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Z á p i s n i c a  č. 6 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 7.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z á p i s n i c a  č. 6 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 7.11.2017 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o výsledkoch v školstve 

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 17,07 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. Pajer navrhuje stiahnutie bodu 7.1 Park Dukelská, pretože chýbajú rôzne dokumenty ako 

napríklad plán výsadby.      8:0:1 

 

Schválenie upraveného programu rokovania:   9:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: MUDr. Štefan Horváth  

JUDr. Ján Gróf   9:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

    Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 9:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. Kaufmann prišiel požiadať o prehodnotenie postupu pri vysporiadaní jeho pozemku, ktorý 

dlhodobo využíva. Nemyslí si, že by si mal odkupovať pozemok za rovnakú cenu ako susedia, 

pretože tí nadobudli pozemok kúpou len pred pár rokmi a on pozemok využíva už minimálne 

osemdesiat rokov. Navrhuje pozemok vysporiadať vydržaním alebo stanovením nižšej sumy.  

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že správa o kontrole plnenia uznesení MsZ bola spracovaná 30.10.2017. 

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

stratili platnosť, už nie sú súčasťou tejto správy. Taktiež kontrolou bolo zistené, že Mesto 



 

 

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

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

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

 

K bodu 5. – Správy o výsledkoch v školstve 

 

Príloha 5/1 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

P. primátor privítal riaditeľky materských škôlok, riaditeľku základnej umeleckej školy 

a riaditeľa základnej školy. 

 

P. Schwarzová je riaditeľkou materskej školy Veltlínska, ktorá je trojtriedna, kde pracuje šesť 

pedagogických zamestnancov a dvaja nepedagogickí zamestnanci. Škola je zameraná na 

environmentálnu výchovu. V škole prebieha veľmi veľa projektov, aktivít, ktoré sú podrobne 

popísané v záverečnej správe (v predložených materiáloch).  

 

P. Hergotová je riaditeľkou materskej školy Bratislavská, ktorá má kapacitu 40 detí, kde sú 

štyria pedagogickí zamestnanci a jeden správny zamestnanec. Chorobnosť v škôlke je 

minimálna. Škola je zameraná na zdravotný životný štýl, to znamená, že robia všetky aktivity 

smerujúce k tejto činnosti. Deti sa môžu zúčastniť plávania, korčuľovania, lyžovania, 

gymnastiky, školy v prírode a ďalších iných aktivít, ktoré sú bližšie popísané v dôvodovej 

správe (v predložených materiáloch). 

 

P. primátor ospravedlnil p. Hupkovú riaditeľku MŠ Felcánova, pretože je práce neschopná 

a aj p. Nemčovičovú, ktorá sa nachádza na školení. Materská škola Felcánova je dvojtriedna, 

kde sú štyri učiteľky a jedna upratovačka. Materská škola Pezinská má 80 detí, je štvortriedna 

a má osem učiteliek a tri upratovačky.  

 

P. Mellenová je riaditeľkou základnej umeleckej školy, kde do školy nastúpilo 248 žiakov 

a ukončilo ju 245 žiakov. Škola má dvanásť pedagógov v štyroch odboroch, a to hudobný, 

tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Škola sa zúčastňuje na veľmi veľa súťažiach, kde 

získavajú aj pravidelne ocenenia (podrobnejšie popísané v materiáloch). 

 

P. Vajcík je riaditeľom základnej školy, počet žiakov v minulom školskom roku bol 460, 

v tomto roku je nárast na 490 žiakov. Počet pedagogických zamestnancov je dvadsaťdeväť, 

počet vychovávateliek je sedem, päť upratovačiek, jeden školník a dvaja správcovia 

telocvične. Telocvičňa sa využíva naplno. V hodnotení Ineko je škola hodnotená na celom 

Slovensku ako desiata najlepšia. Škola nemá špecifické zameranie, snažia sa deti vzdelávať 

všestranne.  

 

P. primátor uviedol, že v škole prebehla najväčšia investícia mesta tento rok, a to postavenie 

telocvične za sumu 750 000,- €. Mesto ukončilo verejné obstarávanie na prechodovú chodbu 

medzi telocvičňou a dielňami. Vyhotovenie, ak počasie dovolí, by mohlo byť urobené ešte 

tento rok z peňazí, ktoré sme ušetrili na verejnom obstarávaní. 

