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Z á p i s n i c a  č. 6 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 25.06.2013 

 

 

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. Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

7. Územný plán mesta 

8. Nakladanie s majetkom mesta 

9. 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 zástupca primátor mesta 

RNDr. Peter Jurčovič, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,22 hod. a predložil 

program rokovania.  

 

P. Dočolomanský navrhol doplniť bod 9/5 informáciu zo stretnutia s OZ TaBaK. 

 

Hlasovanie o doplnenom bode: 6:0:0   

 

Schválenie doplneného programu:  7:0:0 

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

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

    Mgr. Michal Zeliska  7:0:0 

     

Zapisovateľka:               Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia: Ing. Peter Dočolomanský, CSc. 

   Mgr. Andrea Hranická  7:0:0    

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesenia  vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  

 

P. Gabura uznesenie prijaté mestským zastupiteľstvom dňa 21.5. 2013 týkajúce zmeny 

rozpočtu pre 1.Svätojurskú, je splnené zmena bola vykonaná, dotácia na mestskú knižnicu 

bola 1. Svätojurskej odoslaná. Prijaté VZN sú zverejnené a platné. Na prijatí daru od p. Uriča 

sa pracuje, pripravujú sa podklady. Uznesenia týkajúce sa prenájmov 2013/5-6 podklady sú 



pripravené na odoslanie, 2013/5-8, 5-9 už sa čaká iba na podpis primátora, 2013/5-11, 5-12 

zmluvy boli odoslaná na podpis, 2013/5-13 spoločnosti SOJA Cereal bol odoslaný list, MsÚ 

ešte nemá odpoveď. Zmluva so združením JURAVA je podpísaná. Spoločnosť Prostredná 

s.r.o. bola listom oboznámená o zrušení splátkového kalendára, právnikom boli odoslané 

doklady na začatie vymáhania nedoplatku. Dokumenty potrebné na zaradenie MŚ Veltlínska 

do siete škôl a školských zariadení sú pripravené a do 30.6 budú podané na ministerstve 

školstva. Komisia vytvorená za účelom rokovania s OZ TaBaK už zasadala a aj s občianskym 

združením rokovala, o výsledku nás bude informovať. Ostatné uznesenia sú v termíne 

plnenia.   

 

K bodu 5. – Interpelácie 

 

P. Korčeková sa prišla vyjadriť k odkúpeniu spoločného chodníka na Bratislavskej č. 53. 

Telefonicky bola kontaktovaná z MsÚ, že chodník, ktorý susedí s jej pozemkom sa bude 

predávať. Nevedela za koľko a kto ho kupuje a či treba podať žiadosť. Zistila, že ak neodkúpi 

časť chodníka k elektrickým hodinám bude mať prístup len cez Bratislavské záhumenice. 

Žiadosť o dokúpenie podala, chodník si odkúpi, ale žiada aby bol v zmysle platného 

geometrického plánu. Pretože prebiehali mimovoľné rekonštrukcie od obyvateľov dvora, 

žiadala o obhliadku pozemku. 

 

P. Metkeová predložila interpeláciu v mene poslanca p. Fraňa, ktorý ju prijal od občanov. 

Jedná sa o problém s odpadom v Kačačniciach – Pannónska č. 10, 12, 14, 16. Oznámili, že 

nepostačuje počet zberných nádob, vzniká znečistenie stojísk a následné rozšírenie zápachu 

a škodcov. Obyvatelia žiadajú o spoločnú pomoc pri riešení vzniknutého stavu. Referentka 

daného úseku prešetrila počet nádob vzhľadom na prihlásených občanov a zistila, že počet 

nádob dostatočne postačuje. Ako spoločenstvo si majú možnosť objednať cez mesto ďalší 

kontajner a budú zaň ako právnická osoba platiť a taktiež si môžu zaplatiť dočisťovanie. 

 

P. Jurčovič uviedol k prvej interpelácii, že neskôr bude bod v pláne rokovania. 

 

P. Fiamová doplnila, že na septembrovom rokovaní. 

 

P. Metkeová odpovedala, že na Bratislavskej č. 53 dochádza k odkupovaniu záhrad a aj 

menovaného chodníka. Každý vlastník má právo odkúpiť si časť pozemku, ale na vlastnú 

žiadosť, mesto nemôže nikoho nútiť. Geometrická plán bol vyhotovený. 

 

P. Korček sa spýtal, že aký bol vyhotovený geometrický plán? Keď oplotenie sa stavalo až po 

jeho vyhotovení. Žiada o nový geometrický plán, aby nevznikli nezrovnalosti. 

 

P. Metkeová doplnila, že geometrický plán bol daný na jeho základe bol vytvorený 

odčleňovací. Každý kupuje len tú časť. Plán je potvrdený a zapísaný na liste vlastníctva mesta 

Svätý Jur. Mesto nemá vedomosť, že by vznikli zmeny, nikto dodnes nepodal námietku. 

 

P. Gahér uviedol, že každou zmenou vzniká nový geometrický plán. P. Korček žiada 

o obhliadku pozemku a kontrolu súladu s geometrickým plánom a skutočnosťou. 

 

P. Metkeová doplnila, že do pôvodného plánu sa zakreslilo len zameranie kábla. 

 

 



P. Gahér uviedol ako občan, že na Bratislavských záhumeniciach je vyvezená špina, vieme 

komu patrí, informácia bola predložená asi pred mesiacom. Žiadna reakcia, odpoveď neprišla. 

„Dostanem odpoveď, výsledok šetrenia?“ 

 

P. Fiamová odpovedala, že podnet bol postúpený na referát životného prostredia a vo veci sa 

konalo, no bohužiaľ Vám neviem podať výsledok. Zistím výsledok riešenia a bude vám 

následne oznámený. 

 

K bodu 6. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

 

Príloha 6/1 VZN o príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 

P. Fiamová uviedla, že pri spracovávaní návrhu VZN-ka bola k dispozícií len vedomosť, že 

Okresná Prokuratúra SR v Pezinku podnet na preskúmanie VZN-ka zamietla. Sťažovateľ toto 

rozhodnutie namietal a následne Krajská prokuratúra sa nestotožnila s rozhodnutím Okresnej 

prokuratúry a doručila Okresnej prokuratúre list v ktorom nariaďuje, aby predmetné VZN č. 

8/2012 o školnom napadla. 17.6.2013 nám uvedené oznámil aj sťažovateľ emailom a následne 

ma aj Okresná prokurátorka JUDr. Barinková predvolala na prerokovanie námietky. 

Prokurátorku som oboznámila s tým, že máme 25.6.2013 prerokovávať nové VZN-ko 

o školnom, a že je zámerom predmetné VZN-ko zrušiť. Prokurátorka ma ústne oboznámila 

s hlavnými odôvodneniami Krajského prokurátora a odporúča nám, aby uvedené pripomienky 

boli do nového VZN-ka zapracované v rámci pripomienkovania návrh VZN-ka. V opačnom 

prípade bude nútená naše aj nové VZN-ko napadnúť protestom prokurátora. Ako hlavný 

argument krajského prokurátora bol, že považuje diferenciáciu v určení výšky príspevku vo 

vzťahu ku kritériu trvalého pobytu dieťaťa a zákonných zástupcov v ustanovení § 2 ods. 1 

písm b) a e) VZN za všeobecne presahujúcu rámec splnomocňovacieho ustanovenia § 28 ods. 

