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Z á p i s n i c a  č. 7 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 10.11.2015 

 

 

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. Správy škôl mesta Svätý Jur 

7. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur a zásady 

8. Zmena rozpočtu mesta 

9. Nakladanie s majetkom mesta 

10. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

Gabura, ktorý privítal poslancov, otvoril rokovanie o 17,08 hod. a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. Horváth dal návrh o doplnenie do programu rokovania bod 10.3 Rokovací poriadok komisií 

pri MsZ. 

Prebehlo ručné hlasovanie o doplnenie bodu do programu:  8:0:0 

 

Schválenie programu rokovania:     8:0:0  

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

Marián Fraňo    9:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia:  MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Andrea Hranická  8:0:1    

 

K bodu 4. – Interpelácie 

 

P. Pechár oznámil, že v Jozefkovom údolí nefunguje osvetlenie už dva mesiace, veľa ľudí sa 

sťažovalo na recepcii hotela. Požiadal o vyriešenie osvetlenia. 

Popisoval, ako v roku 2006 požiadal o prístup k informáciám ohľadne Jozefkového údolia, 

predložil všetku súvisiacu dokumentáciu MsÚ. Momentálne potrebuje materiály k súdnemu 

konaniu. Nato prišla odpoveď od advokátskej spoločnosti, že na úrade sa nenachádzajú 



 

 

žiadne stavebné, kolaudačné povolenia, ale v majetku mesta sa nachádza športový areál, 

ubytovňa, kúpalisko, vodovodné spoje, lyžiarsky mostík, lyžiarsky vlek. Bola vznesená žaloba, 

kde Mesto Svätý Jur navrhuje, aby zaplatil na základe zmluvy za budovy a majetok, ktoré boli 

evidované ako majetok mesta. 

Spýtal sa, že ako sa platí za hostí ubytovaných v Meste Svätý Jur? Aj robotníci v ubytovni sú 

povinní platiť daň z ubytovania? 

 

P. Fiamová odpovedala, že áno sú povinní platiť zo zákona. 

 

Poslanci ručným hlasovaním povolili pokračovať v interpelácii. Hlasovanie: 9:0:0 

 

P. Pechár sa vyjadril k zmenám a doplnkom  územného plánu. V roku 2012 boli občania 

vyzvaní, aby sa vyjadrili v prípade pripomienok a sám predniesol päť pripomienok. Jedna 

z nich bola stavba hotela, tá sa nakoniec postavila v Jozefkovom údolí. Na pôvodnom 

pozemku, kde mal hotel stáť neprišlo k rekvalifikovaniu pôdy, a preto vznikol problém pri 

predaji. Terajšia majiteľka pozemku nechce zaplatiť dlžnú sumu, z dôvodu, že pozemok nie je 

stavebný. Vďaka Mestu mu vznikla škoda.  

 

K bodu 5. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 5/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

Bez pripomienok. 

 

K bodu 6. – Správy škôl mesta Svätý Jur  

 

Príloha 6/1 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

2014/2015  

 

P. primátor požiadal všetky riaditeľky materských škôl, základnej umeleckej školy a riaditeľa 

základnej školy o podanie krátkej správy. 

 

P. Mellenová uviedla, že základná umelecká škola pracuje v 4 odboroch s 8 pedagógmi 

hudobného odboru a 3 pedagógmi skupinového vyučovania (výtvarný, tanečný a literárno-

dramatický). Vyučovanie prebieha v nových učebniach, ktoré navštevuje 263 žiakov. Škola sa 

prezentovala na rôznych súťažiach, festivaloch a prehliadkach, z ktorých máme aj ocenenia. 

Našim cieľom je pokračovanie obnovenia vybavenia tried novým nábytkom. 

