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Z á p i s n i c a  č. 7 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 02.10.2012 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

3. Voľba členov pracovných komisií 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Interpelácie 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

7. Zmena rozpočtu mesta 

8. UPD mesta Svätý Jur 

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.  

 

P. Gahér navrhuje aby body, ktoré neboli prerokované na príslušných komisiách, boli 

vypustené z programu rokovania. Body 6.1, 6.2  –  všeobecne záväzné nariadenia neboli 

v riadnom termíne prerokované a komisia sa tak nemohla riadne vyjadriť.   

 

P. Dočolomanský uviedol, že je pravdou, že materiál nebol na komisii prerokovaný, ale bol 

doručený o dva dni neskôr. Termín na vyjadrenie bol dostatočný. Ako komisia sme mohli dať 

napríklad odporúčacie stanovisko. Avšak mohli sme sa vyjadriť ako poslanci od 6. septembra 

v dostatočnom predstihu.  

 

P. primátor uviedol, že vysvetlenie zo strany p. Dočolomanského je dostačujúce. Na 

všeobecne záväzné nariadenie sú viazané termíny, ktoré treba plniť. Spýtal sa p. Gahéra, či 

chce stiahnuť body 6.1, 6.2 a 7.1 z rokovania.  

 

P. Gahér bod 7.1 bol na komisii riadne prerokovaný, komisia uviedla záporné stanovisko, ale 

zvyšné body neboli prerokované. Komisie nie sú na srandu, komisia zasadala v riadnom 

termíne a všeobecne záväzné nariadenia sme mohli dostať aj my. 

 

P. primátor všeobecne záväzné nariadenia boli predložené na návrh hlavného kontrolóra, aby 

sa urýchlil proces rozhodovania. 

 

Hlasovanie o stiahnutie bodov 6.1. a 6.2.  1:6:0 

 

P. Batka sa informoval, či k bodu 10.5 je známe stanovisko z pamiatkového úradu. Ak nie je 

známe stanovisko, tak dáva návrh na stiahnutie. 

 



Hlasovanie o stiahnutí bodu 10.5.  6:0:1  

 

Schválenie programu rokovania: 6:1:0  

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Doc. PhDr. František Gahér, CSc. 

    RNDr. Peter Jurčovič 

        

Zapisovateľka:  Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Mandátová komisia:  Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

 

Návrhová komisia:  Mgr. Andrea Hranická 

    Ing. Peter Dočolomanský 

 

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

činnosti 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  

  

P. Gabura uznesenia prijaté mestským zastupiteľstvom zo dňa 26.6.2012 týkajúce sa zmien 

rozpočtu sú splnené, zmeny boli vykonané, materská škôlka Veltlínska bola dovybavená, 

momentálne škôlku navštevuje 58 detí. Zmluva o prenájme nebytového priestoru na 

Prostrednej 33 je podpísaná, nájomník začal drobné stavebné úpravy potrebné k otvoreniu 

prevádzky. Na výstavbu ihriska bolo schválených 72 000 Eur, MsÚ na stretnutí dohodlo  

s ŠK, že športový klub zabezpečí všetku potrebnú dokumentáciu na vydanie stavebného 

povolenia na rekonštrukciu ihriska. Poslancami zvolená komisia zatiaľ zasadala raz a to 

minulú stredu. K plneniu schválených odpredajov na ulici Bratislavská 53 zatiaľ neprišlo, do 

dnešného dňa nikto neodkúpil schválený pozemok. Uznesenia 2012/5-11 a 5-12 sú splnené. 

Zmluva s poľovníckou spoločnosťou Panónsky Háj zatiaľ podpísaná nie je, zákon umožňuje 

podpísať novú zmluvu najskôr 15 dní pred vypršaním platnosti zmluvy starej. Uznesenie 

2012/5-14 je splnené. Uznesenie týkajúce sa zámeny pozemkov so spoločnosťou JOP sú 

v plnení, podklady musí mesto pripraviť najneskôr do 30.10.2012.  Schválený rokovací 

poriadok je zverejnený a platný. Čo sa týka schválených jednosmeriek, mesto predbežne 

rokovalo s dopravným inžinierom Kubaliakom, kde prisľúbil spoluprácu pri schvaľovaní 

navrhovaného zjednosmernenia. Po schválení predbežného čiastkového  projektu bude 

predložená zmena rozpočtu na projekt od dopravného projektanta a následne po schválení 

bude vyhlásený prieskum trhu. Po vypracovaní projektu a schválení ODI Pezinok, môže 

prebehnúť nákup a osadenie trvalého dopravného značenia. Takže momentálne by sa dalo 

povedať, že mesto je v štádiu príprav na schválené zjednosmernenie ulíc. 

Vrátim sa ešte k uzneseniam prijatých 22.5.2012 týkajúcich sa navýšenia rozpočtu na 

asfaltovanie ulíc. Momentálne prebieha výber dodávateľa, vyhodnotenie je stanovené na 9.10. 

2012. Odpredaj bytov na ulici Bratislavská 50 nie je ešte uzavretý, právnici pripravujú 

zmluvu. V spomínaných objektoch sú už podpísané nájomné zmluvy. Uznesenie týkajúce sa 

schváleného zníženia výmery pre PD Svätý Jur bolo v platnosti do konca septembra, mesto 

odoslalo zmluvy na podpis, zatiaľ sa však neboli doručené podpísané. Majitelia garáži na ulici 

Kozmonautov 1-2 boli oboznámení s možnosťou odkúpenia pozemkov pod garážami, časť 



z nich však nesúhlasí so stanovenou cenou. Uznesenie je však v platnosti až do konca roku 

2013. 

Na základe interpelácie pána poslanca doktora Kriššáka prebieha kontrola platieb za 

opatrovateľskú službu, skontrolované sú roky 2005-2011, momentálne ešte prebieha kontrola 

platieb za rok 2004. Zatiaľ nebolo zistené, že by mesto uhrádzalo inú ako zmluvne dohodnutú 

platbu. MsR požiadala o kontrolu prenajatého areálu, ktorý užíva poľnohospodárske družstvo. 

Stretol som sa s pani predsedníčkou, ktorá mi celý areál poukazovala, vyhotovil som aj 

jednoduchú fotodokumentáciu. Pri prehliadke bolo zjavné, že v areáli parkujú aj iné 

automobily ako družstevné a je tam zložený aj materiál, ktorý zjavne nepatrí 

poľnohospodárskemu družstvu. To či PD prenajíma ďalej prenajatý objekt, by sa dalo zistiť 

jedine pri podrobnej kontrole účtovníctva PD. 

 

P. Gahér navrhuje, aby sa opätovne prerokovali pozemky pod garážami, pretože cenu, ktorú 

sme stanovili, je neprimerane vysoká.  

 

K bodu 5. – Interpelácie 

 

P. Petrakovič má nájomný vzťah s mestom na ul. Prostrednej 26, k vyriešeniu problému 

neprichádza už osem mesiacov. Z mesta zatiaľ neobdržal žiadnu odpoveď, a aj na minulom 

rokovaní Ing. Metkeová prisľúbila, že sa vec bude riešiť, no zatiaľ sa nič nedeje. Má dať 

mesto na súd alebo poslať inšpekciu, aby sa začalo niečo riešiť? 

 

P. Metkeová, čo sa týka odpovede, bola vykonaná na predošlom zastupiteľstve priamo 

primátorom. Čo sa týka samotnej nehnuteľnosti nájomné vzťahy sú zložitejšie. Celý spis má 

v rukách právnik a hneď po vyriešení bude pripravený a následne predložený materiál do 

komisií, mestskej rady i zastupiteľstva. Na budúci mesiac prebieha na súde pojednávanie, 

a tam sa možno veci pohnú v pred. 

