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Z á p i s n i c a  č. 7 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 24.09.2013 

 

 

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. Nakladanie s majetkom mesta 

8. Rôzne  

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. 

Alexander Achberger, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,14 hod. a predložil 

program rokovania.  

 

Schválenie doplneného programu:  6:0:0  

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: Marián Fraňo 

    RNDr. Peter Jurčovič  7:0:0 

     

Zapisovateľka:               Bc. 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 prečítal kontrolu uznesení: Všeobecné záväzné nariadenia prijaté mestským 

zastupiteľstvom dňa 25.6.2013 sú zverejnené a platné. Schválené uznesenie týkajúce sa 

podpisu dodatku k nájomnej zmluve s p. Ochodnícky nie je splnené nájomca dodatok 

nepodpísal. Toto uznesenie chýba v materiáloch, jeho presné znenie je: MsZ schvaľuje zmenu 

dodatku č. 2 v článku 2 v bode 2.2 písmeno b) v znení prenájom časti pozemku parcela č. 

4791/1 vo výmere 60m2 za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia s cenou nájmu 4,97Eur 

/m2/rok a 30m2 za účelom zelene s cenou nájmu 0,33 Eur/m2/rok pre nájomcu p. Milan 

Ochodnícky s manželkou Ľubicou. 



Ďalšie schválené uznesenia týkajúce sa prenájmu – HUNGRY Brothers – splnené, 

Svätojurský vinohradnícky spolok a cyklotrasy pre Chorvátsky Grob v termíne plnenia. Súťaž 

na prenájom podchodov bola vyhlásená a už aj uzavretá. Zámer prenájmu pozemkov pre 

Martinák s.r.o. a zámer odpredaj pozemku pre p. Hupková bol zverejnený na stránke mesta 

Svätý Jur a úradnej tabuli 10.9.2013. Uznesenia týkajúce sa zámeru odpredaja objektu 

Bratislavská 1 a odkúpenie pozemku Prostredná 26 – MsÚ zabezpečil znalecké posudky.  

Ostatné uznesenia sú v termíne plnenia. 

 

K bodu 5. – Interpelácie 

 

AI Nova: jej zástupcovia predstúpili z dôvodu požiadavky predĺženia nájomnej zmluvy 

a pomoc pri financovaní výstavby priečky na prvom poschodí. Pri efektívnejšom využití 

miestnosti je potrebné oddeliť miestnosť priečkou, pretože akustické prepojenie s prízemím 

spôsobuje hlučnosť. Informačné centrum funguje vďaka mestu Svätý Jur a sponzorom najviac 

Prvej stavebnej sporiteľni.    

 

P. Unger sa informoval, v akom stave sú volejbalové ihriská? 

 

P. Metkeová odpovedala, že je uzatvorená zmluva, stavebné práce sa začali vykonávať ale 

vyskytli sa statické problémy, ktoré sa odrazili na zvýšených nákladoch. Mesto odsúhlasilo 

10 000 € z rozpočtu, zvyšné peniaze má doplatiť združenie volejbalistov. Prebehli rokovania, 

kde muselo prísť k zmene projektu. Ihrisko sa zmenšilo a prišlo k vyspádovaniu pozemku po 

dohode s ŠK Svätý Jur. Práce pokračujú zazmluvnená suma sa nezmenila. 

 

P. Fraňo: kladne ohodnotil snahu p. primátor pri riešení problému jazierka pri železničnej 

trati, kde sa úspešne podarilo dotiahnuť dokonca vyčistenie. Pozemok si prenajali rybári, ktorí 

sa postarajú o zveľadenie pozemku.  

Ďalej vidí problém na križovatke Krajinská cesta, Kollárova a Bratislavská. Žiada 

o predĺženie intervalu zelenej pre chodcov, pretože cez tento prechod chodia deti do školy 

a zo školy. Zelená v tomto úseku netrvá ani toľko, aby dospelý človek prešiel na druhú stranu. 

Trvá na tom, aby autá nemali zelenú vtedy ako chodci z dôvodu bezpečnosti. Ako všetci 

vieme na tomto úseku v krátkom čase boli dve dopravné nehody. Treba zasiahnuť čím skôr, 

aby neprišlo k ďalším nehodám najmä deťom, pretože prechod je v blízkosti školy. 

Chce sa informovať ako pokračujú jednania s p. Slezákovou? Pri ďalšom stretnutí s p. 