 

P. Schwartzová uviedla, že materská škola Veltlínska je trojtriedna so 64 deťmi. V škôlke 

pracuje 6 pedagogických zamestnancov a 2 správni zamestnanci. Výchova a vzdelávanie sa 

uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu „Rastieme hravo“, ktorý je základným 

dokumentom a je vypracovaný v súlade s platným štátnym vzdelávacím programom. Materská 

škola je zameraná na rozvíjanie environmentálnej výchovy, taktiež sa zameriava aj na 

rozvíjanie dopravnej výchovy, využívanie digitálnych technológií, starostlivosť o svoje telo, 

zdravie a telesný pohyb. V škole je tanečný krúžok a anglický krúžok, ktoré vyučujú externí 

lektori. Získali sme aj ocenenia, a to druhé miesto za najaktívnejšiu materskú školu 

v celoslovenskej súťaži „Ako išla žirafa na vandrovku“ a ocenenie v „Detskej Tour Petra 

Sagana“ za kolektívnu maľbu – tretie miesto. Spolu so zriaďovateľom prebehla rekonštrukcia 

drevených hracích prvkov. Skvalitnila sa práca s rodičmi, pretože vieme, že boli sťažnosti. 



 

 

V ďalšom roku by sme chceli upraviť priestory záhrady, prekryť časť dvora prístreškom. Sme 

zapojení do viacerých projektov, z ktorých by sme chceli čerpať na rozvoj školy.  

 

P. Hergottová uviedla, že materská škola Bratislavská je dvojtriedna so 40 deťmi. V škôlke 

pracujú 4 pedagogický zamestnanci a 1 správny zamestnanec. Škola je zameraná na prístup 

orientovaný na dieťa, zdravie, prírodu a región. V rámci školského vzdelávacieho programu 

plníme stanovené ciele a úlohy. 15 detí absolvovalo korčuľovanie, 13 detí lyžiarsky výcvik, 23 

detí gymnastiku, 10 detí plavecký výcvik a školy v prírode sa zúčastnilo 20 detí. Taktiež sa 

zapája škola do rôznych výtvarných súťaži, prispievajú do detských časopisov, projekt 

„Buďme spolu“ sa realizoval už desiaty krát. Prebehli rôzne vnútorné rekonštrukcie budovy, 

ešte nám chýba lepšie osvetlenie, ktoré by sme chceli spraviť. V exteriéry nám odišli hojdačky, 

vstupná brána. Chceli by sme docieliť v spolupráci všetkých kompetentných, aby sme všetky 

opravy zvládli. 

 

P. Hupková uviedla, že materská škola Felcanová je dvojtriedna so 40 deťmi. Pracujeme 

podľa školského vzdelávacieho programu „S Adamkom hravo zdravo“. Personál je adekvátne 

vzdelaný. Projekty, do ktorých sa škola zapojila sú zdravá škola, zdravý úsmev, vyučuje sa 

anglický jazyk. Každý mesiac máme bábkové predstavenie, robíme kultúrne podujatia pre 

občanov mesta, robíme vianočné posedenie pre rodičov, navštevujeme pravidelne mestskú 

knižnicu a iné. Získané finančné prostriedky cez občianske združenie využívame na rozvoj 

vzdelávania detí, čistiace potreby, učebné pomôcky. Našim cieľom je vymaľovanie vnútorných 

priestorov budovy materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom. 

 

P. Nemčovičová uviedla, že materská škola Pezinská je trojtriednou so 63 deťmi. O odborné 

vedenie detí sa stará 6 pedagogických zamestnancov, 2 správni zamestnanci, 2 kuchárky. 

Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu, pracujeme podľa školského 

vzdelávacieho programu. Za pomoci sponzora sme zrekonštruovali dve pieskoviská. Sponzor 

zaplatil všetok materiál a jeho dopravu. Jednu preliezku nám zaplatil sponzorky rodič. Deti sa 

pravidelne zúčastňujú rôznych aktivít, súťaží, plaveckého výcviku, korčuliarskeho výcviku. 

Našil cieľom je vybudovanie ďalšej triedy a jej vybavenie. 

 

P. Vajcík uviedol, že základná škola v školskom roku 2014/2015 mala 430 žiakov, 40 

zamestnancov. Zabezpečil sa nábytok do 3 tried, vymenili sa notebooky po 5 rokoch 

učiteľkám, nové interaktívne tabule sa pridávali a začalo sa s výmenou podláh. Vymenili sa 

na obdobných učebniach okná. Najväčším úspechom bolo získanie pracovných učebných 

pomôcok z projektu ministerstva školstva. Ďalší projekt, o ktorý sa zaujímame je na zateplenie 

budovy z envirofondu. 

Z pedagogickej oblasti veľa informácii nájdete na internetovej stránke školy. Základná škola 

sa nachádza v rámci umiestnenia škôl Bratislavského samosprávneho kraja podľa agentúry 

Ineco na 12. mieste. Za posledných 5 rokov sme sa nachádzali v rozpätí medzi 10.- 14. 

