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Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 07.02.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
                                                                 Z á p i s n i c a  č. 1 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 07.02.2012 

 

 

 

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. Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2012-2014 

7. Kontrola NKU 

8. Všeobecne záväzné nariadenie 

9. Nakladanie s majetkom mesta 

10. Územný plán mesta 

11. 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 17,00 hod. a predložil 

program rokovania.  

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov:  MUDr. Andrej Kriššák 

      Ján Unger    7:0:1  

 

Zapisovateľka:              Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Mandátová komisia:   Mgr. Ľubomír Batka 

     Mgr. Michal Zelíska   7:0:1 

 

Návrhová komisia:      Ing. Peter Dočolomanský, CSc. 

     Marián Fraňo    9:0:0 

 

P. primátor navrhol doplnenie pod bod rôzne 11/4 Žiadosť o grant.  

 

Schválenie programu  8:0:0 

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesenia, Vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej 

činnosti 



 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  

  

Hlavný kontrolór predniesol svoje stanovisko a poslanci nepredniesli k jeho kontrole žiadne 

pripomienky. 

 

K bodu 5. – Interpelácie 

 

P. Dunkel pred dvoma rokmi podal žiadosť. Do troch týždňov mal dostať odpoveď. Ako sa   

postupuje s odpoveďami na žiadosti k pozemkom, pretože stále nedostal žiadne vyjadrenie. 

 

P. Metkeová postupne sa odpovedalo všetkým. Pre istotu preveríme, či išla odpoveď aj Vám, 

no pravdepodobne nie. V zmysle metodiky a postupov sa Vám odpovie. Metodika bola v máji 

minulý rok pripravená a následne schválená. 

 

P. Ružek podávali sme žiadosti na vybudovanie rekreačných chát v oblasti Kadnáre. Žiadosti 

boli podané v roku 2003 všetky postupy ohľadom podávanie poznáme. No všetky návrhy boli 

zamietnuté. Rozpráva sa stále o udržaní vinohradníctva no vinohrady sú devastované 

skládkami. Prišiel s nami aj projektant, ktorý by sa k tomu tiež vyjadril. Chceli by sme 

dosiahnuť výstavbu rekreačných chát s malými pivničkami a samozrejme zachováme  

vinohrady. Ako vieme p. Kučera tu už stavia. 

 

P. Králik podával žiadosť o zmenu pozemku je to oblasť Kadnáre, pod Pezinskými 

Záhumenicami. Do 2004 je všeobecne záväzné nariadenie k územnému plánu mesta, kde 

vyhlásenie je minimálne potrebné preveriť  urbanistickou štúdiou na Pezinské Záhumenice. 

 

P. Marečková pizzeriu prevzala v roku 2009 s dlžobami. Rok trvalo, kým sa pizzeria dala do 

lepšieho stavu, a v tomto období sa podarilo zbaviť aj nežiaducich zákazníkov. Trikrát sa 

vymenil personál, investovali sa nemalé peniaze do rozvoja a teraz sme uzavreli zmluvu 

s odbornou školou. Vieme, že nájomná zmluva nám končí 28.02.2012. Mesto od nás žiadalo 

doplniť revíznu správu, tá sa nedala vykonať lebo žiaden elektrikár sa pod ňu nechcel 

podpísať. Ak sa vymenia všetky rozvody až potom bude revízna správa doložená. Prestali sa 

konať diskotéky z dôvodu sťažností na hluk ale boli vykonané aj hlukové skúšky. Naďalej by 

sme chceli prevádzkovať pizzeriu. 

 

P. Primátor tejto problematike sa budeme venovať neskôr v konkrétnom bode. 

 

P. Sabinová informovala, že podávala žiadosť o byt na Prostrednej ulici č. 26, keď prišla 

o svoj byt. Prvá žiadosť bola podaná o byt v požiarnej zbrojnici. Mesto byt najprv chcelo 

opraviť no neskôr bol pridelený ako služobný p. Rajnohovej. K bytu na Prostrednej išlo 

viacero žiadostí no ani jedna nebola úspešná, opätovne sa preberali v komisiách. Časom sa 

našiel ďalší záujemca o tento byt p. Jurčík. Hlasovanie o tento byt podľa môjho názoru 

neprebehlo korektne, pretože v komisii bola rodina p. Jurčíka. Naše podmienky na život nie sú 

prijateľné a chcela by som ešte o prerokovanie. 

 

P. Primátor bod bude prerokovaný neskôr – predmetný výber nájomcu prebehol LOSOM, nie 

hlasovaním. 

 

 

 



K bodu 6. – Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2012 -2014 

 

Príloha 6/1 Návrh Programového rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2012-2014 

 

P. Fiamová v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. § 9 je na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

predložený návrh na  programový rozpočet mesta. Z dôvodu rozsiahlosti programového 

rozpočtu Vám bol zaslaný elektronicky 20.12.2011 a od 14.12.2011 je v plnom znení 

zverejnený aj na úradnej stránke mesta: http://www.svatyjur.sk/news/view/navrh-

programoveho-rozpoctu-na-rok-2012-14 Mestský úrad programový rozpočet spracoval podľa 

pokynu MF SR a podľa odporúčaného vzoru programovej štruktúry. Jednotlivé podprogramy 

a prvky boli upravené podľa potrieb, povinností a rôznych okolností mesta Svätý Jur a podľa 

schváleného  rozpočtu mesta Svätý Jur na roky 2012 – 2014 po pripomienkach. Východiskom 

pri spracovaní programového rozpočtu boli  všeobecne záväzné právne predpisy a to : 

Zákonom č.   523/2004   Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,  

Zákonom č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnenia niektorých zákonov v z.n.p. a zohľadňuje aj ustanovenia:  

Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady v z.n.p.,  

Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  a  

Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. Návrh programového 

rozpočtu bol riadne zverejnený od 14.12.2011 . Na MsÚ do dnešného dňa nebola doručená 

žiadna pripomienka. 

 

P. Gahér materiál na webe nebol dostupný, vyhadzovalo chybu. Je zbytočné dávať v takejto 

podobe materiál na web, pretože občania sa aj tak v tom nevyznajú. Je zbytočne dlhý a pre 

laika nepriehľadný. Navrhujem urobiť jednoduchšiu verziu. 

 

P. Fiamová. Programový rozpočet je spracovaný podľa metodiky. Uvedené práve teraz 

kontrolovala NKU a kontrola prebehla v poriadku. Na NKU bola poslaná písomná správa, že 

uvedené považujeme za zbytočnú a neskutočnú byrokraciu štátu voči mestu. Stráca sa 

prehľadnosť v rozpočte a k tomu sa vykonávajú ďalšie a ďalšie tabuľky a správy, ktoré sa 

budú ešte spracovávať. Programový rozpočet aj my považujeme za zbytočnú byrokraciu pre 

malé mestá. Možno by to malo lepší zmysel vo väčších mestách ako Bratislava, Trnava, 

Žilina... NKU nemalo žiadnu výčitku a nenašlo žiadnu chybu v našom spôsobe spracovania 

programového rozpočtu, k jeho štruktúre a skladbe. Mesto pri vypracovávaní postupovalo len 

podľa metodických pokynov. Neviem o tom, že by bol dokument nedostupný. 

 

P. Gahér k tomuto dokumentu, ktorý má rozsah niekoľkých kníh by sme nevedeli povedať len 

jadro, ktoré by bolo jednoduchšie a zrozumiteľnejšie pre poslancov a aj občanov? Inak je to 

byrokracia. 

