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Z á p i s n i c a  č. 6 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 22.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z á p i s n i c a  č. 6 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 22.09.2015 

 

 

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. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur a zásady 

7. Nakladanie s majetkom mesta 

8. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

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

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie programu rokovania:     8:0:0  

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Mgr. Michal Zeliska 

ThDr. Július Filo, Dr.h.c.  7:0:1 

     

Zapisovateľka:               Bc. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia:  MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Andrea Hranická  8:0:0    

 

K bodu 4. – Interpelácie 

 

P. Pechár sa spýtal, kedy bude opravený spadnutý múr na dolnom cintoríne? Pretože vplyvom 

vetra padajú neustále tehly a ohrozujú pomníky. 

 

P. primátor odpovedal, že staviteľ, ktorý má povolené vybudovanie urnovej steny mal 

pôvodne zabezpečiť aj túto časť plota. Ale tým, že od 3. augusta stále nezačal, tak sme 

pristúpili k tomu, že zháňame cenové ponuky, aby mesto samo uviedlo menovaný plot do 

vyhovujúceho stavu. Do konca roka by sme chceli mať plot opravený, financovali by sme ho 

z participatívneho rozpočtu. 

 

 

 



 

 

K bodu 5. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 5/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že správa o kontrolnej činnosti bola spracovaná 10.9.2015. Kompletná 

a podrobná správa je uvedená v materiáloch (na konci). Kontrola bola zameraná na prijaté 

uznesenia MsZ. Uznesenia, ktoré  boli splnené alebo stratili platnosť v predchádzajúcom 

období 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 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám všetky zámery a zmluvy na oficiálnom webe mesta ako aj 

na úradnej tabuly. 

 

K bodu 6. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur a zásady  

 

Príloha 6/1 VZN č. 7/2015 – o o príspevku pri narodení dieťaťa  

 

P. primátor uviedol, že tento materiál bol vypracovaný na podnet sociálnej komisie, ktorá 

chcela rozšíriť rozsah príspevku smerom k ľuďom. Materiál bol prerokovaný vo všetkých 

komisiách. Ucelený návrh aj s akceptovanými pripomienkami je predložený, čo sa týka 

pripomienok, návrh sme zjednodušili. Žiadať o príspevok môže rodič teda otec aj matka, kde 

jeden z nich má minimálne trvalý pobyt dva roky. Chceli sme zrovnoprávnili úplnú rodinu 

aj neúplnú rodinu. Tiež bol zakomponovaný návrh sociálnej komisie, kde sme akceptovali 90 

dňovú lehotu nie od narodenia dieťaťa ale od vzniku nároku, čiže sme predĺžili termín 

podania žiadosti o ďalších 28 dní.   

 

P. Zeliska sa spýtal, či sa akceptovala pripomienka komisie pre šport, kultúru a podnikanie? 

Znenie pripomienky: v bode a) ich príjem neprevyšuje 1 200,- € v období posledného roku 

uplatnenia nároku pred narodením dieťaťa.   

 

P. primátor odpovedal, že pripomienka nebola akceptovaná, že nebudeme posudzovať 

sociálny aspekt, a tým sme chceli úplne zrovnoprávniť všetky vrstvy. Príspevok je 

dobrovoľný a nevyplýva jeho poskytovanie zo zákona. 

 

K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 7/1 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 479/123 na ul. Kozmonautov č. 1,2,3,4 

 

P. primátor oboznámil, že na mestský úrad bola doručená žiadosť o odkúpenie pozemkov 

v lokalite ul. Kozmonautov. Materiál prešiel rokovaniami stavebnej a finančnej komisie. 

Mesto neodporúča predávať pozemky jednotlivo, ale navrhuje, aby sa bytovky dohodli a pri 

schválení poslancami predať pozemok v celku.  