 

P. Gahér: je zrejmé, že niekto spravil chybu. Je možné, aby sa spor vyriešil aj mimosúdnou 

cestou? 

 

P. Metkoevá: nie je to možné, pretože pozemok je tak rozkúskovaný, že momentálne sa nedá 

presne určiť, kto čo vlastní. Počkáme na rozhodnutie súdu, pretože teraz nemáme žiadne 

podklady. 

 

P. Dočolomanský ortofotomapy by nám k vyriešeniu problému nepomohli? A sú k dispozícií? 

 

P. Metkeová nie, pretože k nim je potrebný geometrický plán, a ten zatiaľ nie je. V súdnom 

konaní sa riešia tri veci. Správne oddelenie nie je proti vysporiadaniu, práve naopak súhlasí 

s vysporiadaním. Áno, ortofotomapy sú k dispozícií. 

 

P. Gahér urobili sme chybu, keď sme to priviedli do tohto štádia.  

 

P. Hupka sa informoval, že kto môže sypať smeti do kontajnerov pri Schajdlinovej záhrade. 

 

P. primátor: občania Svätého Jura a vinohradníci. 

 

P. Fraňo pochválil a poďakoval, že sa tak promptne skontrolovalo PD Svätý Jur. Spýtal sa 

primátora, ako dopadlo stretnutie s predsedníčkou PD, ktoré prebiehalo za zavretými dverami 

približne dve hodiny?  



 

P. primátor ju požiadal  a zároveň upozornil, že nám dlhujú približne 60 000 Eur. Mesto malo 

záujem o odkúpenie senníkov za úradnú cenu. Predsedníčka nesúhlasila z odpredajom, 

pretože senníky potrebujú. Na ničom sa nedohodli. Pálfyho kaštieľ je zatiaľ tiež mimo 

prevádzky, a nevie sa, ako to s ním bude ďalej. Výsledok je, že mesto v rámci podlžností musí 

konať kroky a požiadalo zablokovať nakladanie z majetkom. Teraz je majetok zaplombovaný. 

 

P. Fraňo: kedy uvidíme peniaze? 

 

P. primátor: zatiaľ nevieme. 

 

P. Pechár spýtal sa primátora: kedy a čím som sa ti vyhrážal? 

 

P. Primátor: po súdnom spore si povedal, že môžem skončiť aj inak, aj sám právnik ťa 

upozornil, že takto by si nemal rozprávať. 

 

P. Pechár: kto je za listami, ktoré sa tvoria na správnom oddelení - podpísaný primátor, 

vybavuje Metkeová? Citujem „ Pri kontrole nakladanie z odpadmi nám bolo oznámené, že 

BVS a.s. eviduje pri spoločnosti PechTour Slovakia s.r.o.  údaj týkajúci sa len stočného (2 

m3) a absentuje vodné.“ To bolo za 22.11.2010. Vodné neplatím, lebo máme svoju vodu. 

Kvôli tomuto listu chodil dva roky. Výzva na podanie dodatočného daňového priznania za rok 

2008 uvádza, že treba zaplatiť dane za nehnuteľnosť na Pažiti. Páni poslanci máte pocit, že 

som ich vlastníkom? Zákon bol novelizovaný v roku 2009 a mám platiť za rok 2008, ale za 

pozemky platím nájom. A teraz ma chce niekto dodaniť a dokonca 5 rokov dozadu, s týmto sa 

nepočítalo, nebolo to premietnuté v cenách. Toto skončí na súde. Mesto si ešte dalo spraviť 

právnu analýzu za naše dane. Ďalší list je za bezdôvodné obohatenie za užívanie pozemku pod 

Pytliakom, že autá zaberajú miesto na parkovanie. Pred každým podnikom sú parkoviská  

a stoja na verejnom priestranstve. Existuje fotodokumentácia, tá potvrdzuje, že prevažne tam 

parkujú ľudia z okolitých domov, pretože nemajú kde parkovať.  

 

P. primátor: snažili sme sa pomôcť. Všetko treba robiť v rámci zákonov. 

 

P. Metkeová: je čudné, že až teraz sa vyjadruješ k listu z roku 2010. Tie listy nešli len tebe, 

ale aj iným občanom Nešticha, ktorí mali preukázať, ako nakladali s odpadovými splaškami. 

Zo zákona musíme preukázať, ako sa nakladalo s odpadovými splaškami. 

 

K bodu 6. – Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

 

Príloha 6/1 VZN č. 4/2012 O nakladaní s finančnými prostriedkami rozpočtu mesta 

Svätý Jur 

 

P. Fiamová: zmena VZN vyplynula z návrhu hlavného kontrolóra ako i z dôvodu častých 

pripomienok, že zmeny rozpočtu sú veľmi nepružné, nakoľko sa musí čakať na rokovanie 

MsZ, aby bola zmena schválená. Prvá verzia návrhu bola 17.8.12, ktorá bola rozposlaná 

pracovníkom ekonomického oddelenia a mestskej rade na pripomienkovanie. 3.9.12 sa 

materiál dostal medzi ostatných pracovníkov, aby bol materiál zapracovaný do komisií. 

Finančná komisia sa postupne vyjadrovala a odporučila nezvyšovať finančné hranice, ale 

odporučila upraviť percentuálne vyjadrenia. VZN bolo riadne zverejnené aj na úradnej tabuli 

aj na web stránke mesta.  

 



P. primátor: ak má niekto pocit, že tu vládne korupcia, nech vysvetlí svoje stanovisko.  

 

P. Fraňo: finančná komisia nehovorí o korupcii, ale zvyšovať právomoci primátorovi 

nevidíme ako odôvodnené. Súčasné výšky boli pre nás dostačujúce. 

 

P. Fiamová: v minulom roku sa podľa tohto VZN neurobili žiadne zmeny. Zmeny vznikali len 

na rozhodnutí mestského zastupiteľstva.  

 

P. Dočolomanský: po porovnaní predchádzajúcich rokov v zmene nejde o nič horibilné. 

Zmena nie je tak obrovská, že by priniesla pre primátora výhody, ale práve naopak, zefektívni 

sa operatívnosť na mestskom úrade. 

 

Príloha 6/2 VZN č. 5/2012 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Svätý Jur 

 

P. Fiamová: VZN je predložené z návrhu hlavného kontrolóra. Toto je druhá verzia, sú tu 

zapracované aj pripomienky okrem pripomienok z mestskej rady, nakoľko tie nemohli byť 

zapracované, pretože by sa nestihli zverejniť. Pozemky pod garážami, majitelia sú vlastníci 

ale pozemky sú mestské. Tu pri novom majiteľovi je  treb schváliť prenájom cez mestské 

zastupiteľstvo, po novom by o tom rozhodol primátor. 

 

P. Gahér:  akú majú štandardne garáže  veľkosť pozemkov? Hovoríte, že to musí prejsť cez 

mestské zastupiteľstvo. 

 

P. Fiamová: veľkosť sto metrov je na zváženie. Primátor nemal právo prenajímať pozemky, 

len nebytové priestory. 

 

P. Gahér: čo znamená obísť mestské zastupiteľstvo? Hlavný kontrolór navrhuje obchádzať 

mestské zastupiteľstvo? 

 

P. Gabura: vôbec nikto nechce obchádzať mestské zastupiteľstvo, bol to len zle použitý vyraz. 

Podstatné je, že primátor bude konať vždy v súlade s platnými zákonmi. Bude musieť 

vypisovať verejné súťaže alebo bude postupovať v zmysle osobitného zreteľa, všetko bude 

musieť byť zverejnené. Osobne som navrhol do 50 m2. Ide o to, aby sa zefektívnilo 

a urýchlilo rozhodovanie. 