 

P. Fiamová Jadro bolo spracované v súbore ÚVOD. Inak áno, plne s Vami súhlasím. 

Programový rozpočet je zbytočná byrokracia. 

 

P. primátor pokladáme to za zbytočné ale musíme to vykonávať ukladá nám to zákon. Ak ste 

čítali správu viete, čo všetko kontrolovali. Úrad je vždy pripravený poskytnúť informácie 

a vysvetlenia.  

http://www.svatyjur.sk/news/view/navrh-programoveho-rozpoctu-na-rok-2012-14
http://www.svatyjur.sk/news/view/navrh-programoveho-rozpoctu-na-rok-2012-14


P. Gahér v tejto podobe materiál pokladám za štátny teror. Navrhoval by som jednoduchšiu 

verziu. 

 

P. Filo poznamenal, že by bolo lepšie doplniť do uznesenia tabuľky s číslami kvôli lepšej 

prehľadnosti. Tiež sa informoval, či prišlo k nejakým zmenám v rozpočte. 

 

P. Fiamová uznesenia upravila do číselnej podoby. V rozpočte sa nič nezmenilo len sa doplnil 

o zámere a ciele. 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

II. Výdavky rozpočtu 

  P.č. Úroveň Názov 2012 2013 2014 

1. Plánovanie, manažment, kontrola 138639 139842 142604 

  

1.1. Podprogram Manažment mesta 64091 65160 66627 

1.2 Podprogram Členstvo v združeniach miest a obcí 3300 3300 3500 

1.3 Podprogram 
Daňová a rozpočtová politika, vnútorná  
kontrola 

47248 49982 51077 

1.4 Podprogram Vzdelávanie zamestnancov 4500 4500 4500 

1.5 Podprogram Právne poradenstvo 16500 16900 16900 

1.6 Podprogram Voľby 3000 0 0 

2. Propagácia a marketing 7016 5009 5009 

  

2.1 Podprogram Propagácia a prezentácia mesta 4000 4000 4000 

2.2 Podprogram Kronika mesta 3016 1009 1009 

3. Interné služby   261100 26100 26100 

  3.1 Podprogram Interné služby 261100 26100 26100 

4. Služby 
obyvateľom 

  17660 16360 16660 

  

4.1 Podprogram Matrika 5600 5650 5750 

4.2 Podprogram Stavebný úrad, evidencia ob., ŽP 7110 7110 7110 

4.4 Podprogram Cintorín a dom smútku 4950 3600 3800 

5. Bezpečnosť 113146 117553 112354 

  

5.1 Podprogram Ochrana pred požiarmi 12841 8835 8835 

5.2 Podprogram Ochrana pred povodňami 12000 18200 12500 

5.3 Podprogram Civilná ochrana 0 0 0 

5.4 Podprogram Verejné osvetlenie 86000 88312 88812 

5.5 Podprogram Miestny rozhlas a káblová televízia 2305 2206 2207 

6. Odpadové hospodárstvo 290091 261846 267782 

  6.1 Podprogram Nakladanie s odpadmi 290091 261846 267782 

7. Kultúra     34450 42100 39600 

  

7.1 Podprogram Bábkové divadlo 20050 24300 25700 

7.5 Podprogram Organizovanie kultúrnych podujatí 5800 5200 5300 

7.6 Podprogram Iná podpora kultúry 8600 12600 8600 



8 Doprava     18850 18850 18850 

  8.1 Podprogram Cestná doprava 18850 18850 18850 

9. Vzdelávanie   1696837 1147624 1167808 

  

9.1 Podprogram MŠ Pezinská 116475 118805 121181 

9.2 Podprogram MŠ Felcánová 69319 70705 72119 

9.3 Podprogram MŠ Bratislavská 73334 74801 76297 

9.4 Podprogram Cirkevná materská škola Betlehem 61000 62220 63464 

9.5 Podprogram Základná škola  418700 423700 426700 

9.6 Podprogram Školský klub detí 656500 96000 98000 

9.7 Podprogram Základná umelecká škola  127300 123700 128800 

9.8 Podprogram ŠJ Kollárová 103952 106031 108152 

9.9 Podprogram MŠ Kačačnice 70257 71662 73095 

10. Šport     58000 29000 29000 

  

10.1 Podprogram Telocvične, športové areály 0 0 0 

10.2 Podprogram Dotácie športovým oddielom 56000 26000 26000 

10.3 Podprogram Detské ihriská 2000 3000 3000 

11. Komunikácie   142700 70000 59800 

  

11.1 Podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií 62700 57000 57800 

11.2 Podprogram 
Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií 

45000 13000 2000 

11.3 Podprogram Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 35000 0 0 

12. Prostredie pre život 19500 25500 25300 

  

12.1 Podprogram Správa a údržba zelene 17500 23300 23100 

12.2 Podprogram Oddychové zóny 2000 2200 2200 

13. Sociálne služby a zdravotníctvo 165135 126548 126998 

  

13.1 Podprogram Opatrovateľská služba a verejné stravovanie 91203 96350 96500 

13.2 Podprogram Starostlivosť o seniorov 4100 4200 4200 

13.3 Podprogram Klub dôchodcov 1466 1468 1468 

13.4 Podprogram Sociálny podnik a iní pracovníci cez UPSVaR 43676 0 0 

13.5 Podprogram Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 11150 10990 10990 

13.6 Podprogram Starostlivosť o deti a dospelých 440 440 440 

13.7 Podprogram Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť 13100 13100 13400 

14. Administratíva   424648 436831 447655 

  

14.1 Podprogram Správa mesta 415648 427831 438655 

14.2 Podprogram Bankové a nebankové poplatky a úroky 9000 9000 9000 

15. 
Bývanie 

    45000 33000 28000 

  15.1 Podprogram Štandardná bytová výstavba 45000 33000 28000 

16. Občianska vybavenosť 100600 0 0 

  16.1 Podprogram Vybavenie pre občanov 100600 0 0 

      Spolu 3533372 2496162 2513520 



Termín platnosti uznesenia do:  

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 8 1 0 0 

 

K bodu 7. – Kontrola NKU 

 

Príloha 7/1 Kontrola NKU – informácia o výsledku 

 

Správa prednostky: kontrola NKU začala 24.8.2011 a bola skončená 25.11.2011 

Kontrolou bolo zistené, že mesto porušilo: 

 

„1) Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko hodnotenie plnenia 

programov mesta nebolo súčasťou záverečného účtu za rok 2010.“ 

Vyjadrenie: 

Mesto Svätý Jur malo riadne vypracované hodnotenie plnenia programov mesta, čo vyplýva 

aj z kontroly NKU, nakoľko v jednotlivých bodoch prešlo toto hodnotenie kontrolou, no 

z uznesenia Mestského zastupiteľstva nebolo zjavne dokázateľné, že bolo prerokované a bolo 

súčasťou záverečného účtu. Po zbežnom prejdení web stránok niektorých miest a obcí sme 

nikde nenašli uznesenie naformulované tak, že sa schvaľuje aj hodnotiaca správa samostatne. 

Aj kontrole NKU by postačovalo, keby bola táto hodnotiaca správa samostatne vymenovaná 

v materiáli určenom na rokovanie MsZ v časti: „Materiál obsahuje“. Hodnotiaca správa bola 

zaradená v bode účtovné výkazy, nakoľko však nebola explicitne menovaná, kontrola NKU 

toto nepovažovala za dostatočné a preukázateľné. 