Slezákovou p. Fraňo žiada o prizvanie, aby sa veci pohli v pred. Pokiaľ vieme stále je 

dlžníčkou, pomôcť jej vieme odkúpením druhej haly. 

Pri návšteve kancelárie p. prednostky sa nedalo nevšimnúť postavenú sadrokartónovú 

priečku. Prečo vznikla jej stavba, a za akým účelom? 

 

P. Metkeová odpovedala, že priečka vznikla na serverovňu. Pri výbere dodávateľa prišlo 

k zmene úpravy schodiska a server nemohol zostať na pôvodnom mieste. 

 

P. Fraňo sa spýtal, či je toto konečné riešenie? Tým, že sme vrátili server naspäť p. 

prednostke sme jej vôbec nepomohli ako predtým žiadala. S odvetrávaním je to ako? 

 

P. Metkeová odpovedala, že je to konečné riešenie.  

 

P. Fiamová odpovedala, že predtým tam nebola priečka, takže hluk je teraz menší. 

Odvetrávanie je zatiaľ riešené otvorením okna a dverí. V stavebných plánoch je navrhnuté 

odvetrávanie. 



 

P. Fraňo sa spýtal ako dopadol znalecký posudok na Bratislavskú č. 1? 

 

P. Gabura odpovedal, že posudok je na sumu 55 800 €, pozemok na Prostrednej ulici 7 900 €, 

byt na Prostrednej 26 aj s pozemkami 17 300 €. 

 

P. primátor odpovedal na križovatku Bratislavská – Krajinská cesta – Kollárova tento problém 

sa tu už opakoval. V rámci pracovného rokovania s firmou, ktorá sa stará o svetelné 

križovatky sa dohodneme na ďalšom postupe.  

S p. Slezákovou k dohode neprišlo, halu nechce predať, pohľadávky boli posunuté na riešenie 

exekútorovi.  

 

P. Gahér poznamenal, že sme si poplietli bod rôzne z bodom interpelácie občanov. 

 

P. Dočolomanský podotkol ku križovatkám, že riešenie je vecou rokovania 

s prevádzkovateľom. K serverovni by nemalo byť pasívne odvetrávanie ale práve naopak 

aktívne – klimatizácia. 

 

P. Jančula vystúpil z dôvodu podpory návrhu p. Holého a jeho dlhodobého prenájmu 

pozemku na Bielom kríži. Vystupujem ako zástupca petičnej akcie za 1604 podpísaných 

občanov. P. Holý predaj občerstvenia poskytuje už niekoľko rokov, vykonávajú sa pravidelné 

brigády čistenia lesa.  

 

K bodu 6. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

 

Príloha 6/1 VZN o správe a prevádzke cintorínov 

 

P. Fiamová dodala, že zmena všeobecne záväzného nariadenia je z dôvodu zmeny zákona 

o pohrebníctve. A zároveň súčasťou nového všeobecne záväzného nariadenia sú aj poplatky, 

ktoré boli predtým predmetom iného všeobecne záväzného nariadenia. Návrh bol riadne 

zverejnený 23.8.2013 a ku dnešnému dňu bola doručená len jedna pripomienka poslanca 

Fraňa neskôr sa k nej pripojil aj poslanec Kriššák.  Pripomienka bola adekvátna a v návrhu je 

už zapracovaná. Zmena sa týkala § 2, kde sme rozdelili aké služby poskytuje prevádzkovateľ 

momentálne je to firma Memoria a aké služby mesto.  

Toto VZN nemá dopad na občanov. V predmetnom návrhu nie sú žiadne zmeny výšky 

poplatkov súvisiacich s nájmom hrobových miesta.  

P. Fraňo podotkol, že asi omylom v § 2 bode 2 b) slovo oplotenie.  

 

Príloha 6/2 VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov 

 

P. Fiamová odôvodnila, že návrh je predkladaný z viacerých dôvodov a to školská jedáleň 

nedokáže kapacitne poskytnúť stravu pre všetkých žiadateľov, pretože prebieha nadstavba. 

Občania sa začali obracať na iných prevádzkovateľov stravovania. V terajšom všeobecnom 

nariadení nie je možné poskytovať stravovanie v inom zariadení a preto sa navrhuje zmena. 

Pri schválení si občan bude môcť vybrať ktorékoľvek stravovacie zariadenie na území mesta. 