 

P. primátor: ak je obava alebo strach, že budem zle rozhodovať, som za to, aby právomoci 

dostala mestská rada, ktorá by mala zasadať každé dva týždne, čo je operatívnejšie. 

 

P. Gahér navrhol, aby sa zostalo pri návrhu hlavného kontrolóra pri výmere do 50 m2.  

 

P. Batka: nastal tu posun od stanoviska mestskej rady, je podľa hlavného kontrolóra 

zmysluplné ponechať aj 100 m2? 

 

P. Gabura: v návrhu ide hlavne o to, aby primátor mohol prenajímať aj pozemky. Vychádzal 

som z   nehnuteľného majetku, ten je tiež do 50 m2. 

 

K bodu 7. – Zmena rozpočtu mesta 

 

Príloha 7/1 Zmena rozpočtu mesta – výmena žiarivkových návestidiel cestnej dopravnej 

techniky za technológiu LED 



 

P. primátor: prebehlo stretnutie s odborníkom, prekvapujúca bola rýchla návratnosť úspory. 

Jednak na strane energie, a jednak na strane údržby. Samozrejme, nedá sa veriť všetkému, ale 

návratnosť by mala byť do dvoch rokov podľa predložených dokladov. 

 

P. Batka ako člen rady by chcel vedieť ešte pár vecí: koľko krát sa menili žiarovky v tomto 

roku? 

 

P. Šišovič: žiarovky sa majú meniť raz ročne, ale boli vymenené skôr ako bolo plánované. 

 

P. Batka: kedy presne boli menené? 

 

P. Šišovič: presný dátum neviem, ale boli menené v septembri. 

 

P. Batka: takže teraz tieto nové žiarovky by sme mali vymeniť do konca roka opäť novými. 

 

P. Šišovič: lenže mi nebudeme vymieňať len žiarovky, ale aj radiče, preto je tá suma vyššia. 

 

P. Batka: zdá sa mi, že to nie je príliš hospodárne.  

 

P. Šišovič: ako vieme na mestskej rade bol Ing. Petrík, ktorý je odborník a pomáha nám. 

Spýtal sa p. Petríka, aká je životnosť led žiaroviek mala by byť 15 rokov, morálna 

opotrebovanosť 10 rokov a podľa skúseností 5 rokov je to v Bratislave. Úspora je nielen 

v odbere energie, ale aj v údržbe. 

 

P. Batka: prečo je nutné to vymieňať teraz na jeseň, mohli by sme radšej na jar, bol by to len 

polročný posun. 

 

P. Šišovič: myslím, že sa to bude meniť až na jar, lebo najprv bude verejné obstarávanie 

a následne príde až výber firmy, čo bude trvať najmenej tri mesiace. 

 

P. primátor: podľa normy by výmena mala byť každého pol roka. 

 

P. Fraňo: na mestskej rade bol p. Petrík, ktorý sa momentálne stará o svetelnú signalizáciu 

a hovoril, že sa mení dva krát ročne. Súhlasím s p. Batkom, že meniť až na jar v rámci 

hospodárenia.  

 

P. Fiamová navrhuje, aby sa uznesenie v takomto tvare zrušilo a pred pripravilo sa na rok 

2013. Teraz by sa schválilo mestskému úradu vypísať verejné obstarávanie, aby sa na jar 

mohlo začať hneď pracovať. 

 

P. Gahér je skeptickýk takýmto stanoviskám, podľa ktorých táto žiarovka vydrží dlhšie ako 

iná, hlavne, keď to nemáme ani len vyskúšané. Peniaze môžeme investovať vhodnejšie - 

 neopravili sme ani cestu na Neštich. 

 

P. Dočolomanský: p. Petrík nám vysvetlil výmenu žiaroviek a všetkých zvyšných častí, ktoré 

k tomu prislúchajú, ale vyšli najavo nové skutočnosti, že máme novú revíznu správu na 

vymenené svietidlá. Koľko trvá táto správa? 

 

P. Šišovič: správa sa dáva len k radičom a každé tri mesiace dostávame správy. 



 

P. Fiamová: správy sú dôležité aj zo zákona. 

 

P. Fraňo: nedostali sme žiadne materiály, kde by sa dala porovnať úspora. P. Petrík nám 

povedal, že záruka je len dva roky. 

 

P. Unger: ponuka je zaujímavá, ale chýba analýza porovnania. Treba vypracovať analýzu, 

koľko nás stoja bežné svetlá. 

 

P. primátor: skoro každý deň tu máme ponuky na verejné osvetlenie, aj teraz sa pripravuje 

analýza. Nie som elektrikár, takže analýzu vám neviem podať. Mohol by sa najprv schváliť 

zámer, aby sme materiál mohli pripraviť na rok 2013. 

 

P. Šišovič: dve let svietidlá budú namontované na skúšku.  

 

P. Gahér navrhol, aby sa hlasovanie odložilo a najprv spravila analýza s reálnymi 

parametrami na dva roky. Výrobky s dvoj ročnou zárukou sa vedia po uplynutí dvoch rokov 

pokaziť veľmi rýchlo. 

 

P. Unger súhlasí s p. Gahérom. Do akej výšky sa robí verejné obstarávanie, aby sme ho 

nemuseli robiť a ušetrili? 

 

P. Fiamová: do 10 000 Eur. 

 

P. Unger: mohli by sme to rozložiť na etapy. Najväčšia úspora je v elektrike? 

 

P. Fiamová: pokiaľ sa nevymenia všetky svetlá nepríde k šetreniu. Pri križovatkách let 

pracovník  nemusí chodiť kontrolovať každý deň. Áno, najväčšia úspora je v elektrike, ale 

údržba je na 65%. 

 

P. Batka: čím neskôr sa toto spraví, tým bude nižšia úspora. Netreba to odkladať. Aj keď 

nevieme presné čísla, úspora sa dá očakávať. Samozrejme sa stanovia podmienky také, aby 

sme si mohli vybrať, kto to bude. 

 

P. Hranická: návrh uznesenia -  MsZ ukladá MsÚ vypísať verejné obstarávanie na 

rekonštrukciu návestidiel cestnej dopravnej techniky za technológiu LED. 

 

P. Gahér stále nie je presvedčený, že ušetríme.  

 

Príloha 7/2 Zmena rozpočtu mesta – Výmena dátového rozvádzača 

 

P. Zeliska: strecha sa má vymieňať, je to najlepšie riešenie umiestniť zariadenie práve pod 

schody? 

 

P. Fiamová: toto je najlacnejšia verzia a prekladanie serveru by bolo nákladné, ak by sa 

prekladalo niekde inde. Najväčšie náklady sú na rozšírenie serverovne a chladenie. Pri 

rekonštrukcii bude podmienka, aby bola chránená.  

 

P. Dočolomanský: ako bude riešená kabeláž? 

 



P. Fiamová: kabeláž je už vedená cez stenu. 

 

P. Fraňo: finančná komisia súhlasí s poskytnutím prostriedkov, ale s podmienkou, že to 

nebude prekážať pri rekonštrukcii strechy, ktorá mala byť už tento rok hotová. Riešením 

mohlo byť po oprave strechy premiestnenie rovno na povalu. 

 

P. primátor: je za hľadanie trvalého riešenia. 

 

P. Metkeová: pri výmene strechy nebude serverovňa vadiť, pretože projekt sa zmenil kvôli 

výťahu. 