 

K bodu 6. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 6/1 Prehodnotenie kúpnej ceny – garáže – Chlpíková 

 

P. primátor uviedol, že v decembri 2016 sme prijali uznesenie, ktorým sme schválili odpredaj 

garáže. V januári dostala p. Chlpíková oznámenie a následne prebiehala aj mailová 



 

 

komunikácia, kde v septembri požiadala o prehodnotenie kúpnej ceny. Túto jej žiadosť by 

sme mali prehodnotiť na dnešnom rokovaní. Mesto neodporúča cenu prehodnotiť, nakoľko 

susednú garáž sme na poslednom rokovaní predali za 5 000,- €. Taktiež navrhujeme 

predĺženie platnosti uznesenia, aby sme stihli následne vykonať všetky úkony po schválení.  

 

Príloha 6/2 Zámer predaja pozemku 5088/2 – R.Kaufmann a manž. 

 

P. primátor informoval, že bod priamo nadväzuje na interpeláciu p. Kaufmanna, kde naznačil 

možnosti riešenia spomínaného problému. Ako správne poznamenal až pri usporiadaní 

susedného pozemku sa zistilo, že pás od Šúrskej ulice je v majetku mesta. Susedné pozemky 

sme vysporiadali za 50,- €/m2.  

 

P. Gróf: užívate nehnuteľnosť niekoľko rokov a zrazu z MsÚ vám príde list, že vaša 

predzáhradka alebo časť vašej nehnuteľnosti patrí mestu. Myslí si, že mesto toto mohlo 

vyriešiť v zmysle občianskeho zákonníka. Sú určité spôsoby nadobudnutia vlastníctva, čo je 

kúpa, dar alebo vydržanie. Občiansky zákonník § 134 hovorí: „oprávnený držiteľ sa stáva 

vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu 10 rokov“. Nehnuteľnosť p. Kaufmann 

respektíve jeho predok danú nehnuteľnosť kúpil v roku 1937 a on ju užíva už 80 rokov. My 

mu pošleme papier, či si to chce odkúpiť za 50,- €/m2? Nesúhlasí s odpredajom za stanovenú 

sumu, ale navrhuje, aby si to p. Kaufmann dal geodetom nanovo zamerať a potom by sme to 

riešili. Z jeho hľadiska, ak by požiadal o vysporiadanie ešte pred novelou občianskeho 

zákonníka, tak by pozemok vydržal aj bez súhlasu mesta, stačila by mu notárska zápisnica 

o vydržaní veci. Nakoľko novela prebehla, je potrebný súhlas vlastníka. Takéto prípady 

v okolitých obciach riešia symbolickou cenou (3,- €), lebo aj notárska zápisnica musí ísť cez 

súd. My nemôžeme porovnávať p. Srnu a p. Faturovú, ktorí si kúpili nehnuteľnosť teraz, 

s užívaním pozemku 80 rokov. Je to celé na infarkt. 

 

P. primátor: treba povedať, že kus pravdy tam je, ale väčšinu takýchto pozemkov aj na 

ostatných rokovaniach, čo sme riešili, boli zastavané domami. Ak by sme zvolili systém, tak 

by sa mal uplatňovať pre všetkých. Mali by sme potom zrejme stanoviť, koľko rokov bude 

dokladovať majiteľ, že pozemok užíva. Niekto to bude musieť kontrolovať. Mesto sa nebráni 

ničomu. Akým smerom mesto nasmerujte, tak bude konať. 

  

P. Polák sa vyjadril, že je pravda, že pred piatimi rokmi bol novelizovaný občiansky 

zákonník, kde sa pojednávalo o spôsobe vydržania. Zmeny dokladov, ktorým sa toto 

vydržanie deklarovalo. Najdôležitejší problém je platný geometrický plán p. Kaufmanna 

a jeho pozemku, skutočné metre štvorcové, ktoré sú na LV. Keď zistíme skutočné metre 

štvorcové na LV, tak potom môžeme postupovať ďalej podľa zákona.  

 

P. primátor informoval, že geometrický plán vyhotovený mestom je starý približne jeden rok. 

 

P. Gróf doplnil, že p. Kaufmann nie je stotožnený s vyhotoveným geometrickým plánom 

mesta, a preto navrhuje, aby si vyhotovil nový geometrický plán na svoje náklady. Navrhuje 

odložiť bod z rokovania a opätovne prerokovať až po predložení nového geometrického 

plánu. 

 

P. primátor si nemyslí, že po roku sa zmení geometrický plán, pretože prístroje merajú veľmi 

presne. 

 

Prestávka 5 minút. 

