
 

 

 

 

Zápisnica č. 7/MsZ-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Z á p i s n i c a  č. 7 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 12.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z á p i s n i c a  č. 7 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 12.12.2017 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur a zásady 

6. Rozpočet mesta 

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 a otvoril rokovanie o 17,17 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. primátor vypustil bod 7.2 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 4753/1 z 

rokovania, pretože p. Ševčík doručil žiadosť o stiahnutie. 

 

Schválenie upraveného programu rokovania:   9:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: Prof. PhDr. Július Filo  

Mgr. Monika Číková   9:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Paveleková   

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

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

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. Pucher predniesol interpeláciu za Občianske združenie Spolku vinohradníkov a rekreantov 

nad Pustým kostolíkom k návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Svätý Jur 2/2014. 

Celé znenie interpelácie sa nachádza na konci zápisnice ako príloha č. 1. 

 

P. Metke ml. predniesol interpeláciu, taktiež k Zmenám a doplnkom Územného plánu Mesta 

Svätý Jur 2/2014. Celé znenie interpelácie sa nachádza na konci zápisnice ako príloha č. 2. 

 

P. primátor reagoval na príspevky, ktoré majú spoločného menovateľa, a to Zmeny a doplnky 

Územného plánu 2/2014, ktoré mesto spracováva veľmi dlho. V každom prípade teraz sú 

Zmeny a doplnky k Územnému plánu na posúdení, na Okresnom úrade na odbore výstavby 

bytovej a politiky na § 25 Stavebného zákona, kde Okresný úrad rozhodne respektíve posúdi 



 

 

zákonný postup celého priebehu územného plánu. Osobne má za to, že teraz zasahovať 

hlasovaním do času, kým okresný úrad posúdi náš zákonný postup by, bolo možno 

irelevantné.  

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že predkladá správu o kontrole plnenia uznesení MsZ, ktorá bola spracovaná 

29.11.2017. 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 

tabuli.  

 

K bodu 5. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur a zásady 

 

Príloha 5/1 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

P. primátor uviedol, že v návrhu ide o zjednodušenie poplatku pre dôchodcov. Momentálne 

museli dôchodcovia žiadosťou požiadať o zákonom povolené zníženie poplatku o 10 %. 

V návrhu odstraňujeme túto žiadosť a v prípade schválenia tejto zmeny VZN bude už každý 

dôchodca v meste Svätý Jur automaticky dostávať výmer aj s touto zľavou. Druhá zmena, 

ktorá vyplýva zo zákona č. 582/2004 je, že zahŕňame náklady na zbernú nádobu na zmesový 

komunálny odpad a náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek 

komunálnych odpadov.   

 

Príloha 5/2 VZN o vybraných miestnych daniach 

 

P. primátor uviedol, že tiež ide o kozmetickú úpravu, keďže v starom VZN sme nemali 

zakomponované sadzby dane za stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží pod 

zemou. Sadzby daní nemeníme. 

 

Príloha 5/3 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

 

P. primátor uviedol, že do tohto VZN dopĺňame otvorenie a spustenie prevádzky Zberného 

dvora v roku 2018, kde doteraz sme fungovali na báze zberného miesta. Avšak od roku 2018 

by sme mali spustiť regulárny zberný dvor presne v zmysle platného zákona o odpadoch č. 

79/2015.  

 

P. Horváth sa spýtal, že v čl. 3 práva a povinnosti mesta v bode 3.5, čiže je na nás, kde 

umiestnime, koľko umiestnime a ako často vyvážame? Zdá sa mu, že triedené zložky ako 

drevo, papier, železo sú vyvážané v malej početnosti alebo máme málo zberných miest. Mali 

by sme sa nad tým zamyslieť lebo sa veľmi často stáva, že kontajnery sú preplnené. Vieme 

akým si spôsobom navýšiť počet miest, kde sa bude skladovať odpad alebo zvýšiť frekvenciu 

vývozu? Čo je pre nás výhodnejšie? Ľudia čím ďalej viac a viac separujú. 