 

P. Gahér: súhlasí s premiestnením. 

 

Príloha 7/3 Zmena rozpočtu mesta – Rekonštrukcia kanalizácie MsÚ 

 

P. Batka: hovoríme o rekonštrukcii, havarijnom stave a nehovorí sa o vytvorení novej 

prípojky? 

 

P. Šišovič: na tomto úseku nie je žiadna prípojka a nebude sa ani robiť nová.  

 

P. Dočolomanský: ako je hlboko kanalizácia? 

 

P. Šišovič: spád bol premeriavaný, aby to vyšlo, presne však nevieme. 

 

K bodu 8. – UPD mesta Svätý Jur 

 

Príloha 8/1 Zmena UPD – Intersad – Valnet – Kompostáreň 

 

P. Batka: uznesenie je iné ako na mestskej rade, žiada o vysvetlenie. 

 

P. Metkeová: ako sme pochopili, mestská rada odporučila postúpiť materiál na mestské 

zastupiteľstvo. Mestská rada odporúča uskutočniť zmeny a doplnky na lokalitu kompostárne 

so zmenami a doplnkami na preložku II/502 brali sme to ako súhlasné stanovisko, pretože 

preložka je už v riešení. Do tohto riešenia sa kompostáreň nedá zahrnúť. 

 

P. Batka: tak nakoniec prišlo k nepochopenie textu -  najprv cesta, potom kompostáreň. 

Navrhované uznesenie nie je zhodné s názorom mestskej rady. 

 

P. primátor: pochopil som to tak, že nejde urobiť jedno bez druhého, keďže teraz prebiehajú 

zmeny a doplnky. Prichádza k zmenám a teraz nevieme ako sa bude pokračovať.  

 

P. Gahér: naša komisia hlasovala proti, aby sa robili zmeny a doplnky v tejto lokalite. Je to 

veľký zásah do tejto lokality, ako sme videli v nákrese. 

 

P. Dočolomanský: sami nevieme, kadiaľ bude viesť obchvat, a aby neprišlo ku kolízii. 

 

P. Fraňo: je dobré, že p. Valent chce pokryť vybudovanie križovatke. 

 

P. primátor: treba všetko ešte dokonzultovať, lebo sa zdá, že je tu viac vecí na riešenie. 

 



K bodu 9. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 9/1 Prenájom nebytového priestoru ul. Bratislavská – doplnenie NZ 

 

P. Gahér: požiadavka z našej komisie bola zapracovaná do uznesenia a takto je to dobré 

a môže to fungovať. Je šanca, že sa bude pokračovať v kvalitnom poskytovaní služieb. 

 

P. primátor: podmienka by v uznesení nemala byť. Chceme, aby služby boli kvalitné a neviem 

ako to bude, keď sa spoja. 

 

P. Gahér: nevieme ako sa spoja. Myslíme, že je to fér zapracovať podmienku. Ak by sme 

priestor prenajali niekomu inému, museli by sme vypísať verejné obstarávanie 

 

P. Fraňo: vidím to fér tiež, všetky navrhnuté podmienky sú v poriadku. 

 

P. primátor: problém bude, ak jeden bude chcieť skončiť.  

 

P. Gahér: toto môžeme riešiť podľa osobitného zreteľa. 

 

Príloha 9/2 Prenájom pozemkov pod halou – I. Svätojurská a.s. 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/3 Zmena nájomnej zmluvy - Meszároš 

 

P. Zeliska súhlasí mať tam aspoň niečo.  

 

Príloha 9/4 Pozemkové úpravy – prenájom pozemkov - zámer 

 

P. Fraňo: pri niektorých by sme mali prehodnotiť opätovný prenájom. Musí byť stanovené, že 

žiadateľ nesmie mať podlžnosti. 

 

Príloha 9/5 Prostredná s.r.o. – výpoveď z nájmu 

 

Poslanci hlasovali o vystúpení p. Marečkovej  7:1:0  

 

P. Marečková len podotkla, že všetky termíny splnila a predložila materiál poslancom. 

 

P. Metkeová: už na predchádzajúcom zastupiteľstve ste páni poslanci boli informovaní 

o postupoch. Teraz sme vám ich predložili v skratke opäť. Už som chcela dať na p. 

Marečkovú trestné oznámenie, v materiáli to aj píšem, kde nás osočovala. Je vidno, že sme 

pracovali a vo vlastnej iniciatíve sme konali skôr ako nám prišli odpovede. Projekt s nami 

nebol odkonzultovaní. 7.9.12 bola predložená žiadosť o drobnú stavbu, p. Vlčková má 

pripravenú odpoveď na žiadosť, ale nemôže ju poslať, pretože už je po platnosti uznesenia. 

Nechceme v ničom brániť práve naopak. 

 

P. Marečková: asi nie som vzdelaná, prvý projekt sme podali 26.4.12 s technickou prílohou. 

Projektant tu bol tri krát. Poslali ste list len 2.512. potom až 28.6.12 medzitým som písala 

opäť. Do tej doby sme priniesli už tri projekty. 

 



P. Metkeová: na základe toho projektu sme vám odpovedali, že tak sa to nemôže zrealizovať. 

 

P. primátor: prerušil vzájomnú konfrontáciu a informoval, že tento spor môže pomôcť 

vyriešiť hlavný kontrolór prešetrením materiálu, ako sa postupovalo. 

 

P. Fraňo: z materiálu hneď pri prvých dvoch bodoch mám na vás otázku 28.2.12 sme vám 

predĺžili nájom s podmienkou, že do siedmeho mesiaca spravíte elektriku, prečo ste nekonali? 

Vy ste začali niečo konať až v apríli. 

 

P. Marečková: pretože som zadala vypracovať projekt.  Chýbali mi stanoviská od 

pamiatkarov. Keď ste zrušili nájom tak ste ho zrušili. 

 

P. Fraňo: nikto vám zatiaľ nájom nezrušil.  

 

P. Metkeová: keď prišiel váš projektant, chcel začať hneď sekať do steny, ale to sme nemohli 

dovoliť. V každom projekte bolo niečo nevyhovujúce a v rozpore zo zákonom, preto sme ani 

jeden nemohli akceptovať. 

 

P. Dočolomanký: žiada doplniť bod sedem do uznesenia: nemať žiadne záväzky voči mestu. 

 

P. Gahér: si myslí, že by sme mali dať p. Marečkovej poslednú šancu.  

 

P. Zeliska: tieto slová tu už raz odzneli ak si dobre pamätá, tak z tých istých úst, ako teraz. 

 

P. Fraňo doplnil bod osem do uznesenia úhrada nájomného 3 mesiace vopred, splatné vždy 

prvého v danom štvrťroku plus ročne zvyšovať o infláciu. 

  

P. Gahér si nepamätá, že by hovoril o poslednej šanci, ale myslí si, že sú tu viacerí, čo si 

pamätajú, keď hovoril, že toto bude neuskutočniteľné podnikanie - aj tu, aj na ihrisku. Je to 

najmä zapríčinené zlým vstupom do podnikania. Nepredpokladá, že sa niečo zmení, ak 

schválime uznesenie. Pravdepodobne p. Marečková zostane dlžníkom mesta. 

 

P. primátor: ak by sme predĺžili nájom, nič by sme tým nestratili.  

 

P. Metkeová: jednu vec si ani p. Marečková nevšimla, a to, že sa môžeme stretnúť na 

stavebnom úrade. Čiže, keď budete stanovovať termín na realizovanie prípojky, nedajte ho 

skôr ako do konca novembra. Pretože bude potrebovať ešte jedno stanovisko pre pamiatkárov. 

Vieme jej v tom pomôcť, ale je potrebné aby mala rozhodnutie. 