 



 

 

P. Dočolomanský za návrhovú komisiu navrhuje bod stiahnuť z rokovania na dopracovanie. 

 

Príloha 6/3 Zámer predaja časti pozemku 4710/2 Kečler a manž.  

  

P. primátor informoval, že na mesto Svätý Jur prišla žiadosť, ktorej meritum veci bolo, že 

v roku 2001 v lokalite Polkoráby realizovali udržiavacie práce na jestvujúcom oplotení 

pozemku v ich vlastníctve. Následným zameraním p. Kečler zistil, že jestvujúci plot sa 

nachádza na mestskom pozemku. V súčasnosti na ulici prebieha územné konanie, ktorej 

riešenie komunikácie rešpektuje súčasný stav plotu. Ide o 13 m2, kde komisie aj mestská rada 

odporúčajú predať pozemok. Komisia finančného riadenia odporúča predaj za 56,- €/m2 

nakoľko aj so susedom p. Faithom sa pozemky usporiadali rovnako. Komisia územného 

rozvoja a mestská rada navrhujú zvýšiť sumu na 100,- €/m2.  

  

P. Gróf navrhuje stanoviť výšku na 56,- €/m2, tak ako bol predaný susedný pozemok. 

 

P. Gahér informoval, že na komisii aj mestskej rade o tom dlho diskutovali, podľa všetkého 

vedeli, že stavajú na mestskom pozemku, čiže to urobili úmyselne a vedome. Ak by prišli 

dopredu a podali si žiadosť, bolo by to iné, takto je to precedens. Každý si môže postaviť na 

mestskom pozemku čo chce? A mesto bude následne zhovievavé, preto sa priklonili k tejto 

trhovej cene. 

 

P. Dočolomanský naviazal na p. Gahéra, že dlho komunikovali o cene. Výsledná suma 

vznikla kompromisom, lebo mohla byť aj vyššia. 

 

Príloha 6/4 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 4972/1 - Ochodnický 

 

P. primátor uviedol, že na ostatnom rokovaní sme schválili zámer predaj časti pozemku. 

Podľa schváleného zámeru sa vyhotovil geometrický plán. V zámere bola schválená cena 

100,- €/m2, čo odporúčali schváliť aj komisie.  

 

Príloha 6/5 Zámer predaja časti pozemku 4753/1 Z. Polakovičová 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o vysporiadanie časti pozemku, ktorý sa 

nachádza v lokalite Žabky. Nachádza sa na spojnici ciest medzi ulicou Pavla Országha 

Hviezdoslava a ulice nad bývalou skalkou, ktorá vedie k Logistickému centru. Táto ulica je 

jednosmernou, pozemok je dlhodobo oplotený, je lemovaný vedením vysokého napätia. 

Mesto navrhuje vysporiadať pozemok za 50,- €/m2. 

 

P. Zeliska sa spýtal, prečo žiada komisia preveriť možnosť rozšírenia komunikácie, keďže je 

krátka, jednosmerná? Osobne nevidí dôvod na rozširovanie. 

 

P. Dočolomanský reagoval, že diskutovali o možnosti vybudovania chodníka, ktorý tam 

chýba a možno by sa tam využil možno nie. Ponechávame možnosť na možné vytvorenie.  

 

P. primátor doplnil, že cesta je veľmi úzka a podľa skutkového stavu sa tam chodník nebude 

môcť vytvoriť. 

 

P. Gahér doplnil, že mestská rada a ani stavebná komisia nesúhlasili s odpredajom. 

 

Príloha 6/6 Predaj pozemku 4513/31 – Svätojurská spoločnosť s.r.o. 

 



 

 

P. primátor informoval, že mesto aj mestské zastupiteľstvo 31.1.2017 schválilo spôsob 

nakladania s majetkom mesta, kde ide o pozemok pod takzvaným bielym domom v areáli 

poľnohospodárskeho družstva. Budova je v majetku Svätojurskej spoločnosti s.r.o. Mesto 

schválilo zámer odpredaja pozemku, kde žiadateľ žiadal aj o odpredaj susedného pozemku 

pred budovou, s čím mesto ani mestské zastupiteľstvo nesúhlasilo. O tomto bol žiadateľ 

upovedomený. V zámere odpredaja pozemku bola schválená suma 50,- €/m2 a suma je aj 

v návrhu uznesenia. Mestská rada odporúča schváliť predaj za 100,- €/m2. 

 

P. Dočolomanský doplnil, že stanovisko stavebnej komisie bolo zhodné so stanoviskom 

mestskej rady.   

