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Z á p i s n i c a  č. 7 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 23.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a  č. 7 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 23.09.2014 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

3. Voľba členov pracovných komisií 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Interpelácie 

6. Rozpočet mesta na rok 2014 

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. 

Alexander Achberger, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,44 hod. a predložil 

program rokovania na schválenie.  

 

P. primátor preložil doplnenie bodov 4.1 kontrola plnenia uznesení, 5. Interpelácie a 8.7 

Informácia – Vinárske závody  

 

P. Gahér predložil doplnenie bodu 6.2 prerokovanie platu primátora, pretože bod nebol 

prerokovaný približne štrnásť mesiacov a podľa zákona č. 253/1994 plat má byť prerokovaný 

raz ročne.  

 

P. Gabura uviedol, že bod 4.2 vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti nemusí byť 

prerokovaný na tomto zastupiteľstve, pretože bod nebol predložený v dostatočnom predstihu 

ale nie jeho vinou. 

 

Hlasovanie o doplnenie jednotlivých bodov:4.1 kontrola plnenia uznesení 7:0:0 

5. interpelácie    7:0:0 

      6.2 prerokovanie platu primátora 6:0:1 

      8.5 petícia MŠ    7:0:0 

      8.7 informácia – Vinárske závody 7:0:0 

        

Schválenie celého programu rokovania:      7:0:0  

     

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Marián Fraňo  

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.  7:0:0 

     

Zapisovateľka:               Bc. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 



 

Návrhová komisia: Mgr. Andrea Hranická 

   Mgr. Michal Zeliska     7:0:0    

 

Skrutátori:  Mgr. Michal Zeliska 

   doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.  7:0:0 

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Gabura predniesol, že uznesenia prijaté mestským zastupiteľstvom dňa 24. júna 2014 

týkajúce sa zmien rozpočtu sú splnené, prijaté zmeny boli vykonané, súťaž na renováciu erbu 

na budove Mestského úradu je ukončená, renovácia je objednaná, zároveň bola vyhlásená 

súťaž aj na renováciu vežičiek na streche, dodávateľ na zabezpečovací systém je tiež vybraný, 

objednávka bude vystavená v najbližších dňoch. Zmluva so zhotoviteľom zberného dvora je 

podpísaná. Na rekonštrukciu kúrenia v zdravotnom stredisku bolo vyhlásené verejné 

obstarávanie. Osobný automobil je objednaný, dodaný bude v polovici októbra. Výstavba 

beach volejbalových ihrísk bola ukončená, ihriská sú už v prevádzke. Súdnoznalecký posudok 

na pozemky a budovu MŠ Pezinská je hotový a bude dnes predložený poslancom MsZ. 

Uznesenia týkajúce sa prenájmu pozemkov v Panónskom háji sú splnené, zmluvy boli 

podpísané a zverejnené. Pozemok pod komunikáciou Podhradie – Hradištná bol odkúpený. K 

schválenej zámene pozemkov medzi Lesmi SR a mestom Svätý Jur zatiaľ neprišlo. Zmluva na 

prenájom bytu ul. Prostredná 26 bola odoslaná na podpis respektíve pripomienkovanie. 

Zmluvy na prenájom záhrad v lokalite Pri štadióne sú až na dvoch nájomcov všetky 

podpísané. Takisto aj zmluvy na prenájom pozemkov pre vybudovanie vinohradníckeho 

skanzemu, na prenájom bývalej skládky TKO a prenájom pozemku v areáli ŠK pre DIDI 

s.r.o. sú podpísané. Dve záhrady pod železnicou sa podarilo prenajať, na neprenajatú bude 

opätovne vyhlásená verejná obchodná súťaž. Uznesenie prijaté na rokovaní mestského 

zastupiteľstva dňa 21. júla 2014 týkajúce sa zmeny rozpočtu – prijatie dotácie na MŠ 

Bratislavská, dotácia bola prijatá a v MŠ Bratislavská boli za ňu zrekonštruované sociálne 

zariadenia. 

 

K bodu 6. – Rozpočet mesta na rok 2014 

 

Príloha 6/1 Zmena účelu využitia dotácie AI NOVA 

 

P. Fiamová informovala, že AI NOVA požiadala o zmenu účelu využitia finančných 

prostriedkov. Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 2014/2-11 dotáciu vo výške  

3000 € na rekonštrukciu podlahy – parkiet. Avšak z dôvodu havarijného stavu kúrenia AI 

NOVA požiadala o zmenu účelu využitia finančných prostriedkov z rekonštrukcie parkiet na 

rekonštrukciu kúrenia. Suma zostane nezmenená. 

 

Príloha 6/2 Prerokovanie platu primátora 

 

P. primátor požiadal p. Gahéra, aby zdôvodnil prednesený bod.  

 

P. Gahér zdôraznil, že je zvolená návrhová komisia, ktorá má predložiť návrh uznesenia. 

Návrh bol predložený z dôvodu zo zákona vyplývajúcej povinnosti prerokovať na MsZ raz 

ročne plat primátora. 



 

P. primátor citoval z rokovacieho poriadku „Materiál zaradený do programu rokovania MsZ 

uvedie predkladateľ.“ Poprosil, aby bolo predložené zdôvodnenie navrhovaného bodu. 

Požiadal o vyjadrenie jednotlivých predsedov komisií ako bol tento bod prerokovaný 

v komisiách. 