 

P. Unger navrhuje, aby sme do konca novembra počkali a dali jej možnosť na vyriešenie, lebo 

ako vieme na úradoch je vybavovanie dlhšie. 

 

Príloha 9/6 Žiadosť o prenájom časti pozemkov 4531/3 

 

P. Gahér chcel vedieť: ako sa volá konateľ, pretože zo žiadosti sa to nedozvedel. Ak je on 

konateľ, adresa by mala začínať jeho menom. 

 

P. Fiamová: je to p. Nemčovič. 

 

P. primátor: áno, meno tam jednoznačne malo byť. 



 

P. Fiamová: po schválení bude prenájom zverejnený 15 dní a opätovne vrátený na schválenie 

zastupiteľstvom. V strese sa pracovníčka pomýlila vo výmere, správne má byť uvedené 196 

m2.  

 

P. primátor: už majú prenajatý vedľajší pozemok od železníc. 

 

P. Metkeová: zo strany cesty chce mať predaj ojazdených áut. 

 

P. Batka: jedna vec je čo napíše do žiadosti, ale musíme to ošetriť aj v uznesení. 

 

P. Fiamová: teraz sa schvaľuje zámer. 

 

P. Unger: tento pozemok je na lukratívnom mieste a nemali by sme ho predávať tak lacno. Pri 

benzínovej pumpe je potok premostený a dá sa využiť. Ak by majiteľ tiež premostil získal by 

veľmi slušný pozemok. 

 

P. Gahér: prečo priamy prenájom? 

 

P. primátor: pretože už má niečo prenajaté.  

 

P. Gahér: tvrdiť, že niekto má niečo prenajaté a na základe toho mu dať priamy prenájom, to 

sa nedá. 

 

P. Fraňo: pre mňa je dostatočný dôvod, že na takom mieste chce podnikať. 

 

P. primátor: ak sa vám nepáči, že tento lukratívny pozemok chceme prenaja,ť treba dať návrh 

na jeho využitie. 

 

P. Unger: je prekvapený, že pozemok patrí železniciam. 

 

P. Metkeová: skončil ROEP a tento pozemok bol neknihovaný, preto bol ako voľný. Neskôr 

sa zistilo, že bol zapísaný v knihe železníc. 

 

Príloha 9/7 Žiadosť o odkúpenie pozemku 4513/2 

 

P. Metkeová: uznesenia sú v stave v akom to bolo, žiadosť bola doručená od spoločnosti 

Štefan Kaufman s tým, že p. Hupka sťahuje svoju žiadosť no dodnes deň sa tak nestalo. Bolo 

len ústne podanie. Ku dnešnému dňu berieme do úvahy dve žiadosti. 

 

P. Batka: forma verejnej súťaže sa zdala mestskej rade ako dobrá, bola určená aj suma, prečo 

sa tu nenachádza? 

 

P. primátor: nie je tam preto, aby sa dala opraviť a doplniť.  

 

P. Fiamová: bude sa schvaľovať len zámer a potom zmenu rozpočtu. 

 

P. Gahér: ako sme prišli k cene? 

 

P. Fiamová: zo stanoviska mestskej rady.  



 

P. Fraňo: boli by sme radi, aby sa to predalo. 

 

P. primátor: navrhované ceny boli nižšie. Táto cena sa môže brať ako najnižšia. 

 

Príloha 9/8 Žiadosť o prenájom pozemkov Reingráber 

 

P. Fraňo v skratke pripomenul stanovisko finančnej komisie. 

 

P. Zeliska: malo by sa spraviť všetko pre podporu vinohradníctva. 

 

P. Dočolomanský tento návrh je veľmi dobrý, mal by sa podporiť. 

 

P. Unger navrhuje stiahnuť z rokovania a vinohradnícka komisia spolu s vinohradníkmi 

navrhne podmienky, za akých by sa súťaž mohla urobiť. 

 

P. primátor: vinohradnícka komisia to mala urobiť už dávno. 

 

P. Unger: niekoľko krát som to už spomínal a snažil som sa vždy informovať. 

 

P. Fraňo: nie sú to voľné vinice, momentálne sa končí hospodársky rok a my musíme dať 

vinice opäť do prenájmu. Navrhujem nesťahovať a schváliť zámer. 

 

P. Metkeová: áno, ale výpovedná lehota je ročná. 

 

Príloha 9/9 Žiadosť o prenájom pozemkov Grančič Dubovský s.r.o. 

 

P. Fraňo doplnil uznesenie o pestovanie viniča a ovocných stromov. 

 

Príloha 9/10 Odkúpenie pozemkov pod cestou ul. Pri Peci, CSS – Zmluva o budúcej 

zmluve 

 

P. Zeliska: prečo sa tam ráta so svetelnou signalizáciou, keď nevieme opraviť ani cestu? 

 

P. Metkeová: v zmysle územného plánu je lokalita Sauberg určená na zástavbu. Tak to bolo 

schválené. Prebehlo územné konanie, podmienkou bolo, že doprava musí byť regulovaná. 

Občania dostali náhradné parkoviská, nie pri domoch. Cesta bude opravená ak neprídu veľké 

mrazy. 

 

P. Unger: tie parkovacie miesta sú vytvorené veľmi ďaleko od domov, nie je to úplne ideálne. 

 

P. Metkeová: parkovanie je veľký problém bojovali sme aspoň za tých pár legálnych miest 

v projekte. 

 

P. Dočolomanský: určite bola robená priepustnosť križovatky, ale zdá sa, že je to pritiahnuté 

za vlasy, aby tam bola svetelná križovatka. 

 

K bodu 10. – Rôzne 

 

Príloha 10/1 NKU – kontrola výsledok poslednej kontroly 



 

P. primátor pochválil prednostku za úspešné ukončenie kontroly NKU bez nálezu. 

 

Príloha 10/2 Vyhodnotenia plánu plnenia kontrolnej činnosti   

 

P. Batka: ako prebehla kontrola ohľadne stavebných prác p. Kučeru a p. Lančariča? 

 

P. Gabura: kontrola prebehla tu však nie je, lebo toto je vyhodnotenie za prvý polrok.  

 

P. Batka: poprosil by som o informovaní p. Kučeku. 

 

P. Gabura: táto kontrola ešte uzavretá nie je, ale kontrola prebieha. Po ukončení budete 

informovaní. 

 

Príloha 10/3 Zriadenie knižného miesta 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 10/4 Petícia – napojenie na inžinierske siete 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 10/6 Nadstavba ŠKD 

 

P. Batka: chce, aby sa doplnili pripomienky mestskej rady do uznesenia. 

 

P. Metkeová pripomienku nie je možné dať. Budeme to ponáhľať, ale chceme, aby podklady 

boli v poriadku. Nepredpokladalo sa, že susedia sa budú odvolávať. 

 

Príloha 10/7 PD revitalizácia parku Dukelská - informácia 

 

P. Unger: v kapitálových výdavkoch sme schválili 19 000 Eur projekt je na vyše 100 000 Eur 

mesto predpokladá, že ušetrí peniaze cez akciovku? 

 

P. primátor: odpovedal, že nie. Projektantovi sme zadali naše predstavy a on nám ho pripravil. 

Je len na vás, či to dofinancujeme, alebo vyčerpáme len schválené peniaze. 

 

P. Unger: projektanti robia projekty na základe financií, ktoré majú zadané. 

 

P. Fraňo: na tento rok boli schválili peniaze a predpokladali sme, že to bude stačiť a možno 

sme čakali, že sa ešte ušetrí. Nevidím dôvod, aby sa za 100 000 Eur robil park.  