Mesto zmenou všeobecne záväzného nariadenia neušetrí finančné prostriedky, ale poskytne 

príspevok dôchodcom s nižším príjmom. Materiál bol riadne zverejnený a neboli predložené 

žiadne pripomienky. 

 

P. Dočolomanský sa spýtal, že koľkých dôchodcov sa týka zmena? 



 

P. Fiamová odpovedala, že zmena sa dotkne 5 dôchodcov. 

 

K bodu 7.- Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 7/1 Prenájom pozemku p. č. 4511/3 Memoria  

 

P. Fiamová uviedla, že pozemok nemôže byť využívaný na pôvodnú formu ako bolo 

predložené v žiadosti. Medzi časom prebehla komunikácia medzi terajším majiteľom 

pozemku, ale ten nemá o pozemok záujem dohodol sa s Memoriou. Memoria pohrebná služba 

predložila doplnenie žiadosti užívať pozemok ako záhradu.  

 

P. Batka sa spýtal, prečo je predaj podľa osobitného zreteľa? Navrhuje verejnú obchodnú 

súťaž. Myslí si, že suma je hlboko podhodnotená. Prečo prenájom na dobu neurčitú?  

 

P. primátor odpovedal, že doba neurčitá je najvýhodnejšia, pretože podľa stanov v zmluve sa 

dá vypovedať kedykoľvek. 

 

P. Metkeová uviedla, že využitie v rámci platného územného plánu môže byť len ako záhrada. 

Až po zmene územného plánu môže byť pozemok využitý aj inak. Prípad hodný osobitného 

zreteľa je len z dôvodu, že to je susedný pozemok, cena bola stanovená ako majú aj iné 

záhradky.  

 

P. Batka navrhuje zmenu uznesenia nahradiť „prípad hodný osobitného zreteľa“ na „verejnú 

súťaž“. 

 

Príloha 7/2 Prenájom – podnájom časti pozemku p. č. 6748/1 – cykloodpočívadlo BSK 

 

P. Fiamová informovala, že Bratislavský samosprávny kraj nás požiadal o schválenie 

cyklistického odpočívadla v lokalite Biely kríž v rámci implementovaného projektu Perimont, 

spolufinancovaného z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – 

Rakúsko 2007 – 2013.  

 

P. Gahér žiadal o doplnenie stanoviska zo stavebnej komisie na tomto rokovaní, no to sa 

bohužiaľ nestalo. Komisia žiada, aby celý areál bol vyňatý z nájmu I. Svätojurskej a.s., aby 

mesto malo areál v kompetencii a následne ho prenajímalo.  

 

P. Metkeová odpovedala, že stanovisko nemohlo byť zaradené do zastupiteľstva, pretože 

materiál pre poslancov bol pripravovaný skôr, než rokovania stavebná komisia. Zápisnica z 

komisie je spracovaná a stanovisko môže byť prečítané.  

 

P. Dočolomanský ako predseda stavebnej komisie prečítal stanovisko: komisia odporúča 

vyčleniť tento pozemok z nájomného vzťahu s I. Svätojurskou a.s. a uzavrieť zmluvu medzi 

mestom a BSK. Zároveň komisia odporúča rokovať o vyčlenení horárne Biely kríž z nájmu 

I.Svätojurskej a.s. pri stanovení nového spôsobu využitia tohto objektu. Doriešiť nájomný 

vzťah služobného bytu v tomto objekte. Komisia hlasovala 6:0:0. 

 

P. Metkeová odpovedala, že presný termín, kedy sa realizácia môže uskutočniť nevie 

špecifikovať, pretože je potrebné zrealizovať odčleňovacie geometrické plány a nové zmluvy. 

 



P. Fiamová doplnila, že pre Bratislavský samosprávny kraj je veľmi dôležité, aby prišlo 

k schváleniu z dôvodu čerpania grantu, v opačnom prípade grant nebude možné čerpať. Grant 

je potrebné začať čerpať do konca roka. Osobne odporučila schváliť túto variantu prenájmu 

a neskôr sa môžeme začať venovať odčleneniu pozemku, pretože to je zdĺhavý proces.  