 

P. Dočolomanský oznámil, že na stavebnej komisii bola prerokovaná táto žiadosť. Tak ako 

bola podaná nebola odsúhlasená. Sporné body boli v tom, že návrh nebol podaný všetkými 

obyvateľmi. Lepšie by bolo pre mesto aj občanov, ktorí tam bývajú, aby pozemok zostal 

v prenájme. Návrhy, ktoré vznikli na stavebnej komisii nehovoria o predaji pozemku ale len 

o prenájme.  

 



 

 

P. Horváth podotkol, že celkom neporozumel, pretože komisia v bode a) odporúča odpredať 

časti nehnuteľnosti – pozemku za cenu obvyklú v danej lokalite, čiže hovorili ste o odpredaji 

za cenu inú ako navrhuje spoločenstvo? 

 

P. Dočolomanský odpovedal, že áno hovorilo sa o cene ak by malo prísť k schvaľovaniu 

predaja za cenu obvyklú v danej lokalite. 

 

Príloha 7/2 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 290/1 na ul. Bratislavská č. 50 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok za materskou škôlkou Bratislavská. V minulom období 

bol predložený návrh na odkúpenie. Mesto neodporúča odpredaj pozemku, nakoľko by to 

mohlo spôsobiť problémy pri prístupe do materskej škôlky. Žiadatelia túto časť skultúrnili 

a využívajú ju ale odpredaj neodporúčame.  

 

Príloha 7/3 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 45/8 na ul. Podhradie 

 

P. primátor informoval, že pri žiadosti odkúpenia susednej nehnuteľnosti reštaurácie Horný 

Pytliak bol vyhotovený znalecký posudok, geometrický plán, ktorý zakreslil pozemok, a tým 

sa zistilo, že časť pozemku siaha aj do susednej nehnuteľnosti oplotenej rod. Cibuľkových. 

Rodina po tomto zistení požiadala o odpredaj tohto pozemku. Mesto odporúča schválenie 

zámeru predaja časti pozemku. 

 

Príloha 7/4 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 505/1 na Krajinskej ceste 
 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok za zastávkou na rohu ulice Sasinkovej a Krajinskej 

ceste, ktorý je v majetku mesta, je oplotený a je plotom rozdelený na dva pozemky. Mesto 

odporúča časť pozemku, ktorá prislúcha k rodinnému domu rod. Lederleitnerových odpredať. 

Druhú časť pozemku nevieme komu budeme predávať, keďže nájomca je neistý. Neskôr bude 

nutné dať vytvoriť geometrický plán, ktorým sa odčlení časť pozemku, ktorú chceme dať do 

prenájmu. 

 

P. Horváth sa spýtal, či sa overovala informácia týkajúca sa žiadosti p. Oravca údajného 

čiastočného vlastníka rodinného domu na parc. č. 505/4 a jeho prípadný záujem o odkúpenie 

pozemku? 

 

P. primátor odpovedal, že s rod. Oravcovou sme v kontakte, odišiel im list, kde sme žiadali 

o stretnutie a do vysvetlenie žiadosti. Aj preto navrhujeme odpredať len časť pozemku rod. 

Lederleitnerovým. 

 

P. Hranická doplnila, že p. Oravcová sa tiež stará o pozemok. 

 

P. Filo sa spýtal, či porozumel správne postupu schvaľovania? Najprv budeme schvaľovať 

zámer predaja časti pozemku následne až po definovaní geometrickým plánom časti pozemku 

sa bude schvaľovať na ďalšom zasadnutí predaj?  

 

P. primátor odpovedal, že presne tak budeme postupovať ak rodiny budú súhlasiť 

s navrhovanou cenou a geometrickým plánom.  

 

 

 



 

 

Príloha 7/5 Zámer prenájmu objektov senníkov pre I. Svätojurskú a.s. 