 

P. primátor reagoval, že zákon č. 79/2015 o odpadoch zaviedol, že museli vzniknúť OZV-čky, 

čo sú spoločnosti, ktoré sa starajú a financujú zber separovaných odpadov. S týmito 

spoločnosťami rokujeme, a keďže tento zákon je podrobený ostrej kritike nielen z pohľadu 



 

 

miest a obcí. Je veľmi náročné získať viac nádob a viac vývozov, pretože tieto odpady by už 

mali financovať OZV-čka a tie sa samozrejme bránia navýšeniu. V poslednom období tohto 

roka sme vybojovali 17 kusov 1100 litrových nádob na papier, kompletne nové kontajnery na 

železo. Každé rokovanie je veľký boj. My máme záujem o čo najväčší počet kontajnerov 

alebo častejšie vývozy. OZV-čka vždy posudzujú predošlý rok odovzdaných separátov 

a podľa toho buď navýšia alebo nenavýšia počty. Do celého systému vstupuje aj Marius 

Pedersen, ktorý v zmysle zákona musí spolupracovať s OZV-čkou, pretože Marius Perdersen 

nám robí zvoz, takže je to niekedy taký trojboj.  

 

P. Horváth skonštatoval, že nie je teda v našich rukách ako často budeme vyvážať, vieme na 

nich aspoň tlačiť? 

 

P. primátor odpovedal, že vždy na nich tlačíme, aby sme vybojovali tie najlepšie podmienky. 

 

Príloha 5/4 VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta 

 

P. primátor informoval, že vo VZN sa upravuje, aby aj mestská polícia mohla udeľovať 

sankcie za priestupky. 

 

P. Gahér súhlasí s novelou, ale za celé uznesenie hlasovať nebude, pretože mu vadí 

formulácia zákazu voľného pohybu a vstupu psov na celom území Mesta Svätý Jur. Toto 

ustanovenie jednak nie je dodržiavané a mnoho z nás vidí, že psy nie sú na vôdzke. Nemyslí 

si, že je zmysluplné, aj keď vieme, že bolo prijaté na základe jedného extrémneho prípadu. 

Mali by sme sa zamyslieť nad zmenou ustanovenia. Osobne si myslí, že v extraviláne by 

mohli byť psy vodené bez vôdzky.  

 

K bodu 6. – Rozpočet mesta 

 

Príloha 6/1 Rozpočet a programový rozpočet mesta Svätý Jur na rok 2018-2020 

 

P. primátor uviedol, že rozpočet bol prerokovaný vo všetkých komisiách s kladnými 

stanoviskami. Tento rozpočet reflektuje na všetky návrhy, ktoré sa týkajú kapitálových 

výdavkov, ktoré boli doručené od poslancov aj na väčšinu návrhov, ktoré boli doručené od 

komisií. 

Bežný rozpočet predpokladá, že budeme hospodáriť s viac ako 4 miliónmi eur. V bežnom 

rozpočte máme pár zmien. V príjmovej časti aj výdavkovej k nám prechádza stravné zo 

školskej jedálne. Pribudla položka o nenávratný príspevok z IROPu na stavbu prestupného 

dopravného terminálu. Vo výdavkovej časti sú navrhnuté nové miesta a to na referenta 

stavebného úradu a druhé na kultúrneho referenta. Ďalej položka na komunálne voľby, čo 

súvisí aj s položkou odstupné pre primátora. Zvyšné položky sú v princípe veľmi podobné 

ako po minulé roky. Kultúrna komisia preložila návrh na vysadenie 100 ks vzrastlých 

stromov, ale dohodli sme sa, že zvýšime rozpočet na výsadbu, čo by neskôr mohlo pokryť 

výsadbu ak sa nájdu miesta, kde by sa vykonala. Kapitálový návrh  je veľmi optimistický. 

Predstavil výdavkovú časť rozpočtu položkovito (viď materiál). 

 

P. Gahér uviedol, že kapitálový rozpočet je neobyčajne ambiciózny, taký mesto ešte 

nemalo. Praje všetkým občanom, aby sa čo najviac akcií podarilo realizovať, pretože to 

naozaj všetci pocítime, uvidíme a pomôže to tomuto mestečku spôsobom doteraz 

neslýchaným.  

 



 

 

P. Filo tiež verí, že sa nám podarí, čo najviac úloh splniť. Vieme vyčísliť, koľko peňazí bude 

použitých z našich rezerv a koľko bude použitých z externých peňazí? 

 

P. primátor odpovedal, že okrem IROPu všetko robíme z našich finančných rezerv.  

 

P. Pajer sa spýtal, pretože z vinohradníckej komisie vyšiel návrh na zamestnanie človeka, 

ktorý by sa staral o zeleň, plánuje sa s niekým? Ako si všimol požiadavka nebola zapracovaná 

do rozpočtu. Ak si vieme dovoliť mať kultúrneho referenta, či si nevieme tiež dovoliť aj 

niekoho, kto bude zodpovedný za zeleň, aby nedochádzalo k situáciám, že nejaký klub vysadí 

stromy a chlapi s kosačkami ich pokosia, lebo nikto nevie, kde ich vysadili.  

