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Z á p i s n i c a  č. 5 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 21.05.2013 

 

 

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. Záverečný účet mesta 2012 

7. Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

8. Zmena rozpočtu mesta 

9. Nakladanie s majetkom mesta 

10. Rôzne  

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. 

Alexander Achberger, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,10 hod. a predložil 

program rokovania.  

 

Doplnenie bodov:  9/11 6:0:0 

    10/9 6:0:0 

 

P. Gahér sa informoval k čomu sú body? 

 

P. primátor odpovedal, že bod 10/9 je doplnenie p. Batku do finančnej komisie a bod 9/11 je 

k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod komunikáciou na Neštichu. 

 

Schválenie doplneného programu:  6:0:0 

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c. 

    Ján Unger 

 

Zapisovateľka:              Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia: Ing. Peter Dočolomanský, CSc. 

   Mgr. Andrea Hranická      

 

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

činnosti 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  



 

P. Gabura uznesenia prijaté mestským zastupiteľstvom dňa 19.3.2013 týkajúce zmien 

rozpočtu pre materské školy, školský klub detí a základnú umeleckú školu sú splnené, zmeny 

boli vykonané. Uznesenia týkajúce sa prenájmov 2013/4-3 súťaž je zverejnená na webe, 

2013/4-4 bol odoslaný na podpis dodatok k zmluve s 1.Svätojurskou, uznesenia 2013/4-5 a 4-

6 sú splnené. Uznesenia týkajúce sa zmien a doplnkov územného plánu lokalita Chlebnice, sú 

splnené, všetky dokumenty sú zverejnené, MsÚ zabezpečilo vypracovanie čistopisu 

a uloženie na Obvodnom úrade v Bratislave. Prieskum trhu na opravu strechy Bratislavská 1, 

zatiaľ zverejnený nebol, MsÚ pripravuje podklady. Ostatné uznesenia prijaté 19.3. 2013 sú 

v termíne plnenia. V zmysle uznesenia 2012/9-4 má MsÚ informovať o podmienkach 

verejného obstarávania 7 dní pred jeho  vyhlásením. To sa ale pri vyhlásení VO na asfaltérske 

práce a údržbu verejného osvetlenia nestalo, nakoľko poslanci boli informovaní až keď bolo 

verejné obstarávanie zverejnené vo vestníku.  
 

K bodu 5. – Interpelácie 

 

K bodu 6. – Záverečný účet mesta 2012 

 

Príloha 6/1 Záverečný účet mesta za rok 2012 

 

P. Fiamová v súlade so zákonom o účtovníctve a ako aj zákona o rozpočtových pravidlách 

a Zákonom o obecnom zriadení predkladáme na prerokovanie záverečný rozpočet za rok 

2012. Na web stránke boli postupne zverejňované všetky dokumenty o záverečnom účte 

mesta už od 01/2013 v závislosti od dátumu spracovania.  
Súčasťou Záverečného účtu mesta Svätý Jur k 31. 12. 2012 sú aj účtovné výkazy : Úč ROPO SFOV 1-

01, Úč ROPO SFOV 2-01, FIN 1-04, FIN 3-04, FIN4-01, FIN5-04, FIN 6-01, FIN7-04, Príloha – 

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke, Poznámky k záverečnému účtu – výročná správa 2012, 

hodnotiaca správa programového rozpočtu.  V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 /4/ „obec a VUC vytvárajú 

rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu podľa § 

10 /3/ písm. a) a b).“   

Pričom prebytok hospodárenia sa v zmysle zákona č. 583/2004 § 2 počíta len z bežných 

a kapitálových príjmov a výdavkov. 

Mesto Svätý Jur dosiahlo v roku 2012 prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu vo výške 276.402,-  

EUR a schodok  hospodárenia z kapitálového rozpočtu vo výške 110.480,14 EUR T.j. Mesto Svätý Jur 

za rok 2012 dosiahlo CELKOVO PREBYTOK vo výške 165.921,86 EUR.  

 

K bodu 7. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

 

Príloha 7/1 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa 

 

P. Gahér je potrebné, aby predkladateľ reagoval na stanoviská komisií, pretože komisie majú 

stanoviská aj s riešením. 

 

P. primátor informoval, že komisie sú poradným orgánom pre poslancov a ako predkladateľ 

nemá čo dodať. 

 

P. Fiamová dodala, že čo sa týka sadzieb každá komisia mala iné stanovisko, tak je na zvážení 

poslancov ku ktorému návrhu sa priklonia pri hlasovaní. Komisie sociálna a finančná sa 

zhodli na tom, aby zmena sadzby bola účinná od 1.1.2014. predkladateľ tomuto termínu môže 

vyhovieť. Všetky komisie sa zhodli, že nové ustanovenia majú byť účinné od 1.6.2013 



nakoľko menia kritéria poskytnutiu príspevku. Príspevok je dobrovoľný mesto nie je povinné 

ho poskytovať. Počet narodených detí stále stúpa. Návrh bol znížiť príspevok zo 100 € na 70 

€ a rodičia musia mať minimálne dva roky trvalý pobyt.  

 

P. Fraňo navrhol, aby sa nehlasovalo naraz o uznesení v takomto znení, pretože nesúhlasí so 

zmenou príspevku.  

 

P. Fiamová navrhla samostatne hlasovať o pripomienkach. 

 

P. Gahér si myslí, že toto nie je racionálny návrh, nemôžeme hlasovať o VZN bez niečoho, 

bez nejakej časti. Buď budeme najprv hlasovať o pripomienkach, ktoré si ujasníme a následne 

budeme hlasovať o VZN-ku ako celku. Nachádzajú sa tu tri problémy výška, účinnosť 

príspevku a podmienka mať dva roky trvalý pobyt.  

 

P. Unger pripomenul, že kultúrna komisia nesúhlasila s podmienkou dvoch rokov trvalého 

pobytu. 

 

P. Gahér požiadal o hlasovanie o jednotlivých pripomienkach. 

 

P. Hranická prečítala jednotlivé návrhy o pripomienkach.  

1. schvaľuje jednorazovú zmenu príspevku zo 100 € na 70 €. (hlasovanie 1:0:6) 

2. schvaľuje potrebu minimálne dva roky trvalého pobytu. (hlasovanie 7:0:1) 

 

P. Fiamová zapracovala schválené pripomienky do uznesenia. 

 

Príloha 7/2 VZN o príspevku za opatrovateľské služby 

 

Bez pripomienok. 

 

K bodu 8.- Zmena Rozpočtu mesta - knižnica 

 

Príloha 8/1 Zmena rozpočtu mesta – knižnica 

 

P. Fiamová informovala, že v zmysle požiadavky poslancov a najmä I. Svätojurskej a.s. 

požiadali o dotáciu na krytie a fungovanie Svätojurskej knižnice, ktorá je prevádzkovaná I. 

Svätojurskou a.s. Mesto schválilo pred dvoma mesiacmi dotáciu vo výške 6 550 €, ktorú 

získalo v rámci zníženia obhospodarovania. Momentálne je predložený návrh na 

dofinancovanie vo výške 6 800 €. Keďže rozpočet musí byť vyrovnaný bola navrhnutá zmena 

rozpočtu na príjmovej a aj výdavkovej časti zároveň. Navýšenie bolo na základe kontroly 

záverečného účtu mesta a skutočného plnenia rozpočtu k 30.4.2013,  jednalo by sa o účelovú 

dotáciu na prevádzku knižnice.   

 

P. Unger sa spýtal, čo sa týka navýšenia cintorínskych služieb, či sa cena premietne na 

zvýšení pre občanov? 

 

P. Fiamová odpovedala, že nie. Navrhnutou zmenou rozpočtu nenavrhujeme zvýšenie 

poplatku za cintorínske služby. Poplatok za hrobové miesta je upravovaný v samostatnom 

VZN-ku mesta Sv. Jur. Možno by sme sa mohli zaoberať aj touto výškou, nakoľko suma 

nebola upravovaná minimálne od roku 2008, ale to nie je predmetom tohto návrhu (tohto 



bodu). V cintorínskych službách sme prekročili príjmy, takže je možné navýšiť príjmovú časť 

rozpočtu. 