 

P. primátor: mesto Svätý Jur sa stalo vlastníkom senníkov, ktoré odkúpilo od 

Poľnohospodárskeho družstva. Doteraz v senníkoch pôsobila I. Svätojurská a.s., ktorá tam 

spracovávala drevo nakoľko v druhej časti prebieha vybudovanie zberného dvora. Ako sme sa 

stali majiteľom druhej časti senníkov je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu s I. Svätojurskou 

a.s., aby mala právny vzťah k nehnuteľnosti, kde funguje. Navrhnuté nájomné 2€/m2/rok je 

z dôvodu, že halu prenajímame vlastne sami sebe. Komisie finančná aj stavebná odporučili 

schválenie nájmu. 

 

Príloha 7/6 I. Svätojurská a.s.,- dodatok k zmluve o nájme 

 

P. primátor: I. Svätojurská a.s. po rokovaní s Mesto Svätý Jur sme dospeli k tomu, že 

v najbližšej dobe jedného až dvoch rokov prejdeme k postupnej rekonštrukcii horárne na 

Bielom kríži a z tohto dôvodu je potrebné uzavrieť dodatok k spomínanej zmluve o prenájme, 

aby náklady vložené do rekonštrukcie mohla I. Svätojurská a.s. v zmysle zákona 

o účtovníctve odpisovať z nákladu. Právnik pripravil zmluvu, aby to bolo v zmysle daného 

zákona. 

 

P. Horváth predniesol návrh o hlasovanie k tomuto bodu, zmenu čl. 4 bod 4 v Dodatku 

k zmluve o prenájme nebytových priestorov v znení: „Nájomca nie je bez predchádzajúceho 

súhlasu prenajímateľa oprávnený prenechať Budovu alebo jej časť do podnájmu tretej osobe.“ 

 

P. primátor doplnil, že štandardne tento bod do zmluvy nedávame ale tým, že I. Svätojurská 

a.s. je mestská spoločnosť, túto budovu využíva aj teraz ako možné ubytovanie pre lesníkov.  

 

Príloha 7/7 Prenájom pozemku parc. č. 435/12 a pozemku parc. č. 435/65, v k.ú. Neštich 

 

P. primátor informoval, že zámer pozemku bol schválený, jedná sa o prenájom pozemku pod 

chatkou a okolí chatky z dôvodu zmeny majiteľa. Komisia odporúčajú schváliť prenájom.  

 

Príloha 7/8 Prenájom výkonu práva poľovníctva na pozemkoch mesta - PZ „Bažant“ 

Ivanka pri Dunaji 

 

P. primátor pripomenul, že zámer prenájmu už bol schválený. Komisia pre vinohradníctvo 

odporúča schválenie a zaviazať Poľovné združenie „Bažant“ Ivanka pri Dunaji, aby sa 

korektne správali k prenajímateľom a užívateľom predmetných pozemkov. Mesto odporúča 

schváliť prenájom nakoľko je to 1 804 ha revír a mesto v ňom má 53,39 ha.  

 

Príloha 7/9 Prenájom poľnohospodárskej pôdy - Svätý Jur - Šúr 

 

P. primátor uviedol, že po nespokojnosti s bývalým nájomníkom sa Mesto Svätý Jur rozhodlo 

vypovedať nájomnú zmluvu na poľnohospodársku pôdu. A vy poslanci ste poverili 

vinohradnícku komisiu, aby zmapovala skutkový stav pozemkov a následne vypracovala 

návrh uznesenia na prenájom pozemkov. Mesto má záujem, aby budúci potencionálny 

nájomníci akceptovali vysúťažené nájomné ceny ešte predchádzajúcim nájomcom.  

Poďakoval predsedovi vinohradníckej komisie aj všetkým členom, ktorí veľmi zodpovedne 

pristúpili k danej úlohe, vytvorili ucelený návrh a tým aj výrazne pomohli mestskému úradu.  

 



 

 

P. Filo: keďže sme boli nespokojný ako sa správal predchádzajúci nájomca, tak čo očakávame 

respektíve, kde máme istotu, že to tak nedopadne aj teraz? 