 

P. Gahér navrhuje schváliť dve uznesenia a to: prvé ako je navrhnuté a druhé vyčleniť areál 

od akciovej spoločnosti a samozrejme nájomná zmluva s BSK nebude dotknutá, pretože 

zmluvu budú dané. Akciová spoločnosť zanedbala starostlivosť o areál, pretože sa tam 

nachádza podnájomník, nie je nijako ošetrení, takže je dôvod, aby areál prešiel pod mesto. 

Stačí prenájom na 5 rokov pre BSK? 

 

P. Fiamová navrhla na 10 rokov.  

 

P. primátor upozornil, že treba dať pozor na prijatie uznesenia a zosúladiť ho so zámermi s  

akciovou spoločnosťou.                          

 

Príloha 7/3 Prenájom časti pozemku p. č. 6748/1 – Holý 

 

P. Fiamová oboznámila poslancov, že bola doručená petícia na MsÚ 20.9.2013. Ako už 

predstavil predkladateľ, ktorý je prítomný petícia obsahovala 86 hárkov s 1604 podpismi. 

Prednostka citovala petíciu „petícia za zachovanie Včelína na Bielom Kríži. Dolu podpísaní 

občania, priatelia cyklistiky, lesov a Karpát, sa svojím podpisom staviame za zachovanie 

Včelína na Bielom Kríži, ktorý nám poskytuje útočisko a občerstvenie. Už roky patrí k tejto 

oblasti a je to jedna z mála vecí, ktoré tu v Karpatoch máme. Žiadame mestské zastupiteľstvo 

vo Svätom Jure, aby v súlade z verejným záujmom a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom 

práve schválilo dlhodobý prenájom pozemku na Bielom Kríži pre jeho dlhoročného 

prevádzkovateľa Včelína Ing. Vladimíra Holého, bytom :...........,Svätý Jur.“ 

Petícia spĺňa všetky náležitosti, mestské zastupiteľstvo ju môže v tomto bode zobrať na 

vedomie. Predmetom bodu 7/3 je materiál, ktorý sa zaoberá predmetným prenájmom a to 

žiadosťou o prenájom umiestnenia dočasného mobilného domu s predajom občerstvenia. 

Návrh uznesenia bol predložený.  

 

P. Unger sa spýtal, či mesto spolupracovalo pri riešení situácie? 

 

P. Fiamová odpovedala, že prebehlo viacero rokovaní s p. Holým. Po vyhorení včelína bolo 

umiestnené mobilné zariadenie na toto miesto, ktoré však bolo umiestnené bez povolenia 

a súhlasu Mesta ako vlastníka pozemkov. Zariadenie muselo byť odstránené po výzve MsÚ. 

Preto som p. Holému pomohla napísať žiadosť o prenájom, ktorá je predmetom dnešného 

rokovania poslancov. 

 

P. Unger vyzdvihol snahu MsÚ o kladné vyriešenie problému. P. Holý z tohto miesta 

vybudoval pekné miesto na oddych pre turistov. Žiada prítomných poslancov o podporu 

zámeru a o schválenie. 

 

P. primátor tiež vyjadril podporu pre zachovanie tohto miesta. Avšak je potrebná legalizácia. 

 

P. Batka poznamenal, že je veľká škoda, že včelín vyhorel. Návrh vybudovania nového 

predajného miesta podporuje, avšak v druhej časti uznesenia sa hovorí o vybudovaní 

klubovne pre občianske združenie Priateľov včelína, ktorá nemá slúžiť ako reštauračné 

zariadenie, ale pre uzavretú spoločnosť. Nesúhlasí s umiestnením klubovne na tomto mieste. 



Ak klubovňa musí byť umiestnená na tomto mieste, tak navrhuje nájom do 31.12.2015, aby sa 

zistilo ako klubovňa funguje alebo vyčiarknutie z uznesenia klubovňu. 

 

P. primátor sa spýtal p. Batku, či je uzavretá zmluva s p. Holým, pretože mesto žiadnu zmluvu 

neuzavrelo.  

 

P. Batka odpovedal, že o zmluve nehovorí, ale o stanovisku rozhodnutia Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva Bratislava. 

 

P. primátor sa spýtal k čomu je to stanovisko. 

 

P. Dočolomanský odpovedal, že k ambulantnému predaju. 

 

P. primátor podotkol, že podľa terajších platných noriem nemôže byť umiestnený žiadny 

objekt na tomto mieste.  