 

P. Gahér odpovedal, že bod je jeho osobným návrhom. Konzultoval názor o plate 

s niektorými poslancami niektorým to bolo ľahostajné a niektorým nie. Bod by sa mal 

prerokovať, pretože je to povinnosť poslancov zo zákona. 

 

P. primátor vyzval p. Gahéra, aby uviedol návrh uznesenia. 

 

P. Gahér navrhol základný plat. 

 

P. primátor opätovne požiadal aj o zdôvodnenie navrhovaného platu a o presnú výšku 

navrhovaného platu v zmysle zákona. 

 

P. Gahér odpovedal, že nemusí byť špecifikovaná presná výška platu. Uviedol, že primátor 

nevykonáva svoju činnosť nad rámec základného platu a dokonca si myslí, že ani základné 

povinnosti si neplní. Presnú sumu vie určite doplniť p. prednostka podľa zákona. 

 

P. Fiamová citovala zo zákona „obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne 

prerokuje“ čo znamená, že ho nemusí meniť, naposledy bol schválený minulý rok a tento rok 

bude schvaľovaný ešte v decembri novému primátorovi. Ďalej citovala znenie: „Plat starostu 

odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 a ods. 2 musí byť v zápisnici zo 

zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške v EURO.“  

 

P. primátor sa spýtal p. Gahéra, či má ako predkladateľ tohto bodu pripravené všetky potrebné 

podklady podľa zákona? 

 

P. Gahér zopakoval, že bod je potrebné prerokovať podľa zákona o obecného zriadení, kde sa 

jasne hovorí o prerokovaní platu primátora raz ročne. 

 

P. primátor argumentoval, že bod môže byť prerokovaný až po prerokovaní minimálne v 

dvoch komisiách. 

 

P. Filo poznamenal, že pri zmene platu by sa menil len na jeden mesiac a nechápe zmysel 

zmeny. Navrhuje ponechanie platu primátora. 

 

P. Hranická navrhuje za návrhovú komisiu najskôr prerokovať plat primátora v komisiách 

a až následne predložiť na mestské zastupiteľstvo. 

 

P. Zeliska navrhol prejsť k hlasovaniu. 

 

Navrhnuté uznesenie: MsZ navrhuje presunúť bod na prerokovanie do komisií a následne do 

programu rokovania ďalšieho MsZ.  

 

K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 7/1 Žiadosť o zmenu klasifikácie účelu využitia pozemku 5084/2 



 

Poslanci udelili slovo p. Likovi v počte 6 prítomných, 6 hlasovalo za. 

 

P. Liko: Oslovil štyroch občanov ohľadne využitia pozemku 5084/2 na garáže. Uviedol, že 

momentálne je pozemok nevyužívaný. Jediný problém, ktorý nastáva je, že pozemok je vedený 

ako vinice, kde je cena cca 52 €/m2 v prípade predefinovania pozemku na stavebný by cena 

bola cca 100 €/m2. V tejto sume by vykúpenie pozemku bolo veľmi drahé a preto by ho chcel 

kúpiť za cenu vinice a následne preklasifikovať v územnom pláne.  

 

P. Gabura: pokiaľ by mesto pre kvalifikovalo pozemok na stavebný, tak mesto musí odviesť 

štátu daň. Bez ohľadu na to aká je kúpna cena mesto bude platiť za prekvalifikáciu. 

 

P. Liko uviedol, že v prípade predaja pozemkov za 100 €/m2 o pozemok stráca záujem, pretože 

je priveľmi drahý. 

 

P. Metkeová potvrdila, že pozemok je vedený ako vinica. V zmysle platného územného plánu 

od roku 2004 tieto pozemky nie sú určené na zastavanie, tým pádom by muselo prísť k zmene 

územného plánu, aby garáže mohli byť postavené. Čo sa týka ceny, mestské zastupiteľstvo 

v predchádzajúcich prípadoch prijalo uznesenia v ktorých boli ceny za pozemky pod garážami 

vo výške 100 €/m2. Poplatok a postup na zmenu využitia pozemku by sa nezmenil. 

 

P. Gahér sa spýtal, či niekto vôbec má o pozemky záujem? 

 

P. Metkeová odpovedala, že doteraz nebol prejavený záujem až teraz prišiel záujem o využitie 

pozemku na garáž.   

 

P. Gahér sa spýtal, či máme lepšie rokovacie postavenie pri pre kvalifikácii pozemku ako 

súkromník? 

 

P. Metkeová odpovedala, že nemáme lepšie rokovacie postavenie. 

 

P. Gabura uviedol, že keď sa prekvalifikováva vinica na stavebný pozemok je iný proces, ako 

keď sa prekvalifikováva vinica na ostatné plochy alebo záhrady. Ale vybavenie tiež netrvá 

krátko aj keby to mesto vybavovalo. 

 

P. primátor poznamenal, že mesto má väčšiu šancu uviesť pozemky do takého stavu ako by 

sme chceli. 

 

P. Gahér navrhuje prijať uznesenie, ktorým poveríme mesto, aby urobilo všetky kroky na 

zmenu vinice na ostatné plochy. 