 

K bodu 9.- Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 9/1 Prijatie daru – Uriča 

 

P. Metkeová doplnila, že je to komunikácia, ktorá je už aj teraz využívaná ako komunikácia. 

 

Príloha 9/2 Prenájom pozemku – Dankanych 

 

P. Metkeková uviedla, že k uvedenému máme stanovisko z právnej kancelárie. Predmetná 

nehnuteľnosť, ktorú užíva p. Obradovičová je v súdnom konaní je návrh na vypratanie, časť 

nehnuteľnosti je možné dať do prenájmu s tým, že v nájomnej zmluve musí byť uvedené, že 

prebieha súdne konanie.  

 

Príloha 9/3 Zmena účelu nájmu Ochodnický 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/4 Prenájom pozemku 212/5 Šošovica, Burdejová 

 

P. Metkeová dodala, že sa jedná sa o nových nájomníkov bytu, ktorým táto časť prináležala. 

 

Príloha 9/5 Predĺženie nájmu kaderníctvo Prostredná 40 

 

P. Batka pripomenul, že aby bolo v tejto zmluve ukotvené navýšenie o infláciu. 

 

Príloha 9/6 Predkúpne právo na pozemok SOJA – CEREAL 

 

P. Gahér podotkol, že ideme schvaľovať uplatnenie, ale prevažuje názor, aby sa 

neschvaľovalo. Pýta sa, v ktorom prípade bude schválené neuplatnenie? 

 

P. Metkeová oboznámila, že bol návrh, že aj v prípade neodporúčacieho stanoviska budeme 

vždy navrhovať kladné stanovisko. Ak toto uplatnenie pred kúpneho práva nebude 

odsúhlasené budeme postupovať tak v tom prípade budeme vymáhať, uplatňovať od SOJI – 

CEREAL pokutu. 

 

P. Fiamová navrhuje o prvom návrhu nerokovať a druhé uznesenie preformulovať na kladné. 

 

Príloha 9/7 Prenájom pozemku – cyklotrasy 

 

P. Metkeová informovala, že pozemok do schválenia pozemkových úprav mala v prenájme 

miestna časť Vajnory za účelom vybudovania cyklotrás. Po schválení pozemkových úprav 

nájomné zmluvy stratili platnosť a keďže pozemok je súčasťou malokarpatsko-šúrskej 

cyklomagistrály bol návrh, aby nájomná zmluva bola v prospech pre združenie JURAVA. 

 

Príloha 9/8 Odkúpenie pozemkov - PUCHER   

 



P. Metkeová sa vyjadrila k termínu 30. 6. 2013  to je  termín stanovený v uznesení MsZ, kde 

odporučilo predaj pozemkov a uzatvorenie nájomných zmlúv. 

 

P. Gahér dodal, že to by bol precedens, pretože by sme fungovali ako banka. To znamená, že 

keď predávame by sme poskytli splátkový kalendár, čo nerobíme. Boli dva prípady, 

precedensy, ktoré  veľmi rýchlo skončili a zaplatili hneď, pretože to pre kupujúcich nebolo 

výhodné. Ak niekto požiadal o kúpu mal by požiadať banku alebo naďalej zostať v nájme. 

 

Príloha 9/9 Odkúpenie pozemku – Kročka 

 

P. Metkeová upozornila, že ukladacie uznesenie je pripravené len pre prípad odsúhlasenia 

schválenia predloženého schvaľovacieho uznesenia. 

 

P. primátor sa spýtal, či nie je iné technické riešenie? 

 

P. Unger podotkol, že sa nehlasovalo o návrhu finančnej komisie. 

 

P. Metkevová dodala, že to nie je taký istý prípad ako pri Kriššákovi. 

 

P. Fraňo sa spýtal ako im chceme pomôcť? 

 

P. primátor odpovedal, že sú potrebné stanoviská z komisií. 

 

P. Fraňo dodal, že boli predložené aj s riešením. 

 

P. Hranická uviedla, že finančná komisia odporúča schváliť výstavbu šachty na mestskom 

pozemku bez predaja – tak ako tomu bolo v prípade Dr. Kriššáka a p. Krnu 

 

P. Metkeová návrh je ten istý ale nedá sa to spojiť s tým čo pri zdravotnom stredisku, pretože 

predmetný pozemok môže byť v budúcnosti chodníkom, parkovacím miestom, podľa variant 

rekonštrukcii Bratislavskej ulici. Šachta aj pri predaji alebo prenájme tam bude je to na 

rozhodnutí poslancov. Žiadostí na Bratislavskej ulici bolo veľa, v zmysle noriem podľa 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti musia byť šachty pred domami. Doteraz sme sa bránili 

voči vodárom a oni to akceptovali. 

 

Príloha 9/10 Odvolanie sa voči výške nájmu – Gonosová 

 

P. Metkeová uviedla, že cena bola pre tieto účely schválená mestským zastupiteľstvom 

v novembri 2004. Pokiaľ sa príjme zastupiteľstvom iná cena, tak to správne oddelenie bude 

akceptovať a zmena sa dotkne všetkých záhrad. 

 

P. Gahér doplnil, že nová cena 0,07 €  je pre vinohrady a 0,4 € je pre záhrady, takže tí čo 

doteraz platili 0,4 € budú mať automaticky zníženú cenu nájmu. Prečo je toto brané ako 

prípad hodný osobitného zreteľa? 

 

P. Metkeová odpovedala, že záhradky sú používajú x rokov, na niektorých pozemkoch sú 

postavené legálne stavby, preto podľa osobitného zreteľa. Za nájom majitelia neplatili mestu 

poplatky, pretože pozemky neboli zaknihované a až po pozemkových úpravách pripadli 

mestu. 

 



Príloha 9/11 Doplnenie uznesenia XXV-2/6 z 3.10.2005 

 

P. Metkeová informovala, že je to katastrálne územie Neštich, vysporiadanie pozemku 

komunikácia Podhradie. V návrhu uznesenia sú doplnené presné čísla pozemkov na základe 

žiadosti katastra nesmú byť všeobecné. 

 

P. Gahér navrhol primátorovi, aby sa napísal ďakovný list všetkým občanom, ktorí nám 

pomohli vysporiadať pozemky na Neštichu. 

 

K bodu 10. - Rôzne 

 

Príloha 10/1 Plat primátora 

 

P. primátor informoval, že všetkých poslancov, že vymenoval nového zástupcu. Oslovení boli 

viacerí poslanci a asi ako piaty v poradí prijal túto funkciu p. Jurčovič. A zároveň predal 

vedenie MsZ p. Jurčovičovi. 

 

P. Jurčovič prevzal vedenie MsZ a predstavil bod rokovania. 

 

P. primátor uviedol, že v predchádzajúcom období mu bol znížený plat o 10%. Jediná 

komisia, ktorá sa vyjadrila bola finančná komisia. Nebazíruje, aby mu bol plat zvýšený, ale 

aby mu bol ponechaný. Hospodárenie mesta bolo plusové, v roku 2011 bolo mesto vyhlásené 

ako tretie najlepšie hospodáriace mesto, predpokladá, že aj v tomto roku budeme hodnotený 

pozitívne. Možno aj lepšie, pretože výsledky máme veľmi dobré. Naďalej prebiehajú 

rokovania a verejné obstarávania. Celé Slovensko a jeho hospodárenie je zastavené alebo 

krízovom stave. Dostali sme sa do stavu kedy je potrebné šetrenie a preto bolo zastavených 

veľa projektov. Jednou z pozitívnych veci, ktoré je potrebné spomenúť, že sme sa dostali do 

plánu investičných akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Predtým prebiehala snaha 

o realizáciu čerpacej stanice s filtračným potrubím, investícia je v hodnote 3,3 mil. Vytvorený 

je projekt na Žabky, kde sa prepadá cesta, ktorú vodárenská spoločnosť bude opravovať.  

 

P. Fraňo uviedol, že finančná komisia sa venovala platu primátora. Bol predložený návrh na 

zníženie platu zo 40% na 30% tento návrh však neprešiel. Ďalší návrh bol za ponechanie platu 

primátora tak ako doteraz.  

 

P. Batka si návrh preštudoval a sú tam uvedené určité kritéria, ktoré boli smerodajné 

percentuálne zhodnotenie navýšenia platu primátora. Nie všetky kritéria hovoria o plnení, 

uvádzajú sa aj objektívne príčiny. V pohľade, čo sa urobilo v minulom roku je, že nič 

zvláštne. Niekto môže povedať, že na účte máme výrazne plus, ale to len preto, že sa nič 

zvláštne neudialo. Opravy chodníkov a nový asflalt v účku z kapitálových výdavkov boli 

najvyššie. Samotná správa o hospodárení uvádza, že zvýšenie výnosov v bežnej časti rozpočtu 

bolo zabezpečené kvalitnou prácou pracovníčok ekonomického oddelenia a to najmä z časti 

vymáhania pohľadávok. Takže práca hovorí o práci pracovníčok mestského úradu a nie p. 

primátora. Ak lepšie pracujú pracovníčky ekonomického oddelenia navrhuje udeliť odmenu 

im a to tým spôsobom, že prostriedky budú získané upravením platu p. primátora na 2,3 

násobok základného platu bez navýšenia a to v sume 1 880 €, toto je môj návrh na uznesenie. 