 

P. primátor odpovedal, že máme pracovníka na referáte životného prostredia, ktorý je 

zodpovedný sa všetku zeleň. Nemyslí si, že sme až tak veľké mesto, aby sme museli mať 

zamestnaného pracovníka na plný úväzok len na zeleň, preto to nie je zaradené v návrhu 

rozpočtu.  

 

P. Filo sa spýtal, či sa náhodou nebude rekonštruovať aj Pezinská ulica, keďže vieme, že na 

túto ulicu je projektová dokumentácia? Úloh máme momentálne veľa, ak by sa nestihla 

oprava zrealizovať v tomto roku, vieme, kedy by sa to mohlo spraviť? 

 

P. primátor odpovedal, že na Pezinskú ulicu máme vydané platné stavebné povolenie, ktoré 

ideme predlžovať. Projekt musí prejsť aktualizáciou na momentálne pomery, pretože v roku 

2002 bola dopravná situácia iná ako bude v roku 2018. Tento rok si už netrúfneme 

rekonštrukciu tejto ulice, pretože tento rok budeme robiť ulicu Partizánska, Pezinské 

záhumenice a obe cesty budú veľkými projektami. Povrchy by sa mali vymeniť na ulici Nová 

Pezinská, a ak ušetríme, povrch by sa dal vymeniť ešte na jednej ulici. Projekt na ulicu 

Pezinská aktualizujeme a v roku 2019 by sa mohol aj zrealizovať, má nadväznosť na ulicu 

Mikovíniho. V hornej časti ulice Mikovíniho pri Scheidlinovej záhrade bude 

komplikovanejšie riešenie mosta, čo bude aj významná položka. S najväčšou 

pravdepodobnosťou sa bude prerábať križovatka ulíc Pezinská, Nová Pezinská a Krajinská 

cesta, kde bude musieť byť vytvorený odbočovací pruh na ulicu Pezinská, čo bolo už vytknuté 

dopravným inžinierom. Problém nastane pri prekládke inžinierskych sietí.  

 

P. Horváth sa spýtal pri finančných operáciách na výdaj, kde máme uvedené 3,5 mil. euro, čo 

predpokladá, že je návrh na rok 2018. Navrhujeme to, aby sme uložené prostriedky 

v minulom roku, tam ponechali? 

 

P. primátor odpovedal, že v návrhu rozpočtu počítame s tým, že v tej tabuľke ich budeme 

môcť preinvestovať, pretože nám - to v rámci našich zdrojov celý návrh rozpočtu vyjde. Ale 

opätovné schválenie, ponechanie alebo úplne presne nazvané ponechanie neprichádza do 

úvahy, lebo sme časovo viazaní. Finančné prostriedky, teda ich časť, sa nám vráti vo februári 

a časť v máji. Splácanie prebieha podľa nadstavených podmienok. Vytvorili sme nástroj, ak 

bude záujem v tom pokračovať, aby sme nemuseli vstupovať do rozpočtu. 

 

K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 7/1 Zmena termínu platnosti uznesenia 2016-4-14 - Dukelská 

 

P. primátor uviedol, že stále neprišlo k vysporiadaniu, respektíve prededeniu jedného bytu 

v bytovke na Dukelskej, tak nemôže prísť k vysporiadaniu pozemku pod bytovkou. Preto 

navrhujeme predĺžiť platnosť uznesenia do konca roka 2018. 



 

 

 

Príloha 7/2 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 4753/1 - Ševčík 

 

Bod stiahnutý z rokovania. 

 

Príloha 7/3 Odkúpenie nehnuteľnosti 4787/65 Bachratý  

  

P. primátor informoval, že v rámci usporiadania zastavaných častí pod miestnymi 

komunikáciami a chodníkmi v meste Svätý Jur sme vzájomne rokovali s p. Bachratým, ktorý 

prejavil záujem predať časť chodníka na ulici Bernolákovej. Za dohodnutú sumu vo výške 

2,32 €/m2. Všetky komisie a mestská rada odporúčajú kúpiť pozemok.  

 

Príloha 7/4 Výkon práva poľovníctva na pozemkoch mesta 

 

P. primátor uviedol, že na ostatnom mestskom zastupiteľstve sme schválili zámer prenájmu 

výkonu práva poľovníctva na mestských pozemkoch, a v rámci dvojstupňového schvaľovania 

by sme mali pristúpiť priamo k schváleniu prenájmu. Do uznesenia bude ešte doplnená 

identifikácia poľovného združenia a to identifikačným číslom a adresou.   