 

P. primátor odpovedal, že z tohto dôvodu navrhuje prenájom pozemkov na dobu určitú 15 

rokov, pretože niektoré sú zanedbané a ten, kto ich dostane do prenájmu ich bude musieť 

najskôr skultúrniť. Čakáme, že sa o pozemky budú nový nájomcovia starať.  

 

K bodu 8. – Rôzne 

 

Príloha 8/1 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 

2015 

 

P. Polák: vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti za obdobie január až jún 2015 celý 

materiál ste obdržali. Vyzdvihol by len pár bodov: prebiehajú pravidelné mesačné kontroly na 

ekonomickom oddelení spolu bolo skontrolovaných v rámci následnej finančnej kontroly 

2 734 dokumentov. Za obdobie január až jún 2015 bolo schválených šesť všeobecných 

záväzných nariadení (VZN), ktoré boli aj zo strany hlavného kontrolóra navrhované 

a pripomienkované. Ešte nás čaká zmena dvoch VZNiek. 

Čo sa týka plnenie zákona o prístupe k informáciám Mestský úrad eviduje za kontrolované 

obdobie jedenásť žiadostí, ktoré spĺňajú náležitosti spomínaného zákona a na všetky bolo 

odpovedané v zákonom stanovenej lehote. Mesto v zmysle spomínaného zákona zverejňuje 

na webovej stránke všetky objednávky a faktúry za obstarávaný tovar a služby, všetky zmluvy 

podpísané primátorom mesta súvisiace s narábaním s majetkom mesta.  

Mesto taktiež reaguje na podnety podávané prostredníctvom webovej stránky: 

https://www.odkazprestarostu.sk/svaty-jur, kde za uvedené obdobie bolo podaných 46 

podnetov.  

Takisto bola vykonaná aj kontrola vybavovania sťažností, petícií a podnetov, ktorých bolo 9.   

Na všetky kontrolované dokumenty bolo odpovedané včas.   

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

pošty spolu 10914 listov v kontrolovanom období.  

Boli vykonané kontroly v Základnej škole Svätý Jur, ktorej zriaďovateľom je Mesto Svätý 

Jur. Taktiež bola vykonaná kontrola stavu bežných účtov v bankách a stavu podľa účtovníctva 

za prvý štvrťrok 2015. Potvrdzuje zhodný stav na účtoch v bankách so stavom v účtovníctve 

k 31.3.2015.  

V zmysle zákona 369/1990 (Zákon o obecnom zriadení) hlavný kontrolór vypracúva odborné 

stanovisko k Záverečnému účtu mesta Svätý Jur za rok 2014, ktoré bolo predložené dňa 10.4. 

2015. Dňa 2.6.2015 bol predložený plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015. 

Záver: Plán kontrolnej činnosti za prvý polrok 2015 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 2015 nebolo, pri vykonaných kontrolách, zistené, zo strany 

zamestnancov mestského úradu, porušenie platných zákonov Slovenskej republiky. 

 

P. Horváth sa spýtal k ukončeným kapitálovým výdavkom roku 2014 k 30.06. – rekonštrukcia 

zábradlia lokalita Šúr. Ak si dobre pamätá schvaľovalo sa 15 000 € už to bolo vybudované. 

Koľko to stálo? Je to zaplatené?  

 

P. Fiamová odpovedala, že sa jedná o dve zábradlia avšak presnú výšku nevie uviesť. Ale 

v čerpaní kapitálového rozpočtu je suma uvedená, ktorú vieme poslať mailom. 

 

https://www.odkazprestarostu.sk/svaty-jur


 

 

P. Horváth sa ešte navrhol opravu zábradlia pri zdravotnom stredisku a Scheidlinovej záhrade. 

 

P. primátor doplnil, že to môžeme dať ako návrh do rozpočtu. Pri Scheidlinovej záhrade na 

most máme stavebné povolenie. Most pri zdravotnom stredisku je komplikovanejší, pretože 

sú tam inžinierske siete hlavne plynové potrubie. 