 

„2) Zákon o finančnej kontrole, 

Keď záznam neobsahoval úplný popis kontrolných zistení a nebol jasne definovaný predmet 

kontroly, subjekt kontroly a kontrolované obdobie. Záznam nevychádzal zo zistení 

a skutočností zistených hlavným kontrolórom“ 

 

Vyjadrenie:  

1):  Hlavný kontrolór si zobral ako vzor protokol o výsledku kontroly a bude ho používať pri 

záznamoch z vykonaných kontrol. Hlavný kontrolór pri záznamoch vychádzal zo skutočnosti, 

že dotknutým osobám (kontrolovanému subjektu) ako i poslancom, ktorí obvykle čítajú jeho 

záznamy, je predmet ako i subjekt kontroly známy. 

2): Hlavný kontrolór vždy napísal záver kontroly, no v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. § 17g) 

mal záznam obsahovať aj úplný popis kontrolných zistení spolu s označením všeobecne 

záväzných predpisov, ako i doklady a písomnosti preukazujúce správnosť kontrolných zistení.  

Hlavný kontrolór o uvedené ustanovenie bude dopĺňať svoje záznamy. 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly implementácie programového 

rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí mesta Svätý Jur 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 9 0 0 0 

 

 

 

 



K bodu 8. – Všeobecne záväzné nariadenie 

 

Príloha 8/1 Návrh VZN – Záber verejného priestranstva – Dodatok VZN k hodom 

 

P. Unger sa informoval, že do akej miery sa zmení výnos z prenájmu, keď to porovnáme 

napríklad s minulým rokom? 

 

P. primátor predpokladáme, že sa nič nezmení. Je veľa záujemcov o miesta. Chceme 

dosiahnuť zníženie počtu predávajúcich, kvôli lepšej regulácii. Chceme vyrovnať poplatky 

s okolitými mestami. 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

Všeobecné záväzné nariadenie  mesta Svätý Jur č. 1 / 2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

15/2008 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

Termín platnosti uznesenia do: 04/2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 9 0 1 0 

 

K bodu 9. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 9/1 Prenájom časti pozemku parc.č. 485 pre KEB BAG Juraj Meszároš, 

Bratislava. 

 

P. Metkeová upozornila na opravu v materiály v správe správneho oddelenie, že sa upravuje 

doba z 3 ročnej na 3 mesačnú. 

 

P. Gahér komisie majú rôzne stanoviská ešte pred hlasovaním by sme si to mali vysvetliť. 

Prečo sa použil princíp osobitého zreteľa? Sú nejaké podlžnosti voči mestu?  

 

P. Primátor odpovedal, že z dôvodu, že menovaná firma je nájomcom objektu a opätovne oň 

žiada. 

 

P. Metkeová v poslednej podanej správe bola informácia, že všetky nedoplatky sú uhradené. 

 

P. Zelíska v správe sa píše, že je všetko vyplatené. 

 

P. Unger s navrhovaným nájmom 15 € bol oboznámený nájomca? Upozornil, že ak nie aby 

nenastala situácia, že nájomca nebude súhlasiť s prenajatím. Nájomca navrhoval 5€. 

 

P. Fiamová nájomca bol oboznámený a predbežne súhlasil. 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

prenájom časti pozemku parc.č. 485 o výmere 40,05 m² za účelom umiestnenia dočasného 

novinového stánku s rýchlym občerstvením a jeho prevádzkovania, nájomné 15,00 €/m2/rok,  

na  dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou dobou, platby štvrťročne so splatnosťou do 10. 

dňa na začiatku štvrťroka vopred, pre KEB BAG Juraj Mészáros,  Bratislava,  z dôvodu 



hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Termín platnosti uznesenia do: 04/2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 9 1 0 0 

 

Príloha 9/2 Predĺženie nájomnej zmluvy na pozemky parc.č.4509/3 a parc.č.4509/4 – 

Monika Hupková 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

predĺženie doby nájmu Zmluvy o nájme pozemku, na pozemky parc.č. 4509/3 o výmere 88 

m² za účelom užívania pozemku zastavaného stavbou a parc.č. 4509/4 o výmere 695 m2  za 

účelom prístupu cez pozemok k nehnuteľnosti – stavbe vo vlastníctve žiadateľky, nájomné 

0,10 €/m2/rok,  na  dobu určitú 5 rokov, pre p. Moniku Hupkovú, Svätý Jur,  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Termín platnosti uznesenia do: 04/2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

 

Príloha 9/3 Predĺženie nájmu na nebytové priestory a pozemok /pizzeria, sklad, terasa/, 

Prostredná 29, Svätý Jur pre nájomcu Prostredná s.r.o., Podzáhradná 49, Bratislava 

 

P. Batka žiada o lepšie vysvetlenie stanoviska sociálnej komisie jej predsedom. Myslím, že 

tento bod bol v rozsahu právomocí sociálnej komisie. 

 

P. Hranická v prvom rade treba vyrovnať všetky  pohľadávky. Potom sa môže predložiť nová 

požiadavka o nájom a výška nájomného by smerovala k jej zvýšeniu.  

 

P. Gahér súhlasí s viceprimátorom, že komisie by mali rokovať vo svojom rozsahu. Primárne 

by sa malo brať do úvahy vyjadrenie finančnej komisie. Žiada o oboznámenie sa so súčasným 

stavom vyrovnania pohľadávok. 

 

P. Marečková uviedla že sú podlžnosti v penále. Zmluvy podpísané s p. Fialom vykazujú 

veľmi vysoké penále, ktoré je až 10-násobné. Obvykle je penále 0,5% z ročného nájmu. Po 

prepočítaní penále vyšlo na 15,50 € na deň ale nájomné za pizzeriu je 8 € na deň. V sumách je 

značný rozdiel a vyzerá to ako zdieranie. Problém vyrovnať penále nie je, len keby boli 

vyrubené slušnejšie. 

 

P. Fiamová podľa zmlúv je to žiaľ tak. Je písané, že pokuta z omeškania je za 1 deň z ročného 

nájmu. Mestský úrad, s tým nemôže nič spraviť iba to posunúť do mestského zastupiteľstva, 

ktoré jediné môže schváliť zmenu alebo prípadné odpustenie. Mestský úrad nemá uvedené v 

kompetencii. 

 

P. Metkeová doplnila, že v zmluvách sú uvedené zmluvné pokuty a zároveň úroky 

z omeškania. Je to 0,05% z ceny omeškaného nájomného a potom pokuta 0,05% z ročného 

nájomného. Podľa vyjadrenia právnikov je všetko v poriadku. 



 

P. Gahér pri preberaní pizzerie po p. Fialovi upozorňoval, že nájomné zmluvy nie sú výhodné. 

Mohli ste navrhnúť nové zmluvy, jej zmenu alebo dodatok. Je potrebné predložiť nové 

zmluvy. 

 

P. primátor p. Marečková bola vyzývaná na vyplatenie čo nakoniec aj spravila. Navrhuje 

zvýšiť nájomné. Môže sa vypísať súťaž na prenájom alebo to vyriešime osobitným zreteľom. 

 

P. Marečková pri preberaní žiadala o novú zmluvu. Vyjadrenie však bolo, že nájomná zmluva 

končí v roku 2012 a až potom vzniknú nové zmluvy. Nežiadala žiadne úľavy od Mestského 

úradu. Chceme dospieť k riešeniu.  