5 školského zákona a preto zároveň v rozpore s § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 

Viazanie školného na trvalý pobyt dieťaťa a zároveň zákonných zástupcov považuje za 

nepriamu diskrimináciu. Podľa neho nemáme, čo pri výške školného posudzovať trvalý pobyt 

rodičov. Nakoľko školné sa platí za dieťa. Ďalej uvedené napadol aj v odvolaní sa na 

antidiskriminačný zákon kde v § 2a ods. 3 je definícia nepriamej diskriminácie : „nepriama 

diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré 

znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobu, nepriama diskriminácia nie je ako takýto 

predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného 

záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu. Ďalej použil analógiu 

s Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý konštatuje odlišnosť v zaobchádzaní medzi 

osobami nachádzajúcimi sa v analogických alebo porovnateľných situáciách je diskriminačná, 

pokiaľ nemá žiadne objektívne a rozumné ospravedlnenie, t.j. pokiaľ nesleduje legitímny cieľ 

alebo pokiaľ nie sú použité prostriedky sledovanému cieľu primerané. Toto ustanovenie 

použil hlavne pri posudzovaní vysokého rozdielu školného dieťaťa s TP a bez TP. 

Ďalej dôvodil, že mesto nebralo do úvahy situáciu, keď dieťa a rodič u ktorého dieťa žije 

majú trvalý pobyt v meste, pričom druhý rodič /tiež zákonný zástupca/ trvalý pobyt v meste 

nemá a ani nemá žiaden dôvod ho mať, lebo v meste napr. nežije. A preto považuje rozdiel – 

znevýhodnenie o 55 € viac ako žiadnym spôsobom odôvodniteľné. Na záver len zopakoval: 

„ak mesto príjme do MŠ dieťa, ktorých zákonný zástupca / zástupcovia nemajú v obci trvalý 

pobyt, nemôže ich mesto znevýhodniť vyšším príspevkom .  

Na základe možnosti nahliadnutia do protestu krajského prokurátora som spracovala nový 

návrh VZN-ka, ktorý predkladám na schválenie. V tomto návrhu som už neviazala výšku 

školného k trvalému pobytu rodičov, ale výlučne len dieťaťa. Ďalej na základe ústneho 

odporúčania prokurátorky, som do návrhu vložila odstavec o osobitných prípadoch. 



V predloženom návrhu nepredkladám zvýšenie školného. Školné ostáva na pôvodnej úrovni  

20  €/ dieťa. Pre školský rok 2013/2014 nenavrhujem zvýšenie školného. 

Pre deti bez TP v meste navrhujem školné vo výške 50 € čo je ekonomicky dokázateľný 

príspevok mesta nad úroveň prijatej dotácie zo ŠR.  

Pri základnej umeleckej škole prišlo k zmene financovania zo strany štátu. Finančná podpora 

vznikne len na jeden individuálny odbor ale zároveň môže navštevovať aj kolektívny odbor. 

Pri navštevovaní druhého individuálneho odboru bude zvýšený poplatok o jedno euro.  

Pri financovaní školských klubov nastala zmena, že štát už nefinancuje počet krúžkov a v nich 

počet detí, ale financuje 1 dieťa bez ohľadu na to aký počet krúžkov navštevuje. Štát financuje 

len 1 krúžok na 1 dieťa. Nechceli sme navrhnúť šok vo financovaní. 

 

P. Gahér sa informoval, ktorý je ten šokový návrh? 

 

P. Fiamová vysvetlila, že 3 € za neobmedzený počet krúžkov teraz je návrh 2 €/ mesiac/ jeden 

krúžok. Ak by dieťa chodilo na viac krúžkov platili by za každý 2 €. 

 

P. Zeliska navrhol zmeniť v bode c) osobitné prípady „sa bude posudzovať“ na určitú osobu. 

 

P. Gahér sa spýtal, že riaditeľka bude posudzovať stav hmotnej núdze? 

 

P. Fiamová odpovedala, že nie. Rodič musí priniesť potvrdenie pri uplatnení nižšieho 

školného od UPSVaR alebo sociálnej poisťovni. Riaditeľka bude posudzovať len papier. 

 

P. Gahér dodal, že na čo bude overovať papier. 

 

P. Fiamová súhlasila s pripomienkou. Stav hmotnej núdze je rodič povinný riaditeľovi školy 

zdokladovať vždy k 1.9. a 1.1. daného školského roka. 

 

Príloha 6/2 VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadeniach 

 

P. Fiamová informovala, že je potrebné schváliť VZN, ktorým určí sa určí financovanie 

školských zariadení. Z častých zmien zákonov pripravila návrh VZN-ka tak, aby bolo 

univerzálne a aby nemuselo byť tak často menené, ako rýchlo sa menia zákony na základe 

ktorých má mesto povinnosť predmetné VZN-ko mať schválené. 

Mesto podľa návrhu VZN-ka bude poskytovať minimálne výšky dotácie na základe počtu 

žiakov a podľa podmienok určených v zákone č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov /bolo doručené v elektronickej 

podobe poslancom/ a v zmysle zákona č. 596/2003 ako i 597/2003 v znení neskorších 

predpisov. Zámerne nie sú vo VZN_ku použité žiadne konkrétne čísla, nakoľko koeficienty 

(podklady výpočtu) vláda SR mení veľmi často a už teraz vieme, že opätovne je pripravená 

novela predmetných zákonov. 

Účelom VZN-ka okrem iného je stanovenie prepočtu detí. Mesto to aj pri tvorbe návrhu 

rozpočtu tak vždy robí, že prepočítava počet detí nie len podľa kalendárneho roka, ale aj 

vzhľadom na školský rok. Nakoľko v každom školskom roku (ktorý nie je však zhodný 

s kalendárnym rokom) môže byť diametrálne odlišný počet detí v jednotlivých školských 

zariadeniach a odboroch. Vo VZN-ku určujeme aké doklady a dokedy má kto predložiť na to, 

aby mu bola poskytnutá dotácia. Zároveň určujeme lehotu dokedy najneskôr budú finančné 

prostriedky poukázané na účet oprávneného žiadateľa. VZN-ko bolo riadne zverejnené na 

úradnej tabuli ako i na web stránke mesta od 30.5.2013 a k dnešnému dňu bola vznesená len 



jedna pripomienka a to poslanca Ing. Juraja Paveleka: „aby bola príloha č. 1 predmetného 

návrhu VZN zrušená“. 

K predmetnej pripomienke: neodporúčam uvedenú prílohu neschváliť. Každé mesto, ktoré má 

schválené predmetné VZN_ko má takúto prílohu, kde je exaktne vymenované, kto môže byť 

príjemcom dotácie. V prípade, že by sa príloha predmetného VZN-ka zrušila, mesto by bolo 

napr. povinné poskytnúť dotáciu hlavnému mestu SR – Bratislava – viď priložený list. 

Z dôvodu, že takýchto žiadateľov môže byť neskôr viac, nakoľko vieme, že naše deti 

navštevujú aj rôzne krúžky v meste Pezinok, resp. v Bratislave – v mestskej časti Rača. a pod, 

odporúčam ponechať prílohu č. 1 VZN. 