Miestom, v rámci 154 škôl. Testovanie deviatkov v monitore bolo veľmi úspešné, ako aj 

v matematike. Škola v rámci Komparo testuje žiakov súkromne, týmto chceme zistiť ich 

znalosti, testujeme 4.,6.,8.,9. ročník. Zúčastňujeme sa veľmi veľa súťaží športových, 

prírodovedných, jazykových. Problémom na školách sú integrovaní žiaci, ktorí majú rôzne 

poruchy. Títo žiaci by mali mať v niektorých prípadoch osobného asistenta, no žiaľ štát 

peniazmi neprispieva.  

Škola sa zapája aj do rôznych projektov, ako zelená škola, modrá škola a iné ďalšie. 

Prebiehajú aj lyžiarske kurzy. 

 



 

 

P. primátor doplnil, že aj vďaka naším riaditeľkám a riaditeľovi naše školstvo napreduje 

úspešne vpred. 

 

K bodu 7. – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur a zásady  

 

Príloha 7/1 VZN o mestskej polícii 

 

P. primátor oboznámil, že mestský úrad robí všetky kroky k tomu, aby mestská polícia mohla 

byť v najbližšej dobe založená a sfunkčnená. 

 

P. Fiamová: v súlade so zákonom č. 564/1991 o obecnej polícii sme pripravili všeobecne 

záväzné nariadenie. Lebo mestská polícia môže byť založená iba všeobecným nariadením. 

Toto nariadenie prešlo viacerými pripomienkami, bolo riadne zverejnené na úradnej tabuli.  

 

P. Horváth sa spýtal, že aké budú ročné náklady na prevádzkovanie? Na sociálnej komisii sme 

diskutovali o možnosti zamestnať 4 policajtov o koľko by sa navýšili náklady, keď teraz 

počítame s 3 zamestnancami?  

 

P. primátor odpovedal, že ročné náklady budú predložené v rámci rozpočtu na rok 2016, kde 

bude samostatná kapitola mestská polícia. Prvý rok budú náklady dosť vysoké, kde sa ráta 

s tromi zamestnancami, ale bude vytvorená rezerva v prípade, že bude potrebné prijať 

ďalšieho zamestnanca. Celý rozpočet bude predložený na nasledujúcom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. 

 

P. Filo by sa chcel spýtať, že ide o vytvorenie nového opatrenia, pretože chceme v určitých 

oblastiach vytvoriť zlepšenie, tak sa domnieva, že by bolo nejakým spôsobom dobré urobiť 

bezpečnostný audit, zmapovať koľko deliktov bolo spáchaných na území mesta. Aby sme 

neskôr vedeli zistiť, či polícia mala nejaký efekt. 

 

P. primátor doplnil, že štátna polícia v Pezinku nás podrobne informuje o spáchaných 

deliktoch v našom meste. Chceme, aby mestská polícia mala aj výchovný charakter okrem 

riešenia rôznych problémov. Bolo by možné vytvoriť štatistiku ale len bez uvedenia 

konkrétnych prípadov. 

 

P. Pajer sa spýtal, či môžu byť policajtmi aj neskúsení ľudia, či prebiehala spolupráca 

s mestskou políciou v Pezinku, a ako to bude vyzerať v prvý deň nástupu polície do služby?  

 

P. primátor odpovedal, že tým, že sa schváli všeobecne záväzné nariadenie, financovanie 

následne sa vypíše konkurz na náčelníka a členov. Tí budú riadne vyškolení a zhruba za pol 

roka ľudia pocítia, že mestská polícia funguje. Samozrejme spolupracujeme s Pezinkom, kde 

sme získali cenné rady. 

 

Príloha 7/2 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok  

 

P. Metkeová informovala, že Mesto v súlade s § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 442/2002 Z. 

z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ďalších zákonov 

vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok. 