 

P. primátor ako vieme nájomná zmluva končí 28.2.2012 teraz treba doriešiť, či nájom predĺži 

alebo zruší. Náklady na opravu sú 6 000 € myslím.  

 

P. Marečková opravila, že náklady sú vyššie asi 13 000 €, pretože treba opraviť veľa vecí 

okrem elektriky. A elektrika sa musí kompletne prerobiť aj s kabelážou. Žiaden revízny 

technik sa nám pod elektriku nepodpíše pokiaľ sa neopraví. Ale nepochopím, ako je možné, 

že predošlý majiteľ mal elektriku v poriadku. 

 

P. Gahér poznamenal, že objekt má len 12 rokov. Prečo je potom elektrika v takom stave. 

 

P. Metkeová revízne správy treba pravidelne aktualizovať. 

 

P. primátor mesto potrebuje aby pizzeria mala vlastný obder, pretože pridávaním spotrebičov 

elektrika zlyhávala a mestský úrad potom nemal elektriku pre poruchy. Aj múzeum si spravilo 

vlastný odber. Ďalej treba doriešiť nájomné, pokuty. 

 

P. Gahér mesto ako vlastník pozemkov do toho môže hovoriť. Nájomné by sa malo upraviť 

ako sa upravovalo ostatým prevádzkam. 

 

P. Fiamová nájomné sa upravuje každý rok o infláciu. Zlá je tu jedine pokuta, ktorá je veľmi 

neúmerne vysoká. 

 

P. Unger podotkol, že sa mu nepáči takto neskoro riešiť tento problém. Ak sa nájom zruší 

a terajší majiteľ sa bude musieť vysťahovať, a kým sa potom vyberie nový prebehne veľa 

strateného času. Ak by prišla požiadavka ohľadom zníženia pokuty ja ako poslanec by som 

súhlasil. Ak je zmluva stavaná podľa tvrdenia.  Podľa mňa takto stanovený mesačný nájom 

nie je vysoký možno by sme našli niekoho kto ponúkne viac. Čo bude s tými podlžnosťami? 

 

P. Gahér hlasovať o odpustení môžeme ale tvrdiť, že to odpustíme to nie. Vedeli ako sú 

stavané zmluvy čítali ich. 

 

P. primátor je chyba p. Marečkovej, že si riadne neplnila povinnosti. Navrhuje zdvihnúť 

nájom ale aj nový majiteľ bude musieť investovať. Podotkol, že služby sa veľmi zlepšili. Tiež 

navrhujem predĺžiť nájom o určitú dobu.  

 

P. Gahér zdá sa, že táto prevádzka sa konsolidovala a navrhoval by som tiež predĺženie nájmu 

s podmienkou splatenia podlžností. A k danému dátumu by sa vytvorila nová zmluva alebo 

môžeme ísť aj cez verejnú súťaž a dať to niekomu novému. 



 

P. Batka reagoval, že revízna správa mala byť predložená už v máji. Žiada o doplnenie p. 

Marečkovú. 

 

P. Marečková boli privolaný revízny technici až traja ale ani jeden sa pod správu nechcel 

podpísať. Potom som bohužiaľ ochorela na 3 mesiace. Potom nám vyhoreli zásuvky a mestský 

elektrikár skonštatoval, že úrad už elektriku neutiahne. Treba ju kompletne prerobiť. 

 

P. Batka pri zohľadnení všetkých za sa obávam toho, aby sme nevytvorili precedens, že mesto 

vstupuje do nájomných zmlúv s niekým, kto nemá uhradené pohľadávky a bol by som 

ochotný hovoriť o kompromisoch, až keď bude táto otázka vyriešená. 

 

P. Metkeová predložila správu z ekonomického oddelenia pre zosúladenie úrokov 

z omeškania v pizzerii sú vo výške 6 067 € a po prepočítaní ako v Offside by boli vo výške  

50 € toľko na porovnanie. Po technickej stránke bola skolaudovaná a prípoj elektrickej 

energie bol v poriadku. Výpadky vznikli nárazovým odberom energie. 

 

P. Marečková dalo by sa prepočítať pokuty? 

 

P. Zelíska nesúhlasí so znížením nájmu zo 6 000€ na 50 € ako povedal p. Batka bol by to 

veľký precedens. Voči iný zmluvám. 

 

P. Gahér navrhol rozumné zníženie nájmu, predĺženie nájomného na 1 rok, ale 

s podmienkami, ktoré by sa ešte podrobne stanovili. 

 

P. Fiamová navrhla, že by sa nezmenila výška pokuty, ale zmenila by sa istina  z čoho sa ráta, 

aby bola pokuta toho pol percenta, ale z dlžnej sumy a nie z ročného nájmu. Pokuta by tak 

vyšla na 505,60 €. 

 

P. Gahér navrhol 10 minútovú prestávku. 

 

Všetci súhlasili. 

 

P. Dočolomanský predložil návrh uznesenia. 

 

P. Batka ľudsky prihliadame na to, že formulácia z ročného nájmu sa môže javiť ako 

v rozpore z dobrými mravmi. Ide nám o podporu podnikania a života v meste aby sme 

nezlikvidovali úplne v centre mesta život. Reflektujeme, že máte aj iné podniky, ktoré platia 

mestu nájom. Toto sú konkrétne a dôležité argumenty, ktoré môžu zohrať úlohu ak pristúpime 

na takýto výnimočný, precedentný krok. 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

Zámer predĺženia doby nájmu nebytových priestorov na Ul. Prostredná 29, Svätý Jur pre 

firmu Prostredná s.r.o. v dĺžke 1 roka  v zmysle zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za podmienok:  

pokuta bude uhradená v upravenej výške do 28.2.2012 

Rekonštrukcia elektrického  vedenia so samostatnou prípojkou v priestoroch Pizzerie  do 

07/2012 na náklady nájomcu 

Výška nájmu objektu Pizzerie  sa upraví na 30 € / m2/ rok s platnosťou od 29.2.2012 



Výška nájmu skladových priestorov sa zvýši o 20 % od 29.2.2012 

Výška nájmu exteriérového sedenia sa zvýši o 20 % od 29.2.2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 8 0 1 1 

 

MsZ schvaľuje odpustenie časti zmluvnej pokuty vo výške 5561,78 €.  (t.j. z 6067,38 na 

505,6 €) t.j. 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.    

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 7 1 1 1 

 

Príloha 9/4 Prenájom Domu smútku 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

MsZ schvaľuje zámer  prenájmu domu smútku a pozemku v zmysle zákona č. 507/2010 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejniť prenájom Domu smútku,  vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. 

Termín platnosti uznesenia do: 04/2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 9 0 0 0 

 

Príloha 9/5 Pridelenie bytu na ul. Prostredná 26, Svätý Jur 

 

P. primátor bola vznesená námietka na pridelenie tohto bytu. Poprosil by som Ing. Metkeovú 

o vysvetlenie hlasovania. 

 

P . Metkeová za mesto Svätý Jur potvrdila, že celý postup vyhodnocovania prebehol korektne. 

Komisia po prešetrení ponúk konštatovala, že obe ponuky boli totožné. Aby nevznikli 

v budúcnosti námietky sa rozhodlo hlasovať žrebovaním. Do nádoby boli vložené lístky 

a každý vytiahol jeden lístok a tie sa následne spočítali. A na základe rátania sa všetko 

vyhodnotilo. 