 

P. primátor reagoval, že p. Batka je dotknutý odvolaním z postu zástupcu primátora a nevie 

ako funguje práca na mestskom úrade. Je mu ľúto ale svojou vinou ste boli odvolaný. Čo sa 

týka práce pracovníčok úradu, treba sa ich spýtať kto oslovoval najväčších dlžníkov. Treba 



občas prísť a informovať sa čo sa deje na úrade. Vysvetlenie p. Batku nepovažuje za korektné. 

Hospodárenie aj v okolitých obciach nebolo dobré. O mnohých veciach rozhodujú poslanci. 

 

P. Unger dodal, že p. Batka sa držal faktov, na margo čo sa predkladá z mestského úradu ako 

funguje by predložil dve veci. Prvá vec predložený návrh na prenájom pozemku za Svätým 

Jurom kde až keď sa zainteresoval, a až keď poslanci odsúhlasili verejnú obchodnú súťaž sa 

zvýšil nájom za rok na tento objekt z 3 € na m2 na 22,5 €. A druhá moja výtka pri havarijnom 

stave strechy materskej škôlky kde sa opravovala strecha. Prvá polka sa opravila za viac ako 

14 000 € pričom po opätovnom zainteresovaní sa druhá polka urobila za cenu pod 11 000 €.  

 

P. primátor si preverí ceny. Keď bola havária bolo potrebné rýchle riešenie. Prebieha 

niekoľko súdnych sporov. Na prácu potrebuje aj vyjadrenia poslancov, aby mohli byť konané 

ďalšie kroky. Mestský úrad nemôže určiť cenu, to určuje predsa Mestské zastupiteľstvo – 

poslanci.  Čo sa týka mestskej rady bude sfunkčnená.  

 

P. Unger oprava škôlky dopadla dobre. Ak by poslanci boli oboznamovaní na čom sa pracuje 

na mestskom úrade, tak by sme mohli lepšie pomáhať. 

 

P. Batka poznamenal, že ako uviedol p. primátor minulý rok sa riešili hlavne havárie. Ak sa aj 

niečo schváli vôľou poslancov napríklad rekonštrukcia parku na Dukelskej, stanoví sa projekt 

na 20 000 € a stane sa, že projekt sa vypracuje na 100 000€, čím dochádza k mareniu 

rozhodnutí poslancov. Nehovoriac o výzore celého mesta ako bolo vykosené pred hodami 

a ako vyzerá údržba zelene teraz. Tieto veci si všímajú ľudia. Tri roky neriešené podchody, 

ktoré teraz sú len dva nevyriešené. Sú tu p. primátor objektívne riešenie hoci vie, že je 

jednoduché posunúť to do súkromnej roviny. Návrh nevychádza zo súkromnej roviny. 

 

P. primátor odpovedal, že je ťažké niečo vysvetľovať ak máte osobný problém. Je to povrchné 

poznanie. Všade v Bratislave nie je ešte pokosené. Poďakoval ironicky poslancom, že 

pomohli pri Svätojurských hodoch.  

 

P. Jurčovič reagoval na margo kosenia. Zamestnanci pracujú čo sa týka úpravy zelene, 

pretože posledných jeden dva týždne dozadu sa činili na Mikovíniho ceste, kde bol chodník 

v dezolátnom stave, umiestňovali sa nové betónové kocky, všetko sa čistilo, kosilo. 

 

P. Filo doplnil, že tento bod je veľmi náročný, ale je dobré, že sa poslanci môžu vyjadriť. 

Vyjadrený názor býva často objektívny. Sledujeme dianie v meste, investičné a bežné 

programy zabezpečenia chodu mesta. Jeden z investičných zámerov je aj stavba novej haly 

pre školu. Veľmi často navštevuje a sleduje ako pracujú zamestnanci. Viaceré veci sa podarili 

ako napríklad udržanie zimnej údržby lebo ako vieme zima tento rok bola veľmi dlhá, cesty 

boli vo veľmi dobrom stave. Nevidí žiadne dôvody pre znižovanie platu primátora.  

 

P. primátor ešte poznamenal, že je dôležité, že mesto má zdravé financie, dokázali sme udržať 

zimnú údržbu na vysokej úrovni. Vyjadrenie p. Batku považuje ako osobný útok, osobne ho 

sklamal, že nevie ako pracuje mestský úrad. 

 

P. Batka dodal jednu faktickú poznámku, že aktivita, ktorá bola spomínaná pri stavbe 

telocvične toto nie je aktivita p. primátora ale p. riaditeľa základnej školy. Právo prerokovania 

platu je možné viackrát za rok. Odmena vo výške priemerného platu mnohých ľudí je značná 

suma a presvedčivé argumenty nezazneli pre zmenu názoru. Ak príde k efektívnejšiemu 

plneniu a aktivite nie je problém prerokovať opätovne plat.  



 

P. primátor požiadal o krátku správu p. riaditeľa základnej školy, nech povie čia je to 

iniciatíva. 

 

P. Gahér informoval, že nie sme v bode interpelácie občanov. Zatiaľ odzneli len invektívy 

o nejakej akcii v I. Svatojurskej a.s. na adresu p. Batku. Občania si vedia urobiť objektívny 

názor na primátora a zároveň žiada o ukončenie diskusie a následné hlasovanie. 

 

P. Hranická informovala, že školská hala je aj z iniciatívy p. primátora.  

 

P. Jurčovič prečítal predložené uznesenie o plate primátora, uznesenie nebolo schválené. 

Ďalší návrh p. Fraňa bol za ponechanie terajšie platu, uznesenie nebolo schválené. Tretí návrh 

p. Batku bol za základný plat bez navýšenia, uznesenie nebolo schválené.  

 

P. Fiamová informovala, že plat primátora nemusí byť schválený keďže v zmysle zákona má 

byť plat len prerokovaný. Primátor má schválený plat a keď sa neuznesú na zmene- teda pri  

neschválení zostáva primátorovi aktuálny plat. 

 

P. Gahér navrhol základný plat plus navýšenie o jedno euro. 

 

P. Jurčovič opätovne prečítal navrhnuté uznesenie, nebolo schválené. 

 

P. Gahér navrhol základný plat plus navýšenie o dve eurá. 

 

P. Jurčovič opäť prečítal navrhnuté uznesenie, nebolo schválené. 

 

P. Gahér navrhol prestávku. 

 

Prestávka: 19,10 – 19,20 

 

P. Unger navrhol plat primátor s navýšením o 10 %. 

 

P. Fraňo ako predseda finančnej komisie navrhol 30 % navýšenie, ale s tým, že neschválime 

na celý rok ale len na tri mesiace až pol roka a potom prehodnoťme opäť plat. 

 

P. Jurčovič z konštatoval, že na základe doterajšieho priebehu rokovaní bol bod dostatočne 

prerokovaný a navrhuje ukončiť bod. 

 

P. Gahér navrhuje pokračovať v rokovaniach, pretože sú predložené návrhy. A trvá na 

hlasovaní. 

 

P. Dočolomanský poznamenal, že predsedajúci môže ukončiť hlasovanie o bode ale je stále 

vôľa o rokovaní, takže bod by sa ukončiť nemal. 

 

P. primátor poprosil, aby poslanci udali kritéria hodnotenia funkcie primátora. Poprosil p. 

Gahéra, aby nešíril nepravdivé informácie. 

 

P. Gahér reagoval, že klamať sa nesmie a žiada ho aby sa vyvaroval ohovárania. 

 



P. Batka reagoval, že mnoho z aktivít p. primátora je založených na defamovaní p. Gahéra. Sú 

legitímne predložené dva návrhy nedať o nich hlasovať je precedens a fraška zvlášť keď nový 

predseda jej z tej istej politickej strany a vzniká podozrenie hájenia osobných i politických 

záujmov. Osobne dúfa, že to tak nie je.  