 

P. Zeliska sa spýtal, prečo p. Pavelek chce zrušiť prílohu č. 1? 

 

P. Fiamová odpovedala, že dôvod neuviedol a malo by to byť otvorené. Osobne s rušením 

nesúhlasím. Od každého rodiča budeme požadovať čestné prehlásenie, že dieťa navštevuje len 

našu Základnú umeleckú školu alebo, že je hlavnou, aby boli poskytnuté príspevky. 

 

P. Gahér podotkol, že pri schválení prílohy sú potrebné gramatické úpravy. 

 

K bodu 7.- Územný plán mesta  

 

Príloha 7/1 Schválenie ZaD 2/2012 UPD mesta lokalita Jelenie, Korytá 

 

P. Metkeová uviedla, že bod bol viackrát schvaľovaný. Uznesenia odporúčame schváliť tak, 

ako je uvedené v návrhu. Postupy vo veci spracovania „Zmeny a doplnku č.2/2012 Územného 

plánu mesta Svätý Jur lokality Jelenie Korytá“ sú bližšie spracované v prílohách materiálu. 

Na obvodný úrad v Bratislave pracovisko odboru výstavby a bytovej politiky bola zaslaná 

žiadosť o preskúmanie návrhu Zmeny a doplnku č.2/2012 Územného plánu mesta Svätý Jur 

lokality Jelenie Korytá podľa § 25 (1) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. K preskúmaniu návrhu 

Zmeny a doplnku č.2/2012 Územného plánu mesta Svätý Jur lokality Jelenie Korytá podľa § 

25 (1) stavebného zákona.  

Obvodný úrad v Bratislave súhlasil s predložením návrhu na schválenie Mestským 

zastupiteľstvom. MsÚ po schválení navrhovaných uznesení zabezpečí  vypracovanie čistopisu  

Zmien a doplnkov UPN mesta Svätý Jur č.2/2012 a jeho uloženie na Obvodný úrad Bratislava 

a Mestskom úrade mesta Svätý Jur a zašle registračný list spolu s kópiou uznesenia o 

schválení zmien a doplnkov UPN mesta Svätý Jur  Ministerstvu výstavby a reg. rozvoja SR. 

V prípade otázok sú prítomný Ing. arch. Milan Zelina a odborne spôsobilá osoba Ing. Terézia 

Dávidová. 

 

P. Zelina poďakoval za dôveru za možnosť vypracovania projektu. Zmeny a doplnky by mali  

priniesť aktívnu ochranu kultúrnej pamiatky, ktorá je v mnohých častiach mesta, žiaľ 

degenerovaná. Opora sa hľadala v zákonoch, materiáloch mesta – metodiku ako postupovať.  

 

K bodu 8.- Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 8/1 Zmena účelu nájomnej zmluvy - Ochodnický 

 

P. Metkeová informovala, že manželia Ochodnícki podali žiadosť o vybudovanie prístrešku 

nad letnou terasou na časti pozemku parc.č. 4791/1. Stanoviská komisie finančného riadenia 

i sociálna komisia odporúčajú schváliť uznesenie. Vinohradnícka a stavebná komisia 



neodporúčajú schválenie. Stavebná komisia neodporúča zmenu účelu nájmu – vybudovanie 

prístrešku na vonkajšie sedenie. Jeden prístrešok už bol povolený a žiadateľ ho zrušil 

prebudovaním. Doriešiť zmenu nájmu podľa uznesenia MsZ z 05/2013.              

 

P. Gahér uviedol, že máme stanoviská komisií a je potrebné uviesť vysvetlenie 

a následne stanovisko. 

 

P. Jurčovič doplnil, že dve komisie odporúčajú schválenie a dve neodporúčajú a zároveň 

požiadal poslancov o ich stanovisko. 

 

P. Unger podotkol, že komisia pre vinohradníctvo sa prikláňa k názoru stavebnej komisie, 

pretože nemáme doriešené predchádzajúce vzťahy a púšťame sa do nových. 

 

P. Gabura informoval, že manželia Ochodnícky zmluvu už podpísali a čaká sa len na podpis 

primátora, pretože ten je dlhodobo PN.  

 

P. Fiamová skonštatovala, že zo strany Ochodníckych je doriešená zmena nájmu. Z našej 

strany bude podpísanie zmluvy doriešené tento týždeň. 

 

P. Gahér sa spýtal, či dodatok sa podpísal na 60 m2 alebo 90 m2? 

 

P. Metkeová odpovedala, že toto nie je nájomná zmluva na nový prístrešok. Doriešuje sa 

pôvodný vzťah. 

 

P. Fiamová zhrnula, že sa podpisuje dodatok na terajší stav, aký je na pozemku. Požiadavku, 

ktorú predniesli by sa riešila ďalším dodatkom ak bude schválená. 

 

P. Filo uviedol, že nevidí dôvod na neschválenie. 

 

P. Jurčovič prečítal uznesenie a následne prebehlo hlasovanie, keďže nebol dostatočný počet 

prítomných poslancov uznesenie nebolo schválené. 

 

Hlasovanie bolo neplatné, z dôvodu, že sa neprezentoval dostatočný počet poslancov 

 

P. Gahér navrhol prestávku. 

 

Prestávka: 18,20 hod. 

 

P. Hranická prečítala navrhované uznesenie: MsZ schvaľuje zmenu dodatku č. 2 v čl. 2 

v bode 2.2 písm. b) v znení: prenájom časti pozemku parc.č. 4791/1 vo výmere 60 m2 za 

účelom zriadenia vonkajšieho sedenia, cenou nájmu 4,97 €/m2/rok a 30 m2 za účelom zelene 

s cenou nájmu 0,33 €/m2/rok pre nájomcu Milan Ochodnícky a manž. Ľubica. 

 

Príloha 8/2 Žiadosť o prenájom pozemku – terasy, Prostredná 29, Hungry Brothers s.r.o 

 

P. Metkeová informovala, že nájomca požiadal o prenájom pozemku pred reštauráciou za 

účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia. Predchádzajúcemu majiteľovi bol nájom tiež 

schválený, problémy nevznikali. Mesto žiada o umiestnenie sedenia so slnečníkmi nie 

s mohutným sedením ako bolo predtým. Správne oddelenie odporúča schválenie, ale 



v priebehu plánovanej výstavby MsÚ navrhuje posunúť platnosť uznesenia, pretože terasa 

nebude môcť byť využívaná. 

 

P. Gahér navrhol schváliť prechodné ustanovenie do doby začatia realizácie MsÚ. Schválenie 

návrhu by bolo vhodné vždy len na sezónu. 

 

P. Unger navrhol zmeniť dobu nájmu 10.04.2028 na dobu, ktorá je určená v zmluve, aby sa 

nestalo, že sa zruší nájomná zmluva na pizzeriu a táto zmluva by ostala v platnosti. 

 

P. Metkeová dodala, že žiadateľovi bolo ponúknuté sezónne sedenie ako záber verejného 

priestranstva, ale trval na nájme.    

 

Príloha 8/3 Žiadosť o prenájom pozemku – umiestnenie preliezky, Prostredná 29, 

Hungry Brothers s.r.o. 

 

P. Metkeová informovala, že nájomca požiadal o umiestnenie detskej preliezky na trávnatej 

ploche. Správne oddelenie odporúčalo umiestnenie preliezky na spevnenej ploche pred 

vchodom do múzea.  