 

K bodu 8. – Rôzne 

 

Príloha 8/1 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018    

 

P. primátor informoval, že plán kontrolnej činnosti ste obdržali, bol riadne zverejnený 

v zmysle zákona o obecnom zriadení na úradnej tabuli a aj internetovej stránke mesta. 

 

Príloha 8/2 Odmena hlavnému kontrolórovi 

 

P. primátor informoval, keďže schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi priamo podlieha 

mestskému zastupiteľstvu, tak tento bod navrhuje a predkladá viceprimátor. 

 

P. Dočolomanský uviedol, že na návrh finančnej komisie odporúča odmenu hlavnému 

kontrolórovi vo výške 25 %. Mestská rada tiež odporúča odmenu vo výške 25 %. Výška 

odmeny je navrhnutá za celý rok vo výške cca 200,- €/mesiac, čo činí za celý rok cca 2 400,- 

€/rok. 

 

P. Grančič reagoval, že si váži prácu hlavného kontrolóra, všetci vieme, že ju vykonáva 

zodpovedne, ale výška sa javí neadekvátna, keďže pracuje na polovičný pracovný úväzok. 

Navrhuje zmenu výšky z 25 % na 10 %. 

  

Návrhová komisia navrhla: MsZ navrhuje odmenu 10 % v celkovej výške 996,- €. 

 
Príloha 8/3 Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Svätý Jur od roku 2018 

 

P. primátor uviedol, že ako vieme, mali sme kontrolu z Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý 

nám vytkol zopár drobností a jednou z nich bolo, že nemáme od roku 2009 aktualizovanú 

Koncepciu rozvoja informačných systémov. Mestský úrad urobil prieskum trhu a najlacnejšia 

ponuka na spracovanie KRISu bola 1 600,- €. Vzhľadom na nevyužiteľnosť predmetného 

KRISu pre Mesto Svätý Jur v praxi a nezrozumiteľnosť pre bežného človeka navrhujeme, 

schváliť KRIS od roku 2018 v rovnakej podobe ako tomu bolo v roku 2009. 

 



 

 

Príloha 8/4 Termíny rokovania MsZ 

 

P. primátor informoval, že bod sa predkladá na vedomie, aby boli stanovené termíny 

rokovania komisií, mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2018.  

 

 

P. primátor pozval všetkých na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať v meste v rámci 

adventných dní a to:  

14.12. divadelné predstavenie žiakov ZUŠ 17,30 hod., 

15.12. vianočný koncert speváckeho zboru Technik o 19,00 hod. v hornom kostole, 

16.12. vianočné trhy na Prostrednej ulici od 15,00 hod., divadelné predstavenie žiakov ZUŠ 

vo Vinohradníckom dome o 16,00 hod., 

23.12. bude prebiehať koledovanie detí – Dobrá novina,  

1.1. novoročný ohňostroj na Prostrednej ulici o 01,00 hod. 

 

P. Gahér upozornil, že v Šúri v Pannónskom háji máme jeden z najstarších stromov, ide 

o päťstoročný dub, ale z druhej strany je bútľavina, ktorá ho ničí. Mali by sme napísať list na 

inštitúciu a zachrániť ho. Na Slovanskom hradisku máme naľavo prázdny stojan bez 

informačnej tabule, navrhuje, aby Krajský pamiatkový úrad dal vyhotoviť novú. 

 

P. primátor poďakoval všetkým za všetky rokovania a zároveň poprial šťastné a veselé 

Vianoce veľa pokoja, kľudu a krásnych chvíľ strávených v spoločnosti svojich blízkych, rodín 

a priateľov. 

 

Ukončenie rokovania:  18,55 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Paveleková  

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 12.12.2017 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2017/7-1 

MsZ schvaľuje predložený 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 MUDr. Štefan Horváth  

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice 

Číslo uznesenia 2017/7-2 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice – Prof. ThDr. Július Filo, Mgr. Monika Číková 

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 MUDr. Štefan Horváth  

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 

Číslo uznesenia 2017/7-3 

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 MUDr. Štefan Horváth  

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

Mgr. Michal Zeliska      



 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1Kontrola plnenia uznesení -  

Číslo uznesenia 2017/7-4 

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 MUDr. Štefan Horváth  

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 5.1 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Číslo uznesenia 2017/7-5 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta číslo 2/2017 o poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

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 MUDr. Štefan Horváth  

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 5.2 VZN o vybraných miestnych daniach 

Číslo uznesenia 2017/7-6 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta číslo 3/2017 o vybraných miestnych daniach. 