 

P. Fraňo poprosil o spísanie podmienok hodnotenia lebo on sám vie najlepšie, čo treba 

hodnotiť.  

 

P. Hranická navrhla navýšenie platu o 37 %. 

 

P. Dočolomanský súhlasí s návrhom p. Fraňa.  

 

P. primátor požiadal o prestávku. 

 

Prestávka: 19,30 – 19,50 

 

P. Jurčovič predniesol prvý návrh p. Ungera zvýšenie o 10 %, uznesenie bolo neschválené. 

Druhý návrh p. Fraňa zvýšenie o 30 %, uznesenie bolo schválené. 

 

Príloha 10/2 Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2013 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 10/3 Zrušenie uznesenia č. 2013/1-29 splátkový kalendár 

 

Bez pripomienok.  

 

Príloha 10/4 Žiadosť o zriadenie exteriérového sedenia pri fontáne 

 

P. Filo sa spýtal, že kto žiada o takéto sedenie? Aká firma? 

 

P. primátor odpovedal, že žiadateľom je firma Prostredná s.r.o. 

 

P. Metkeová doplnila, že poslanci rozhodujú všeobecne o prenajímaní tohto priestoru. Nie len 

pre žiadateľa Prostredná s.r.o. 

 

P. Gahér si myslí, že exteriérové sedenia sú bežné vo svete a mali by sme s tým začať, pretože 

by sme mohli vytlačiť niektoré živly z námestia, ktoré by tam nemuselo byť. 

 

P. Dočolomanský žiada o lepšie zváženie návrhu a schvaľovať jednotlivé žiadosti samostatne. 

 

P. Metkeová je potrebný súhlas od poslancov, či aj v slze na námestí bude odsúhlasený záber 

verejného priestranstva. Avšak samotný záber už nebudú odsúhlasovať poslanci ale podľa 

VZNka správne oddelenie.  

 

P. Unger sa spýtal, že či v podmienkach v rámci kladného vyjadrenia bude potrebné mať 

vyplatené podlžnosti voči mestu? Tak isto uvedená podmienka zabezpečenie čistoty.  

 

P. primátor doplnil, že podmienka čistoty bude zapracovaná. V Bratislave sú VZNka mohli by 

sme si z nich zobrať príklad. 



 

P. Pavelek sa utvrdil, že to teda nie je pre túto konkrétnu firmu a vzápätí sa spýtal, či aj iná 

firma si môže na tomto mieste urobiť vonkajšie sedenie?  

 

P. Metkeová doplnila, že do rokovania bod išiel vďaka podnetu firmy Prostredná s.r.o., preto 

je potrebné vedieť, či bude možné v tejto časti poskytovať vonkajšie sedenie. Samozrejme aj 

iná firma bude môcť požiadať a mať vonkajšie sedenie.  

 

P. Fraňo sa spýtal p. Metkeovej, ako hovoríte nie je to pre firmu Prostredná s.r.o., ale 

v materiáloch je príloha s návrhom sedenia pre Prostredná s.r.o., preto si myslím, že návrh nie 

je všeobecný, vôbec nemal byť predložený. V návrhu je presne definované riešenie sedenia. 

 

P. Metkeová uviedla, že uznesenie je všeobecné firma Prostredná s.r.o. je ako príklad pre 

možné sedenie. 

 

P. Pavelek poznamenal, že návrh schválime a vieme si potom predstaviť, že by niekto iný 

napríklad s prívesom predával občerstvenie? Na celej Prostrednej ulici nebude ďalšie sedenie? 

  

P. Metkeová dodala, že sa jedná o sedenie v slze, ktoré ešte nebolo odporučené ako 

exteriérové sedenie. Pokiaľ prídu žiadosti prenájom môže byť poskytnutý. 

 

P. primátor na základe vývoja rozpravy stiahol bod z rokovania.  

 

Príloha 10/5 Žiadosť o zmenu otváracích hodín EKOSY 

 

P. Metkeová doplnila, že ak sa pristúpi k zmene podmienky bude platiť pre všetky prevádzky 

v meste a zmení sa VZN. 

 

P. Fraňo povedal, že problém nie je zmeniť VZN, ale momentálne sú dve sťažnosti na 

otváraciu dobu. Pokiaľ nebudú vyriešené sťažnosti navrhuje neschvaľovať zmenu.   

 

P. Dočolomanský tiež nesúhlasí s predlžením do 2,00 hod. rána. 

 

P. Unger uviedol, že akcie sa tam konajú a porušujú vedome poriadok. Preto je potrebné 

stanoviť podmienky. 

 

P. primátor informoval, že pri porušovaní je potrebné zavolať políciu. 

 

Príloha 10/6 Zjednosmernenie ulíc stred mesta 

 

P. Filo si myslí, že návrh stavebnej komisie dáva zmysel. Predložený návrh však treba doplniť 

a vyriešiť parkovanie. Na Pezinskej ulici je problém, že nie je vyriešený chodník pre chodcov. 

Navrhuje pridať do uznesenia, že MsÚ má spracovať a predložiť nový návrh zabezpečenia 

najprv chodníkov pre chodcov a parkovanie na Felcánovej a tak ďalej. Je to náročná úloha, 

ale je potrebné ju skúsiť vyriešiť. 

 

P. Unger doplnil, že ho prekvapuje keď sa dlho riešilo ako zjednosmerniť túto časť mesta a od 

okresného riaditeľstva neprichádzal žiaden konkrétny návrh a máme si to vymyslieť sami. Po 

našom návrhu tu máme hneď dve neprekonateľné veci  

 



P. primátor podotkol, že pôvodný návrh išiel od poslancov. 

 

P. Fiamová upresnila, že z okresného riaditeľstva PZ prišiel iný návrh, ktorý bol zmenený 

poslancami mestského zastupiteľstva. Teda nebol schválený totožný návrh. 

 

P. Dočolomanský súhlasí z tvrdeniami p. Filu, že je potreba riešenia chodníkov. Reagoval na 

p. Ungera, že návrh naozaj vyšiel od odborníkov, aby otočili dopravu. Problémové úseky sa 

podrobnejšie riešili na komisii ako križovatka Sasnikova – Felcánová, Hergottova pri 

zdravotnom stredisku je príliš úzka. Navrhuje, aby sa problém riešil komplexne. Nápady sú 

a boli len ich treba oprášiť.  

 

P. Fraňo informoval, že zjednosmernenie sme schvaľovali minulý rok a zaujímavé je, že 

odpoveď z Pezinka sme dostali až po roku. Sa spýtal, kde nastala chyba, prečo riešenie trvá 

tak dlho? 

 

P. primátor navrhol dať úlohu hlavnému kontrolórovi, aby preveril kde nastala chyba. 

 

P. Gabura informoval, že v koncoročnom plnení uznesení bolo ako neschválené. 

 

P. Fiamová navrhuje najprv pripraviť zmenu rozpočtu a potom pokračovať. 

 

P. Batka skonštatoval, že v januári sa o probléme začalo rokovať, v júni prebehlo schválenie 

po roku sa opäť materiál dostáva na stôl keďže list išiel v roku 2013. Je to typický príklad ako 

tu veci fungujú a teraz máme zrušiť uznesenie, aby bolo všetko v poriadku. 

 

P. primátor poprosil o stretnutie s p. Batkom, aby si vysvetlili predložený návrh. Lebo situácia 

ako bola riešená bola nezmyselná. 

 

P. Gahér cieľom pôvodného riešenia je zjednosmernenie ulíc a vyriešenie parkovania a tým 

zvýšenie bezpečnosti. Komisia navrhla upustiť od uznesenia, ale stále je potrebné predložiť 

návrh na riešenie parkovania. Štúdie boli nakreslené a navrhuje, aby sa na Bratislavskej ulici 

vytvorili legálne státia. Oprášme staré návrhy a určite niektorý vyberieme. 

 

P. Fraňo je choré, že nám policajti zastavili prechod pre záhradkárkou a oni sa nevedia dostať 

do záhrad. 

 

P. primátor bolo vyvolaných viacero rokovaní s firmou JV Intersad. Požiadal o vyčíslenie 

všetkých pozemkov p. Metkeovú. Poprosil, aby sa stavebná komisia venoval k vyriešeniu 

tejto situácie. JV Intersad navrhlo riešenie ale všetko musí prejsť cez legislatívu, komisie. 