 

P. Unger sa spýtal, či situačný plán je aktuálny? 

 

P. Metkeová doplnila, že plán je pôvodný, o ktorý nájomca požiadal.  

 

P. Unger navrhuje zaoberať sa detskou preliezkou až po rekonštrukcii MsÚ. 

 

P. Zelíska sa spýtal na cenu nájmu 4,97 €/m2/rok, keďže sa jedná o preliezku a nie o zeleň, je 

to správne uvedené? 

 

P. Metkeová odpovedala, že navrhnutá cena je pôvodná, ak by sa jednalo o zeleň cena by bola 

0,33 €/m2/rok. 

 

Príloha 8/4 Žiadosť o výkon práva poľovníctva na pozemkoch mesta – PZ Podkarpatské 

pole 

 

P. Metkeová uviedla, že revír poľovníckeho združenia Podkarpatské pole bol uznaný 

rozhodnutím Lesného úradu v Pezinku 14.02.2003 číslo rozhodnutia LÚ 183/2003. 

Rozprestiera sa na katastrálnych územiach Limbach, Pezinok, Grinava a Svätý Jur. Jeho 

celková výmera predstavuje 2541 ha. Poľovnícke združenie Podkarpatské pole od svojho 

vzniku v roku 1981 vykonávalo poľovné právo na týchto katastrálnych územiach. Po celú 

dobu zverený revír zveľaďovalo, staralo sa o zver i o jej reguláciu v rámci schválených 

plánov lovu, budovalo poľovnícke zariadenia (krmelce, zásypy, soľníky). Tiež sa aktívne 

podieľalo na ochrane majetku a úrody poľnohospodárskych subjektov plašením škorcov 

a pravidelnými obchôdzkami. Poľovné združenie Podkarpatské pole v zastúpení predsedom 

PZ Mgr. Jozef Herda žiada mesto Svätý Jur o výkon práva poľovníctva na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta Svätý Jur v hraniciach poľovného revíru Podkarpatské pole vo výmere 

5,052 ha  v k. ú. Svätý Jur, ide o pozemky uvedené v prílohe. Podľa ustanovenia § 11, ods. 1 

zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

zákon): „O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri (ďalej len „užívanie poľovného 

revíru“) rozhoduje vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného 

poľovného revíru postupom podľa § 5“. V súlade s uvedeným ustanovením § 11, ods. 1 



a v súlade s § 5 zákona  je potrebné zvolať zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov do 

poľovného revíru Podkarpatské pole, za účelom schválenia uzatvorenia zmluvy o užívaní 

poľovného revíru Podkarpatské pole s Poľovníckym združením Podkarpatské pole. Cenu určí 

valné zhromaždenie vlastníkov pozemkov. Mesto Svätý Jur zámer výkonu práva poľovníctva 

v uznanom poľovnom revíri Podkarpatské pole 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 a podľa 

ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka zverejnilo na úradnej tabuli MsÚ Svätý Jur a na 

internetovej stránke mesta Svätý Jur dňa 07.06.2013. 

Poľovné združenie žiada schváliť uznesenia v duchu: 

-MsZ súhlasí so zvolaním zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov  

-MsZ schvaľuje prenájom pozemkov mesta Sv. Jur podľa prílohy v celkovej rozlohe 5,052 ha, 

poľovníckemu združeniu Podkarpatské pole za účelom výkonu práva poľovníctva v rokoch 

2013 – 2023. Minimálna cena za prenájom poľovných pozemkov mesta musí byť v súlade 

s cenou stanovenou Zákonom č. 274/2009 Z.z.  

-MsZ poveruje a splnomocňuje primátora mesta Sv. Jur alebo ním poverenú osobu 

zastupovaním mesta pri zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a pri procese 

uzatvorenia nájomných zmlúv. 

 

P. Gahér sa chce informovať o cene, pretože my budeme mať len nepatrný hlas. Pri iných 

združeniach sme my určovali cenu? Vieme odhadnúť cenu? Aby sa nestalo, že budeme 

vazalmi ostatných. Ak by sme nesúhlasili, tak by to nebolo.  

 

P. Fiamová dodala, že u nás schválenie prebehlo iným spôsobom. 

 

P. Gabura informoval, že podľa poľovného zákona stačí zduženiu vlastniť trojpätinovú 

väčšinu. Potom automaticky ako sa podpíše zmluva, kde bude cena určená jednotne pre 

každého. My máme 5,052 ha pôdy z 2 541 ha pravdepodobne nebudeme mať veľké slovo.     

 

P. Unger sa spýtal, či sme niekedy žiadali o peniaze. 

 

P. Fiamová odpovedala, že nie, pretože sme o existencii poľovného združenia nevedeli. 

 

Príloha 8/5 Prenájom pozemku p.č. 2815 – za účelom vybudovania skanzenu - SVS 

 

P. Metkeová uviedla, že pozemok sa nachádza na parc.č.2815 evidovaný v katastri 

nehnuteľnosti na LV č. 1968, o výmere 1898 m2 je charakterizovaný ako ostatné plochy, 

nachádza sa v lokalite Panciere, v k. ú. Svätý Jur. Na pozemku sa nachádza stavba, tzv. 

„Hájna búda“, ktorú vidieť zo širokého okolia, na LV sa však nenachádza. Pozemok je 

čiastočne skalnatý, porastený náletovými drevinami a kríkmi, ťažko využiteľný na iný účel. 

Žiadateľ Svätojurský vinohradnícky spolok požiadal o prenájom pozemku parc.č.2815 

o výmere 1898 m2 za účelom vybudovania vinohradníckeho skanzenu za symbolickú cenu na 

obdobie 99 rokov. Vybudovanie skanzenu je jedným z cieľov „Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Mesta Sv. Jur. V projekte Vinohradnícky skanzen /v prílohe/ je 

navrhnutá spolupráca s hlavnými partnermi: AINOVA Sv. Jur, Mesto Sv. Jur a Malokarpatská 

vínna cesta. V prípade otázok by Vám mohol odpovedať p. Bahna, ktorý je prítomný po 

udelení slova. 

 

P. Bahna dodal, že projekt je vypracovaný od roku 2011, bez vopred vybraného pozemku. 

Z nadácie Pontis bola poskytnutá finančná podpora. Po dvoch rokoch hľadania sme našli 

tento spomínaný pozemok, ktorý sa približuje kritériám v žiadosti a to: 



- pozemok vo vlastníctve mesta, 

- dlhodobý prenájom a mesto ako strategický partner s Ainovou, 

- pozemok dostupný pešo z centra mesta, 

- výhľad na mesto a jeho široké okolie,  

- prítomnosť historických vinohradníckych prvkov: rúny, stienky a pod. 

Pôvodný terén je členitý a pôvodný projekt nie je vhodný. Z miesta je panoramatický výhľad. 

 

P. Gahér uviedol, že súhlasí so stanoviskom komisie územného rozvoja, výstavby a ochrany 

kultúrnych pamiatok a odporúča, aby žiadosť, ktorá je podaná pod hlavičkou Svätojurského 

vinohradníckeho spolku, bola podpísaná štatutárom, doručiť kópiu originálu žiadosti 

o podporu financovania, popísať reálny stav prác na projekte vinohradnícky skanzen. 