 

P. Metkeová: myslím si, že prišlo k nedorozumeniu. Zadávalo sa, že treba urobiť chodníky, 

výruby stromov a ich výsadba, vybudovanie miest pre predaj stánkov. Ak poviete, že nám 

niektoré veci netreba tak ich realizovať nebudeme. Nemusíme projekt, ako celok využiť 

môžeme ho využiť po častiach.  

 

P. primátor: projekt bol realizovaný za desatinu ceny.  

 

P. Unger: projekt je krásny ale realizácie je drahá. 



 

P. Batka: položil otázku na primátora, či má konkrétny projekt na výstavbu, v ktorom by tento 

návrh úpravy parku mohol byť využitý v tokom rozsahu, v akom bol projektantom 

vypracovaný. Za druhé zdôraznil, aby sme sumu 19 000 Eur využili na zeleň. 

  

P. Dočolomanský: teraz poslanci rozhodli a dopadlo to tak ako to dopadlo. Projekt je veľmi 

pekný, ale chýba projekt za tú sumu, ako sme rozhodli. 

 

P. Metkeová: z tohto projektu to vieme pripraviť a pripravíme. 

 

P. Batka: navrhol odsunúť bod na nasledujúce zastupiteľstvo. 

 

Prostredná 26 – informácia  

Vybudovanie parkovacích stojísk Pri Štadióne - informácia 

 

Schválené uznesenia a výsledky hlasovania sú zaznamená v uzneseniach. 

 

Ukončenie: 22,50 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva  

zo dňa 02.10.2012 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: Otvorenie 

- stiahnutie dvoch bodov z rokovania 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 2 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 4 

Prítomní: 6 

   Proti:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD. Mgr. Andrea HRANICKÁ     

   Nehlasovali:  

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc.  Marián FRAŇO Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. RNDr.Peter JURČOVIČ 

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: Otvorenie 

- stiahnutie dvoch bodov z rokovania 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 6 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.       

   Proti:  

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

RNDr. Peter JURČOVIČ Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: Otvorenie 

- bod 10.5. ak nie je známe stanovisko KPU, návrh na stiahnutie 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ Mgr. Michal ZELISKA     

   Zdržali sa:  

RNDr. Peter JURČOVIČ       

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 1. 

Schválenie programu rokovania -  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  



Za: 6 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

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

RNDr. Peter JURČOVIČ Mgr. Michal ZELISKA     

   Proti:  

Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 2.1. 

overovateľov – Gahér, Jurčovič 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, 

PhD. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSs. 
 Marián FRAŇO 

Doc. PhDr.  

František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 3.1. 

mandátová komisia (skrutátori) - Batka 

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 

Doc. PhDr. 

František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ Mgr.Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 3.2. 

návrhová komisia – 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. 
 Marián FRAŇO 

Doc. PhDr. 

František GAHÉR,CSc. 



Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ Mgr. Michal ZELISKA   

 
 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva  

zo dňa 02.10.2012 

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 4.1. 

Kontrola plnenia uznesení  

2012/7-1 

MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení hlavného kontrolóra 

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 

Doc. PhDr. František GAHÉR, 

CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.1. 

VZN č. 4/2012 O nakladaní s finančnými prostriedkami rozpočtu mesta Svätý Jur –  

2012/7-2 

MsZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 4/2012 o nakladaní 

s finančnými prostriedkami rozpočtu mesta Sv. Jur  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 1 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za:  

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ Mgr. Michal ZELISKA   

   Proti:  

 Ján UNGER       

   Zdržali sa:  

Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.2. 

VZN č. 5/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svätý Jur - MsZ schvaľuje 

pripomienky p. Gahéra 

2012/7-3 

MsZ schvaľuje  pripomienky p. Gahéra k § 4 bod 3 písm l a §4 bod 4 písm c) a pripomienky 

Mestskej rady k § 13 bod 3 a 4. k návrhu VZN č. 5/2012  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 



Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD. 
Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSs. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 
 Marián FRAŇO 

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

Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.2. 

VZN č. 5/2012  

2012/7-4 

MsZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 5/2012 Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Svätý Jur so schválenými pripomienkami 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD. 
Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSs. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 
 Marián FRAŇO 

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

Mgr. Michal ZELISKA       

 
Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.1. 

Zmena rozpočtu mesta  výmena žiarivkových návestidiel cestnej dopravnej techniky za 

technológiu LED  

2012/7-5 

MsZ ukladá MsÚ vypísať verejné obstarávanie na rekonštrukciu návestidiel cestnej dopravnej 

techniky za technológiu LED. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, 

PhD. 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, 

CSs. 

ThDr. Július FILO, 

Dr.h.c. 
Mgr. Andrea HRANICKÁ 

Mgr. Michal ZELISKA       

   Zdržali sa:  

 Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 7.2. 

Zmena rozpočtu mesta  Výmena dátového rozvádzača -  

2012/7-6 

MsZ schvaľuje:  



- zmenu kapitálového rozpočtu mesta na rok 2012 kapitálový výdavok, programový rozpočet 

14.1, kód zdroja 43, funkčná klasifikácia 01.1.1.6, ekonomická klasifikácia 713002 výmena  

dátového rozvádzača vo výške 3.100,-  EUR 

- zmenu finančného rozpočtu mesta na rok 2012: Finančné operácie príjem, kód zdroja 46, 

ekonomická klasifikácia 454002 – prevod z mimorozpočtového účtu mesta vo výške 3.100,- EUR  

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  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.3. 

Zmena rozpočtu mesta  Rekonštrukcia kanalizácie MsÚ -  

2012/7-7 

MsZ schvaľuje:  

- zmenu kapitálového rozpočtu mesta na rok 2012 kapitálový výdavok, programový 

rozpočet 3.1, kód zdroja  43, funkčná klasifikácia 01.1.1.6, ekonomická klasifikácia   

717002, rekonštrukcia kanalizácie MsÚ vo výške 6.000,-  EUR.  

- Zmenu finančného rozpočtu mesta na rok 2012: Finančné operácie príjem, kód zdroja 

46,  ekonomická klasifikácia 454002 – prevod z mimorozpočtového účtu mesta vo výške 

6.000,- EUR  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ 

 Ján UNGER       

   Zdržali sa:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD. Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 8.1. 

Zmena UPD  Intersad  Valent  Kompostáreň -  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje začatie obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu  mesta Svätý Jur 

v lokalite Brestové parc.č. 5276/1 vrátane pozemkov súvisiacich s obsluhou, 

prístupom, prívodom inžinierskych sietí k lokalite, pre funkčné využitie - poľnohospodárska 

výroba (kompostáreň, chov hospodárskych zvierat) na náklady žiadateľa.  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 4 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 



Prítomní: 7 

   Proti:  

Mgr.Ľubomír BATKA,PhD. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ Mgr. Michal ZELISKA 

   Zdržali sa:  

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO   

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 9.1. 

Prenájom nebytového priestoru ul. Bratislavská  doplnenie NZ -  

2012/7-8 

MsZ schvaľuje uzatvoriť dodatok k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov 

z 21.12.1993 v znení jej dodatkov /prenájom nebytového priestoru na Ul. Bratislavská 13 vo 

Svätom Jure, nájomca Peter Augustinič, M.Kukučína 4, Svätý Jur/  dopĺňa sa a mení: - nájomca  

p. Róbert Gašparík, Zelenečská 83, Trnava,  

- nájomné: 19,-€/m2/rok, úhrada nájomného 3 mesiace nájom vopred, splatný vždy 1. v danom   

štvrťroku + ročne sa zvyšuje o mieru inflácie, 

- v  prípade,  ak  p. Augustinič  prestane byť nájomcom, tak zmluva bude  ukončená a bude 

vypísaná nová  verejná súťaž. 

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  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu:9.2.  