 

P. Metkeová doplnila, že naposledy bola prerokovaná posledná variant, že križovatka je 

dlhodobá záležitosť. Bol by vytvorený pruh smer odpočívka Sv. Jur, je to najlacnejšia 

varianta, čaká sa na krok z Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

P. Filo sa vrátil k zjednosmerneniu ulíc pri realizovaní sa zrýchli doprava. A požiadal 

zapracovanie návrhu chodníkov do projektu. 

 

Príloha 10/7 Zaradenie MŠ Vetlínska do siete škôl a školských zariadení  

 



P. Fiamová informovala, že v zmysle novely zákona č. 325/2012, ktorou sa upravuje zákon č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve dochádza k zmene evidencie 

elokovaných pracovísk v regionálnom školstve. Elokované pracovisko nie je právnickou 

osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou 

osobou. Keďže doteraz zriadené elokované pracoviská neboli v sieti škôl vedené, bol novelou 

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve upravený 

administratívno – technický postup pri realizácii vyššie uvedených ustanovení v praxi. Je 

potrebné elokavané pracovisko uviesť do sieti škôl, aby bola na škôlku poskytnutá dotácia. 

Zároveň v zmysle § 39c /4/ zaviedli povinnosť ak je elokované pracovisko zriadené podľa 

predpisu účinného do 31.12.2012 (u nás MŠ Veltlínska) ako súčasť školy alebo školského 

zariadenia ktoré nie je právnickou osobou, zriaďovateľ zabezpečí všetky úkony smerujúce 

k premene školy alebo školského zariadenia na právnickú osobu najneskôr do 1.1.2014 

a písomne oznámi ministerstvu identifikačné číslo školy alebo školského zariadenia najneskôr 

do 1.1.2014. Z uvedeného dôvodu musíme pracovať na zriadení MŠ Veltlínska ako 

samostatnej MŠ, v opačnom prípade nebude mesto Sv.Jur dostávať dotáciu na deti, ktoré sú 

umiestnené v danej škôlke, t.j. 63 detí. MŠ SR predmetnou novelou neumožnilo, aby 

materské školy, ktoré nemajú právnu subjektivitu mali elekované pracoviská. Takéto 

pracoviská v zmysle predmetnej novely od 31.1.2014 automaticky zaniknú, t.j. budú vyradené 

zo siete škôl a školských zariadení a mesto teda nebude na dané zariadenie dostávať dotáciu. 

Mestský úrad z dôvodu značných administratívnych úkonov spojených so zaraďovaním 

predkladá daný materiál v časovom predstihu, aby uvedenej situácií predišlo. 

 

P. Batka sa spýtal, či zvyšné škôlky majú právnu subjektivitu? Ak nie, kto ich riadi? 

 

P. Fiamová odpovedala, že škôlky nemajú právnu subjektivitu. Každá riaditeľka riadi 

príslušnú škôlku z pedagogickej stránky ale financie, rekonštrukcie, opravy a údržby riadi 

mesto.  

 

P. Batka sa spýtal, či sa dotkne zmena aj iných škôlok? Čo bráni, aby mali škôlky právnu 

subjektivitu? 

 

P. Fiamová odpovedala, že nie. Môžu vzniknúť rôzne varianty ale sú potrebné projekty, 

proces zaradenia do siete je však veľmi zdĺhavý a náročný. Okrem toho nie je pre mesto 

efektívne, aby malo 4 škôlky so samostatnou právnou subjektivitou. Bolo by to finančne 

omnoho drahšie. 

 

Príloha 10/8 Výstavba novej telocvične ZŠ 

 

P. primátor prečítal zápisnicu, ktorá bola predložená TaBaKom. Zápisnica je priložená ako 

príloha v materiáloch.  

 

Prebehlo hlasovanie o udelení slova pre p. Vajcíka riaditeľa základnej školy. Všetci poslanci 

súhlasili. 

 

P. Vajcík oboznámil poslancov, že návrh je už dlhší ako nápad, iniciatíva o vybudovaní novej 

telocvične išla od p. primátora, ktorý informoval o zámere Úradu vlády zverejniť informáciu 

o poskytovaní grantov na výstavbu nových telocviční. V návrhu je časový harmonogram, ktorý 

je potrebné splniť. Projektová dokumentácia, súťaže trvajú určitý čas a grant z ministerstva 

nebude na nás čakať kým všetko pripravíme. V spolupráci s primátorom boli pozvaní na 

pracovné stretnutie všetci poslanci. Z finančného hľadiska na vybudovanie novej telocvične sa 



jedná o výšku 330 – 350 tisíc Eur s DPH, odstránenie starej telocvične by bolo 20 tisíc Eur. 

Pri vysúťažení je reálne, že sumy sa ešte znížia. Je predložených viac variant financovania. 

Ako všetci vieme je problém s pozemkom chceme postupovať formou dohody  a  ponúknuť 

vybudovanie kurtu v zadnej časti pozemku s tým, že terajšia stavba využívaná združením 

ostane. Predpoklad  úpravy plochy je 10 000 Eur. (odhad spr.odd. až 20 000 Eur). Priniesol 

nákres návrhu, ktorý je tiež súčasťou prílohy materiálu. Šokovala ho jedna vec a to prečítaný 

list p. primátorom. Spýtal sa p. Gahéra odkiaľ zobrali sumu 110 000 Eur ako náhradu za 

ihrisko? Ako bude vysvetľovať deťom, že telocvičňa nebude lebo niekto chce vyplatenie veľkej 

sumy. Zdá sa, že niekto nechce pristúpiť na dohodu. 

 

P. Gahér spýtal sa, že čo vieme o poskytnutí grantu? Je napísané, že to musí byť práve tento 

pozemok, je to napísané v grantovej schéme? 

 

P. primátor informoval, že v pláne mesta na prvom mieste bol rozvoj školstva a hneď 

nazačiatku to bolo zmetené zo stola. 

 

P. Vajcík doplnil, že telocvičňa sa začala vybavovať už pred dvoma rokmi a podmienkou 

budovania telocvične bolo, že musí byť v areály školy. Iný pozemok nie je reálny. Prečo je tá 

suma 110 000 Eur? Žiada o odpoveď. 

 

P. Gahér odovzdal dve mapy návrhov, ktoré riešia vybudovanie telocvične lacnejšie, miesto 

vybudovania je v školskej záhrade. Tenisové kurty by boli zachované a aj stará telocvičňa.  

 

P. Vajcík doplnil argumenty. Neviem, či p. Gahér pozná zákony, ale každá škola musí spĺňať 

normy, ktoré spĺňajú určité metre štvorcové zelene na 1 žiaka. V dnešnej dobe toto nespĺňame 

a stavebné povolenie na telocvičňu v záhrade nedostaneme. K záhrade nie je žiadna 

prístupová cesta v prípade potreby sanitky kadiaľ sa tam dostane? Cez tenisový kurt? 

Postavíme družinu vo výške školy a následne na to telocvičňu v záhrade susedia to už teraz 

neakceptujú, ani od nich nedostaneme povolenie na vybudovanie. 

 

P. Gahér reagoval, že tieto argumenty nemajú žiadnu váhu. Dá sa vybudovať cesta len sa na 

to treba pozrieť. 

 

P. primátor návrhy boli predložené a treba všetko prekonzultovať. Škola potrebuje novú 

telocvičňu. Podklady sa dávajú do grantovej schémy.  

 

P. Filo poznamenal, že predložený návrh je veľmi dobrý. Bolo by vhodné využívať halu na 

kultúrne podujatia aj pre mesto a žiada to doplniť aj do uznesenia. 

 

P. primátor predložil ponuku p. Gahérovi ako predsedovi TaBaK-u, ak by dostali tenisový 

kurt v inej oblasti, bezodplatne. 

 

P. Gahér nemôže rozhodnúť o veci prijatia ponuky, pretože nie je sám v združení. Všetko 

treba dať na papier. Nájomná zmluva je ešte platná 9 rokov.  

 

P. Unger by rád zmenil uznesenie, že p. primátor nebude rokovať so združením, ale pracovná 

komisia.  

 

P. Gahér odpovedal, že za mesto môže rokovať len primátor. 

 



P. primátor reagoval, že sa zúčastní rokovania ako prísediaci ale rokovať budú poslanci. 

 

P. Pavelek navrhuje posunúť sa v téme a ako si predstavujete financovanie, pretože v návrhu 

sa stále angažuje mesto. Môže si to mesto dovoliť? Požiadal o reakciu p. Fiamovú na otázku. 