Predbežne odporúča komisia partnerstvo mesta na tomto projekte. Po doplnení vyššie 

citovaných podkladov komisia odporúča stretnutie aj len k tomuto bodu. Tiež by bola 

potrebný zmena užívania pôdy. Navrhuje schválenie, dodanie reálneho projektu a vstúpenia 

mesta do projektu.                                                                                                               

 

Príloha 8/6 Prenájom pozemku p.č. 7558 a 7563 za účelom vybudovania cyklotrás – pre 

Chorvátsky Grob 

 

P. Metkeová dodala, že M. č. Čierna Voda obce Chorvátsky Grob podalo žiadosť o prenájom 

pozemku parc.č.7558 a 7563, k. ú. Svätý Jur za účelom budovania cyklotrasy s možnosťou 

prepojiť budúcu cyklistickú trasu združenia JURAVA s obcou Chorvátsky Grob cez jej časť 

Čierna Voda. Pre napojenie sa pri mostíku Šúrskeho kanála bude nevyhnutné cestu z Čiernej 

vody rozšíriť, resp. vedľa nej vybudovať cyklochodník, a to na pozemkoch mesta Svätý Jur 

o šírke 3 metre, podľa priloženej štúdie. Pozemky sa nachádzajú v lokalite Šúr, sú umiestnené 

mimo zastavaného územia obce, kópia z mapy v prílohe. Správne oddelenie odporúča 

schválenie. 

 

Príloha 8/7 Žiadosť o prenájom podchodu na reklamu p.č. 508/18 BRANA s.r.o. 

 

P. Bahna uviedol, že podali žiadosť o podchod pri Vieche, kde majú záujem o využitie plochy 

na umiestnenie reklamy. 

 

P. Metkeová uviedla, že záujem o podchody je v rozsahu vonkajších priestorov zo strany 

spoločnosti BRANA s.r.o., ale je aj záujemca o vnútorné priestory. Ak súťaž vyhlásime 

vniknú opravené ďalšie podchody, správne oddelenie odporúča schválenie. 

 

P. Bahna sa spýtal na vchod do priestorov, ako majú byť riešené? 

 

P. Metkeová odpovedala, že vchod musí byť zachovaný ako je teraz. 

 

Príloha 8/8 Žiadosť o prenajatie pozemku p.č. 4529/1 za účelom umiestnenia bilboardu 

  

P. Metkeová informovala, že ako uvádza správne oddelenie neodporúča schválenie 

vybudovania bilboardu v intraviláne mesta. 

  

Príloha 8/9 Prenájom pozemku pod stavbami ŽSR 

 

P. Metkeová uviedla, že správne oddelenie navrhuje zobrať na vedomie správu. 

 



P. Gahér požiadal o presnejšie definovanie pozemkov v prílohe, pretože sa nedajú 

jednoznačne definovať. 

 

P. Metkeová uviedla, že pozemky pod futbalovým ihriskom sú mestské. 

 

P. Unger sa spýtal, či nám platia dane? 

 

P. Fiamová odpovedala, že dane za pozemky neplatia ale za budovy platia. 

 

Príloha 8/10 Zámer prenájmu pozemkov v lokalite Bratislavské záhumenice – 

MARTINÁK s.r.o. 

 

P. Metkeová uviedla, že spoločnosť Martinák, s.r.o. predložila návrh nájomnej zmluvy na 

prenájom pozemkov v majetku mesta, ktoré majú slúžiť počas výstavby rodinných domov 

a infraštruktúry v danej lokalite. Nájomná zmluva bola predmetom pripomienkovania. Obsah 

zmluvy s.r.o. Martinák  zosúladila aj s návrhom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve tak, ako to 

bolo v prípade zmluvy týkajúcej sa lokality Sauberg (ul. Pri Peci). Spoločnosť navrhuje cenu 

nájmu 1,- € za celý predmet zmluvy. Zároveň predložila ZoBZ, kde odsúhlasili odkúpenie 

pozemkov pod jestvujúcou komunikáciou za 2,32 Eur/m2 pozemku. Novovytvorenú 

komunikáciu vrátane pozemku 1,- € a taktiež ostatné objekty 1,- €. Odporúčame uzatvoriť 

prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a ZoBZ. 

 

P. Filo sa spýtal, či jedno euro by nemalo byť ošetrené časom? 

 

P. Metkeová odpovedala, že za celý predmet nájmu/ rok. 

 

Príloha 8/11 Odpredaj objektu Bratislavská 1 

 

P. Metkeová uviedla, že uznesenie nebolo navrhnuté, odporúča odpredaj celej nehnuteľnosti, 

na predmetnú nehnuteľnosť je uzatvorená nájomná zmluva pre spoločnosť 3Bex na dobu 

určitú. Nájomca sa snaží plniť svoje povinnosti, ale majú ťažkosti s platením za nájom.  

 

P. Fraňo doplnil, že je uzavretá zmluva, ale z nehnuteľnosťou musíme niečo robiť, pretože 

nehnuteľnosť je v havarijnom stave. Navrhuje nesťahovať bod a dať zámer o odpredaji 

a rokovaní s 3Bexom o ďalšom postupe. 

 

P. Fiamová uviedla, že je možno ukončiť zmluvu pre neplatenie nájomného. 

 

P. Gáher doplnil, že je možné predať celý objekt a možno spoločnosť 3Bex by odkúpilo celý 

objekt. 

 

Príloha 8/12 Odkúpenie pozemkov – Prostredná 26 

 

P. Metkeová uviedla, že je potrebné vysporiadať všetky pozemky na Prostrednej č. 26. Všetci 

vlastníci súhlasili so stanovenými podmienkami. 

 

P. Unger sa spýtal, ak teraz poskytneme sumu 20 000 €, či ich pri následnom predaji 

dostaneme naspäť? 

 

P. Metkeová odpovedala, že cena bytu bude navýšená o túto sumu pri jeho predaji. 



 

P. Gabura doplnil, že cena môže byť privysoká pre iných majiteľov, preto neprejavili záujem 

o vysporiadanie.  

 

P. Unger informoval, že ako vieme cena bola určená znaleckým posudkom. Finančná komisia 

odporúča nový znalecký posudok. 

 

P. Gahér podotkol, že cena je naozaj privysoká a pozemok je potrebné vysporiadať. 

 

P. Unger - v prípade neschválenie aké budú kroky? 

 

P. Metkeová - pri schválení môžeme prísť k deľbe pozemkov a vysporiadaniu potom môže 

byť vypísaná verejná súťaž na predaj. Pri neschválení navrhuje schválenie zámeru o odpredaji 

pre Pašekovcov a následnom rokovaní.  

 

K bodu 9. - Rôzne 

 

Príloha 9/1 Predĺženie platnosti uznesenia – Prostredná 9, Srna 

 

P. Metkeová uviedla, že navrhuje predĺžiť platnosť uznesenia MsZ č. 2012/9-18 z 13.12.2012 

do 31.12.2013. Nájomcovia si neplnia stanovené podmienky, nereagujú na výzvy, materiál 

bol odovzdaný advokátskej kancelárií na ďalšiu komunikáciu. Nájomná zmluva nebola ku 

dnešnému dňu podpísaná.  