 

 

Navrhované VZN upravuje: spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, spôsob odvádzania odpadových vôd v 

prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania vôd do verejnej kanalizácie, povinnosti 

prevádzkovateľov žúmp na území mesta pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do 

žúmp a ich následné zneškodňovanie. Čo sa týka vyťahovania obsahu žúmp: dnes tak 

nepriamo prikazujeme, aby to robila len BVS. Treba to prepracovať tak, že žumpu môže 

vyťahovať hoc kto, len na to musí mať patričné oprávnenie. V §3 návrhu VZN ukladá 

povinnosť vykonať náhradné odvádzanie odpadových vôd prevádzkovateľovi verejnej 

kanalizácie, v prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej 

kanalizácie, z dôvodu poruchy na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo 

majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác.  

Na základe tejto pripomienky sa upravilo znenie §4, aby obsiahlo komplexne aj vlastníkov 

žúmp. 

 

Príloha 7/3 VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Svätý Jur 

 

P. Metkeová uviedla, že dňa 01.06.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 58/2014 Z.z. o 

výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorým bola zrušená tretia časť zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o 

štátnej banskej správe týkajúca sa právnej úpravy zaobchádzania s výbušninami a 

pyrotechnickými výrobkami. V dôsledku tejto legislatívnej zmeny došlo zároveň aj k zrušeniu 

ustanovenia § 36g ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb., na základe ktorého boli obce a mestá 

splnomocnené všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie 

pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na svojom území. 

Podľa súčasne platnej právnej úpravy priamo zákon č. 58/2014 Z.z. rieši problémy vo vzťahu 

k niektorým nehnuteľnostiam, u ktorých by bol dôvod na prísnejšiu reguláciu a zakazuje 

používanie pyrotechnických výrobkov. V správe je všetko uvedené. Po zverejnení bola 

doručená pripomienka, ktorá sa týkala zprehľadnenia a zjednotenia pojmov kategórií a tried.  

 

P. Zeliska podotkol, že vo všeobecnom nariadení sa používajú dve označenia pre 

pyrotechnické výrobky vo viacerých paragrafoch, preto navrhuje jednotné označenie, aby sa 

ľudia vedeli lepšie orientovať. Viete nikto, čo si máme predstaviť pod kategóriou jedna? 

Keďže tieto výrobky sa môžu používať po 22,00 hodine. 

 

P. Metkeová odpovedala, že každý výrobok má špecifikované, že kto ho môže používať. 

 

P. Šišovič doplnil, že sú to výrobky pod názvom: motýľ, búchacie guličky, fontánky. 

 

P. Filo navrhol dopracovať návrh všeobecne záväzného nariadenia a stiahnuť z rokovania. 

 

Primátor stiahol bod z rokovania mestského zastupiteľstva. 

 

K bodu 8. – Zmena rozpočtu mesta 

 

Príloha 8/1 Zmena rozpočtu mesta – presun finančných prostriedkov 

 

P. primátor informoval, že sa nám podarilo získať povolenie od pamiatkárov na výstavbu 

plota pri dolnom cintoríne. Máme ukončené obstarávanie a vybraného dodávateľa a v prípade, 

že bude schválený presun finančných prostriedkov môžeme operatívne začať opravu. 

 



 

 

P. Filo sa spýtal, či prostriedky, ktoré sa majú použiť z hradieb nebudú chýbať? 

 

P. primátor reagoval, že prostriedky v sume 20 000 € mali byť tento rok použité na 

vypracovanie dokumentácie. Toto sme neobjednávali, ale cez I. Svätojurskú a.s. sme 

objednali vyčistenie hradieb od zelene. Prostriedky presunieme na ďalší rok. 

 

P. Hranická sa spýtala, že ktorá časť plota sa bude opravovať? 

 

P. primátor špecifikoval, že tá časť, ktorá je od pošty k bráne, kde je kontajner na odpad. 

Zvyšnú časť má opraviť stavebník, ktorý má platné stavebné povolenie a dostal aj 

upozornenie, že má začať s prácami na postavenie urnovej steny. Mal začať 3.8.2015 ak 

nezačne tento rok, tak podnikneme právne kroky k tomu, aby sme ukončili spoluprácu. 

 

K bodu 9. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 9/1 Zámer prenájmu nebytových priestorov Požiarnej zbrojnice 

 

P. primátor uviedol, že Mesto Svätý Jur založilo dobrovoľný hasičský zbor, ktorý napreduje 

a je plne funkčný. Rozhodli sme sa poskytnúť mu priestory v požiarnej zbrojnici. Súčasne, 

v týchto priestoroch funguje Svätojurská dychovka. 