 

P. primátor pokiaľ sa schváli zámer je jasný dôkaz, že mesto to chce predať.  

 

Príloha 7/2 Žiadosť o zmenu uznesenia o zriadení vecného bremena 

 

P. Metkeová: mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 19.11. 2013 schválilo 

uznesenie o zriadení odplatného vecného bremena v rámci stavby. Po realizácií  uvedenej 

stavby sa na mesto opäť obrátila Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava a to 

s požiadavkou o opravu pozemku, pretože po geometrickom zameraní stavby boli už presne 

identifikované nehnuteľnosti a bol zistený rozdiel v pôvode žiadaných pozemkoch, ktoré boli 



citované aj v schválenom uznesení MsZ č. 2013/8-13 z 19.11.2013. nemení sa celé uznesenie, 

ktoré je už v uzatvorenej Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zmena sa 

dotýka len bodu č. 1 v časti a) – z unesenia bol vypustený pozemok parc. č. 434/16 a bol 

nahradený parc. č. 466/1. Z toho dôvodu P. Metkeová predložila návrh na zmenu znenia 

uznesenia.  

 

Príloha 7/3 Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

 

P. Metkeová uviedla, že sa jedná sa o prechod elektrického vedenia na časti ulici Kollárovej 

po jej šírke.  

 

P. Unger uviedol, že stavebná komisia odporúča po realizácii uviesť komunikáciu do 

pôvodného stavu a spýtal sa, či ide o úpravu po celej šírke ulice, alebo len jej časti?  

 

P. Metkeová odpovedala, že to bude po celej šírke. 

 

Príloha 7/4 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 290/1 pri MŠ Bratislavská 

 

P. Metkeová jedná sa o pozemok v areáli mestského úradu v technickej časti požiadavka už 

bola predmetom rokovania v predchádzajúcich rokoch kde k predaju neprišlo. Žiadosť bola 

však opätovne predložená.  

 

P. primátor uviedol, že komisie nesúhlasia s predajom pozemkov. 

 

P. Hranická sa spýtala, koľko metrov by zostalo v okolí brány mestskej škôlky? 

 

P. Metkeová odpovedala, že pozemok je v celku a siaha až po Mestský úrad, no nevie 

povedať, že koľko miesta by zostalo. Odhaduje, že od plota by zostali cca 2 metre. 

 

P. primátor uviedol, že cez tento pozemok je prístup na MsÚ a odpredajom by mohli v 

budúcnosti vzniknúť problémy. 

 

Príloha 7/5 Odkúpenie pozemku parc. č. 1658/7 Hájniky 

 

P. Metkeová: už v predchádzajúcom období sa mesto snažilo, aby boli pozemky pod 

komunikáciami vysporiadané. Prebehlo rokovania s majiteľom pozemkov pod terajšou 

komunikáciou. Majiteľ súhlasí s predajom a na katastri už je pozemok odčlenený. 

 

K bodu 8.- Rôzne 

 

Príloha 8/1 Žiadosť o čiastočné odpustenie pokuty – Gu. 

 

P. Gahér informoval, že stavebná komisia prijala rozhodnutie v zmysle, že je potrebná 

obhliadka kvôli komplexnosti názoru. Bohužiaľ obhliadka sa opomenula, avšak stále sa na nej 

trvá a až po obhliadke bude možné dať stanovisko stavebnej komisie. V žiadnom prípade na 

komisii nezaznelo, že chceme odpustiť dlh. 

 

P. primátor uviedol, že finančná komisia neodporúča vyhovieť žiadosti o čiastočné odpustenie 

pokuty za nepovolenú stavbu. Prikláňa sa k tomuto stanovisku lebo už predchádzajúca stavba 

bola čierna. 



 

P. Fiamová uviedla, že momentálny zostatok nedoplatku je 1 134,45 €. 

 

P. Gahér sa spýtal, či mestské zastupiteľstvo môže odpúšťať pokuty, keď je stanovený 

interval?  

 

P. Fiamová v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta a zásad hospodárenia mesta, 

ktoré schvaľuje jedine zastupiteľstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení. Ešte však nikdy 

pokuta nebola odpustená a bolo by to po prvýkrát, primátor tieto právomoci nemá.  

 

P. Filo: ak by sme pristúpili k odpusteniu pokuty, čo sa stane s legalizáciou stavby? 

 

P. Fiamová: pri zaplatení alebo odpustení dlhu nebude znamenať, že stavba sa stane legálnou. 

 

P. Batka uviedol, že aj tak sú pokuty mierne a znižovať ich na najnižšiu úroveň s ohľadom na 

to, čo sa deje v našom extraviláne a intraviláne je dôvod aby sme neznižovali.  

 

P. Zeliska sa spýtal, či by mohol byť navrhnutý splátkový kalendár, pretože vieme v akej 

situácií sa majiteľ nachádza?  

 

P. Fiamová odpovedala, že to nie je možné, pretože je už vydané exekučné konanie. 

 

Príloha 8/2 Žiadosť o povolenie úhrady pokuty v splátkach – Her. 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/3 Petícia „Za opravu cesty – miestnej komunikácie na ulici Pri štadióne 1-8“ 

 

P. Metkeová: na mestský úrad vo Svätom Jure bola doručená petícia občanov za opravu cesty 

– miestnej komunikácie na ulici Pri štadióne 1-8, ktorú podpísalo 170 ľudí. Petícia obsahovala 

žiadosť o urýchlenú opravu miestnej komunikácie z dôvodu prepadávania sa cesty 

a havarijného stavu komunikácie. MsÚ už v čase pred podaním petície už prešetroval stav na 

miestnej komunikácii z dôvodu hlásenia kaverny pri kanalizačnej šachte. Zodpovedný 

pracovník vykonal obhliadku komunikácie a na základe zistení oslovil BVS a.s., ktorá je 

správcom a vlastníkom verejnej kanalizačnej siete v meste Svätý Jur. BVS a.s. oznámila, že 

neeviduje žiadnu poruchu na verejnej kanalizačnej sieti v tejto lokalite a na ulici sa 

nenachádza ani ich rozvod. Na základe týchto zistení mesto zabezpečilo monitoring 

predmetnej kanalizácie a zistilo sa, že profil je DN200, teda nejedná sa o verejnú kanalizáciu. 