 

P. Gahér doplnil, že nič nebráni v tom, aby sme klubovňu vylúčili z uznesenia a zjednodušili 

formuláciu, že pôjde o umiestnenie mobilného zariadenia. 

 

P. Dočolomanský navrhol zmeniť uznesenie a to vypustiť „a klubovne OZ Priatelia včelína“ 

a zmeniť dobu nájmu na 2 roky. 

 

P. Metkeová doplnila, že je vhodné zmeniť mobilný dom na mobilné zariadenie. 

 

P. Gahér navrhuje schválenie bodu. Administratívne prekážky samozrejme sú, ale začnime 

stavbu legalizovať. 

 

P. Fraňo doplnil, že tiež súhlasí s vybudovaním. Treba hľadať v hodnú cestu na skrátenie 

a schválenie uznesenia, aby boli všetci spokojný.  

 

P. Gahér navrhol dobu nájmu na 5 rokov. 

 

P. Batka doplnil, že netrvá na dobe nájme 2 rokov, ak vypadla klubovňa z uznesenia. 

 

Príloha 7/4 Prenájom pozemku p. č. 435 – Mikovíniho ul. 

 

P. primátor informoval poslancov, že p. Pjaták nemá záujem o predĺženie nájmu. 

 

P. Metkeová doplnila, že doteraz mal nájom p. Pjaták a p. Benárik je majiteľom susedného 

pozemku, na ktorom si robí úpravy. Pri úpravách p. Bednárik zničil zeleň p. Pjatáka, o ktorú 

sa staral. Na základe sťažnosti rodiny Pjatákovej sa zorganizovalo stretnutie. Nemáme zatiaľ 

písomne doložený nezáujem o pozemok, ale ústne informáciu podal. P. Bednárik o pozemok 

prejavil záujem. 

 

P. Gahér doplnil, že sú potrebné dve stanoviská a až potom môže prísť k rozhodnutiu. 

 

P. primátor následne stiahol bod z rokovania. 

 

Príloha 7/5 Predĺženie nájmu záhrady pod železnicou 

 



P. Fiamová doplnila, že muselo prísť k zmene návrhu uznesenia, pretože prišlo k úmrtiu 

jedného nájomcu. Predmetný pozemok bude prenajatý formou obchodnej súťaže. 

 

p. Gahér sa spýtal poslancov, či sú si vedomí aké zvýšenie nájomného práve schválili, lebo 

jemu sa tak zvýši nájom o 400 %  

 

Príloha 7/6 Prehodnotenie rozhodnutia o zmene účelu nájmu - Ochodnícky 

 

P. Metkeová informovala, že p. Ochodnícky opätovne predložil žiadosť o prerokovanie 

predmetu nájmu – vybudovanie prístrešku na vonkajšie sedenie a zeleň. Predmetný nájom už 

bol prerokovávaný na MsZ kde nebol schválený.  

 

P. Gahér položil procedurálnu otázku. Kedykoľvek príde k negatívnemu schváleniu uznesenia 

dotknutý požiada o opätovné prerokovanie, vždy budeme opäť rokovať?  

 

P. Fiamová odpovedala, že v rokovacom poriadku nie je stanovené, že MsÚ má právomoc 

odpísať žiadateľovi, že MsZ sa už zaoberalo týmto problémom a najbližšie obdobie cca 6 

mesiacov sa nebude týmto problémom zaoberať. Ak chcete. aby prišlo k zmene treba zmeniť 

rokovací poriadok poslancov Mestského zastupiteľstva.  

 

P. Gahér podotkol, že pri takomto postupe nie je problém. aby jeden občan zahltil 

zastupiteľstvo návrhmi, ktoré nebude možné vyriešiť za týždeň. Navrhuje prijať zásadu, že 

o jednej veci, ak sa zastupiteľstvo rozhodne rok by sa nemalo predložiť na preschválenie. 

O veci sa dá ešte diskutovať. 

 

P. Fiamová odpovedala, že p. Gahér má pravdu, ale treba najprv  upraviť rokovací poriadok 

ako už predtým spomenula. Pokiaľ sa tak nestane MsÚ musí postúpiť žiadosť na rokovanie 

MsZ. 

 

P. Batka sa spýtal, či je správne naformulované stanovisko finančnej komisie? 

 

P. Fiamová doplnila, že finančná komisia nezmenila pôvodné stanovisko z mája 2013. 

Finančná komisia schváliť pôvodnú žiadosť, teda stanovisko je správne. 