 

P. Vajcík reagoval na p. Paveleka po konzultácii v rade školy by si škola zobrala úver. Banky 

boli oslovené na úver, nie je problém ho poskytnúť. Na návrh p. prednostky použijeme model, 

ktorý bol využitý 2004 – 2008. Navrhnuté bolo splácanie15 000 Eur plus 1 000 Eur navyše 

ako úrok.  

 

P. Fiamová odpovedala, že pri realizácii projektu z rozpočtu mesta by bola nevyhnutná zmena 

hospodárenia mesta. Z bodu Záverečný účet mesta 2012 je zjavné, že máme výsledok 

hospodárenia plus 276.402€ teda, táto suma by sa mohla celá použiť na výstavbu + by bolo 

nevyhnutné použiť aj rezervný fond mesta.  Je na zvážení poslancov mestského zastupiteľstva 

ako sa bude postupovať. Je aj zo strany poslancov ako i občanov požiadavka rôznych 

investícií, poslanci musia rozhodnúť čo z uvedeného je prioritou.   

 

P. Dočolomanský navrhuje venovať sa len prvému bodu uznesenia a to rokovať so združením. 

 

P. Batka zareagoval na svoj predchádzajúci výrok pri schvaľovaní platu primátora a uznal, že 

p. primátor má zásluhu na realizovaní tohto projektu. Nie je potrebný súdnoznalecký posudok 

najprv, pred rokovaním? 

 

P. primátor informoval, že na znaleckom posudku sa pracuje. Vytvorenie haly v záhrade je 

nereálne z bezpečnostných a hygienických dôvodov. 

 

P. Gahér dodal, že kurt je veľmi kvalitne postavený. Takýto kurt tu nikto nepostaví. Ako 

vieme telocvičňa sa už raz zväčšovala. Nová hala má byť vykurovaná vzduchotechnikou to sa 

nebude dať zaplatiť, pamiatkari by nemali schváliť plechovú telocvičňu.  

 

P. Vajcík požiadal o vyslovenie stanoviska predsedu Gahéra za zduženie TaBaK. 

 

P. primátor navrhol zloženie komisie vo veci rokovania z TaBaKom v znení Unger, Jurčovič, 

Dočolomanský.    

 

Príloha 10/9 Voľba člena komisie 

 

Bez pripomienok. 

 

P. primátor požiadal o stanovenie pracovného termínu rokovania s TaBakom. 

 

P. Unger chce iniciovať zmenu projektu nadstavby MsÚ pretože strecha je veľmi zle riešená. 

 

P. Metkeová odpovedala, že pri zmene projektu musí nanovo prebehnúť súťaž. 

 

P. Dočolomanský uviedol, že návrh vyzerá ako keby bol podstrčený, treba prísť k lepšiemu 

riešeniu. 

 

P. Metkeová odpovedala, že projekt nie je podstrčený, bol zhotovený pred viac ako 15 rokmi. 

Teraz sa robila zmena projektu len v časti výťah. Nakoľko budova mestského úradu musí 



podľa nových noriem mať výťah. Momentálne je už zverejnená súťaž na UVO. Ak chcete 

zmeniť projekt, tak je potrebné, aby poslanci  zrušili schválené uznesenia. 

Oboznámila poslancov, že bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného  obstarávania na 

akciu Rekonštrukcia pamiatkového úradu budovy Mestského úradu a požiadala, z dôvodu 

dodržania predchádzajúcich uznesení, že je nutné, aby poslanci, ktorí majú záujem o súťažné 

podklady najneskôr do druhého dňa oznámili, že chcú tieto obdržať, nakoľko musíme 

pripraviť menovite vyhlásenie o mlčanlivosti a dôvernosti a až následne môžme tieto 

podklady poskytnúť.  

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní nemôžeme poskytovať súťažné podklady 

poslancom vopred na pripomienkovanie. Najprv musia podpísať mlčanlivosť na konkrétne 

verejné obstarávanie a až potom im môžu byť vydané súťažné podklady. Takže nie je možné 

plniť schválené uznesenie z decembra 2012. 

 

P. primátor ešte informoval, že rybník v PR Šúr prevezmú pravdepodobne rybári, čistenie 

ktoré bolo vykonané bude zaplatené od vodohospodárskej výstavby. Prebieha výmena 

pozemkov z Jozefkovom údolí. 

 

P. Fraňo sa spýtal ako prebieha vyplatenie dlhov PD Svätý Jur ? 

 

P. primátor odpovedal, že súd rozhodol, že poľnohospodárske družstvo musí vyplatiť dlžoby 

v hodnote 38 000 Eur teraz sa vyberá tá najlepšia cesta. 

 

Ukončenie rokovania: hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 21.05.2013 
 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1 

Schválenie programu rokovania  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 7 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD 
Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 

Doc. PhDr. František GAHÉR, 

CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER     

   Nehlasovali:  

RNDr. Peter JURČOVIČ       

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu:  2.1 

overovateľov -  Ján Unger, Július Filo 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD 
Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 

Doc. PhDr. František GAHÉR, 

CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ       

   Zdržali sa:  

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 

mandátová komisia (skrutátori) – Hranická, Dočolomanský 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD 
Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 

Doc. PhDr. František GAHÉR, 

CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER   

 

 

 



Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 21.05.2013 
 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 

Kontrola plnenia uznesení  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD 
Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 

Doc. 

PhDr. František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 6.1  Záverečný účet mesta za rok 2012 

Číslo uznesenia 2013/5-1 

MsZ berie na vedomie : 

✓ Záverečný účet mesta, hodnotiacu správu programového rozpočtu a rozbor hospodárenia za 

rok 2012.  

✓ Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 

2012.  

✓ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2012 

MsZ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta za rok 2012 bez výhrad 

MsZ schvaľuje podľa § 15 /4/ zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších tvorbu rezervného fondu 

vo výške 16.593,- € t.j. 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 t.j. zo sumy 165.921,86 

€  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD 
Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 

Doc. 

PhDr. František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 7.1  VZN o príspevku pri narodení dieťaťa - výška príspevku 70,- €   

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 6 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Mgr. Andrea HRANICKÁ       

   Proti:  



Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO,Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc.  Ján UNGER     

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.1  VZN o príspevku pri narodení dieťaťa - trvalý pobyt 2 roky  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD 
Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 

Doc.PhDr. František GAHÉR, 

CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER   

   Proti:  

 Marián FRAŇO       

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.1  VZN o príspevku pri narodení dieťaťa 

Číslo uznesenie 2013/5-2 

MsZ schvaľuje VZN č. 2/2013 o poskytnutí jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 7.2  VZN o príspevku za opatrovateľskú službu 

Číslo uznesenia 2013/5-3 

MsZ schvaľuje dodatok  VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Svätý Jur. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 8.1  Zmena rozpočtu mesta  knižnica 



Číslo uznesenia 2013/5-4 

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie: 

A)  zmenu bežného rozpočtu mesta na rok 2013 bežný príjem 

a)kód zdroja 41,ekonomická klasifikácia 223001,AE 08 Cintorínske služby zvýšenie o 4000,-€ 

b) kód zdroja 41,ekonomická klasifikácia 242 úroky z domácich vkladov zvýšenie o 1000,- € 

c) kód zdroja 41,ekonomická klasifikácia 312007 príjem z rozpočtu obce  zvýšenie o 1800,-€ 

B)  zmenu bežného  rozpočtu mesta na rok 2013: bežný výdavok, programový rozpočet 7.3, kód 

zdroja 41, funkčná klasifikácia 08.2.0.5, ekonomická klasifikácia 641012  dotácia pre I.Svätojurskú 

a.s. – transfer vo výške 6.800,- na úhradu nákladov knižnice 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 9.1  Prijatie daru  Uriča  

Číslo uznesenia 2013/5-5 

MsZ schvaľuje: Prijatie daru – časti pozemkov parc. č. 627/5 o výmere do 13 m² a parc. č. 629/1 

o výmere do 40 m² na ul. Hájniky v katastrálnom území Svätý Jur na základe ponuky Ing. Jaroslava 

Uriču za účelom  majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov – komunikácia  Hájniky. Predmet daru 

bude bližšie identifikovaný geometrickým plánom.  

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2013  

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 9.2  Prenájom pozemku  Dankanych 

Číslo uznesenia 2013/5-6 

MsZ schvaľuje: prenájom pozemku parc. č. 6339/48 o výmere 150 m² p. Hennadyimu Dankanychovi. 