Vlastníkom uvedenej prípojky by mali byť vlastníci bytového domu a tak sa aj podieľať na jej 

údržbe a prípadných opravách, rekonštrukciách na vlastné náklady. Miestna komunikácia je 

poškodená hlavne z dôvodu havarijného stavu kanalizačnej prípojky bytových domov Pri 

štadióne 3-7, ktorá nie je v majetku mesta Svätý Jur, takže mesto sa nemôže podieľať na jej 

rekonštrukcii. Bolo by vhodné, aby majitelia bytových domov stihli zjednať nápravu ešte pre 

vykurovacím obdobím.  

 

P. Unger sa spýtal, či je štandardom, že 50 m prípojka na kanalizáciu je vo vlastníctve bytov? 

 

P. Fiamová uviedla, že je to možné a pozná to z vlastnej skúsenosti. 

 



P. Gahér: pokiaľ vieme BVS a.s. je bohatá spoločnosť platíme im za všetku vodu, ktorá prejde 

cez kanalizáciu. Prípojka určite nie je evidovaná vo vlastníctve bytového domu. To znamená, 

že by bolo vhodné vyvolať rokovanie s BVS a.s. Prečo by mali nájomníci platiť za niečo, čo 

iným BVS a.s. urobí v rámci ich réžie? 

 

P. primátor doplnil p. Gahéra, že BVS a.s. dokončila investíciu vo Svätom Jure v rámci 

kanalizácie a čističky odpadových vôd, ktorú nahradí prečerpávacia stanica. Táto investícia je 

vysoká a BVS a.s. mestu pomáha. Rokovanie je však dobrá možnosť. 

 

P. Metkeová opätovne uviedla, že ide o havarijný stav. Ústnou formou bolo oznámené, že 

vlastníci bytov začali konať kroky.  

 

P. Gahér uviedol, že havária sa nedá plánovať. BVS a.s. sme odovzdali veľa kanalizácií, ktoré  

sa pred tým urobili ako čierne stavby.  

 

P. Filo: nakoľko sa jedná o petíciu občanov treba nájsť riešenie a jedna možnosť je obrátiť sa 

na BVS a.s., či by neboli ochotní riešiť tento problém. Následne by sa pristúpilo k oprave 

cesty. 

 

P. primátor poprosil, aby bod bol prerokovaný stavebnou komisiou, ktorá následné zaujme 

k problému stanovisko. 

 

P. Gahér upozornil, že je to havarijný stav, ktorý treba neodkladne riešiť a nepredkladať ho do 

komisie a čakať na jej stanovisko. Primátor by mal konať iniciatívne a nie odkladať riešenie. 

 

P. primátor si myslí, že p. Gahér iba osobne útočí na jeho osobu. 

 

P. Hranická uviedla, že je to havarijný stav a mali by sme pristúpiť k rokovaniam s BVS a.s. 

 

P. Batka: je potrebné slušne odpovedať majiteľom bytov, že petíciu berieme na vedomie. A až 

po oprave kanalizácie môžeme pristúpiť k oprave cesty.   

 

Príloha 8/4 Žiadosť o iné umiestnenie pódia  

 

P. Batka: vzhľadom na to, že pár rokov bol susedom p. Malinu vie posúdiť danú situáciu z 

vlastnej skúsenosti. V prvom rade stanoviská komisií považuje za cynické, pretože to, že 

mesto nemám momentálne „iný vhodný“ priestor nie je žiaden argument. Pokiaľ vieme, že 

mesto chce organizovať na námestí, tak mesto nikdy iné „vhodné“ priestory mať nebude. 

Argument p. Malinu je opodstatnený, pretože decibely reproduktorov s určitosťou obťažujú aj 

iných občanov. Je potrebné uvažovať nad skladbou večerného programu. Navrhované 

uznesenie jednoducho ponecháva status quo. Navrhuje preto, aby napríklad Komisia pre 

šport, kultúru a podnikanie pripravila taký program podujatia, ktorý zodpovedá zákonom 

a všeobecne záväzným nariadeniam mesta.  

 

P. Zeliska uviedol, že v prvom rade sa nerozprávame o udalosti, ktorá sa deje každý víkend.  

Na námestí prebiehajú len dve veľké akcie za rok (Hody, Hubert.) Hubertove slávnosti 

štandardne končia o 21,00 hod. teda ešte pred dobou nočného kľudu. V okolitých mestách 

podobné akcie bývajú orientované do centra mesta. 

 



P. Batka: avšak v niektorých mestách sa slávnosti konajú za mestom, kde na to majú 

vyčlenený pozemok. Je diskutabilné, či uprostred mesta na námestí je to jediné vhodné 

riešenie. 

