovania. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo  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 2016/6-2 

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

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo  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 2016/6-3 

MsZ schvaľuje za návrhovú komisiu – Mgr. Andrea Hranická, MUDr. Štefan Horváth. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Prof. ThDr. Július Filo  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

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

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 7.1 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti 2015/2016   

Číslo uznesenia 2016/6-4 



 

 

MsZ schvaľuje správy o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svätý Jur za školský rok 2015/2016 

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 JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 5.1 Kontrola plnenia uznesení 

Číslo uznesenia 2016/6-5 

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 JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.1 Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 4792/31 v k. ú. Svätý Jur  

Číslo uznesenia 2016/6-6 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zámer previesť pozemky v k. ú. Svätý Jur, zapísané na LV 1968, vyznačené v situácii 

ako pozemky časť A, B, D, majiteľom stavieb garáži v zmysle § 9 a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 50 Eur/m2 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemky, zastavané stavbami vo vlastníctve 

nadobúdateľov a sú v nájomnom vzťahu s vlastníkom pozemkov. Pozemky svojím využitím sú  

priamo  určené  na  výkon  vlastníckych  práv  ku  stavbe garáži  a tvoria jeden ucelený pozemok.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 7 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Proti: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. MUDr. Štefan Horváth   Marián Grančič 



 

 

JUDr. Ján Gróf Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer  

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Andrea Hranická     

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.1 Žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 4792/31 v k.ú. Svätý Jur 

Číslo uznesenia 2016/6-7 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zámer previesť pozemok v k. ú. Svätý Jur, zapísaný na LV 1968 ako parcela KNC   

4792/31 vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre vlastníka stavby garáže súp. č. 

1824 (LV 1824) na pozemku parc. č. 4791/31, za cenu 50 Eur/m2 v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) 

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

zreteľa. 

Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý svojim umiestnením a 

využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou garáže súp. č. 1821 na pozemku parc. č. 4791/31. 

Pozemok svojou polohou a využitím je priamo určený na výkon vlastníckych práv ku stavbe garáže. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 7 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Proti: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. MUDr. Štefan Horváth   Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer  

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Andrea Hranická     

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.2 Zámer predaja pozemkov 5010/12 a 5010/11 pod bytovým domom Dukelská  

Číslo uznesenia 2016/6-8 

MsZ schvaľuje zmenu termínu platnosti  uznesenia  2016/4-14  z 31.12.2016  na 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 JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.3 Prenájom časti pozemku parc. č. 673/4  

Číslo uznesenia 2016/6-1 



 

 

MsZ schvaľuje prenájom časti 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, 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 časť uvedeného pozemku 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 JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.4 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 310/5 v k. ú. Svätý Jur - záhrada  

Číslo uznesenia 2016/6-10 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 310/5 v k. ú. Svätý Jur vo vlastníctve Mesta Svätý 

Jur, zapísaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok pre okres Pezinok, obec Svätý Jur 

a katastrálne územie Svätý Jur na LV č. 1345 v „C“ stave ako pozemok vo výmere 171 m2, druh 

pozemku: záhrady a to na dobu neurčitú za účelom prídomovej záhradky ako prípad hodný osobitného 

zreteľa pre vlastníka bytovej budovy postavenej na parc. č. 309/4 na ul. Prostredná č. 23 vo Svätom 

Jure. Nájomné vo výške 0,33 €/m2/rok.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom bytovej budovy na adrese bytového domu, 

v ktorom sa uvedená záhrada nachádza a o túto sa má záujem starať a udržiavať ju.  

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 JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.5 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 6339/25 v k. ú. Svätý Jur  

Číslo uznesenia 2016/6-11 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 6339/25 v k. ú. Svätý Jur o výmere 586 m2, vo 

vlastníctve Mesta Svätý Jur, zapísaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny 

odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur v registri „C“, druh pozemku: záhrady, LV 1968,  

na rekreačný účel a to na dobu neurčitú, za cenu 0,20 €/m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  



 

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka je novou vlastníčkou hnuteľných vecí umiestnených na 

pozemku, má záujem pozemok naďalej využívať za tým istým účelom ako predchádzajúci nájomník.  

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 JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.6 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 4509/3 o výmere 88 m2 a parc. č. 4509/4 o 

výmere 695 m2 

Číslo uznesenia 2016/6-12 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 4509/3 zast. plochy a nádvoria o výmere 88 m2, 

na ktorom stojí stavba – rod. dom súp. č. 764 a pozemku parc. č. 4509/4 zast. plochy a nádvoria 

o výmere 695 m2 v k. ú. Svätý Jur na dobu neurčitú pre vlastníčku uvedeného rodinného domu za  

cenu nájomného 0,20 €/m2/rok a to ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

naďalej využívať za tým istým účelom, na pozemku parc. č. 4509/3 zast. plochy a nádvoria o výmere 

88 m2 stojí stavba – rod. dom súp. č. 764 vo vlastníctve žiadateľky a cez pozemok parc. č. 4509/4 zast. 

plochy a nádvoria o výmere 695 m2 je zabezpečený prístup k nehnuteľnosti – stavbe.  

Termín platnosti uznesenia do: 31.05.2017 

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 JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.7 Odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4787/20, parc. č. 4787/101, 

parc. č. 4787/100  

Číslo uznesenia 2016/6-13 

MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4787/20 o výmere 481 m2 

zastavané plochy a nádvoria za kúpnu cenu 2,32 Eur/m2, parc. č. 4787/101 o výmere 26 m2 záhrada za 

kúpnu cenu 30,- Eur/m2, parc. č. 4787/100 o výmere 19 m2 záhrada za kúpnu cena 30,-Eur/m2.                                 

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 JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.7 Odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4787/20, parc. č. 4787/101, 

parc. č. 4787/100  

Číslo uznesenia 2016/6-14 

MsZ berie na vedomie, v súvislosti s uznesením č. 1, povinnosť Mesta Svätý Jur vybudovať 

pletivové oplotenie na hranici pozemkov parc. č. 4787/101 a parc. č. 4787/100 v k. ú. Svätý Jur na 

náklady Mesta Svätý Jur najneskôr pred realizáciou nového chodníka na pozemkoch parc. č. 4787/101 

a parc. č. 4787/100 v k. ú. Svätý Jur.   

Termín platnosti uznesenia:  do 31.12.2018 

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 JUDr. Ján Gróf  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 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   ................................................................................. 