 

P. Zeliska sa spýtal, že z akého dôvodu chceme zvýšiť cenu, keď v zámere sme schválili 50,-

€/m2? 

 

P. Dočolomanský odpovedal, že podľa informatívnej mapy pre poslancov a komisie vychádza 

na 100,- €/m2 aj pre okolitých záujemcov. Ak by sme pristúpili k trhovej cene, tak by mohla 

byť omnoho vyššia. 

 

P. Gahér doplnil, že cenová mapa nikdy nebola schválená, vzali sme ju na vedomie a má 

odporúčací charakter. 

 

Príloha 6/7 Zámer predaja pozemkov 196/7,6 – Šuša 

 

P. primátor informoval, že na mesto prišla žiadosť o vysporiadanie pozemkov od p. Šušu, 

ktoré susedia s horným cintorínom zo spodnej časti. Mesto odporúča vysporiadať iba 

pozemok 196/6 za kúpnu cenu 30,- €/m2 a z dôvodu, že aj dva susediace pozemky sme 

vysporiadali za rovnakú cenu. Pozemok 196/7 mesto neodporúča predať, ale ponechať 

v nájomnom vzťahu. 

 

Príloha 6/8 Predaj pozemku 4791/93 ZD a.s. 

 

P. primátor uviedol, že na ostatných rokovaniach sme schválili zámer odpredaja pozemkov 

pod trafostanicou a v jej okolí vo výmere 44,- m2. Pozemok sa odpredáva za cenu stanovenou 

znaleckým posudkom 70,- €/m2. 

 

Príloha 6/9 Výkon práva poľovníctva na pozemkoch mesta 

 

P. primátor informoval, že na mesto prišla žiadosť o predĺženie výkonu práva poľovníctva 

v mestských lesoch. Poľovné združenie Jablonka pôsobí v mestských lesoch už niekoľko 

rokov, spolupráca je výborná, na žiadosť mesta opravujú sakrálne pamiatky. Mesto navrhuje 

pokračovanie zmluvy. 

 

P. Horváth požiadal o zmenu v uznesení v bode 1) písmeno d) uzatvorenie písomnej zmluvy 

o užívaní PZ Jablonka na uzatvorením písomnej zmluvy o užívaní poľovného revíru Jablonka. 

 

Príloha 6/10 Prenájom pozemku parc. č. 435/14 Piešová 

 

P. primátor informoval, že na ostatnom rokovaní bol schválený zámer prenájmu pozemku, 

ktorý sa nachádza v chatovej oblasti pod Veľkomoravským hradiskom. Na pozemku prišlo 

k zmene majiteľa a technicky potrebujem zmeniť nájomcu na súčasného majiteľa za 

rovnakých podmienok ako mal predošlý majiteľ. 



 

 

K bodu 7. – Rôzne 

 

Príloha 7/1 Park Dukelská    

 

Bod stiahnutý z rokovania. 

 

P. primátor pozval všetkých na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať v meste a to:  

2.12. divadlo na stoličkách v Ainove o 18,00 hod., 

6.12. mikulášske vystúpenie žiakov tanečného odboru o 17,30 hod. v sále ZUŠ na Kollárovej 

ulici, výstava výtvarných diel spojená s predajom, 

9.12. Mikuláš na námestí a prvé vianočné trhy na Prostrednej ulici, 

15.12. Vianočný koncert speváckeho zboru Technik, ktorý bude v kostole sv. Juraja. 

Pred vianočnými trhmi vyjde vianočné vydanie Svätojurských ohlasov. 

 

P. Gahér upozornil, že na pohreboch opakovane nefunguje ozvučovacie zariadenie a požiadal, 

aby mesto upozornilo prevádzkovateľa na tento nedostatok. 

 

P. primátor odpovedal, že správcu sme už upozorňovali a boli sme ubezpečení, že bude 

ozvučenie opravené. 

 

P. Pajera sa občan spýtal, či autobazár pri čerpacej stanici platí za záber verejného 

priestranstva, kdeže majú na ulici zaparkované autá?  

 

P. primátor odpovedal, že majiteľ bude upozornený, ale žiaľ na autá sa záber verejného 

priestranstva nevzťahuje.  