 

  

Príloha 7/7 Predĺženie doby nájmu AI NOVA 

 

P. Metkeová prečítala stanovisko stavebnej komisie v znení: Komisia odporúča plánované 

stavebné úpravy priestoru 2.NP objektu ITC Prostredná 64 vybudovaním deliacej z časti 

presklenenej priečky z dôvodu hospodárnejšieho využitia priestorov. Komisia odporúča 

odsúhlasiť finančné prostriedky, výberové konanie. Uvedené bude riešené ako akcia mesta 

ako majiteľa objektu, ktorý tieto práce financuje. Komisia odporúča predĺženie nájmu do roku 

2025 vrátane. K uvedenému postupu je potrebné stanovisko právnika, nakoľko termín 

ukončenia nájomného vzťahu je teraz v NZ stanovený do 31.3.2015. Ku dnešnému dňu však 

žiadne stanovisko nebolo doručené. 

 

P. Gahér dodal, že je nezvyčajné predlžovať nájom pred jeho vypršaním, ale ak sú získať 

granty potrebujú mať priestory k dispozícii. Navrhuje schválenie. 

 

 



Príloha 7/8 Predaj pozemku Hupková    

 

P. Metkeová doplnila stanovisko stavebnej komisie: Komisia odporúča odpredaj 

nehnuteľnosti parc.č. 4509/4 o výmere 695 m2 za kúpnu cenu 50 Eur/m2 ako v prípade 

odpredajov záhrad Kačačnice.                                     

 

P. Fraňo poznamenal, že v uznesení nie je uvedená cena. 

 

P. Hranická odpovedala, že teraz sa schvaľuje len zámer a cena nie je potrebná. 

 

P. Fiamová podotkla, že je potrebné vyhotoviť znalecký posudok, aby vedela za akú cenu sa 

bude predávať pozemok. 

 

P. Metkeová odpovedala, že p. Hupková si dala urobiť znalecký posudok na vlastné náklady. 

  

Príloha 7/9 Predaj pozemku rod. Jánošová 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 7/10 Prenájom pozemku – Bratislavské záhumenice – Martinák s.r.o. 

 

P. Unger sa spýtal, čo by nasledovalo pri neschválení nájmu? Čo by to znamenalo pre mesto? 

 

P. Metkeová odpovedala, že by sa zastavili stavebné práce.  

 

P. Fiamová odpovedala, že poslancami bol na predchádzajúcom zastupiteľstve schválený 

zámer. 

 

P. Fraňo nesúhlasí s návrhom, pretože riešenie križovatky nie je vhodné. 

 

Príloha 7/11 Odkúpenie pozemku Pezinské záhumenice – rod. Čimborová 

 

P. Fiamová sa spýtala, či nie je potrebný geometrický plán? Je potrebné doplniť do uznesenia 

parcelné číslo. 

 

P. Metkeová doplnila, že v tento pozemok bol odčlenený ešte pred geometrickým plánom, 

čiže mal samostatné číslo a nedostal sa do uznesenia, preto je potrebné schváliť tento bod ako 

je navrhovaný.  

 

Príloha 7/12 Doplnenie uznesenia IX-2/6 1) z 03.11.2009 

 

Bez pripomienok. 

 

K bodu 8. - Rôzne 

 

Príloha 8/1 Vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti za obdobie január – jún 

2013 

 

Bez pripomienok. 

 



 

 

Príloha 8/2 Predkupné právo Soja Cereal s.r.o. 

 

P. Metkeová uviedla, že v minulom období bola uzatvorená kúpna zmluva na predmetný 

pozemok. V priebehu katastrálneho konania kataster zastavil návrh na vklad z dôvodu, že 

plocha je evidovaná ako vodný tok. Kúpna cena bola zaplatená kupujúcim. SOJA-CEREAL 

s.r.o. predložila Mestu Svätý Jur ponuku na odkúpenie nehnuteľnosti, z dôvodu predkupného 

práva za cenu stanovenú v nájomnej zmluve. Stavebná komisia odporúča aj naďalej 

neuplatnenie predkupného práva a trvá na vyplatení náhrady vo výške 37.506,00 €. Komisia 

finančného riadenia odporúča uplatniť predkupné právo a s tým súvisiacu zmenu rozpočtu.  