 
Ukončenie rokovania:  18,14 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 22.09.2015 
 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2015/6-1 

MsZ schvaľuje program rokovania. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.1 Určenie overovateľov 

Číslo uznesenia 2015/6-2 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – Mgr. Michal Zeliska, prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 8 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth 

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

   Nehlasovali: 

 Marián Fraňo       

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 Voľba členov pracovných komisií 

Číslo uznesenia 2015/6-3 

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

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

 



 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 5.1 Kontrola planenia uznesení  

Číslo uznesenia 2015/6-4 

MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 6.1 VZN č. 7/2015 -  o príspevku pri narodení dieťaťa  

Číslo uznesenia 2015/6-5 

MsZ schvaľuje VZN č. 7/2015 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, ktorým sa ruší 

VZN č. 2/2013. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 7.1 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 479/123 na ul. Kozmonautov č. 1, 2, 3, 4  

Číslo uznesenia 2015/6-6 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku parc. č. 4791, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 11335 m2, k.ú. Svätý Jur v obci Svätý Jur zapísaný na LV č. 8053 ako parcela 

registra „E“ KN ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z. z.. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia – vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových 

domoch na ul. Kozmonautov č. 1, 2, 3 a 4 časť dotknutého pozemku parc. č. 4791 sa nachádza 

v bezprostrednej blízkosti bytových domov a žiadatelia tento pozemok užívajú. 

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2016 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 6 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     



 

 

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Andrea Hranická     

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 7.2 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 290/1 na ul. Bratislavská č. 50  

Číslo uznesenia 2015/6-7 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku parc. č. 290/1, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 1297 m2 na ul. Bratislavská č. 50 v obci Svätý Jur, k.ú. Svätý Jur zapísaný na 

LV č. 1345 ako parcela registra „C“ KN ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z.z., 

a to z dôvodu,  že žiadateľ, ktorý požiadal o odkúpenie časti pozemku parc. č. 290/1, je vlastníkom 

nehnuteľnosti (bytu č. 1) nachádzajúcej sa v bezprostrednom susedstve dotknutého pozemku. 

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2016 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 6 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Proti: 

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

MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska     

   Zdržali sa: 

Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer     

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 7.3 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 45/8 na ul. Podhradie  

Číslo uznesenia 2015/6-8 

MsZ schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 45/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 25 m2, k. ú. Neštich v obci Svätý Jur zapísaný na LV č. 1 ako parcela registra „C“ KN ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z.z.. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok parc. č. 48/5 sa nachádza v bezprostrednom susedstve 

nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov, žiadatelia sa o pozemok starajú a svojou výmerou 25 m2 

a polohou pozemok nie je využiteľný pre mesto. 

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2015 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 7.4 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 505/1 na Krajinskej ceste  

Číslo uznesenia 2015/6-9 



 

 

MsZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku parc. č. 505/1, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný v registri „E“ na liste vlastníctva č. 8053 vo vlastníctve Mesta Svätý Jur v k. ú. 

Svätý Jur, obec Svätý Jur, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

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

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok parc. č. 505/1 sa nachádza v bezprostrednom susedstve 

nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov a žiadatelia sa o užívanú časť pozemku parc. č. 505/1 

dlhodobo starajú. 

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2016 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 7.5 Zámer prenájmu objektov senníkov pre I. Svätojurskú a.s.  

Číslo uznesenia 2015/6-10 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu časti senníkov o výmere 200 m2 na pozemkoch parc. č. 4513/32 

a parc.č. 4513/33 v k.ú. Svätý Jur, obci Svätý Jur, ktoré sú zapísané  v katastri nehnuteľnosti na LV č. 