 

Ukončenie rokovania:  18,47 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 7.11.2017 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2017/6-1 

MsZ schvaľuje vyradenie bodu 7.1 z programu rokovania. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer 

   Zdržali sa: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2017/6-2 

MsZ schvaľuje upravený program rokovania. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková 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: 3 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice 

Číslo uznesenia 2017/6-3 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – MUDr. Štefan Horváth, JUDr. Ján Gróf 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Mgr. Monika Číková 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: 4 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 

Číslo uznesenia 2017/6-4 

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

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení 

Číslo uznesenia 2017/6-5 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 5.1 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Číslo uznesenia 2017/6-6 

MsZ schvaľuje správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svätý Jur za školský rok 2016/2017. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

      Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer      

 

 



 

 

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.1 Prehodnotenie kúpnej ceny - garáže - Chlpíková   

Číslo uznesenia 2017/6-7 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľností v k. ú. Svätý Jur nebytového priestoru - garáže č. 4 v     

suteréne bytového domu súp. č. 944 na pozemku parc. č. 4792/6, podiel na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške podielu 2000/56830 

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

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa a to pre majiteľku bytu č. 1 v bytovom dome súp. č. 

944 za kúpnu cenu 3620,- Eur plus náklady spojené s prevodom nehnuteľností.   

Odôvodnenie: Jedná sa o garáž v bytovom dome, v ktorom žiadateľka vlastní byt a garáž užíva na 

základe nájomnej zmluvy. Garáž bola už v minulosti pridelená k bytu č.1, ktorého vlastníčkou je 

žiadateľka. Ku garáži prislúcha aj podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 

spoluvlastnícky podiel k pozemku. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový 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.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

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

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.1 Prehodnotenie kúpnej ceny - garáže - Chlpíková  

Číslo uznesenia 2017/6-8 

MsZ schvaľuje predĺženie termínu platnosti uznesenia MsZ č. 2016/7-16 na 31.12.2018. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.2 Zámer predaja pozemku 5088/2 - R.Kaufmann a manž.  

Číslo uznesenia 2017/6-9 

MsZ schvaľuje stiahnutie bodu z programu rokovania na dopracovanie. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 



 

 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo 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: 6.3 Zámer predaja časti pozemku 4710/2 Kečler a manž.  

Číslo uznesenia 2017/6-10 

MsZ schvaľuje cenu znížiť zo 100,- EUR/m2 na 56,-EUR/m2. 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 6 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická 

   Proti: 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.3 Zámer predaja časti pozemku 4710/2 Kečler a manž. 

Číslo uznesenia 2017/6-11 

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

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

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

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

užívateľov predmetného pozemku za kúpnu cenu 100,- Eur/m2 plus náklady spojené prevodom 

nehnuteľností. 

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

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

pozemok rodinný dom s dvorom a záhradou. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo MUDr. Štefan Horváth  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

   Proti: 



 

 

 Marián Fraňo      

   Zdržali sa: 

JUDr. Ján Gróf Mgr. Andrea Hranická     

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.4 Predaj časti pozemku 4792/1 Ochodnický 

Číslo uznesenia 2017/6-12 

MsZ schvaľuje predaj novovytvorených pozemkov parc. č. 4792/146 o výmere 76 m2, druh pozemku  

zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 4792/147 o výmere 89 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, oddelené geometrickým plánom č. 71/2017 z pozemku parc. č. 4792/1 (vedeného v EKN 

na LV 8053) postupom podľa §9a odst. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre majiteľa objektu súp. č. 1603 Matúša 

Ochodníckeho bytom Pri štadióne 10, Svätý Jur za kúpnou cenou 100,- Eur/m2 pozemku plus náklady 

spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

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

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

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

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo 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: 6.5 Zámer predaja časti pozemku 4753/1 Z. Polakovičová 

Číslo uznesenia 2017/6-13 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

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

pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4753/11 o výmere 108 m2 trvalý trávny porast odčleneného     

z pozemku parc. č. 4753/1 v k. ú. Svätý Jur (LV 1968) podľa §9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 

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

užívateľov predmetného pozemku za kúpnu cenu 50,- Eur/m2 plus náklady spojené prevodom 

nehnuteľností. 

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

určený na výkon vlastníckych práv ku stavbe rodinného domu súp. č. 422 a tvorí jeden ucelený 

pozemok rodinný dom s dvorom a záhradou . 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 2 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 



 

 

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

Mgr. Andrea Hranická Ing. Bohumil Pajer     

   Proti: 

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

   Zdržali sa: 

Mgr. Monika Číková MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.6 Predaj pozemku 4513/31 Svätojurská spoločnosť s.r.o.  

Číslo uznesenia 2017/6-14 

MsZ schvaľuje cenu na 100,- €/m2. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 6.6 Predaj pozemku 4513/31  Svätojurská spoločnosť s.r.o.  