 

P. Gahér upozornil, že na stavebnej komisii tento bod nebol prerokovaný a podľa 

štandardného postupu by sme mali počkať a bod prerokovať neskôr. 

 

P. primátor informoval, že podľa štandardného postupu pokiaľ bod prejde cez dve komisie 

môže byť zaradený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Ak by bolo pódium kdekoľvek, 

vždy sa nájde niekto kto bude proti tomu namietať.  

 

P. Fraňo uviedol, že mesto má priestory: napríklad požiarnu zbrojnicu, kde sa môžu konať 

menšie akcie. Priestor je minimálne nevyužitý štyri roky a doteraz sa ju nepodarilo vypratať. 

 

P. primátor uviedol, že za štyri roky sa na tento účel nenavrhli peniaze do rozpočtu. Zámer 

využitia musí byť plánovaný vopred. Samozrejme, že vypratať požiarnu zbrojnicu vieme. 

 

P. Fraňo doplnil, že na základné opravy zbrojnice sme mali sponzora aj dobrovoľníkov no 

bohužiaľ nepodarilo sa uskutočniť opravy. Zbrojnicu p. primátor chce využívať ako skladové 

priestory, pričom predpisy na sklad sa tu nenapĺňajú. 

 

P. primátor doplnil, že sponzora vybavil on a mesto to nemalo robiť ale dobrovoľníci. 

 

P. Filo uviedol, že problematiku vie posúdiť aj z vlastnej skúsenosti. Konané slávnosti sú 

vždy radosťou ale treba kontrolovať mieru dĺžky podujatí a brať ohľad na občanov, ktorí chcú 

mať nočný pokoj. Je potrebné nájsť čo najvhodnejšie riešenie. 

 

P. Hranická uviedla, že centrum mesta je najvhodnejšie z pohľadu prístupnosti, návštevnosti 

konania veľkej akcie. Treba udržať mieru kľudu. 

 

P. Batka podotkol, že ako spôsob riešenia problému by bolo, keby Komisia pre šport, kultúru 

a podnikanie navrhla varianty ako by napr. Hody mohli prebiehať a MsZ by sa zaoberalo 

týmito možnosťami. 

 

Príloha 8/5 Petícia MŠ 

 

P. Fiamová informovala, že na MsÚ bola doručená petícia rodičov a občanov mesta za 

zachovanie MŠ Pezinská v správe mesta Svätý Jur. Petícia obsahuje všetky náležitosti podľa 

zákona. Podpisové hárky podpísalo 283 osôb. 

 

Poslanci udelili slovo p. Šimunimu v počte 7 prítomných 7 hlasovalo za. 

 

P. Šimuni uviedol, že zastupuje rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ Pezinskú. Obava rodičov je, 

že ak materská škôlka prejde pod správu Rehole Piaristov, tak jej financovanie bude výlučne 

len cez rodičov. Teraz financuje škôlku štát a mesto. Škôlku navštevujú deti aj z menej 

zabezpečených rodín a obávajú sa, že pri cirkevnej škôlke by stúplo školné. V momentálnom 

stave škôlka pracuje výborne a rodičia na tom nechcú meniť nič. Poprosil poslancov, aby ešte 

v tomto volebnom období rozhodli a nenechávali zodpovednosť na nasledujúcich poslancov. 

 



P. Unger informoval, že možno hovorí za všetkých poslancov, že nikto neuvažuje o tom, že 

by sa škôlka predala Piaristom. Práve naopak na poslednom zastupiteľstve sa odsúhlasili 

prostriedky na vypracovanie znaleckého posudku na pozemky, aby ich mesto mohlo odkúpiť. 

Predpokladá, že posudok sa pošle piaristom, či by súhlasili odpredať pozemok za stanovenú 

sumu. Možno hovorí za všetkých poslancov, že chceme aby škôlka zostala mestu. 

 

P. Gahér uviedol, že nehovorí za všetkých v zmysle, že návrh možného predaja škôlky bol 

zvažovaný, čo potvrdzuje aj zadanie vypracovania znaleckého posudku na budovu škôlky. 

Prečo by sa to inak zadávalo? Nesúhlasil s vypracovaním posudku ale prebehlo hlasovanie 

kde poslanci s vypracovaním posudku súhlasili.  

 

P. Zeliska navrhuje, keďže v nasledujúcom bode sa bude hovoriť o materskej škôlke 

a Piaristoch zobrať petíciu na vedomie a pokračovať v nasledujúcom bode. 

 

P. Batka sa vyjadril, že petíciu môžeme zobrať na vedomie. Osobne si myslí, že je to najlepšia 

škôlka, ktorú mesto má, čo do možností a priestoru, takže by bolo chybou sa tejto škôlky 

zbaviť. Tak isto pripomenul, že mesto dostalo odpoveď na náš list od nuncia na Slovensku, v 

ktorom sa píše aj to, že aj mesto by malo vynaložiť maximálne úsilie na urovnanie sporu 

a hľadať kompromis. Keď už sme mali odvahu zaťažovať Svätého Otca týmito ťažkosťami, 

tak potom by sme si mali zobrať k srdcu aj jeho rady. 

 

P. Unger zareagoval na znalecký posudok, ktorý sme dali vypracovať. Je nezmysel vyhotoviť 

posudok len na pozemok bez budovy, aby sme si mohli vytvoriť celkový obraz na situáciu. 