 

P. Sabinová doložila, že by sa malo lepšie pristupovať k posudzovaniu o výber bytu. Komisie 

by mali skontrolovať osobne v akých podmienkach rodiny žijú. Z výberom nesúhlasí. 

 

P. Hranická bohužiaľ, nedá sa pomôcť obom rodinám. K dispozícii bol len jeden byt. Komisia 

sa zišla viackrát lebo na prvý raz sa nedalo rozhodnúť.  

 

P. Filo p. Sabinovú chápe a mrzí ho jej stav. Je pravdou, že opakovane podávala žiadosti asi 

jeden rok. Mali by sme postupovať flexibilnejšie a konkrétnejšie aby sme prišli k lepším 

rozhodnutiam. Rozhodnutie padlo losom a je platné. Ako člen mestského zastupiteľstva berie 

výzvu ďalej pomáhať rodinám pri riešení ich situácií. Pretože v meste sa vyskytujú ľudia, 

ktorý pomoc potrebujú. Vyzýva členov aby sa pripojili a snažili sa riešiť túto situáciu. 

 

P. Pavelek upozornil, aby sa opravil ročný nájom 100 € v uznesení. 

 

 



Návrh uznesenia MsZ: 

MsZ schvaľuje prenájom bytu č. 4, Prostredná 26, súp.č. 154,  Svätý Jur, vrátane podielu na 

pozemkoch parc.č. 333/1, parc.č.  333/2, parc.č. 333/3 a parc.č. 333/4,  k.ú. Svätý Jur, nájom: 

100,00 €/mesiac + energie + všetky náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti, doba nájmu, 

určitá - na 5 rokov, po ukončení nájmu bez nároku na náhradný byt,  pre: Róbert Jurčík, trvalý 

pobyt Svätý Jur, v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov- priamy prenájom bytu. 

Termín platnosti uznesenia do: 04/2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

8 7 0 1 0 

 

Príloha 9/6 Nakladanie s nebytovým priestorom Prostredná 33 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

zámer prenájmu nebytového priestoru na Ul.Prostredná 33, Svätý Jur v zmysle zákona č. 

507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zverejniť prenájom nebytových priestorov, vyhlásiť obchodnú verejnú 

súťaž. 

Termín platnosti uznesenia do: 04/2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

 

Príloha 9/7 Predaj časti pozemku p.č. 5084/1 – Dušan Kaufmann s manželkou 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

Odpredaj časti pozemku parc. 5084/1, ktoré vznikli odčlenením geometrickým plánom 

č.17/2011 zo dňa 21.12.2011  v k.ú. Svätý Jur a to novovytvorenej parc.č. 5084/11 o výmere 

116 m² – druh pozemku  vinica Dušanovi Kaufmannovi s manželkou 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. – nakoľko pozemok je bezprostredne 

susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. Kúpna cena  sa stanovuje vo výške 50,00 

Eur/ m², plus  náklady spojené s prevodom vlastníctva. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.06.2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

 

Príloha 9/8 Predaj časti pozemku p.č. 45 – Jánoš 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

Odpredaj časti pozemku parc. 45, ktorý vznikol odčlenením geometrickým plánom č.17/2010 

zo dňa 2.2.2011 v k.ú. Neštich a to novovytvorenej parc.č. 45/4 o výmere 22 m² – druh 

pozemku  zastavané plochy  Miroslavovi Jánošovi s manželkou. 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. – nakoľko  mestu Svätý Jur bol rodinou 



Jánošových v tejto cene odpredaný pozemok na výkup cesty. Kúpna cena  sa stanovuje vo 

výške 2,33 Eur/ m², plus  náklady spojené s prevodom vlastníctva. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.6.2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

 

Príloha 9/9 Prenájom časti pozemku parc.č.4792/1 pre vlastníkov objektu na  

parc.č.4792/12 a parc.č. 4792/56  SBDO Pezinok – oprava uznesenia 

 

p. Metkeová: v predchádzajúcom uznesení bol nesprávne licitovaný pozemok, ktorý bol 

predmetom nájmu. Bola doplnená časť parc.č.4792/1 pre vlastníkov objektov a parc.č. 

4792/12 a 4792/56. 

 

Návrh uznesenia: 

1/ MsZ ruší uznesenie 2011/7-4 z 15.12.2011. 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 8 0 1 0 

 

MsZ schvaľuje: 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 507/2010 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

prenájom časti  pozemku parc.č.4792/1 pre vlastníkov objektu na  parc.č.4792/12 a parc.č. 

4792/56 v k.ú. Svätý Jur o výmere 1m² za účelom výstavby komína pri bytovom dome Pri 

štadióne 17 a 19, súp.č. 990 vo Svätom Jure, nájomné 6,00 €/m2/rok,  na  dobu určitú - 30 

rokov, pre správcu bytového domu SBDO Pezinok.  

Termín platnosti uznesenia do: 02/2012 

 

K bodu 10. – Územný plán mesta 

 

Príloha 10/1 Zadanie urbanistickej štúdie zámeru preložky II/502, mesto Svätý Jur 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

Zadanie Urbanistickej štúdie zámeru preložky II/502, mesto Svätý Jur z  novembra 2011 

a vyhodnotenie podnetov  získaných pri verejnom prerokovaní Zadania Urbanistickej štúdie 

zámeru preložky II/502, mesto Svätý Jur – návrh 11/2011,január 2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

 

K bodu 11. - Rôzne 

 

Príloha 11/1 Vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti za obdobie júl – december 

2011 

 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 



Návrh uznesenia: 

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

mesta Svätý Jur za obdobie júl – december 2011 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 0 0 0 0 

 

Príloha 11/2 Zmena uznesenia  Malokarpatsko šúrska cyklomagistrála 

 

p. Fiamová už v minulosti bol podaný grant, ktorý bol vyhodnotený za úspešný, len žiaľ 

MVRR SR nám oznámilo, že neboli dostatočné finančné prostriedky. Údajne hlavným 

dôvodom bolo, že grant mal vysoké náklady na 1m2 dĺžku cyklotrasy. Preto sme predlžovali 

trasy o miestne komunikácie, ktoré nebudú podliehať stavebným úpravám, čím znížime 

priemerné náklady na 1m2 predmetnej stavby cyklotrás. Teraz opätovne plánujeme podať 

žiadosť.. Zatiaľ je všetko v štádiu príprav. 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

predĺženie trasy. Malokarpatsko šúrskej cyklomagistrály o ďalšie navrhované úseky  VG1, 

VJ3, VJ4, JP1, RJ5, RJ4, J1, J2 v k.ú. Svätý Jur a Neštich 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2014 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 9 0 0 0 

 

Príloha 11/3 Predĺženie platnosti uznesenia 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

predĺženie platnosti uznesenia – 2011/6-10 zo dňa 22.11.2011 o odpredaji zastavaných 

pozemkov pod stavbou trafostanice s nasledovným znením : 

ako prípad podľa  § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z. z. – stavba trafostanice na parc. č. 653/17 vo 

vlastníctve kupujúcich  predaj pozemku v k. ú. Svätý Jur, parc 653/17 o výmere 6 m² a 653/18 

o výmere 5 m² – zastavaná  plocha, LV č. 1968, do výlučného vlastníctva ZSE Distribúcia 

a.s., za cenu stanovenú znaleckým posudkom  minimálne však 56,43 Eur/m2 + náklady 

spojené s odpredajom s podmienkami: 

 

1) V kúpnej zmluve bude dojednané v súlade s ustanovením § 602 Občianskeho zákonníka 

predkupné právo v prospech predávajúceho a to pre prípad predaja alebo iného scudzenia 

nehnuteľnosti kupujúcim. Kupujúci bude povinný z predkupného práva v prípade, že sa 

rozhodne akýmkoľvek spôsobom nehnuteľnosť scudziť a previesť vlastnícke právo k nej 

tretej osobe, prípadne objekt nehnuteľnosti prestane plniť účel, pre ktorý bol zriadený,  prijať 

záväzok predávajúcemu bez zbytočného odkladu ponúknuť nehnuteľnosť na kúpu v rámci 

predkupného práva za kúpnu cenu ktorou nehnuteľnosť nadobudol. 

2) Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná najneskôr do 30.6.2012 V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

3) Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 

 



 

Termín platnosti uznesenia do: 30.6.2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 0 0 0 0 

 

Príloha 11/4  Žiadosť o grant 

 

P. Metkeová zo strany MsÚ stavba bola začatá a v rámci projektu sa bude robiť výsadba 

zelene tak aby nedošlo k poškodeniu stavby. Využije sa tu náhradná výsadba, ktorú musíme 

podľa zákona splniť. Začalo sa so stavaním, aby sme neprišli o platnosť stavebného 

povolenia. Len sa predĺži jeho lehota. 

 

P. Pavelek odporúča takéto ihrisko. Len či to nebude nebezpečná pre deti blízkosť trate. 

  

P. Fiamová bude tam ochranný val, ktorý bude využívaný na skateboardovú dráhu alebo 

terénne bicykle. 

  

P. Gahér súhlasí s takouto žiadosťou ale 12 000 € zaplatiť niekomu za podanie žiadosti je 

neprijateľné. Do zmluvy by zapracoval, že pri pochybení zo strany podávateľa by príspevok 

museli vrátiť. Väčšinu materiálu aj tak už mesto pripravilo. 

 

P. primátor 12 000 € je predpokladaný náklad, preto je verejná súťaž.  

 

P. Unger sa spýtal, či mesto samo nemôže podať žiadosť? 

 

P. Fiamová odpovedala, že nie.  

 

P. Gahér tento materiál je nový nebola možnosť oboznámenia sa s ním. Navrhujem zmeniť 

sumu ak budeme schvaľovať. 

 

P. Pavelek sa informoval, že aké budú náklady na výstavbu? 

 

P. primátor okolo 365 000 €. 

 

P. Gahér tento materiál je realizačný projekt alebo len žiadosť na podanie? 

 

P. Fiamová odpovedala, že je to žiadosť na podanie. 

 

P. Unger pripomienkoval, že už v minulom roku chcel aby sa zamestnala osoba, ktorá by sa 

zaoberala projektmi a bola aj riadne platená.  

 

P. Fiamová nedá sa to pretože, mzdy idú z bežných výdavkov a projekt ide z kapitálových 

výdavkov.  

 

P. Gahér navrhuje urobiť zámer vypísania prieskumu trhu na podanie žiadosti. Ako náhle 

bude známa suma sa schváli zmena rozpočtu. 

 

 

 



Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje  

Zámer vypísať prieskum trhu na spracovateľa žiadosti o NFP na realizáciu detského ihriska 

Pri Trati 

 

P. Gahér na webe mesta je umiestnený materiál na pripomienkovanie pozemkov Svätý Jur – 

JUH. Po otvorení zistíte, že materiál sa nachádza na správnom oddelení. Pýta sa ,či má zmysel 

to dávať na web, keď to tam aj tak nie je. Podotkol, že si nepamätá, že by sa schvaľoval názor 

Jur – JUH. V súvislosti, s týmto aj občania Vajnor protestujú proti územnému plánu Čiernej 

vody, ktorý je pod katastrálnym územím Chorvátskeho Grobu, pretože sa má schváliť sídlo so 

60 000 obyvateľmi. Nachádza sa tam tiež časť pozemkov nášho mesta, takže by sa k tomu 

mohlo vyjadriť mesto a aj samotné komisie. 

 

P. Unger požiadal o krátke oboznámenie s problémom. 

 

P. Metkeová ide o konečnú verziu projektových pozemkových úprav. Každý občan si osobne 

prerokoval pozemky v rátane máp, ktoré k tomu boli. V mapách sa ukázalo, kde sa jednotlivé 

pozemky nachádzajú. Po preštudovaní sa podpísala zápisnica. Každý sa mohol rozhodnúť či 

chce alebo nechce vytýčiť pozemky. Každý môže nahliadnuť do materiálu. Po dobu 15 dní 

materiál musí byť zverejnený a počas tejto doby sa môže pripomienkovať. Na pripomienky sa 

musí následne odpovedať. 

 

P. Gahér sa spýtal, či nahliadnuť môže hocikto? 

 

P. Metkeová odpovedala áno. Pozemkový fond vymieňal pozemky za pozemky. V každej 

oblasti sa nachádza časť pozemku, ktorá patrí mestu. Mesto nepríde o žiadnu časť. Vieme aj 

výmery pozemkového fondu. 

 

P. primátor pozemkové úpravy sa vykonávali predovšetkým kvôli obchvatu, ktorý zhltol 

najviac pozemkov. 

 

P. Batka sa informoval ako sa pokračuje vo veci hlasovacieho zariadenia. 

 

P. Fiamová opätovne sa vypísalo výberové konanie. 

 

P. Unger sa informoval ako pokračuje vypratanie požiarnej zbrojnice. 

 

P. Fiamová vypratanie prebehlo čiastočne, no bohužiaľ nemáme dosť priestorov na 

uskladňovanie majetku mesta a preto mesto musí využívať požiarnu zbrojnicu na skladové 

účely. 

 

P. Zelíska bol návrh, že požiarna zbrojnica sa bude opravovať svojpomocne. Materiál je vraj 

dohodnutý. 

 

P. primátor dalo by sa ale všetko treba robiť podľa zákona. 

 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 



P. Metkeová oboznámila poslancov s doriešením prebratia územia Kačačnice a to osvetlenia, 

komunikácie samozrejme až po ukončení výstavby. Dostali sme petíciu ohľadom osvetlenia. 

 

P. Gahér podotkol, že sa treba spýtať koľký z podpísaných majú trvalý pobyt vo Svätom Jure. 

Navrhuje dávať petície na web. 

 

P. Metkeová petícia obsahuje aj občanov, ktorý nemajú trvalý pobyt. 

 

P. primátor ako boli oboznámený až po poslednej kolaudácii mesto preberie všetky záväzky. 

Samozrejme na petíciu budeme odpovedať. 