 

P. Unger sa spýtal, podľa čoho je určená výška nájomného? 

 

P. Fiamová odpovedala, že pôvodná cena nájmu bola určená podľa zákona. Od apríla 2012, 

kedy I.Svätojurská odovzdala byty späť mestu, nie je podpísaná zmluva a nemáme na základe 

čoho vymáhať podlžnosti.  

 

Príloha 9/2 Predĺženie platnosti uznesení – JOP, Lesy SR, Železnice SR 

 

P. Metkeová uviedla, že správne oddelenie súhlasí s predĺžením uznesení, podrobnosti sú 

uvedené v materiáloch. 

 

Príloha 9/3 Žiadosť obce Chorvátsky Grob - zaslanie 

 

P. Metkeová informovala, že predmetný pozemok je v nájme do 31.12.2017 do tejto doby 

nesmie byť uskutočnená zmena využitia pôdy. Obec Chorvátsky Grob navrhuje zalesnenie 

pre lesnú zver a zároveň odčlenenie obytných zón od existujúcej diaľnice a plánovaného 

nultého obchvatu. 

 

Príloha 9/4 Zámer prípravy stredoškolského areálu – výber pozemkov 

 

P. Metkeová informovala, že prebehli stretnutia s organizáciou LEAF, ktorý majú zámer 

vybudovať v okolí Bratislavy medzinárodnú internátnu školu. Na stretnutí uviedli, že hľadajú 

pozemok o veľkosti 12 – 15 ha na začiatok, približne 300 – 400 žiakov neskôr do 1500 

žiakov. Stavebná komisia odporúča zámer umiestnenia strednej školy. Organizácia si neurčila 

pozemok, ktorý by im vyhovoval, skôr čakajú, že mesto dá ponuku na vybudovanie areálu. 

Pozemok nechcú kúpiť, ale prejavili záujem získať pozemok do dlhodobého nájmu.  



 

P. Unger podporil myšlienku, ale mesto nemá takéto veľké pozemky na výstavbu. Navrhol 

z ich strany predloženie návrhu vhodného pozemku. 

 

P. Gahér sa spýtal, kto má nájsť vhodný pozemok? Piaristický kláštor bol školou a spĺňal by 

podmienky internátnej školy. Nerozumie prečo taký veľký pozemok žiadajú?  

 

P. Hranická prečítala návrh uznesenia: MsZ schvaľuje zámer vybudovania stredoškolského 

areálu v meste Svätý Jur. 

 

P. Gahér doplnil, že nemáme žiadne konkrétne parametre na vybudovanie internátnej školy 

z pohľadu záujemcu nie sú dostatočné informácie, preto sa nevieme konkrétne rozhodnúť. 

Predpokladá, že komisie a ani poslanci nenájdu vhodný pozemok. Navrhuje nič 

neschvaľovať. 

 

P. Unger navrhuje poskytnúť spoluprácu pri hľadaní v hodného pozemku, aby sme im dali 

kladný signál, že máme záujem o vybudovanie internátnej školy v meste. 

 

P. Pavelek doplnil, že sa zúčastnil stretnutia a z ich strany nie sú 100% rozhodnutí, že škola 

bude vo Svätom Jure, ich nároky sú nad naše schopnosti, pretože žiadali aby škola bola 

priamo naviazaná na mesto. Nebude ľahké nájsť vhodnú lokalitu. My školu budovať 

nebudeme, nie je to mestský projekt, preto nie je v hodné schvaľovať zámer. Táto organizácia 

by mala nájsť vhodné pozemky sama, mesto by malo byť pasívne pri hľadaní. 

 

P. Jurčovič sa prikláňa k neschvaľovaniu uznesenia. 

 

Príloha 9/5 Informácia – stretnutie OZ TaBaK 

 

P. Dočolomanský informoval, že stretnutie s OZ TaBaK prebehlo dňa 21.05.2013 o 20,00 

hod. v zložení za mesto p. Unger, p. Jurčovič, p. Dočolomanský a za OZ Tabak p. Vavrinec, 

p. Turcsány, p. Krna. Na stretnutí prišlo k štyrom záverom a to: 

1. Všetci zúčastnení na stretnutí vyjadrili podporu výstavbe novej športovej haly; 

2. OZ TaBaK požaduje kompenzáciu za vložené prostriedky do vybudovaného 

tenisového ihriska, ak bude nová hala stáť na mieste tohto tenisového kurtu, stanovenú 

nezávislým súdnym znalcom – odhadcom; 

3. (p. Turcsány) je možná aj čiastková finančná kompenzácia, ak budú dohodnuté 

termíny na užívanie tenisového kurtu vo vnútri školského dvora pre OZ TaBaK; 

4. Možnosť vyčleniť školský pozemok v areáli športového klubu a následne prepojiť 

existujúce športové zázemie (zrekonštruovať) s novou športovou halou, ostatnú aj dve 

vybudované tenisové ihriská. 

Zástupcovia OZ TaBaK vyjadrili názor, že na schválenie predložených záverov z tohto 

stretnutia musia prejsť ich predstavenstvom. To znamená, že ak sa teraz zhodneme na jednom 

z návrhovou bude potrebné vyvolať ďalšie stretnutie s OZ TaBaK. 

 

P. Gahér doplnil, že traja ľudia nemôžu rozhodovať o celom združení a je potrebné predložiť 

návrhy celému združeniu. Je štandardné, že pri takýchto stretnutiach sa vyhotoví zápisnica, 

ktorá je podpísaná všetkými zúčastnenými osobami. Predpokladám, že tento zápis dostanú aj 

zástupcovia združenia, aby mohli prebehnúť ďalšie postupy riešenia. Navrhuje, aby sa pod 

číslo tri nebral  do úvahy, pretože to bol návrh len jednej osoby.  

 



P. Unger doplnil, že návrh bol od jednej osoby, ale súhlasili aj zvyšní zástupcovia OZ TaBaK. 

 

P. Gahér navrhuje zobrať informáciu na vedomie a nič neschvaľovať, pretože je potrebné 

počkať na odpoveď o dohode zo stretnutia predstavenstva OZ TaBaK. 

 

P. Dočolomanský súhlasil s p. Gahérom. 

 

P. Hranická navrhuje dať vypracovať znalecký posudok.  

 

P. Gahér sa spýtal, či základná škola už požiadala o grant. 

 

P. Hranická odpovedala, že nie, pretože stále nie sú vyriešené pozemky. 

 

P. Zeliska súhlasí s vypracovaním znaleckého posudku. 

 

P. Gahér sa spýtal, kto zaplatí znalecký posudok? 

 

P. Hranická odpovedala, že posudok zaplatí škola.  

 

Ukončenie rokovania: 20,15 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 25.06.2013 

 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1  Schválenie programu rokovania - doplneniu bodu 9/5 
Číslo uznesenia 2013/6-1 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  

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: 2 

Číslo bodu: 1  Schválenie programu rokovania - celý program 
Číslo uznesenia 2013/6-2 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za:  

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

RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.1 overovateľov : Dr. Filo, Mgr. Zeliska 
Číslo uznesenia 2013/6-3 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

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

RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 3.1 návrhová komisia : Ing. Dočolomanský, Hranická  
Číslo uznesenia 2013/6-4 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 



Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za:  

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

RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  
Číslo uznesenia 2013/6-5  

MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení vykonanú hlavným kontrolórom 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za:  

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

RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.1 VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 
Číslo uznesenia 2013/6-6 

MsZ schvaľuje VZN č. 4/2013 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených mestom Svätý Jur podľa úpravy prednostky. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

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

RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.2 VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení 
Číslo uznesenia 2013/6-7 

MsZ schvaľuje VZN č. 5/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl 

a školských zariadení.  