Materiál bol predložený právnemu zástupcovi s.r.o. SOJA-CERAEL, ktorý uviedol 

stanovisko v zmysle zrušiť predkupné právo alebo zachovanie predkupného práva aj po 

predaji predmetnej nehnuteľnosti.  

 

P. Unger sa spýtal, aké dôvody má finančná komisia, aby sa pozemok odkúpil do vlastníctva 

mesta? Má pozemok právo prechodu z pumpy smerom na cestu, ktorá je vedľa? 

 

P. Fraňo odpovedal ako predseda finančnej komisie, že v komisii je 8 členov a hlasovaním sa 

dopracovali k rozhodnutiu.  

 

P. Metkeová odpovedala, že je to verejná stavba s verejným vjazdom. 

 

P. Unger sa spýtal, po kúpe pozemku sa dá pozemok zhodnotiť? 

 

P. Metkeová odpovedala, že zhodnotiť nie. Iba ak by bol záujem o predaj alebo nájom. 

 

P. Gahér v skutočnosti ide o to, že nás idú obrať o peniaze pri prvom možnom predaji, 37 tisíc 

euro máme mínus. Právna kancelária, ktorá nedala ani pol slova k stanovisku chce, aby 

právna kancelária poslanci všetko toto vzniesli na seba. Predpokladá, že právna kancelária je 

platená. Nech nám spravia právny rozbor ako je možné, že tu nie je. A poslanci majú 

slobodne rozhodnúť? Všetko padá na poslancov. Máme pozemok, ktorý sme predali pod cenu 

a za ktorý nič teraz nedostaneme. 

 

P. primátor navrhol, aby sme sa zaoberali priamo ako sa prijalo toto uznesenie, ako vzniklo. 

Od právnikov nemáme žiadne vyjadrenie k zmluve. 

 

P. Unger: je teda možnosť, že príde k predaju pozemku a mi nedostaneme žiadnu náhradu. 

 

P. primátor doplnil, že ak predajú predkupné právo zostane. 

 

P. Gahér: niekto zmluvu navrhne, niekto ju podpíše a tu sa navrhuje nejaké dvojvetové 

uznesenie. Keď právnik povie, že to máme formulovať nejako inak je celkom možné, že nikto 

z nás nevedel o riziku, ktoré hrozí ak je to formulované, tak alebo onak. Naposledy sa 

schvaľovalo, že dostaneme peniaze. Ako je možné, že to predali bez toho, aby sme na to 

reagovali inak ako je uznesenie. Lebo uznesenie bolo prijaté. 

 

P. Unger vidí zádrhel v tom, že zastupiteľstvo schváli zámer, ale to už ako sa to spraví robí 

mesto bez toho, aby o tom vedeli poslanci. Aká zmluva v konečnom dôsledku bude na to už 



dosah poslanci nemajú. Neobracal by sa na komisie, kde sú poslanci, ale na právnikov, ktorí 

sú poistení. 

 

P. primátor odpovedal, že všetky zmluvy sú riadne zverejňované. 

 

P. Pavelek pripomenul, že lehoty určite plynú a treba postupovať vpred.  

 

P. Metkeová uviedla, že SOJA-CERAEL netrvá na zrušení predkupného práva a súhlasí so 

zachovaním predkupného práva.  

 

P. Dočolomanský sa spýtal, či mesto má len jednu právnickú kanceláriu a či je na paušál. 

 

P. Fiamová odpovedala, že jednu a na paušál. 

 

P. Dočolomanský sa spýtal, čo nám teda bráni, aby sme vždy mali na MsZ zástupcu 

z právnickej kancelárii, ktorý by nám vedel poradiť. 

 

P. Fiamová odpovedala, že cena by sa výrazne zvýšila. 

 

P. Unger: máme právnikov, ktorých platíme a predpokladá, že majú nejakú zodpovednosť za 

návrhy.  

 

P. Pavelek: čo by prinieslo, ak by tu právnik bol prítomný, jedine zvýšenie nákladov, pretože 

žiaden právnik by sa nám na mieste k veci nevyjadril. Buď sme pozemok predali hlboko pod 

cenu alebo majiteľ zveľadil tento pozemok a predáva ho omnoho vyššiu cenu. Pri zveľadení 

pozemku je normálne, že predali pozemok za viac ako ho kúpili.  