Treba zdôrazniť, že Rehoľa piaristov sama navrhla, že by predali pozemok za znaleckú cenu, 

čiže to bol hlavný dôvod prečo sa robil znalecký posudok. 

 

P. Gahér uviedol, že to nie je pravda. Piaristi navrhli aj možnosť odkúpenia MŠ od mesta. 

Znalecký posudok bol vyhotovený, pretože sa uvažovalo aj o možnosti odpredaja. 

  

P. Fraňo odpovedal p. Šimunimu, že nikdy nevidel dôvod, aby sa tento problém odkladal. 

Pred štyrmi rokmi sa poslanci zúčastnili rokovania a následne boli ďalšie, ktoré nedopadli 

najlepšie. Je veľmi rád, že list adresovaný Svätému Otcovi pomohol, a problém sa začal 

riešiť. Nie je dôvod, aby sa problém odkladal. 

 

P. Gahér uviedol, že má zápisnicu zo stretnutia Rehole piaristov na Slovensku a zástupcov 

zastupiteľstva Mesta Svätý Jur konaného dňa 29.5. 2014 v kláštore Piaristov vo Svätom Jure a 

tam sa v bode šesť hovorí, že v rokovaniach sa viedli otázky o troch bodoch a jeden z nich 

bol: „odkúpenie budovy, s tým, že pri odkúpení by rehoľa rátala so zápočtom ceny z nájmu za 

pozemok, ktorá sa nakumulovala od roku 2005 a je predmetom súdneho sporu.“ 

 

P. primátor uviedol, že raz prebehlo schvaľovanie o odkúpení pozemku ale vtedy poslanci 

zámer neodsúhlasili.  

 

P. Fraňo: ako vieme, budova je naša, pozemok je piaristický, či už to bolo v histórii tak alebo 

onak, teraz je zbytočné polemizovať. Jednoducho musíme vyriešiť súčasný problém. Buď oni 

kúpia našu budovu alebo mi kúpime ich pozemok. Mesto si chce škôlku ponechať: tým 

pádom prichádzajú do úvahy len dve možnosti a to: oni nám dajú na 100 rokov do prenájmu 

pozemok za 1 euro s tým, že sa zaviažeme, že tam bude verejnoprospešný priestor, čiže 

nebude sa tam robiť nič komerčné. Alebo druhá možnosť, že pozemok odkúpime. 

 



P. Unger informoval, že posledný list, ktorý prišiel 15.8. 2014 kde uviedli, že navrhujú 

odkúpiť od Rehole piaristov za súdnoznaleckú cenu pozemok pod škôlkou a všetky priľahlé 

pozemky. V jednom bode chceli kúpiť Piaristi budovu materskej škôlky za symbolickú cenu 

a tomto sa hovorilo, že je to nezmysel a mesto to nemôže urobiť. 

 

P. primátor je rád, že poslali ponuku.  

 

P. Gahér nevie, či dobre rozumel p. poslancovi Ungerovi ale v tom liste ako prvý bod bol, že 

Rehoľa piaristov navrhuje budovu materskej škôlky predať za symbolickú cenu samozrejme 

im. 

 

P. Zeliska ešte raz navrhuje, aby sa presunuli k ďalšiemu bodu lebo tam sú aj znalecké 

posudky a všetok materiál týkajúci sa materskej škôlky. 

 

Príloha 8/6 Piaristi – informácia – listy + znalecký posudok 

 

P. Fiamová poslancom v krátkosti pripomenula komunikáciu medzi mestom a Rehoľou 

piaristov. Momentálne je na rozhodnutí poslancov ako sa rozhodne. V závere posudku je 

definované, že majetok mesta je v hodnote 234 582,21 € a majetok piaristov je v hodnote 

186 417,70 €.  

 

P. Unger: máme vyhotovený znalecký posudok, kde je stanovená cena, ktorá je výborná. 

Treba urýchlene poslať list Rehole piaristov s ponukou. 

 

P. Gabura: je vyhotovený reálny znalecký posudok cena je dobrá. Podstatné je, že to nie je 

vyhodnotené len pre mesto ale aj pre Rehoľu piaristov lebo treba si uvedomiť, že stále je to 

len záhrada a mesto ako také rozhoduje, že či to záhrada zostane alebo nezostane.  

 

P. Gahér: existuje záruka, že príjmu tento znalecký posudok? Hovoriť o tom, že pre nich to je 

výborná ponuka je predčasné.  

 

P. Batka si myslí, že primátor je dobrým primátorom, pretože sa snaží chrániť záujmy mesta. 

Tak isto je pochopiteľné, že aj Rehoľa piaristov, keď chce odkúpiť škôlku za jedno euro. Keď 

mesto chce kúpiť pozemok za jedno euro, tak aj Rehoľa piaristov chce škôlku kúpiť za jedno 

euro. Podstatné ale je, že sme obdŕžali list z 15.8.2014 kde je päť variant riešenia. Nachádzajú 

sa tam body, ktoré prichádzajú do úvahy a to: buď zámena pozemkov, alebo ich odkúpenie. 

Navrhuje poveriť štatutára mesta, aby vstúpil do rokovania s Rehoľou piaristov, aby rokoval 

o cene na základe súdnoznaleckého posudku. Či sú Piaristi ochotní za danú cenu pozemok 

predať, zameniť, alebo prípadne kombinovať tieto varianty.  