Pozemok je zapísaný v registri „C“ Správy katastra v Pezinku na LV č. 1968 v k. ú. Svätý Jur, lokalita 

Panónsky Háj, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej 

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

Odôvodnenie: prístup k chate nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 6339/46  a na pozemok parc. č. 

6339/47 je zabezpečený v časti len úzkym chodníkom o šírke 130 cm. Prenechaním pozemku parc. č. 

6339/48 p. Dankanychovi do prenájmu bude zabezpečený bezproblémový prístup k jeho chate 

motorovým vozidlom tak ako je to v prípade iných nájomcov.   

Termín plnenia uznesenia do: 31.10.2013 

 



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD 
Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 

Doc. PhDr. František GAHÉR, 

CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER   

   Proti:  

 Marián FRAŇO       

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 9.2  Prenájom pozemku  Dankanych 

Číslo uznesenia 2013/5-7 

MsZ ukladá: MsÚ uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemok parc.č. 6339/48  s podmienkou, že všetky 

náklady spojené s prenechaním pozemku do prenájmu p. Dankanych uhradí z vlastných prostriedkov. 

Termín plnenia uznesenia do: 31.10.2013 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD 
Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 

Doc.PhDr.František GAHÉR, 

CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 9.3  Zmena účelu nájmu Ochodnický 

Číslo uznesenia 2013/5-8 

MsZ ruší uznesenie MsZ č. III-2/17 zo dňa 17. 04. 2007. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 9.3  Zmena účelu nájmu Ochodnický 

Číslo uznesenia 2013/5-9 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 4791 /1 vo výmere 75 m2 za účelom vybudovania 

uzatvoreného prístrešku (letná terasa)  s prepojením k prevádzke stojacej na parc. č. 4792/122, cena 

nájmu 4,97 €/m2/rok, doba nájmu neurčitá pre nájomcu: Milan Ochodnícky a manž. Ľubica. 



Termín platnosti uznesenia do: 09/2013 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO,Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 9.3  Zmena účelu nájmu Ochodnický 

Číslo uznesenia 2013/5-10 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 4791 /1 vo výmere 90 m2 za účelom zázemia pre 

prevádzku - zeleň, cena nájmu 0,33 €/m2/rok, doba nájmu neurčitá pre nájomcu: Milan Ochodnícky 

a manž. Ľubica. 

Termín platnosti uznesenia do: 09/2013 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 9.4  Prenájom pozemku 212/5 Šošovica, Burdejová 

Číslo uznesenia 2013/5-11 

MsZ  schvaľuje prenájom pozemku parc. č. 212/5, vo výmere 82 m2, druh pozemku: záhrada, k. ú. 

Svätý Jur, za účelom užívania pozemku ako súkromné užívanie prídomovej záhradky, nájomné 0,40 € 

/m2 /rok,  na  dobu neurčitú, 3 mesačná výpovedná lehota pre žiadateľov p. Ondrej Šosovica a Dušana 

Burdejová ako prípad hodný 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, nakoľko 

žiadatelia sú vlastníkmi bytu, ktorému predmetný pozemok prináleží. 

Termín platnosti uznesenia do:  30. 09. 2013 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 



 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 9.5  Predĺženie nájmu kaderníctvo Prostredná 40 

Číslo uznesenia 2013/5-12 

MsZ schvaľuje predĺženie doby nájmu o 10 rokov na nebytové priestory vo výmere 32 m², 

nachádzajúce sa v bytovom dome na Prostrednej ul. č. 40, Svätý Jur, nájomné 15,07 €/m²/rok pre 

nájomníčky Zuzana Kadecká, Lýdia Malešicová. 

Termín platnosti uznesenia do: 09/2013 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 9.6  Predkupné právo na pozemok SOJA  CEREAL 

Číslo uznesenia 2013/5-13 

MsZ ukladá MsÚ zabezpečiť zrušenie predkupného práva voči SOJA CEREAL s.r.o. dohodou 

zmluvných strán (v súlade s kúpnou zmluvou) za náhradu vo výške 94,00 € za každý m2 pozemku 

parcelné číslo 4530/61, t.j. o sumu vo výške 37.506,00 €.  

Termín platnosti uznesenia do:  30. 09. 2013 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 9.7  Prenájom pozemku - cyklotrasy 

Číslo uznesenia 2013/5-14 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku parc. č. 7602, vo výmere 1418 m2, druh pozemku: ostatné plochy, 

k. ú. Svätý Jur, za účelom vybudovania cyklotrasy, nájomné 1,00 €/rok, doba nájmu do 30. 06. 2030 

pre Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, Svätý Jur, IČO 42170168,  ako prípad hodný 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, nakoľko predmetný pozemok je súčasťou 

trasy Malokarpatsko - šúrskej cyklomagistrály.  

Termín platnosti uznesenia do 30.9.2013 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 9.8  Odkúpenie pozemkov  PUCHER 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje splátkový kalendár 30 Eur/mesiac na obdobie šiestich rokov na zabezpečenie kúpnej 

ceny 2122,74 € pre budúcich kupujúcich nehnuteľnosti – záhrady parc.č. 64/15, 64/17 

a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.č. 64/7 v k.ú. Svätý Jur pre Antona Puchera a Pavla 

Puchera bytom Bratislavská 53 vo Svätom Jure . 

Termín platnosti uznesenia do: 30.06.2013  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 1 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.       

   Proti:  

RNDr. Peter JURČOVIČ       

   Zdržali sa:  

Mgr. Ľubomír BATKA,PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Mgr.Andrea HRANICKÁ 

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 9.9  Odkúpenie pozemku  Kročka 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zámer nakladania s majetkom mesta a to odpredaj  časti pozemku parc.č. 434/18 

v k.ú. Svätý Jur vo  výmere 1,5  m²   pred nehnuteľnosťou  Bratislavská ul. č. 65 v súlade s situačným 

nákresom . 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 1 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
   Za:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 

   Proti:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD       

   Zdržali sa:  

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ   

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 9.10 Odvolanie sa voči výške nájmu  Gonosová 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje upraviť cenu nájmu z  0,40 €/ m² /rok  na 0,10 €/ m²/rok za prenájom  pozemkov   

záhrad v záhradkárskej osade Pri štadióne – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Svätý Jur:  

časť pozemku parc.č. 4795 vo výmere 27 m2 pre Jozefa Kocmana časť pozemku parc. č. 4801/2 : 



vo výmere 173 m2 pre: Edita Bócová 

                              5 m2            Jozef Kocman 

                              173 m2        Dušan Hornák 

                              20 m2          spoločná cesta užívateľov 

                              175 m2        Jana Grechi 

                              168 m2        Marián Pucher 

                              162 m2        Terézia Krebsová 

                              157 m2        Mária Hupková 

                              149 m2        Jozef Gonos 

                              146 m2        Peter Povoda 

                              137 m2        Eduard Achberger 

                              130 m2        Ing. Dávid Vizár 

                              126 m2        Lucia Bystrianska 

                              118 m2        Roman Baranyai 

                              34 m2          Alena Podhorská 

za účelom užívania pozemku pre súkromné účely ako záhradka, doba nájmu 10 rokov, v súlade s § 9a 

ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

Termín platnosti uznesenia do: 09/2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 2 

Proti: 2 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
   Za:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO     

   Proti:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD RNDr. Peter JURČOVIČ     

   Zdržali sa:  

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 9.11 Doplnenie uznesenia XXV-2/6 z 3.10.2005 

Číslo uznesenia 2013/5-15 

MsZ schvaľuje doplnenie uznesenia XXV-2/6 z 03.10.2005 o nasledujúci text : 

a) Odkúpenie pozemkov v k.ú. Neštich z dôvodu rekonštrukcie komunikácie Podhradie –  

    Hradištná od majiteľov pozemkov v súlade s výmerami uvedenými v geometrickom pláne  

    na odčlenenie pozemkov za kúpnu cenu 70 Sk/m2 t.j. časť pozemku  parc.č. 385 v k.ú.   

    Neštich identifikovaný GP č.321/2009 ako parc.č. 385/4 o výmere 2 m2  za kúpnu  cenu  

    2,32 Eur/m2 pozemku – vlastníčka pozemku Soňa Ungerová.   

b) Odkúpenie pozemkov v k.ú. Neštich z dôvodu rekonštrukcie komunikácie Podhradie –  

    Hradištná od majiteľov pozemkov v súlade s výmerami uvedenými v geometrickom pláne  

    na odčlenenie pozemkov za kúpnu cenu 70 Sk/m2 t.j. pozemok  parc.č. 356/8 v k.ú.   