1968, na dobu neurčitú pre I. Svätojurskú, a.s. Cenu nájmu je vo výške 2,- €/m2/rok, za účelom 

vyrábania kálaného dreva a jeho ukladania do paliet ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ mal doteraz prenajatú časť týchto objektov od pôvodnej 

vlastníčky a chce priestory naďalej  využívať za tým istým účelom.  

Termín platnosti uznesenia do : 30.11.2015  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 7.6 I. Svätojurská a.s.,- dodatok k zmluve o nájme 

Číslo uznesenia 2015/6-11 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zmenu čl. 4 bod 4 v Dodatku k zmluve o prenájme nebytových priestorov v znení: 

„Nájomca nie je bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa oprávnený prenechať Budovu alebo jej 

časť do podnájmu tretej osobe.“  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 2 

Proti: 3 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 



 

 

Prítomní: 7 

   Za: 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer     

   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo  Marián Grančič   

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Andrea Hranická     

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.6 I. Svätojurská a.s.,- dodatok k zmluve o nájme  

Číslo uznesenia 2015/6-12 

MsZ schvaľuje Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.1996 s prílohou – 

Znenie zmluvy v znení jej Dodatku,  predmetom ktorého  je prenechanie priestorov Budovy lesného 

hospodárstva – horárne Biely Kríž – Vonkov, označenej súpisným číslom 266, postavenej na pozemku 

- parcele registra „C“ s parcelným číslom 6750/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 2.599 m², zapísanej na liste vlastníctva číslo 1968, vedenom Okresným úradom Pezinok, 

katastrálnym odborom pre okres: Pezinok, obec: Svätý Jur, katastrálne územie: Svätý Jur, medzi 

zmluvnými stranami a to Mestom Svätý Jur ako prenajímateľom a I. Svätojurskou, akciovou 

spoločnosťou ako nájomcom. 

Termín platnosti uznesenia do : 31.10.2015  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

Mgr. Andrea Hranická Mgr. Michal Zeliska     

   Zdržali sa: 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer     

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 7.7 Prenájom pozemku parc. č. 435/12 a pozemku parc. č. 435/65, v k.ú. Neštich, 

Svätý Jur 

Číslo uznesenia 2015/6-13 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov v k.ú. Neštich, parc. č. 435/12 o výmere 654 m2, ktorý je 

charakterizovaný ako ostatné plochy a parc. č. 435/65 o výmere 50 m2, ktorý je charakterizovaný ako 

zastavané plochy a nádvoria, pre vlastníka stavby – záhradnej chaty,  za nájomné 0,33 €/m2/rok za 50 

m2– zastavané plochy a nádvoria  a 0,165 €/m2/rok za 654 m2 – ostatné plochy, za rekreačným účelom 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o vlastníka stavby na  pozemku 435/65 a prístup ku stavbe 

cez časť pozemku parc. č. 435/12. 

Termín platnosti uznesenia do : 31.10.2015  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



 

 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.8 Prenájom výkonu práva poľovníctva na pozemkoch mesta - PZ „Bažant“ Ivanka 

pri Dunaji 

Číslo uznesenia 2015/6-14 

MsZ schvaľuje prenájom výkonu práva poľovníctva v Poľovnom revíri Ivánka pri Dunaji v zmysle 

zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Poľovnícke združenie 

„Bažant“ Ivanka pri Dunaji na pozemkoch vo vlastníctve mesta Svätý Jur vo výmere 53,39 ha podľa 

prílohy č.1, za cenu určenú valným zhromaždením, doba nájmu určitá 10 rokov, od 01.01.2016 do 

31.12.2025 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ doteraz vykonával výkon práva poľovníctva na 

predmetných pozemkoch  a má záujem v tejto činnosti naďalej pokračovať.  