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



Prítomní: 7 

   Za:  

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

RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 7.1 Schválenie ZaD 2/2012 UPD mesta lokalita Jelenie, Korytá  
Číslo uznesenia 2013/6-8 

MsZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) a v zmysle 

ust. § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný 

zákon)  

- Zmeny a doplnky č.2/2012 Územného plánu mesta Svätý Jur lokality Jelenie Korytá, 

ktorého  spracovateľom je  Ing. arch. Milan Zelina;  

- Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní zmien  a doplnkov 

UPN mesta Svätý Jur 

- Všeobecné  záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č .6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná 

časť ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SVÄTÝ JUR vyhlásená VZN č.6/1/2004 zo dňa 

07.09.2004   

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

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

RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 7.1 Schválenie ZaD 2/2012 UPD mesta lokalita Jelenie, Korytá 
Číslo uznesenia 2013/6-9 

MsZ berie na vedomie v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) 

       2.1. Stanovisko Obvodný úrad Bratislava, pracovisko odboru výstavby a bytovej politiky,  

            v Bratislave podľa ust. § 25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní  

a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zn.:        

A/2013/385/BLM zo dňa 27.5.2013 k zmenám a doplnkom č.2/2012 Územného             

plánu mesta Svätý Jur lokality  Jelenie Korytá  

        2.2 Dôvodovú správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Svätý 

Jur. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za:  



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

RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 8.1 Zmena účelu nájomnej zmluvy – Ochodnický 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  - zle zaprezentovaní poslanci neboli uznášania schopní 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 4791/1 vo výmere 60 m2 za účelom 

vybudovania novostavby prístrešku nad letnou terasou, cena nájmu 4,97 €/m2/rok, doba 

nájmu neurčitá pre nájomcu: Milan Ochodnícky a manž. Ľubica. 

Termín platnosti uznesenia do:  12/2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 5 
   Za:  

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

   Zdržali sa:  

Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 8.1 Zmena účelu nájomnej zmluvy – Ochodnický 
Číslo uznesenia 2013/6-10 

MsZ schvaľuje zmenu dodatku č. 2 v čl. 2 v bode 2.2 písm. b) v znení: prenájom časti 

pozemku parc.č. 4791/1 vo výmere 60 m2 za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia, cenou 

nájmu 4,97 €/m2/rok a 30 m2 za účelom zelene s cenou nájmu 0,33 €/m2/rok pre nájomcu 

Milan Ochodnícky a manž. Ľubica. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 
   Za:  

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

RNDr. Peter JURČOVIČ Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 8.2 Žiadosť o prenájom pozemku - terasy, Prostredná 29, Hungry  

Brothers s.r.o.  
Číslo uznesenia 2013/6-11 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc.č. 303/1 vo výmere 104,04 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Svätý Jur, za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pred 

prevádzkou reštaurácie Prostredná 29, nájomné 4,97 €/m2/rok, doba nájmu určitá do doby 

platnosti nájmu na nebytové priestory Prostredná 29 pre HUNGRY BROTHERS, s. r. o., 

Svätý Jur 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 z dôvodu, že žiadateľ je nájomcom susedného nebytového priestoru  vo 

dvore MsÚ Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia do:  31. 12. 2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

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 Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 8.3 Žiadosť o prenájom pozemku  umiestnenie preliezky, Prostredná  

29, Hungry Brothers s.r.o.  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ  schvaľuje prenájom časti pozemku parc.č. 303/1 vo výmere 3 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Svätý Jur, za účelom umiestnenia preliezky pred 

prevádzkou reštaurácie Prostredná 29, nájomné 4,97 €/m2/rok, doba nájmu určitá do doby 

platnosti nájomnej zmluvy na nebytový priestor Prostredná 29,  pre HUNGRY BROTHERS, 

s. r. o., Svätý Jur 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 z dôvodu, že žiadateľ je nájomcom susedného nebytového priestoru  vo 

dvore MsÚ Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia do:  31. 12. 2014 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 4 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
   Za:  

RNDr. Peter JURČOVIČ       

   Proti:  

Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

   Zdržali sa:  

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Ing. Juraj PAVELEK   

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 8.4 Žiadosť o výkon práva poľovníctva na pozemkoch mesta  PZ  

Podkarpatské pole 
Číslo uznesenia 2013/6-12 

MsZ schvaľuje výkon práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri Podkarpatské pole 

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 pre Poľovnícke združenie Podkarpatské pole, na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Svätý Jur vo výmere 5,052 ha, za cenu určenú valným 

zhromaždením vlastníkov pozemkov, doba nájmu určitá 10 rokov. 



Termín platnosti uznesenia do: 12/2013 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za:  

Ing. 

Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc. 
 Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

   Proti:  

Ing. Juraj PAVELEK       

   Zdržali sa:  

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

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 8.5         Prenájom pozemku p.č.2815-za účelom vybudovania skanzenu  SVS 
Číslo uznesenia 2013/6-13 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku parc. č. 2815 vo výmere 1898 m2, druh pozemku: ostatné 

plochy, k. ú. Svätý Jur, za účelom vybudovania vinohradníckeho skanzenu, nájomné 1,00 

€/rok, doba nájmu určitá 99 rokov pre Svätojurský vinohradnícky spolok, Svätý Jur 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 

z dôvodu, že mesto Svätý Jur spolupracuje na projekte. 

 

Termín platnosti uznesenia do:  31. 12. 2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za:  

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 

Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 8.6 Prenájom pozemkov p.č. 7558 a 7563 za účelom vybudovania  

cyklotrás  pre Chorvátsky Grob  
Číslo uznesenia 2013/6-14 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov parc. č. 7558 vo výmere 450 m2 a parc. č. 7563 vo 

výmere 634 m2, druh pozemkov: ostatné plochy, k. ú. Svätý Jur, za účelom vybudovania 

cyklotrasy, nájomné 1,00 €/rok, doba nájmu určitá do 31. 12. 2023 pre obec Chorvátsky Grob,  

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, 



z dôvodu budovania cyklotrasy na predmetných pozemkoch, čím dôjde k prepojeniu budúcej 

cyklistickej trasy Združenia JURAVA s obcou Chorvátsky Grob cez jej časť Čierna Voda. 

Termín platnosti uznesenia do:  31. 12. 2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za:  

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 

Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 8.7        Žiadosť o prenájom podchodu na reklamu p.č. 508/18 BRANA s.r.o. 
Číslo uznesenia 2013/6-15 

MsZ schvaľuje vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom vchodov do podchodov p.č. 

508/18 a 508/19 za účelom umiestnenia reklamy za rovnakých podmienok ako 

v predchádzajúcom období, plus pozemných priestorov podchodov za účelom skladového 

hospodárstva. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.08.2013 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za:  

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,

CSc. 