    Neštich o výmere 33 m2 za kúpnu cenu 2,32 Eur/m2 pozemku - vlastník František  

    Tomaškovič a Mária Tomaškovičová .   

c) Odkúpenie pozemkov v k.ú. Neštich z dôvodu rekonštrukcie komunikácie Podhradie –  

    Hradištná od majiteľov pozemkov v súlade s výmerami uvedenými v geometrickom pláne  

    na odčlenenie pozemkov za kúpnu cenu 70 Sk/m2 t.j. pozemok  parc.č. 351/5 v k.ú.   

   Neštich o výmere 25 m2  za kúpnu  cenu  2,32 Eur/m2 pozemku  - vlastník Anna  

   Tóthová . 

d) Odkúpenie pozemkov v k.ú. Neštich z dôvodu rekonštrukcie komunikácie Podhradie –  

    Hradištná od majiteľov pozemkov v súlade s výmerami uvedenými v geometrickom pláne  

    na odčlenenie pozemkov za kúpnu cenu 70 Sk/m2 t.j. časť pozemku  parc.č.  350/4  v k.ú.   



    Neštich identifikovaný GP č. 4/2013 ako parc.č. 350/5 o výmere 3 m2 - vlastníci Ivana a Vojtech  

    Gáboríkovía časť pozemku parc.č. 351/2 v k.ú. Neštich identifikovaný GP č. 4/2013 ako parc.č.  

    351/6 o výmere 3 m2 za kúpnu cenu 2,32 Eur/m2 pozemku – vlastník Vojtech Gáborík. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2013 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ   

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 10.1 Plat primátora  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur od 1. nasledujúceho mesiaca vo výške 2,34 násobok + 

40 % navýšenie t.j. 2.638,- €. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 3 

Proti: 5 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ   

   Proti:  

Mgr. Ľubomír BATKA,PhD Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc.  Marián FRAŇO Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 10.1 Plat primátora 2.576,-  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur od 1. nasledujúceho mesiaca vo výške 2,34 násobok + 

36,75 % 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 3 

Proti: 3 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
   Za:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO RNDr. Peter JURČOVIČ   

   Proti:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.   

   Zdržali sa:  

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER     



 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 10.1 Plat primátora 1.884,- € -  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur od 1. nasledujúceho mesiaca vo výške 2,34 násobok 

t.j. 1.884,- €. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 3 

Proti: 2 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 6 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.   

   Proti:  

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ     

   Nehlasovali:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.       

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 10.1 Plat primátora 1.884,- € + 1,- € -  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur od 1. nasledujúceho mesiaca vo výške 2,34 násobok + 

1,- € navýšenie t.j. 1.885,- €. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 3 

Proti: 2 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.   

   Proti:  

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ     

   Zdržali sa:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.       

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 10.1 Plat primátora 1.884,- € + 2,- € -  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur od 1. nasledujúceho mesiaca vo výške 2,34 násobok + 

2,- € navýšenie t.j. 1.886,- €. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 3 

Proti: 2 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  



Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.   

   Proti:  

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ     

   Zdržali sa:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.       

 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 10.1 Plat primátora 2,34 násobok + 10 % -  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur od 1. nasledujúceho mesiaca vo výške 2,34 násobok + 

10 % navýšenie t.j. 2.073,- €. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 5 

   Za:  

Mgr.Ľubomír BATKA, 

PhD 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

Doc. PhDr. František GAHÉR, 

CSc. 
Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 31 

Číslo bodu: 10.1 Plat primátora 2,34 násobok + 30 %  

Číslo uznesenia 2013/5-16 

MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur od 1. nasledujúceho mesiaca vo výške 2,34 násobok + 

30 % navýšenie t.j. 2.450,- €. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

   Zdržali sa:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Ján UNGER     

 

Číslo hlasovania: 32 

Číslo bodu: 10.2 Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2013 -  

Číslo uznesenia 2013/5-17 

MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur na II. polrok 2013 

MsZ poveruje hlavného kontrolóra výkonom následnej finančnej kontroly na činnosti schválené 

v pláne. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 33 

Číslo bodu: 10.3 Zrušenie uznesenia č. 2013/1-29 splátkový kalendár  

Číslo uznesenia 2013/5-18 

MsZ ruší uznesenie č. 2013/1-29 zo dňa 29.1.2013, ktorým bol schválený splátkový kalendár na dlžné 

pohľadávky pre fy Prostredná s.r.o., Prostredná č. 4, Svätý Jur, na 10 mesiacov so splatnosťou vždy do 

15. dňa v mesiaci vo výške 1. 346,- €, z dôvodu neplatenia splátok.  

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 34 

Číslo bodu: 10.5 Žiadosť o zmenu otváracích hodín EKOSY MsZ berie na vedomie 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  

MsZ berie na vedomie žiadosť fy. EKOSY, s. r. o., Bratislava o povolenie otvoriť prevádzku – 

Svätojurská viecha v piatok a sobotu do 04.00 hod.. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 3 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  

 Ján UNGER       

   Proti:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ   

   Zdržali sa:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c. RNDr. Peter JURČOVIČ     

 

Číslo hlasovania: 35 

Číslo bodu: 10.5 Žiadosť o zmenu otváracích hodín EKOSY MsZ ukladá MsÚ 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  

MsZ ukladá MsÚ pripraviť zmeny VZN 1/2001 o pravidlách času predaja v obchode a času  

prevádzky služieb na území mesta Svätý Jur a následne po prehodnotení v orgánoch Mestského 

zastupiteľstva predložiť na rokovanie MsZ v 09/2013.  

Termín platnosti uznesenia do: 09/2013 

 



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 3 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za:  

Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. RNDr. Peter JURČOVIČ Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER 

   Proti:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc.  Marián FRAŇO   

   Zdržali sa:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ     

 

Číslo hlasovania: 36 

Číslo bodu: 10.6 Zjednosmernenie ulíc stred mesta  

Číslo uznesenia 2013/5-19 

MsZ schvaľuje zrušenie uznesenia 2012/5-20 z 26.6. 2012  

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 1 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO,Dr.h.c. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Mgr.Andrea HRANICKÁ 

RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER     

   Proti:  

 Marián FRAŇO       

   Zdržali sa:  

Ing. Juraj PAVELEK       

  

Číslo hlasovania: 37 

Číslo bodu: 10.6.  Zjednosmernenie ulíc stred mesta 

Číslo uznesenia 2013/5-20 

MsZ ukladá MsÚ spracovať a predložiť nový návrh zabezpečenia parkovania na uliciach Felcánova, 

Pezinská, Hergottova, Bratislavská 

Termín plnenia uznesenia do: 24. 9. 2013    Z: prednostka MsÚ  

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, 

PhD 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSc. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 

Doc. PhDr. František GAHÉR, 

CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER 

 



Číslo hlasovania: 38 

Číslo bodu: 10.7 Zaradenie MŠ Veltlínska do siete škôl a školských zariadení 

Číslo uznesenia 2013/5-21 

MsZ schvaľuje zaradenie Materskej školy Veltlínska 2 do siete škôl a školských zariadení 

ministerstva školstva. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 39 

Číslo bodu: 10.7 Zaradenie MŠ Veltlínska do siete škôl a školských zariadení 

Číslo uznesenia 2013/5-22 

MsZ schvaľuje zaradenie výdajnej školskej kuchyni pri Centrálnej školskej jedálni Kollárová 2, 

90021 Svätý Jur s miestom prevádzkovania Materská škola Veltlínska 2, 90021 Svätý Jur  

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr.Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 40 

Číslo bodu: 10.8 Výstavba novej telocvične ZŠ 

Číslo uznesenia 2013/5-23 

MsZ schvaľuje komisiu v zložení Dočolomanský, Unger, Jurčovič za účelom rokovať  s OZ 

TaBaK vo veci predloženia ponuky č. 2 ako riešenia z dôvodu výstavby novej telocvične ZŠ. 

T.: do 15.6.2013 

  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc.  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ 

RNDr. Peter JURČOVIČ Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER   



 

Číslo hlasovania: 41 

Číslo bodu: 10.9 Voľba člena komisie (doplnený materiál) 

Číslo uznesenia 2013/5-24 

MsZ volí Mgr. Ľubomír Batka PhD. ako  nového - ďalšieho člena komisie finančného riadenia mesta, 

projektov a programov  

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc.  Marián FRAŇO Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ 

RNDr. Peter JURČOVIČ Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER   

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.    ...................................................................................... 

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

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

 