Číslo uznesenia 2017/6-15 

MsZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. 4513/31 o výmere 278 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria postupom podľa §9a odst. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť Svätojurská spoločnosť 

s.r.o., Horné predmestie 212/8, Svätý Jur IČO 00 190 454 za kúpnou cenou 100,- Eur/m2 pozemku 

plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie: Ide o pozemok zastavaný stavbou administratívnej budovy súp. č. 404, ktorú vlastní 

Svätojurská spoločnosť s.r.o., Horné predmestie 212/8, Svätý Jur IČO 00 190 454 (LV2454). Pozemok  

svojou polohou a využitím je priamo určený na výkon vlastníckych práv ku stavbe administratívnej 

budovy súp. č. 404 vo Svätom Jure. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer      

   Zdržali sa: 



 

 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 6.7 Zámer predaja pozemkov 196/7,6  Šuša   

Číslo uznesenia 2017/6-16 

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

parc. č. 196/6 o výmere 26 m2 ostatné plochy (LV 1) podľa §9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 

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

užívateľov predmetného pozemku za kúpnu cenu 30,- Eur/m2 plus náklady spojené prevodom 

nehnuteľností. 

Zdôvodnenie: Ide o priľahlú plochu, ktorá svojou polohou a využitím je priamo určená na výkon 

vlastníckych práv ku stavbe rodinného domu súp. č. 704 a tvorí jeden ucelený pozemok rodinný dom 

s dvorom. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 6.7 Zámer predaja pozemkov 196/7,6 - Šuša 

Číslo uznesenia 2017/6-17 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

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

parc. č. 196/7 o výmere 31 m2 ostatné plochy (LV 1) podľa §9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 

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

užívateľov predmetného pozemku za kúpnu cenu 30,- Eur/m2 plus náklady spojené prevodom 

nehnuteľností. 

Zdôvodnenie: Ide o plochu v užívaní vlastníka nehnuteľnosti parc. č. 85 v k. ú. Neštich a na časti 

pozemku je umiestnená vodomerná šachta pre nehnuteľnosť súp. č. 704 na pozemku parc. č. 85 v k. ú.    

Neštich. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 7 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Proti: 

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

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

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Andrea Hranická   



 

 

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 6.8 Predaj pozemku 4791/93 ZD a.s. 

Číslo uznesenia 2017/6-18 

MsZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. 4791/93 ostatné plochy o výmere 44 m2 v k. ú. Svätý Jur 

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

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre Západoslovenskú distribučnú a.s., 

IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava za kúpnou cenou 70,- Eur/m2 pozemku plus náklady 

spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

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

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 6.9 Výkon práva poľovníctva na pozemkoch mesta   

Číslo uznesenia 2017/6-19 

MsZ schvaľuje poveriť a splnomocniť primátora mesta Svätý Jur: 

a) zvolaním zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, 

b) zastupovaním mesta vo všetkých právnych úkonoch súvisiacich s konaním o uzatvorení 

zmluvy o užívaní spoločného poľovného revíru „Jablonka“,  

c) navrhnutím náhrady za užívanie poľovného revíru „Jablonka“ vo výške minimálne 2,5 

€/ha/rok, 

d) uzatvorením písomnej zmluvy o užívaní Poľovného revíru Jablonka. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 6.9 Výkon práva poľovníctva na pozemkoch mesta   

Číslo uznesenia 2017/6-20 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu výkonu práva poľovníctva v Poľovnom revíri „Jablonka“ v zmysle 

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

„Jablonka“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta Svätý Jur vo výmere 764,7566 ha, za cenu určenú 



 

 

vlastníkmi poľovných pozemkov na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v súlade so 

zákonom č. 274/2009 Z. z. v platnom znení, doba nájmu určitá 10 rokov, od 01.01.2019 do 31.12.2028 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ v uplynulom období 

vykonával poľovné právo na predmetných pozemkoch.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 6.10 Prenájom pozemku parc. č. 435/14 Piešová  

Číslo uznesenia 2017/6-21 

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

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

435/14 vo výmere 635 m2, druh pozemku: ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 1, na 

rekreačný účel a to na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za nájomné vo výške  

0,166 €/m2/rok.   

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom chaty stojacej na pozemku parc. č. 635/54, 

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

využívať za tým istým účelom ako predchádzajúci nájomcovia.  

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2018 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

 

Overovatelia zápisnice:  

 

MUDr. Štefan Horváth  ............................................................................... 

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