 

P. Fiamová aj v rozpočte sme už rátali s výdavkami. Vytvoríme priečinok na webe. 

 

P. Gahér opravujeme veľa vecí tak prečo je múr na cintoríne v takomto stave. 

 

P. primátor samozrejme budeme musieť opraviť aj zeleň. 

  

Ukončenie rokovania: 21,00 

Zapísala: Martina Paveleková  

 

 

 

 

Uznesenia z rokovania mestského zastupiteľstva 
                                                           zo dňa 07.02.2012 

 

2012/1-1 MsZ schvaľuje:  II. Výdavky rozpočtu 

  P.č. Úroveň Názov 2012 2013 2014 

1. Plánovanie, manažment, kontrola 138639 139842 142604 

  

1.1. Podprogram Manažment mesta 64091 65160 66627 

1.2 Podprogram Členstvo v združeniach miest a obcí 3300 3300 3500 

1.3 Podprogram 
Daňová a rozpočtová politika, vnútorná  
kontrola 

47248 49982 51077 

1.4 Podprogram Vzdelávanie zamestnancov 4500 4500 4500 

1.5 Podprogram Právne poradenstvo 16500 16900 16900 

1.6 Podprogram Voľby 3000 0 0 

2. Propagácia a marketing 7016 5009 5009 

  

2.1 Podprogram Propagácia a prezentácia mesta 4000 4000 4000 

2.2 Podprogram Kronika mesta 3016 1009 1009 

3. Interné služby   261100 26100 26100 

  3.1 Podprogram Interné služby 261100 26100 26100 

4. Služby 
obyvateľom 

  17660 16360 16660 

  

4.1 Podprogram Matrika 5600 5650 5750 

4.2 Podprogram Stavebný úrad, evidencia ob., ŽP 7110 7110 7110 

4.4 Podprogram Cintorín a dom smútku 4950 3600 3800 



5. Bezpečnosť 113146 117553 112354 

  

5.1 Podprogram Ochrana pred požiarmi 12841 8835 8835 

5.2 Podprogram Ochrana pred povodňami 12000 18200 12500 

5.3 Podprogram Civilná ochrana 0 0 0 

5.4 Podprogram Verejné osvetlenie 86000 88312 88812 

5.5 Podprogram Miestny rozhlas a káblová televízia 2305 2206 2207 

6. Odpadové hospodárstvo 290091 261846 267782 

  6.1 Podprogram Nakladanie s odpadmi 290091 261846 267782 

7. Kultúra     34450 42100 39600 

  

7.1 Podprogram Bábkové divadlo 20050 24300 25700 

7.5 Podprogram Organizovanie kultúrnych podujatí 5800 5200 5300 

7.6 Podprogram Iná podpora kultúry 8600 12600 8600 

8 Doprava     18850 18850 18850 

  8.1 Podprogram Cestná doprava 18850 18850 18850 

9. Vzdelávanie   1696837 1147624 1167808 

  

9.1 Podprogram MŠ Pezinská 116475 118805 121181 

9.2 Podprogram MŠ Felcánová 69319 70705 72119 

9.3 Podprogram MŠ Bratislavská 73334 74801 76297 

9.4 Podprogram Cirkevná materská škola Betlehem 61000 62220 63464 

9.5 Podprogram Základná škola  418700 423700 426700 

9.6 Podprogram Školský klub detí 656500 96000 98000 

9.7 Podprogram Základná umelecká škola  127300 123700 128800 

9.8 Podprogram ŠJ Kollárová 103952 106031 108152 

9.9 Podprogram MŠ Kačačnice 70257 71662 73095 

10. Šport     58000 29000 29000 

  

10.1 Podprogram Telocvične, športové areály 0 0 0 

10.2 Podprogram Dotácie športovým oddielom 56000 26000 26000 

10.3 Podprogram Detské ihriská 2000 3000 3000 

11. Komunikácie   142700 70000 59800 

  

11.1 Podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií 62700 57000 57800 

11.2 Podprogram 
Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií 

45000 13000 2000 

11.3 Podprogram Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 35000 0 0 

12. Prostredie pre život 19500 25500 25300 

  

12.1 Podprogram Správa a údržba zelene 17500 23300 23100 

12.2 Podprogram Oddychové zóny 2000 2200 2200 

13. Sociálne služby a zdravotníctvo 165135 126548 126998 

  

13.1 Podprogram Opatrovateľská služba a verejné stravovanie 91203 96350 96500 

13.2 Podprogram Starostlivosť o seniorov 4100 4200 4200 

13.3 Podprogram Klub dôchodcov 1466 1468 1468 



13.4 Podprogram Sociálny podnik a iní pracovníci cez UPSVaR 43676 0 0 

13.5 Podprogram Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 11150 10990 10990 

13.6 Podprogram Starostlivosť o deti a dospelých 440 440 440 

13.7 Podprogram Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť 13100 13100 13400 

14. Administratíva   424648 436831 447655 

  

14.1 Podprogram Správa mesta 415648 427831 438655 

14.2 Podprogram Bankové a nebankové poplatky a úroky 9000 9000 9000 

15. 
Bývanie 

    45000 33000 28000 

  15.1 Podprogram Štandardná bytová výstavba 45000 33000 28000 

16. Občianska vybavenosť 100600 0 0 

  16.1 Podprogram Vybavenie pre občanov 100600 0 0 

      Spolu 3533372 2496162 2513520 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 8 1 0 0 

 

2012/1-2  

1 Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku kontroly implementácie 

programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí mesta Svätý Jur 

 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 9 0 0 0 

 

2) Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu a hlavnému kontrolórovi 

dodržiavať prijaté opatrenia po kontrole NKU z 29.11.2011 

Opatrenie: Mesto Svätý Jur malo vypracované hodnotenie plnenia programov mesta, čo 

vyplýva aj z kontroly NKU, nakoľko v jednotlivých bodoch prešlo toto hodnotenie 

kontrolou, no z uznesenia Mestského zastupiteľstva nebolo zjavne dokázateľné, že bolo 

prerokované a bolo súčasťou záverečného účtu.  

Pri predkladaní záverečného účtu za rok 2011 a trvale bude návrh uznesenia na schválenie 

mestskému zastupiteľstvu naformulovaný tak, aby bolo zjavne dokázateľné, že predmetom 

rokovania je aj hodnotenie plnenia programov mesta. Zároveň hodnotenie plnenia 

programov mesta bude súčasťou záverečného účtu za rok 2011 a trvale. 

Termín nápravy:  termín prerokovania záverečného účtu za rok 2011 a trvale 

 

Opatrenie:  Hlavný kontrolór bude postupovať v súlade so zákonom o  finančnej kontrole a 

vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a výstupy z kontroly ním vypracované budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú stanovené 

daným zákonom. 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

 



2012/1-3 MsZ schvaľuje:  

Všeobecné záväzné nariadenie  mesta Svätý Jur č. 1 / 2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

15/2008 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

Termín platnosti uznesenia do: 04/2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 9 0 1 0 

2012/1-4 MsZ schvaľuje: 

prenájom časti pozemku parc.č. 485 o výmere 40,05 m² za účelom umiestnenia dočasného 

novinového stánku s rýchlym občerstvením a jeho prevádzkovania, nájomné 15,00 €/m2/rok,  

na  dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou dobou, platby štvrťročne so splatnosťou do 10. 

dňa na začiatku štvrťroka vopred, pre KEB BAG Juraj Mészáros,  Bratislava,  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Termín platnosti uznesenia do: 04/2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 9 1 0 0 

2012/1-5 MsZ schvaľuje: 

predĺženie doby nájmu Zmluvy o nájme pozemku, na pozemky parc.č. 4509/3 o výmere 88 

m² za účelom užívania pozemku zastavaného stavbou a parc.č. 4509/4 o výmere 695 m2  za 

účelom prístupu cez pozemok k nehnuteľnosti – stavbe vo vlastníctve žiadateľky, nájomné 