 

P. Grančič vystúpil ako predseda dobrovoľných hasičov. Hasiči požiadali o miestnosť, ktorú 

používa dychovka, potom sa jedná o garáž číslo 3 a 4, pretože by sme mali dostať od hasičov 

techniku a plus sme požiadali o malú miestnosť pod požiarnou vežou, ktorá by slúžila ako 

kancelária. Už prebieha čistenie priestorov a dvora. Členov je momentálne 22 a 8 členov už 

prešlo školením. Veliteľom je profesionálny hasič.  

 

P. primátor oznámil, že Mesto podalo oficiálnu žiadosť o pridelenie motorového vozidla. 

Svätojurská dychovka súhlasila, že priestory budú využívať spoločne. 

 

Príloha 9/2 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 4513/2 v k. ú. Sv. Jur – A2P s.r.o. 

 

P. primátor uviedol, že v areály na Pažiti Družstvo časť nehnuteľnosti predáva a časť predalo. 

Mesto odporúča schváliť prenájom, ale stále ešte neprebehlo prevzatie od 

poľnohospodárskeho družstva. 

 

P. Horváth sa spýtal na stanovisko komisie územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych 

pamiatok, že odporúča zámer prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, ale za trhovú 

cenu nájmu. Komisia odporúča do vyriešenia odovzdania pozemku PD vo Svätom Jure 

uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve o prenájme pozemku bez záväzku odkúpenia pozemku. 

Z akého dôvodu to komisia pripomienkovala? 

 

P. primátor odpovedal, že situácia v areáli je veľmi neistá. Zmluvy o nájme, ktoré majú 

zakotvené predkupné právo sú už v rozpore so zákonom.  

 

P. Pajer sa spýtal, či bude dodržaný prístup k pozemku č. 4513/35? 

 

P. primátor odpovedal, že majiteľ má v pláne sprístupniť pozemok. 

 



 

 

Príloha 9/3 Zámer predaja pozemkov záhrad parc. č. 4792/140, 4792/85, 4792/61 v k. ú. 

Sv. Jur 

 

P. Metkeová uviedla, že pred niekoľkými rokmi majitelia záhradiek požiadali o odkúpenie 

pozemkov. Mesto im odpredalo pozemok v časti, ktoré boli zapísané na liste vlastníctva. 

Pozemky boli riešené v rámci registra obnovenej evidencie pozemkov, kde prišlo k ich zápisu. 

No pri následnej kontrole boli pozemky opäť zapísané na štát, ktoré mali byť zapísané na 

Mesto. Bola podaná námietka, ktorej kataster vyhovel a následne sme mohli riešiť žiadosti. 

 

P. Horváth sa spýtal, či sme viazaný uznesením z 2.8.2005? 

 

P. Metkeová odpovedala, že nie. 

 

P. Pajer sa spýtal ako predseda záhradkárov, že pri prideľovaní pozemkov záhrad ich najprv 

dostal zväz od mesta a potom sa prideľovali záhradkárom? Od roku 2005 je aká situácia, platí 

sa nájom? 

 

P. Metkeová odpovedala, keďže sme ich nemali na liste vlastníctva, tak nemali nám za čo 

platiť.  

 

Príloha 9/4 Prenájom objektov senníkov na pozemku parc. č. 4513/32, 4513/33 v areáli 

Na Pažiti 

 

P. primátor informoval, že na predchádzajúcom zasadnutí bol schválený zámer prenájmu 

senníkov pre I. Svätojurskú a.s., ktorá tam vykonáva spracovanie dreva. Halu sme nadobudli 

od p. Slezákovej.  

 

Príloha 9/5 Zámer predaja pozemku parc. č. 4792/43 ul. Pri štadióne č. 10, Sv. Jur 

 

P. primátor informoval, že na Mesto Svätý Jur sa obrátili zástupcovia bytového domu Pri 

štadióne 10 so žiadosťou o odkúpenie pozemku pod stavbou. Všetky komisie odporúčajú 

schváliť zámer predaja. 

 

K bodu 10. – Rôzne 

 

Príloha 10/1 Vstup mesta do OOCP 

 

P. primátor oznámil, že sme boli oslovení cez Bratislavský samosprávny kraj, aby sme sa 

pripojili do novovznikajúcej oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá bude 

zabezpečovať a koordinovať cestovný ruch, robiť mu prezentáciu a vytvárať podmienky pre 

podnikateľov. Mesto odporúča vstúpiť do oblastnej organizácie. 