Prenájom pozemku pod halou  I. Svätojurská  zrušenie uznesenia z 22.5.2012 č.2012/4-21  

2012/7-9  

MsZ ruší uznesenie MsZ z 22. 5. 2012 číslo 2012/4-21 

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  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 9.2. 

Prenájom pozemku pod halou  I. Svätojurská  MsZ schvaľuje prenájom haly na pozemku p.č. 

4513/93... -  

2012/7-10 

MsZ schvaľuje: Prenájom haly na časti pozemku parc.č. 4513/93 vo výmere 256,5 m2, časť parc. 

č. 4513/94 vo výmere 235 m² za účelom užívania pozemku zastavaného stavbou – hala a prístup 



k hale cez časť pozemku parc. č. 4513/2 vo výmere 36,5 m2  v k. ú. Svätý Jur, nájomné 2,00 

€/m2/rok, za účelom užívania nehnuteľností pre prevádzku nájomcu, na  dobu určitú, termínovo 

podľa výsledku odvolania žiadosti o NFP na zberný dvor, pre I. Svätojurskú, a.s.,  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. 

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  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 9.3. 

Zmena nájomnej zmluvy  Meszároš - MsZ schvaľuje uzatvoriť dodatok o užívaní.. –  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje uzatvoriť dodatok k Nájomnej zmluve o užívaní pozemku z 15. 03. 2012 

uzatvorenej medzi prenajímateľom: Mesto Svätý Jur a nájomcom:  Juraj Meszáros – KEB 

BAG, mení sa a dopĺňa: 

a/  čl. I. predmet nájmu, bod 1.1. za účelom umiestnenia a prevádzkovania dočasného  

     stánku s predajom textilu,  

b/ čl. II. Nájomné a platobné podmienky, bod 2.3. nasledovného znenia: 

    Nájomca je povinný platiť nájomné  na 3 mesiace dopredu vždy 1. v danom   

    štvrťroku. 

c/ čl. II. Nájomné a platobné podmienky, dopĺňa sa bod 2.6. nasledovného znenia: 

    ročne sa nájomné  zvyšuje o mieru inflácie.    

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD. ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ Mgr. Michal ZELISKA 

   Zdržali sa:  

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 9.4. 

Pozemkové úpravy  prenájom pozemkov  zámer -  

2012/7-11 

MsZ schvaľuje: zámer  nakladania s majetkom mesta: prenájom pozemkov v k.ú. Svätý Jur 

/viď príloha Pozemkové úpravy – prenájom pozemkov/, v nadväznosti na § 9a, ods. 9 zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom pozemkov v k.ú. Svätý Jur /pozemkové úpravy/ s nasledujúcimi 

podmienkami obchodnej verejnej súťaže:  na poľnohospodársky účel, doba nájmu 5 rokov,  

minimálne nájomné :  

Orná pôda   vo výške  0,0055 €/m2/rok 

Ostatná pôda   vo výške  0,0019 €/m2/rok 



Vinica    vo výške  0,0098 €/m2/rok 

Vodná plocha    vo výške  0,00078 €/m2/rok 

Lesné pozemky                      vo výške  0,0017 €/m2/rok 

Trvalý trávny porast               vo výške  0,0050 €/m2/rok. 

Žiadateľ nesmie mať nevysporiadané finančné záväzky voči mestu Svätý Jur 

Termín platnosti uznesenia do: 12/2012 

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  Ján UNGER Mgr.Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 9.5. 

Prostredná s.r.o.  výpoveď z nájmu - zámer prenájmu Pizzerié - slovo p. Marečkovej 

2012/7-12 

MsZ schvaľuje 

zámer prenájmu nebytového priestoru na Ul. Prostredná 29, Svätý Jur  /objekt Pizzerie/ 

nachádzajúceho sa v časti objektu MsÚ, parc. č. 303/1 v k.ú. Svätý Jur, zapísaný na LV č. 1968, 

vo výmere 128,27 m2 v zmysle zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejniť prenájom predmetného 

nebytového priestoru, vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž za podmienok:  

Súťažiaci predloží: 

1. Minimálnu cenu nájmu v 30,00 €/m2/rok. 

2. Požadovanú doba nájmu /uvedie dĺžku nájmu/.................. 

3. Účel nájmu 

4. Predpokladanú výšku vložených investícií do predmetu nájmu.......................€. 

5. Podmienkou súťažného návrhu je záväzok súťažiaceho na zabezpečenie rekonštrukcie 

elektrického vedenia so samostatnou prípojkou v priestoroch predmetu nájmu v potrebnom 

rozsahu s následnou revíznou správou, 

6. Vstupná  finančná   investícia  na  zabezpečenie  nutných   opráv a zmien nie je zahrnutá v cene 

nájmu a nájomca nemá nárok na úhradu vynaložených prostriedkov ani po ukončení nájmu. 

7. žiadateľ nesmie mať nevysporiadané finančné záväzky voči mestu Sv. Jur 

8. úhrada 3 mesiace vopred, splatné vždy 1. za daný štvrťrok 

9. ročné nájomné sa bude zvyšovať o infláciu  

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  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

   Proti:  

 Marián FRAŇO       

 

Číslo hlasovania: 22 



Číslo bodu: 9.5. 

Prostredná s.r.o.  výpoveď z nájmu - zámer prenájmu Pizzerié -  

neplatné hlasovanie 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

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

Mgr. Michal ZELISKA       

   Zdržali sa:  

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

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 9.5. 

Prostredná s.r.o.  výpoveď z nájmu - zámer prenájmu skladu -  

2012/7-13 

MsZ schvaľuje: 

zámer prenájmu nebytového priestoru na Ul. Prostredná 29, Svätý Jur  /sklad/ nachádzajúci sa 

vo dvoreMsÚ, parc. č. 303/2 v k.ú. Svätý Jur, zapísaný na LV č. 1968, vo výmere 36 m2 v zmysle 

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

neskorších predpisov, zverejniť prenájom predmetného nebytového priestoru, vyhlásiť 

obchodnú verejnú súťaž za podmienok:  

Súťažiaci predloží: 

1. Minimálnu cenu nájmu v 30,00 €/m2/rok. 

2. Požadovanú doba nájmu /uvedie dĺžku nájmu/.................. 

3. Účel nájmu 

4. Predpokladanú výšku vložených investícií do predmetu nájmu.......................€. 

5. Podmienkou súťažného návrhu je záväzok súťažiaceho na zabezpečenie rekonštrukcie 

elektrického vedenia so samostatnou prípojkou v priestoroch predmetu nájmu v potrebnom 

rozsahu s následnou revíznou správou, 

6. Vstupná  finančná   investícia  na  zabezpečenie  nutných   opráv a zmien nie je zahrnutá v cene 

nájmu a nájomca nemá nárok na úhradu vynaložených prostriedkov ani po ukončení nájmu.  

7. žiadateľ nesmie mať nevysporiadané finančné záväzky voči mestu Sv. Jur 

8. úhrada 3 mesiace vopred, splatné k 1. za daný štvrťrok 

9. nájomné sa bude zvyšovať ročne vždy o infláciu 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za:  

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

Mgr. Michal ZELISKA       

   Zdržali sa:  

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

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 9.5. 

Prostredná s.r.o.  výpoveď z nájmu –  



2012/7-14 

Správu o vypovedaní nájmu nebytových priestorov spoločnosti Prostredná, s.r.o., Svätý  

      Jur   na Ul. Prostredná 29,  Svätý Jur na objekty: 

-  nebytové priestory  /objekt Pizzerie/  parc.č. 303/1 

-  Terasa na pozemku parc.č. 303/1 

-  sklad vo dvore MsÚ parc.č. 303/2 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 7 

   Za:  

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc.  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER 

Mgr. Michal ZELISKA       

   Zdržali sa:  

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.       