 

P. primátor reagoval, že samozrejme cena za odkúpenie pozemkov bude navrhnutá Reholi 

piaristov. Následne bude záležať ako nám odpovedia. 

 

P. Metkeová len pripomenula, že by sa nemalo zabudnúť na pozemky pod bývalou knižnicou. 

 

P. Zeliska navrhuje hlasovanie o odkúpení pozemku podľa znaleckého posudku. 

 

P. Gahér navrhuje v prvom kole poslať náš znalecký posudok a čakať na reakciu. 

 



P. Batka si myslí, že by bolo vhodné rátať s dvomi možnosťami a to odpredajom a zámenou 

pozemkov. 

 

P. primátor oznámil, že prebehli s právnikom rozhovory o zámene pozemkov ale vhodné 

pozemky sa nenašli.  

 

P. Fraňo navrhuje dať jasný signál Rehole piaristov, že máme záujem o odkúpenie pozemkov. 

 

P. Gahér navrhuje prestávku. 

 

Prestávka 10 minút.  

 

P. Fiamová prečítala navrhované uznesenie: MsZ schvaľuje zámer odkúpiť od Rehole 

piaristov na Slovensku pozemok parc. č. 376/1 o výmere 2941 m2, pozemok parc. č. 376/5 

o výmere 565 m2 v sume 182 730,01 € určenej súdnoznaleckým posudkom č. 132 z roku 

2014 zo dňa 18.9.2014. 

 

P. Gahér sa spýtal, či máme tieto peniaze a kde ich máme? 

 

P. Fiamová odpovedala, že peniaze máme na kapitálových účtoch. 

 

Príloha 8/7 Informácia – Vinárske závody 

 

P. primátor oboznámil poslancov, že prišla ponuka stať sa účastníkom konania ohľadne 

Vinárskych závodov. Po získaní všetkých informácii bude potrebné rozhodnúť, či sa mesto 

stane účastníkom konania.  

 

P. Gahér v každom prípade z jedného emailu si názor nespravíme. Treba zhromaždiť 

podklady. Požiadať o doplnenie informácii. 

 

P. Filo súhlasí s vyžiadaním podkladov. 

 

P. primátor v prípade nových podkladov budú poslanci informovaný. 

 

P. Fiamová na záver informovala, že prebieha jesenný zber odpadu. Informácie sú uvedené 

web stránke mesta. Pozvala prítomných na Jablkové hodovanie dňa 11.10. 2014 a otvorenie 1. 

Etapy cyklotrasy dňa 19.10. 2014 so štartom na námestí. Upozornila na zmenu rokovania 

mestského zastupiteľstva z 18.11. 2014 na 28.10. 2014. 

 

 

Ukončenie rokovania: 20,40 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 23.09.2014 

 
 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2014/7-1 

MsZ schvaľuje doplnenie bodu 4.1Kontrola plnenia uznesení. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc.Mgr. Ľubomír BATKA,Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2014/7-2 

MsZ schvaľuje doplnenie bodu 5. Interpelácie. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc.Mgr. Ľubomír BATKA,Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2014/7-3 

MsZ schvaľuje doplnenie bodu 6.2 Prerokovanie platu primátora. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr.Ľubomír BATKA,Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER     

   Zdržali sa: 

Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2014/7-4 

MsZ schvaľuje doplnenie bodu 8.5 Petícia MŠ.  
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 



Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA,Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2014/7-5 

MsZ schvaľuje doplnenie bodu 8.7 Objekt Vinárskych... –  
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2014/7-6 

MsZ schvaľuje upravený program rokovania. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 2.1 určenie overovateľov 

Číslo uznesenia 2014/7-7 

MsZ schvaľuje za overovateľov zápisnice - doc. Mgr. Ľ. Batka, Dr. theol a M. Fraňo 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 3.1 určenie návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2014/7-8 

MsZ schvaľuje ako návrhovú komisiu – Mgr. A. Hranická a Mgr. M. Zeliska   



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení 

Číslo uznesenia 2014/7-9 

MsZ berie na vedomie kontrolu uznesení. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.1 Zmena účelu využitia finančných prostriedkov AI NOVA 

Číslo uznesenia 2014/7-10 

MsZ schvaľuje zámer účelu využitia dotácie pre AI NOVA na rok 2014 vo výške 3000 € 

z rekonštrukcie podlahy na rekonštrukciu kúrenia. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.2 Prerokovanie platu primátora 

Číslo uznesenia 2014/7-11 

MsZ navrhuje presunúť bod na prerokovanie do komisií a následne do programu rokovania ďalšieho 

MsZ.  
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol.  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER 

Mgr. Michal ZELISKA       

   Zdržali sa: 

ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.     



 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.1 Žiadosť o zmenu klasifikácie účelu využívania pozemku parc. č. 5084/2 v k. ú. 

Svätý Jur   

Číslo uznesenia 2014/7-12 

MsZ schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 5084/2, druh pozemku vinica vo výmere 259 m2 

v obci Svätý Jur, v k. ú. Svätý Jur v lokalite Kačačnice zapísaný na LV č. 1968 ako parcela registra 

„C“ KN, a to na základe obchodnej verejnej súťaže. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2015 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

  Zdržali sa: 

Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 7.2 Žiadosť o zmenu textu uznesení o zriadení vecného bremena pre 

Západoslovenskú distribučnú, a.s.  