ThDr.Július FILO,Dr.

h.c. 
 Marián FRAŇO 

Doc.PhDr.František GAHÉR,

CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ 
RNDr. Peter JURČOV

IČ 

Ing. Juraj PAVEL

EK 
 Ján UNGER 

Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 8.8 Žiadosť o prenajatie pozemku p.č. 4529/1 za účelom umiestnenia  

Bilboardu 
NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc.č. 4529/1 za účelom umiestnenia billboardu 

v intraviláne mesta. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 6 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
   Proti:  



Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,C

Sc. 

 Marián FRAŇ

O 

Doc.PhDr.František GAHÉR,C

Sc. 

RNDr.Peter JURČOVI

Č 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER     

   Zdržali sa:  

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

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 8.8 Žiadosť o prenajatie pozemku p.č. 4529/1 za účelom umiestnenia  

Bilboardu 
Číslo uznesenia 2013/6-16 

MsZ neschvaľuje umiestňovanie nových billboardov v zastavanom území mesta. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

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: 20 

Číslo bodu: 8.9 Prenájom pozemkov pod stavbami ŽSR  
Číslo uznesenia 2013/6-17 

MsZ berie na vedomie správu o zámere ŽSR vo veci majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov pod objektom skladov parc. č. 4791/88 vo výmere 448 m², parc. č. 4792/113 vo 

výmere 2471 m², parc. č. 4792/114 vo výmere 171 m² a parc. č. 4792/115 vo výmere 131 m² 

v k. ú. Svätý Jur formou uzatvorenia nájomnej zmluvy, zámennej zmluvy  alebo  kúpnej 

zmluvy. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za:  

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 

Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 8.10 Zámer prenájmu pozemkov v lokalite Bratislavské záhumenice   

MARTINÁK s.r.o.  
Číslo uznesenia 2013/6-18 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov:  



parc. č. 508/1, zastavané plochy a nádvoria, nájom časti pozemku vo výmere 300 m², 

pozemok je zapísaný na LV č. 8053 v registri „E“ pre Mesto Svätý Jur 

parc. č. 4727, zastavané plochy a nádvoria, nájom časti pozemku vo výmere 150 m², pozemok 

je zapísaný na LV č. 8053 v registri „E“ pre Mesto Svätý Jur 

parc. č. 4718, zastavané plochy a nádvoria, nájom časti pozemku vo výmere 150 m², pozemok 

je zapísaný na LV č. 8053 v registri „E“ pre Mesto Svätý Jur 

parc. č. 507/1, zastavané plochy a nádvoria, nájom časti pozemku vo výmere 100 m², 

pozemok je zapísaný na LV č. 8053 v registri „E“ pre Mesto Svätý Jur 

parc. č. 4723/2, záhrady, vo výmere 250 m², pozemok je zapísaný na LV č. 1968 v registri 

„C“ pre Mesto Svätý Jur 

parc. č. 4723/1, záhrady, vo výmere 250 m², pozemok je zapísaný na LV č. 1968 v registri 

„C“ pre Mesto Svätý Jur 

parc. č. 4723, Trvalý trávny porast, nájom časti pozemku vo výmere 40 m², pozemok je 

zapísaný na LV č. 1968 v registri „E“ pre Mesto Svätý Jur 

parc. č. 4715/10, zastavané plochy a nádvoria, nájom časti pozemku vo výmere 80 m², 

pozemok je zapísaný na LV č. 8053 v registri „E“ pre Mesto Svätý Jur 

parc. č. 4719, ostatné plochy, nájom časti pozemku vo výmere 200 m², pozemok je zapísaný 

na LV č. 8053 v registri „E“ pre Mesto Svätý Jur 

pre žiadateľa s.r.o. MARTINÁK na dobu určitú do 31.12.2017 za 1,00 €/ celý predmet nájmu 

/ rok. 

Všetky pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Svätý Jur v lokalite Bratislavské 

záhumenice. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

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 Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER   

   Proti:  

 Marián FRAŇO       

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 8.11 Odpredaj objektu Bratislavská 1 
Číslo uznesenia 2013/6-19 

MsZ schvaľuje zrušenie uznesenia MsZ č. 2013/4-16 z 19.3.2013. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za:  

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 



Mgr. Michal ZELISKA       

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 8.11 Odpredaj objektu Bratislavská 1 
Číslo uznesenia 2013/6-20 

MsZ schvaľuje zámer odpredaja objektu Bratislavská 1 formou verejnej obchodnej súťaže 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za:  

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 

Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 8.12 Odkúpenie pozemkov  Prostredná 26 
NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckych podielov z pozemkov parc.č. 333/4 a 333/16 

nasledovne:  

Pašeková Ľubica – spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/16 z celku 

Pašek Dominik - spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/16 z celku 

Pašeková Alexandra - spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/16 z celku 

Pašek Dušan - spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/16 z celku 

o celkovej výmere 169 m² za kúpnu cenu 143,54 €/m² plus náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.06.2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 6 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Proti:  

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc.  Marián FRAŇO Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Ing.Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

   Zdržali sa:  

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

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 8.12 Odkúpenie pozemkov  Prostredná 26 
Číslo uznesenia 2013/6-21 



MsZ schvaľuje zámer odkúpenia spoluvlastníckych podielov z pozemkov parc. Č. 333/4 

a 333/16 v celkovej výmere 169 m2. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za:  

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 Mgr. Michal ZELISKA 

   Zdržali sa:  

Ing. Juraj PAVELEK       

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 9.1 Predĺženie platnosti uznesenia  Prostredná 9, Srna 
NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje predĺženie platnosti uznesenia MsZ č. 2012/9-18 z 13.12.2012 nasledovného 

znenia: MsZ schvaľuje prenájom bytu na Ul. Prostredná 9/134 vo Svätom Jure, 2-izbový byt 

s príslušenstvom, vo výmere 73 m2, nájomné 56,53 €/mesiac, vodné stočné 25,- €/mesiac, 

doba nájmu určitá do doby odkúpenia bytu do osobného vlastníctva, pre nájomcov  Ľudovít 

Srna a Mária Srnová rod. Hricová, 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, nakoľko menovaní sú už dlhodobými nájomcami 

predmetného bytu.  

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 3 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 5 

   Za:  

Mgr. Andrea HRANICKÁ       

   Proti:  

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc.  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

   Zdržali sa:  

RNDr. Peter JURČOVIČ       

 

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 9.2 Predĺženie platnosti uznesení  JOP, Lesy SR, Železnice SR 
Číslo uznesenia 2013/6-22 

 

MsZ schvaľuje: 

predĺženie platnosti uznesenia č. 2012/9-21,1)  

predĺženie platnosti uznesenia č. 2012/9-21,2)  

predĺženie platnosti uznesenia č. 2012/9-21,3)  



Termín platnosti uznesení do: 31.12.2013  

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc.  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 9.3 Žiadosť obce Chorvátsky Grob  - zalesnenie 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zalesniť parcelu č. 7591, k.ú. Svätý Jur na náklady obce Chorvátsky Grob 

Termín platnosti uznesenia do:  31.12.2019 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 6 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Proti:  

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc.  Marián FRAŇO RNDr. Peter JURČOVIČ Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

   Zdržali sa:  

Mgr. Andrea HRANICKÁ       

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

Mgr. Michal Zeliska                        ....................................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Zástupca primátor mesta:  

 

RNDr. Peter Jurčovič                  .............................................................................................. 

 

 