   Nehlasovali:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD.       

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 9.6. 

Žiadosť o prenájom časti pozemku 4531/3 -  

2012/7-15 

MsZ schvaľuje: 

zámer  nakladania s majetkom mesta: priamy prenájom časti pozemku parc.č. 4531/3, k.ú. 

Svätý Jur, vo výmere 196 m², za účelom zriadenia prevádzky predaja ojazdených automobilov, 

motocyklov, čistenie interiérov a ručné umývanie osobných vozidiel, nájomné 3,00 €/m2/rok,  na  

dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou dobou pre Land Agency s.r.o., Šenkvice, v nadväznosti 

na § 9a, ods. 9 a ods. 1 písm. c zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  

Termín platnosti uznesenia do: 12/2012 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 1 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za:  

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

Mgr. Michal ZELISKA       

   Proti:  

 Ján UNGER       

   Zdržali sa:  

Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 9.8. 

Žiadosť o prenájom pozemkov Reingraber -  

2012/7-16 

MsZ schvaľuje: 



zámer  nakladania s majetkom mesta: prenájom pozemkov v k.ú. Svätý Jur /pozemky viď. 

príloha/ v nadväznosti na § 9a, ods. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov- vypísať obchodnú verejnú súťaž s kritériami:  

nájom za účelom pestovania viniča, minimálne nájomné 60 €/ha/rok,  nájom na dobu určitú na  

20 rokov 

Termín platnosti uznesenia do: 12/2012 

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 

Doc. PhDr.  

František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 9.9. 

Žiadosť o prenájom pozemkov Grančič Dubovský s.r.o. -  

2012/7-17 

MsZ schvaľuje: 

zámer  nakladania s majetkom mesta: prenájom pozemku parc.č. 4558/1 vo výmere 80176 m2 v 

k.ú. Svätý Jur v nadväznosti na § 9a, ods. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov- vypísať obchodnú verejnú súťaž s kritériami: 

nájom za účelom pestovania viniča, minimálne nájomné 60 €/ha/rok,  nájom na dobu určitú na  

20 rokov. 

Termín platnosti uznesenia do: 12/2012 

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 

Doc. PhDr.  

František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 9.7. 

Žiadosť o odkúpenie pozemku 4513/2 - Zámer o odpredaju časti pozemku... 

2012/7-18 

MsZ schvaľuje 

Zámer predaja časti pozemku parc. č. 4513/2 o výmere 800 m2 formou verejnej súťaže 

s kritériom cena, pričom minimálna cena je 110,- €/m2 

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. 

Doc. PhDr.  

František GAHÉR, CSc. 
Mgr. Andrea HRANICKÁ 

Mgr. Michal ZELISKA       

   Zdržali sa:  

 Marián FRAŇO       

 
Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 9.7. 

Žiadosť o odkúpenie pozemku 4513/2 - Zmena rozpočtu - presun... 

2012/7-19 

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie presun: 

- zmenu bežného rozpočtu mesta na rok 2012 bežný výdavok, programový rozpočet 1.5., 

kód zdroja 41, funkčná klasifikácia 06.25.0, ekonomická klasifikácia 637011, zvýšenie na 

znalecké posudky a geometrické plány o 2000 € 

- zmenu bežného rozpočtu mesta na rok 2012, bežný výdavok, programový rozpočet 1.3., 

kód zdroja 41, funkčná klasifikácia 01.1.1.6, ekonomická klasifikácia 637035 daň 

z príjmov právnických osôb (za mesto) zníženie o 2000 € 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  

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

František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 9.10. 

Odkúpenie pozemkov pod cestou ul. Pri Peci, CSS  Zámer majetkového vysporiadania pod 

komunikáciou.. -  

2012/7-20 

1/ MsZ  schvaľuje   

Zámer  majetko právneho vysporiadania  pozemkov  pod komunikáciou  Pri Peci  pri stanovení  

kúpnej ceny  pod jestvujúcou komunikáciou  ul. Pri PECI za 2,33 m2. Nové úseky cesty 

(rozšírenie – predĺženie)  súvisiace s novou výstavbou  lokality Saubergy vysporiadať za celkovú 

kúpnu cenu 1 € (komunikácia vrátane pozemkov). Presná výmera bude stanovená 

geometrickým plánom po ukončení stavby. Zámer odkúpenia technickej infraštruktúry 

súvisiacej s výstavbou lokality Sauberg a to  osvetlenie, cestná svetelná signalizácia, komunikácia 

( vozovka, chodníky)  za cenu 1 Euro  

Termín platnosti uznesenia do: kolaudácie stavby  lokalita Saubergy          

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD.  Marián FRAŇO Doc. PhDr.František GAHÉR, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ 

 Ján UNGER       

   Zdržali sa:  



Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 31 

Číslo bodu: 9.10. 

Odkúpenie pozemkov pod cestou ul. Pri Peci, CSS  poverenie na podpísanie Zmluvy o budúcej 

zmluve.. -  

2012/7-21 

MsZ poveruje primátora mesta podpísať Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve -predaj a kúpa 

nehnuteľností , ul. Pri Peci v súlade s uznesením č.1. a prílohou tohto materiálu . 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2012          

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ 

 Ján UNGER       

   Zdržali sa:  

        

 

Číslo hlasovania: 32 

Číslo bodu: 10.1. 

NKU  kontrola výsledok poslednej kontroly -  

2012/7-22 

MsZ berie na vedomie Záznam  NKU o výsledku kontroly efektívnosti vkladov majetku obcí do 

obchodných spoločností 

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 

Doc. PhDr.  

František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 
Číslo hlasovania: 33 

Číslo bodu: 10.2. 

Vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti HK -  

2012/7-23 

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

mesta Svätý Jur za obdobie január – jún 2012“ 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  



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

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 34 

Číslo bodu: 10.3. 

Zriadenie knižného miesta -  

2012/7-24 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: Zriadenie knižného miesta pod bránou bábkového divadla na Ul. Dr. Kautza č. 

11 vo Svätom Jure bez nájomného za podmienok: regál daruje OZ Domov použitých kníh, regál 

bude evidovaný v inventári mesta, bude uchytený do steny, na skúšobné obdobie 1 rok, ak tam 

bude neporiadok, bude knižné miesto zrušené. 

Termín platnosti uznesenia do: 12/2012 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  

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

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 35 

Číslo bodu: 10.4. 

Petícia  napojenie na inžinierske siete -  

2012/7-25 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: Podporu realizácie inžinierskych sieti v oblasti „Pasienkové, Brestové 

a Krížne“, na náklady žiadateľa t.j. vlastníkov záhradkárskej osady, bez finančného príspevku 

mesta Svätý Jur za podmienky splnenia zákonných povinnosti. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  

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

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 36 

Číslo bodu: 10.6. 

Nadstavba ŠKD - Ukladacie - vypísať novú súťaž... 

2012/7-26 

MsZ schvaľuje zrušenie súťaže z dôvodu podstatnej zmeny podmienok stanovených 

v súťažných podkladoch. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



Prítomní: 6 

   Za:  

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

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 
Číslo hlasovania: 37 

Číslo bodu: 10.6. 

Nadstavba ŠKD - Ukladacie - vypísať novú súťaž... 

2012/7-27 

MsZ ukladá MsÚ vypísať verejné obstarávanie na realizáciu nadstavby ŠKD 

T.:12/2012    Z.: prednostka MsÚ 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za:  

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

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Doc. PhDr. František Gahér, CSc.      ...................................................................................... 

 

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

 
Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

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

 