0,10 €/m2/rok,  na  dobu určitú 5 rokov, pre p. Moniku Hupkovú, Svätý Jur,  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Termín platnosti uznesenia do: 04/2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

2012/1-6 MsZ schvaľuje: 

Zámer predĺženia doby nájmu nebytových priestorov na Ul. Prostredná 29, Svätý Jur pre 

firmu Prostredná s.r.o. v dĺžke 1 roka  v zmysle zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za podmienok:  

• pokuta bude uhradená v upravenej výške do 28.2.2012 

• Rekonštrukcia elektrického  vedenia so samostatnou prípojkou v priestoroch Pizzerie  

do 07/2012 na náklady nájomcu 

• Výška nájmu objektu Pizzerie  sa upraví na 30 € / m2/ rok s platnosťou od 29.2.2012 

• Výška nájmu skladových priestorov sa zvýši o 20 % od 29.2.2012 

• Výška nájmu exteriérového sedenia sa zvýši o 20 % od 29.2.2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 8 0 1 1 

 

2012/1-7 MsZ schvaľuje: 

odpustenie časti zmluvnej pokuty vo výške 5561,78 €.  (t.j. z 6067,38 na 505,6 €) t.j. 0,5 % 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania.   

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 7 1 1 1 



2012/1-8 MsZ schvaľuje: 

MsZ schvaľuje zámer  prenájmu domu smútku a pozemku v zmysle zákona č. 507/2010 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejniť prenájom Domu smútku,  vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. 

Termín platnosti uznesenia do: 04/2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 9 0 0 0 

 

2012/1-9 MsZ schvaľuje: 

prenájom bytu č. 4, Prostredná 26, súp.č. 154,  Svätý Jur, vrátane podielu na pozemkoch 

parc.č. 333/1, parc.č.  333/2, parc.č. 333/3 a parc.č. 333/4,  k.ú. Svätý Jur, nájom: 100,00 

€/mesiac + energie + všetky náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti, doba nájmu, určitá - 

na 5 rokov, po ukončení nájmu bez nároku na náhradný byt,  pre: Róbert Jurčík, trvalý pobyt 

Svätý Jur, v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov- priamy prenájom bytu. 

Termín platnosti uznesenia do: 04/2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

8 7 0 1 0 

2012/1-10 MsZ schvaľuje: 

zámer prenájmu nebytového priestoru na Ul.Prostredná 33, Svätý Jur v zmysle zákona č. 

507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zverejniť prenájom nebytových priestorov, vyhlásiť obchodnú verejnú 

súťaž. 

Termín platnosti uznesenia do: 04/2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

2012/1-11MsZ schvaľuje: 

Odpredaj časti pozemku parc. 5084/1, ktoré vznikli odčlenením geometrickým plánom 

č.17/2011 zo dňa 21.12.2011  v k.ú. Svätý Jur a to novovytvorenej parc.č. 5084/11 o výmere 

116 m² – druh pozemku  vinica Dušanovi Kaufmannovi s manželkou 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. – nakoľko pozemok je bezprostredne 

susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. Kúpna cena  sa stanovuje vo výške 50,00 

Eur/ m², plus  náklady spojené s prevodom vlastníctva. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.06.2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

2012/1-12 MsZ schvaľuje: 

Odpredaj časti pozemku parc. 45, ktorý vznikol odčlenením geometrickým plánom č.17/2010 

zo dňa 2.2.2011  v k.ú. Neštich a to novovytvorenej parc.č. 45/4 o výmere 22 m² – druh 

pozemku  zastavané plochy  Miroslavovi Jánošovi s manželkou 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. – nakoľko  mestu bol rodinou Jánošových 

v tejto cene odpredaný pozemok na výkup cesty.  

Kúpna cena  sa stanovuje vo výške 2,33 Eur/ m², plus  náklady spojené s prevodom 

vlastníctva. 



Termín platnosti uznesenia do: 30.6.2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

 

2012/1-13 MsZ ruší uznesenie 2011/7-4 z 15.12.2011. 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 8 0 1 0 

 

2012/1-14 MsZ schvaľuje: 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 507/2010 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

prenájom časti  pozemku parc.č.4792/1 pre vlastníkov objektu na  parc.č.4792/12 a parc.č. 

4792/56 v k.ú. Svätý Jur o výmere 1m² za účelom výstavby komína pri bytovom dome Pri 

štadióne 17 a 19, súp.č. 990 vo Svätom Jure, nájomné 6,00 €/m2/rok,  na  dobu určitú - 30 

rokov, pre správcu bytového domu SBDO Pezinok.  

Termín platnosti uznesenia do: 02/2012 

 

 

2012/1-15 MsZ schvaľuje: 

Zadanie Urbanistickej štúdie zámeru preložky II/502, mesto Svätý Jur z  novembra 2011 

a vyhodnotenie podnetov  získaných pri verejnom prerokovaní Zadania Urbanistickej štúdie 

zámeru preložky II/502, mesto Svätý Jur – návrh 11/2011,január 2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

 

 

2012/1-16 MsZ berie na vedomie „Vyhodnotenie plánu plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra mesta Svätý Jur za obdobie júl – december 2011“ 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

 

 

2012/1-17 MsZ schvaľuje: 

predĺženie trasy. Malokarpatsko šúrskej cyklomagistrály o ďalšie navrhované úseky  VG1, 

VJ3, VJ4, JP1, RJ5, RJ4, J1, J2 v k.ú. Svätý Jur a Neštich 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2014 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 9 0 0 0 

 

 

 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 



2012/1-18 MsZ schvaľuje: 

predĺženie platnosti uznesenia – 2011/6-10 zo dňa 22.11.2011 o odpredaji zastavaných 

pozemkov pod stavbou trafostanice s nasledovným znením : 

ako prípad podľa  § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z. z. – stavba trafostanice na parc. č. 653/17 vo 

vlastníctve kupujúcich  predaj pozemku v k. ú. Svätý Jur, parc 653/17 o výmere 6 m² a 653/18 

o výmere 5 m² – zastavaná  plocha, LV č. 1968, do výlučného vlastníctva ZSE Distribúcia 

a.s., za cenu stanovenú znaleckým posudkom  minimálne však 56,43 Eur/m2 + náklady 

spojené s odpredajom s podmienkami: 

1) V kúpnej zmluve bude dojednané v súlade s ustanovením § 602 Občianskeho zákonníka 

predkupné právo v prospech predávajúceho a to pre prípad predaja alebo iného scudzenia 

nehnuteľnosti kupujúcim. Kupujúci bude povinný z predkupného práva v prípade, že sa 

rozhodne akýmkoľvek spôsobom nehnuteľnosť scudziť a previesť vlastnícke právo k nej 

tretej osobe, prípadne objekt nehnuteľnosti prestane plniť účel, pre ktorý bol zriadený,  prijať 

záväzok predávajúcemu bez zbytočného odkladu ponúknuť nehnuteľnosť na kúpu v rámci 

predkupného práva za kúpnu cenu ktorou nehnuteľnosť nadobudol. 

2) Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná najneskôr do 30.6.2012 V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

3) Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.6.2012 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 9 0 0 0 

 

2012/1-19 MsZ schvaľuje  

Zámer vypísať prieskum trhu na spracovateľa žiadosti o NFP na realizáciu detského ihriska 

Pri Trati 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

MUDr. Andrej Kriššák.............................................................................................................. 

 

Ján Unger..................................... ............................................................................................. 

 
Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

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

 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 