 

P. Zeliska sa spýtal, či nie je podobná organizácia? MOS-ka nie je podobnou organizáciou? 

Prečo tento materiál nebol v komisiách? Momentálne sme členom organizácie, ktorej by sme 

za takéto služby platili? 

 

P. Fiamová odpovedala, že MOS-ka nie je rovnakou organizáciou. 

 

P. primátor doplnil, že z časovej tiesni nebolo možné predložiť materiál na komisie. 

Momentálne neplatíme nikomu za takéto služby. 



 

 

 

P. Filo podporil predložený návrh. 

 

P. Hranická sa spýtala, že aká bude výška členského príspevku? 

 

P. primátor odpovedal, že až po vytvorení organizácie by sme mali vedieť, aká bude výška 

členského príspevku. 

 

Príloha 10/2 Zapojenie do projektu v oblasti kompostovania BRO – informácia 

 

P. primátor informoval, že Mesto Svätý Jur ako súčasť Zduženia miest a obcí  

Malokarpatského regiónu, sa v rámci tohto združenia snaží zapojiť do projektu o žiadosť 

o nenávratný príspevok z Európskej únie o podporu v oblasti kompostovania biologického 

rozložiteľného odpadu. V materiáloch je aj stručná tabuľka cenovej kalkulácie, z ktorej 

vyplýva koľko odpadu vyprodukujeme. Pri financovaní projektu budeme mať minimálne 

náklady. 

 

Príloha 10/3 Rokovací poriadok komisií pri MsZ 

 

P. Horváth navrhol zmenu rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva mesta 

Svätý Jur v §7 bod 5 a to v znení: Pozvánka a materiály na zasadnutie komisie sa doručia 

členom komisie a všetkým poslancom mestského zastupiteľstva najneskôr 7 dní pred 

uskutočnením zasadnutia elektronickou poštou. Člen komisie môže, požiadať, aby mu boli 

pozvánka a materiály zasielané v písomnej forme. V prípade, ak požiada o zvolenie 

zasadnutia komisie najmenej jedna tretina jej členov, nie je potrebné dodržať termín uvedený 

v prvej vete tohto odseku. V tomto prípade je potrebné doručiť pozvánku spolu s materiálmi 

členom komisie najneskôr 3 dni pred uskutočnením zasadnutia elektronickou poštou. Materiál 

doručený členom komisie po vyššie uvedených termínoch s výnimkou podľa ods. 6 bude 

zaradený na rokovanie iba po odsúhlasení jej členmi. 

 

 

P. Fraňo sa spýtal, či spoločnosť Hungry Brothers spláca riadne splátkový kalendár? 

 

P. Follrich odpovedal, že riadne platia.  

 

P. Pajer sa spýtal, že ako sumou podporuje mesto futbal? 

 

P. primátor odpovedal, že na futbal dávame 21 600 €. Tieto peniaze sú rozdelené medzi 

hospodára, energie a bežnú údržbu. Primárne sú peniaze požívané na podporu mládeže. 

 

P. Filo podotkol, že dopravná situácia na križovatke Prostredná a Krajinská cesta nie je dobrá, 

pretože vznikajú na nej časté dopravné nehody v krátkom časovom úseku. Preto by žiadal 

o prehodnotenie nastavenia svetelnej signalizácie.  

 

P. primátor odpovedal, že polícia by sa na križovatku pozerala jednoducho, ten kto má 

vodičský preukaz ovláda dopravné predpisy. Nie je problém dať zhodnotiť možnosti 

nastavenia svetelnej signalizácie, aby sme predišli ďalším nehodám.   

 



 

 

P. Gahér informoval, že Svätý Jur sa stal trochu slávnejší na nedávnom stretnutí Rytierov 

vinárov bol udelený za vinára náš spoluobčan Adolf Schwanzer, minulý rok to bol náš 

spoluobčan Miloš Grančič a toto by mohlo byť uverejnené aj v našich novinách. 

 

P. Zeliska zareagoval na križovatku, že v Bratislave takéto križovatky sú bežnou praxou 

napríklad v Rači.  

 

P. Pajer sa spýtal, či na ulici Pri štadióne – účko je dostatočný počet nádob na odpad? 

Neplánujeme v tejto časti výstavbu stojísk? 