Termín platnosti uznesenia do : 31.01.2016  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.9 Prenájom poľnohospodárskej pôdy - Svätý Jur - Šúr  

Číslo uznesenia 2015/6-15 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov evidovaných na liste vlastníctva č. 8512 pre k.ú. Svätý Jur, a to 

pozemky :   

parc. č.   druh pozemku             výmera 

7338      vinica                 -        44833 m2 

pre BeneVobis, s.r.o., Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok   

 

parc. č.  druh pozemku  výmera 

7229 - orná pôda -   40508 m2 

7330 - orná pôda - 158505 m2 

7355 - orná pôda -     2065 m2 

7357    - orná pôda -       251 m2 

7373 - orná pôda -   10851 m2 

7406/1 - orná pôda - 158170 m2 

7408 - orná pôda -   14377 m2 

7410 - orná pôda -       684 m2 

7412 - orná pôda -       468 m2 

7420 - orná pôda -   16103 m2 

7419    - orná pôda -   63589 m2 

Spolu:                465 571 m2 

pre PS farm s.r.o., Pri  ČOV, Svätý Jur  

 



 

 

parc. č.  druh pozemku   výmera  

6855 - orná pôda - 18614 m2 

6875 - orná pôda -     517 m2 

6810 - orná pôda -   2357 m2 

6804 - orná pôda -   6962 m2 

6887 - orná pôda -   1465 m2 

6889 - orná pôda -     600 m2 

6888/1 - orná pôda -   9599 m2 

6888/2 - orná pôda -   1941 m2 

6908 - orná pôda - 17580 m2 

6906 - orná pôda - 36637 m2 

6894 - orná pôda -   5125 m2 

7121 - orná pôda - 21803 m2 

6986 - orná pôda - 26945 m2 

7153 - orná pôda -   1068 m2 

7203 - orná pôda -   1523 m2 

6985 - orná pôda -   1985 m2  

Spolu:              154 721 m2      

pre PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo  

 

parc. č.  druh pozemku  výmera 

7364 - orná pôda -         95 m2 

7365 - orná pôda -       148 m2 

7422 - orná pôda -     2865 m2  

7601/2 - orná pôda - 101531 m2 

7601/3 - orná pôda -     9174 m2 

7601/1 - orná pôda - 109151 m2 

7601/11- orná pôda -     1485 m2 

7601/ 7 - orná pôda -           7 m2 

7601/ 8 - orná pôda -           7 m2 

7601/5 - orná pôda -           7 m2 

7601/6 - orná pôda -           7 m2 

7601/9 - orná pôda -           7 m2 

7601/4 - orná pôda -         39 m2 

7601/10- orná pôda -     1017 m2 

7502 - orná pôda -   46634 m2 

7432  - orná pôda -       179 m2 

7477  - orná pôda -       815 m2 

7597  - ostatné plochy -   39861 m2 

7583  - orná pôda - 121486 m2 

7591  - orná pôda - 133815 m2 

7592 - vodné plochy -     1516 m2  

7593 - ostatné plochy -     3117 m2  

7594 - ostatné plochy -   13478 m2  

Spolu :                616 441 m2 

pre PD Vajnory, Hospodárska 9, Bratislava  

 

parc. č.  druh pozemku  výmera 

7358 - orná pôda -   134 m2   

7361 - vodné plochy - 2890 m2  

Spolu :                3 024  m2 

pre JV INTERSAD, spol. s r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur  

 

Na dobu 15 rokov, výška nájmu :  

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



 

 

b/ vodná plocha :   0,0011 Eur/m2/rok  

c/ ostatná plocha :  0,0085 Eur/m2/rok  

d/ vinice :               0,0098 Eur/m2/rok  

Termín platnosti uznesenia do : 31.12.2015  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 8.1 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2015  

Číslo uznesenia 2015/6-16 

MsZ berie na vedomie „Vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Svätý Jur za obdobie I. polrok 2015“. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Mgr. Michal Zeliska   ............................................................................... 

 

ThDr. Július Filo, Dr.h.c.  ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