Číslo uznesenia 2014/7-13 

MsZ schvaľuje zmenu textu uznesenia č. 2013/8-13 z 19.11.2013, a to v časti a) bod č.1: 

a) pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Svätý Jur: 

1. Pozemok parc. č. 466/1 zapísaný v registri „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

evidovaný na Liste vlastníctva č. 1968. 

Termín platnosti uznesenia: 30.11.2016 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu:  7.3 Žiadosť o zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú a.s. 

Číslo uznesenia 2014/7-14 

MsZ schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena zodpovedajúceho právu uloženia káblového 

elektrického vedenia v rámci stavby „BA Svätý Jur, Staničná, NNK“ cez pozemok parc. č. 4993, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na LV č. 8053 v registri „E“ KN v k. ú. Svätý Jur, 

obec Svätý Jur, okres Pezinok v rozsahu uvedenom vo vzájomne odsúhlasenej Zmluve o vecnom 

bremene pre Západoslovenskú distribučnú a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2016  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 



Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

   Zdržali sa: 

 Marián FRAŇO       

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.4 Zámer predaja časti pozemku parc. č. 290/1na ul. Bratislavská 50 v obci Svätý 

Jur, k. ú. Svätý Jur zapísaný na LV č. 1345 

Číslo uznesenia 2014/7-15 

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

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

Pezinok zapísaný na LV č. 1345 ako parcela „C“ KN ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 

258/2009 Z.z., a to z dôvodu, že žiadateľ, ktorý požiadal o odkúpenie časti pozemku parc. č. 290/1, je 

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

pozemku. 

Termín platnosti uznesenia: 30.04.2015 
Celkový počet poslancov: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 4 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Proti: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Mgr. Michal ZELISKA 

   Zdržali sa: 

Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.5 Odkúpenie pozemku parc. č. 1658/7 o výmere 62 m2 na ul. Hájniky  

Číslo uznesenia 2014/7-16 

1) MsZ schvaľuje majetkovoprávne usporiadanie pozemkov komunikácia Hájniky v k. ú. Svätý 

Jur, obec Svätý Jur okres Pezinok za kúpnu cenu 2,32 Eur/m2 plus úhrada všetkých nákladov 

spojených s prípravou kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti. 

2) MsZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. 1658/7 o výmere 62m2, druh pozemku ostatné 

plochy, zapísanom na LV č. 1343 v registri „C“ KN v k. ú. Svätý Jur, obec Svätý Jur, okres 

Pezinok na ul. Hájniky za kúpnu cenu 2,32 Eur/m2 plus nákladov spojených s prípravou 

a prevodom vlastníctva nehnuteľnosti. 

Termín platnosti uznesenia: 30.04.2015 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   



 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 8.1 Žiadosť o čiastočné odpustenie pokuty - Gu.  

Číslo uznesenia 2014/7-17 

MsZ schvaľuje čiastočné odpustenie pokuty na základe rozhodnutia Č.j. P/788/222/02/2012 za 

nepovolenú stavbu vo výške 1 134,45 €. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 5 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

 Marián FRAŇO       

   Proti: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ 

Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 8.2 Žiadosť o povolenie úhrady pokuty v splátkach - Her.  

Číslo uznesenia 2014/7-18 

MsZ schvaľuje čiastočnú úhradu pokuty v zmysle rozhodnutia Č.j. P/26/80/04/2014 v splátkach a to 

200 € mesačne. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 8.3 Petícia „Za opravu cesty - miestnej komunikácie na ulici Pri štadióne 1 - 8“  

Číslo uznesenia 2014/7-19 

MsZ berie na vedomie petíciu občanov za opravu miestnej cestnej komunikácie Pri štadióne 1-8. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 8.3 Petícia „Za opravu cesty - miestnej komunikácie na ulici Pri štadióne 1-8“ 

Číslo uznesenia 2014/7-20 

MsZ odporúča primátorovi mesta Svätý Jur rokovať s BVS a.s. o prevzatí úseku na ulici Pri štadióne 

1 - 8 do vlastníctva BVS a.s. a opravu havarijného stavu.   
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 



Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 8.4 Žiadosť o iné umiestnenie pódia  

Číslo uznesenia 2014/7-21 

MsZ berie na vedomie list p. Malinu. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 8.5 Petícia za zachovanie MŠ Pezinská v rukách mesta  

Číslo uznesenia 2014/7-22 

MsZ berie na vedomie petíciu o zachovanie MŠ. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 8.6 Piaristi - informácia – listy + znalecký posudok  

Číslo uznesenia 2014/7-23 

MsZ berie na vedomie listy Rehole Piaristov na Slovensku. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 8.6 Piaristi - informácia – listy + znalecký posudok 

Číslo uznesenia 2014/7-24 

MsZ schvaľuje zámer odkúpiť od Rehole piaristov na Slovensku pozemok parc. č. 376/1 o výmere 

2941 m2, pozemok parc. č. 376/5 o výmere 565 m2 v sume 182 730,01 € určenej súdnoznaleckým 

posudkom č. 132 z roku 2014 zo dňa 18.9.2014. 



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Doc. Mgr. Ľubomír BATKA, Dr.theol. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

   Proti: 

Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.       

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

doc. Mgr. Ľ. Batka, Dr. theol  ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

Ing. Alexander Achberger  ................................................................................ 