 

P. primátor odpovedal, že momentálne postačuje počet nádob, ale nie je problém preveriť 

situáciu. 

 

P. Zeliska informoval, že na ulici Pri štadióne – kvetinárstvo sa asfaltovala cesta avšak pri 

väčších dažďoch tam stojí voda. Vie mestský úrad o tejto situácii? 

 

P. primátor odpovedal, že už sme podali reklamáciu kvôli zlému vyspádovaniu. 

 

Ukončenie rokovania:  19,15 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 11.10.2015 
 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2015/7-1 

MsZ schvaľuje program rokovania. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Monika Číková Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  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 2015/7-2 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – Ing. Peter Dočolomanský, PhD., Marián Fraňo. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 Voľba členov pracovných komisií 

Číslo uznesenia 2015/7-3 

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

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 Fraňo 

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

   Zdržali sa: 

MUDr. Štefan Horváth       

 



 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 5.1 Kontrola planenia uznesení  

Číslo uznesenia 2015/7-4 

MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 6.1 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti 2014/2015  

Číslo uznesenia 2015/7-5 

MsZ schvaľuje správy o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svätý Jur za školský rok 2014/2015. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 7.1 VZN o mestskej polícii  

Číslo uznesenia 2015/7-6 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o mestskej polícii mesta Svätý Jur. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 



 

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 7.2 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok  

Číslo uznesenia 2015/7-7 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 8.1 Zmena rozpočtu mesta - presun finančných prostriedkov  

Číslo uznesenia 2015/7-8 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2015 

Povolenie presunu kapitálových výdavkov 

funkčná klasifikácia 

položka -  

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

06.2.0 717002 12.2 46 Rekonštrukcia a modernizácia 

hradieb 

-5.000,-  

08.4.0 717002 4.3 46 Rekonštrukcia oplotenia cintorína +5.000,- 

        CELKOM 0 

 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 9.1 Zámer prenájmu nebytových priestorov Požiarnej zbrojnice 

Číslo uznesenia 2015/7-9 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu časti objektu požiarnej zbrojnice, ktorý  sa nachádza na Ul. Horné 

predmestie súp. č. 12, na pozemku parc. č. 21/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. 

Svätý Jur,  registrovaný v katastri nehnuteľnosti v registri „C“ stavu na LV č. 2348 vo vlastníctve 

Mesta Svätý Jur, pre Dobrovoľný hasičský zbor Mesta Svätý Jur , vo výmere 136,48 m2, za účelom 

uskladnenia nástrojov a zariadenia, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  



 

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ, ktorého zriaďovateľom  je Mesto Svätý Jur, bude 

vykonávať dobrovoľnú hasičskú činnosť na území mesta a priestory, ktoré má záujem využívať, sú na 

tento účel určené.    

Termín platnosti uznesenia do : 31.12.2015  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 9.2 Zámer prenájmu pozemku parc. č. 4513/2 v k. ú. Sv. Jur - A2P s.r.o.  

Číslo uznesenia 2015/7-10 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku parc. č. 4513/2 vo výmere 7884 m2, zastavané 

plochy a nádvoria,  v k. ú. Svätý Jur, obci Svätý Jur, zapísaný  v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1968, 

ktorého vlastníkom je Mesto Svätý Jur , vo výmere 300 m2, na dobu neurčitú pre A2P, s.r.o., Krajinská 

cesta 11, Svätý Jur, účel využívania ako manipulačná plocha  a to na dobu neurčitú, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom objektu na susednom pozemku, prístup 

k tomuto objektu sa realizuje cez pozemok vo vlastníctve mesta.  

Termín platnosti uznesenia do : 31.12.2015  

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 9.3 Zámer predaja pozemkov záhrad parc. č. 4792/140, 4792/85,4792/138 a 4792/61 v 

k. ú. Sv. Jur  

Číslo uznesenia 2015/7-11 

MsZ schvaľuje zámer predaja pozemkov: 

- parc. č. 4792/140, druh pozemku orná pôda o výmere 17 m2 

- parc. č. 4792/85, druh pozemku orná pôda o výmere 120 m2 

- parc. č. 4792/138, druh pozemku orná pôda o výmere 47 m2 

- parc. č.  4792/61 druh pozemku orná pôda o výmere 100 m2 

zapísané na LV č. 1968 v k. ú. Svätý Jur, obec Svätý Jur, okres Pezinok vo vlastníctve mesta Svätý Jur 

ich užívateľom - žiadateľom, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 

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



 

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia o odkúpenie pozemkov už majú vo svojom osobnom 

vlastníctve pozemky parc. č. 4792/84, 4792/141 a 4792/139, ktoré spolu s pozemkami parc. č. 