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: 7 

Číslo bodu: 5.3 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom  

Číslo uznesenia 2017/7-7 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta číslo 4/2017 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Svätý Jur. 

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: 8 

Číslo bodu: 5.4 VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta  

Číslo uznesenia 2017/7-8 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur číslo  5/ 2017 o chove, vodení 

a držaní psov na území mesta Svätý Jur. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

   Zdržali sa: 

Mgr. Monika Číková Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth   

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.1 Rozpočet a programový rozpočet mesta Svätý Jur na rok 2018-2020 

Číslo uznesenia 2017/7-9 

MsZ schvaľuje rozpočet a programový rozpočet mesta na roky 2018 – 2020 

  názov 
 na rok 2018 v  

EURO 
 na rok  2019 v  

EURO 
 na rok  2020 v  

EURO 

1 Bežné príjmy 4 086 287,00 4 272 441,00 4 472 741,00 

2 Bežné výdavky 4 076 706,00 4 071 011,00 4 135 256,00 

3 Rozdiel z bežného rozpočtu 9 581,00 201 430,00 337 485,00 

4 Kapitálové príjmy 658 831,00 0,00 0,00 

5 Kapitálové výdavky 2 914 831,00 8 000,00 8 000,00 

6 Rozdiel z kapitálového rozpočtu -2 256 000,00 -8 000,00 -8 000,00 

7 Finančné operácie príjem 5 756 000,00 8 000,00 8 000,00 



 

 

8 Finančné operácie výdaj 3 500 000,00 0,00 0,00 

9 Rozdiel z finančného rozpočtu 2 256 000,00 8 000,00 8 000,00 

10 Príjmy celkom 10 501 118,00 4 280 441,00 4 480 741,00 

11 Výdavky celkom 10 481 537,00 4 079 011,00 4 143 256,00 

12 ROZPOČET MESTA ROZDIEL CELKOM 9 581,00 201 430,00 337 485,00 

 

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: 10 

Číslo bodu: 7.1 Zmena termínu platnosti uznesenia 2016-4-14 - Dukelská   

Číslo uznesenia 2017/7-10 

MsZ schvaľuje zmenu termínu platnosti uznesenia MsZ č. 2016/4-14 z 21.6.2016 na 31.12.2018. 

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: 11 

Číslo bodu: 7.3 Odkúpenie nehnuteľnosti 4787/65 Bachratý  

Číslo uznesenia 2017/7-11 

MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Svätý Jur  parc. č. 4787/65 zastavané plochy  

a nádvoria o výmere 37 m2 za kúpnu cenu vo výške 85,84 Eur plus náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti.  

Termín platnosti uznesenia: 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: 



 

 

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: 12 

Číslo bodu: 7.4 Výkon práva poľovníctva na pozemkoch mesta  

Číslo uznesenia 2017/7-12 

MsZ schvaľuje prenájom výkonu práva poľovníctva v Poľovnom revíre „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: 13 

Číslo bodu: 8.1 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018  

Číslo uznesenia 2017/7-13 

MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur na I. polrok 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: 14 

Číslo bodu: 8.1 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018  

Číslo uznesenia 2017/7-14 

MsZ poveruje hlavného kontrolóra výkonom následnej finančnej kontroly na činnosti schválené 

v pláne. 

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: 15 

Číslo bodu: 8.2 Odmena hlavnému kontrolórovi mesta 

Číslo uznesenia 2017/7-15 

MsZ navrhuje odmenu 10 % v celkovej výške 996,- €. 

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: 16 

Číslo bodu: 8.2 Odmena hlavnému kontrolórovi mesta 

Číslo uznesenia 2017/7-16 

MsZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Svätý Jur vo výške 10 % za zúčtované 

obdobie 12 mesiacov t. j.  v sume 996,- €. 

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: 8.3 Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Svätý Jur od roku 2018  

Číslo uznesenia 2017/7-17 

MsZ schvaľuje Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Sv. Jur od roku 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: 18 

Číslo bodu: 8.4 Termíny rokovania MsZ 

Číslo uznesenia 2017/7-18 

MsZ berie na vedomie návrh termínov rokovania komisií, mestskej rady a mestského zastupiteľstva 

v roku 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:  

 

Prof. ThDr. Július Filo  ............................................................................... 

 

Mgr. Monika Číková   ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