4792/140, 4792/85, 4792/138 a 4792/61 vo vlastníctve mesta Svätý Jur tvoria tri celky - tri samostatné 

záhrady. 

Termín platnosti uznesenia: 31.05.2016 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Mgr. Michal Zeliska MUDr. Štefan Horváth  Mgr. Andrea Hranická Marián Grančič 

Ing. Bohumil Pajer Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 9.4 Prenájom objektov senníkov na pozemku parc. č. 4513/32, 4513/33 v areáli Na 

Pažiti 

Číslo uznesenia 2015/7-12 

MsZ schvaľuje prenájom 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. Cena 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: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Mgr. Michal Zeliska MUDr. Štefan Horváth  Mgr. Andrea Hranická Marián Grančič 

Ing. Bohumil Pajer Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 9.5 Zámer predaja pozemku parc. č. 4792/43 ul. Pri štadióne č. 10, Sv. Jur  

Číslo uznesenia 2015/7-13 

MsZ schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 4792/43 o výmere 179 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1968 v registri „C“ KN v k. ú. Svätý Jur, obci Svätý 

Jur, okres Pezinok, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

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

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že na pozemku parc. č. 4792/43 sa nachádza stavba bytového domu vo 

vlastníctve žiadateľov plus priľahlá plocha (okapový chodník), ktorá svojím umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

Termín platnosti uznesenia: 31.05.2016 

Celový počet poslancov MsZ: 11 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

Mgr. Michal Zeliska MUDr. Štefan Horváth  Mgr. Andrea Hranická Marián Grančič 

Ing. Bohumil Pajer Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 10.1 Vstup mesta do OOCR   

Číslo uznesenia 2015/7-14 

MsZ súhlasí so vznikom oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

  Za: 

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

Mgr. Michal Zeliska MUDr. Štefan Horváth  Mgr. Andrea Hranická Marián Grančič 

Ing. Bohumil Pajer Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 10.1 Vstup mesta do OOCR  

Číslo uznesenia 2015/7-15 

MsZ schvaľuje vstup mesta Svätý Jur do oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Mgr. Michal Zeliska MUDr. Štefan Horváth  Mgr. Andrea Hranická Marián Grančič 

Ing. Bohumil Pajer Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 10.2 Zapojenie sa do projektu v oblasti kompostovania BRO - informácia 

Číslo uznesenia 2015/7-16 

MsZ schvaľuje zapojenie sa do projektu kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu 

(BRO). 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 



 

 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Mgr. Michal Zeliska MUDr. Štefan Horváth  Mgr. Andrea Hranická Marián Grančič 

Ing. Bohumil Pajer Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 10.3 Rokovací poriadok komisii pri MsZ -  

Číslo uznesenia 2015/7-17 

MsZ schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur v §7 

bod 5 a to v znení: Pozvánka a materiály na zasadnutie komisie sa doručia členom komisie a všetkým 

poslancom mestského zastupiteľstva najneskôr 7 dní pred uskutočnením zasadnutia elektronickou 

poštou. Člen komisie môže, požiadať, aby mu boli pozvánka a materiály zasielané v písomnej forme. 

V prípade, ak požiada o zvolanie zasadnutia komisie najmenej jedna tretina jej členov, nie je potrebné 

dodržať termín uvedený v prvej vete tohto odseku. V tomto prípade je potrebné doručiť pozvánku 

spolu s materiálmi členom komisie najneskôr 3 dni pred uskutočnením zasadnutia elektronickou 

poštou. Materiál doručený členom komisie po vyššie uvedených termínoch s výnimkou podľa ods. 6 

bude zaradený na rokovanie iba po odsúhlasení jej členmi. 

Celový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Mgr. Michal Zeliska MUDr. Štefan Horváth  Mgr. Andrea Hranická Marián Grančič 

Ing. Bohumil Pajer Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

  

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. ............................................................................... 

 

Marián Fraňo    ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