 

P. Gahér právnej kancelárii sa veľmi dobre robí ak má paušál. Samozrejme to môže byť 

výhodné aj pre druhú stranu, ale určite to nie je výhodné v kauzách, ktoré trvajú niekoľko 

rokov. Paušál vo všeobecnosti nie je dobrý spôsob. V tomto prípade nie je vhodné, aby sme 

kupovali pozemok ale to tu mohlo byť napísané.  

 

P. Filo: z toho listu, ktorý je zaevidovaný sa javí proces zrozumiteľný, jediná vec ktorá chýba 

je cena, za ktorú nám ponúkli kúpiť späť pozemok. V závere listu však zostáva, že predkupne 

právo sa meniť nebude.  

 

P. Fiamová odpovedala, že nám ponúkli tú istú cenu podľa zmluvy.  

 

P. Unger: čo sa čaká od poslancov? Aké uznesenie majú prijať? 

 

P. Šišovič podotkol, že pozemok stále vlastní SOJA CERAEL podľa listu vlastníctva a ani 

tam nie je žiadna plomba, je tam vecné bremeno spočívajúce v práve zriadenia elektriky, 

prejazd, prechod motorových i nemotorových dopravných vozidiel. Je tam aj predkupne právo 

pre mesto Svätý Jur. 

 

P. Batka zhrnul, že mesto tento pozemok nepotrebuje, je tak zaťažený rôznymi ťarchami, že je 

skoro nevyužiteľný a jediné čo momentálne potrebujeme mať je právo niekedy sa k nemu ešte 

dosť z nejakého dôvodu. Nech teda SOJA CEREAL predá pozemok s tým, že predkupné 

právo zostane zachované. Problém sa bude riešiť o desať rokov pred uplynutím predkupného 

práva. 



 

P. Metkeová navrhla uznesenie za zachovanie predkupného práva na pozemky p.č. 4530/61 

pre nového vlastníka aj po odpredaji nehnuteľnosti spoločnosťou Soja Cereal s.r.o. 

 

P. Zelíska sa spýtal čo sa stane po tých 10 rokoch, keď uplynie predkupné právo? 

 

P. Fiamová odpovedala, že zanikne. 

 

Príloha 8/3 Doplnenie školskej rady MŠ Pezinská  

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/4 Vyjadrenie súhlasu k NN prípojke Tibenský 

 

P. Gahér zdôraznil, že p. Tibenský chce obísť to čo bolo už schválené. Malo by sa striktne 

dodržiavať predchádzajúce postupu a teraz neschvaľovať zmenu. 

 

P. Fraňo sa spýtal, aký je rozdiel medzi dočasnou a stálou prípojkou? 

 

P. Metkeová odpovedala, že sa najprv musí dobudovať čo bolo v právoplatnom rozhodnutí a 

to komunikácia verejnej inžinierskej siete a až na to sa pripojí prípojka. Dočasná by bola 

dovtedy, kedy by sa verejná sieť vybudovala. Lenže vzniká precedens, ak príde niekto iný 

a povie, ak ste povolili jednému prečo nie aj mne.  

 

Príloha 8/5 Žiadosť o súhlas so stavebnou úpravou v ITC – AI NOVA 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/6 Zrušenie uznesenia alebo predĺženia termínu plnenia uznesenia – 

množstevný zber 

 

P. Gahér: uznesenie, ktoré máme zrušiť nebolo prerokované v komisiách. Navrhuje najprv 

prerokovanie v komisiách a až následne predložiť na zastupiteľstvo.  

 

P. primátor sa spýtal, že kedy končí termín uznesenia? 

 

P. Metkeová odpovedala, že nie je ukončené výberové konanie. 

 

p. primátor požiadal prednostku o vyjadrenie k bodu, ktoré síce patrí pod správne oddelenie, 

ale je problém aj s daniami a rozpočtom, preto požiadal prednostku o vysvetlenie. 

 

P. Fiamová odpovedala, že ak chceme mať množstevný zber, musí sa zmeniť všeobecne 

záväzné nariadenie mesta o odpadoch a zároveň musí byť zmenené všeobecne záväzne 

nariadenie o poplatku za množstevný odpad. V zmysle zákona o miestnych daniach môže byť 

poplatok upravovaný vždy len k 1.1. daného roka. Tento zber a poplatok je spojený 

s rozpočtom, preto je potrebné zmeniť aj rozpočet. Proces verejného obstarávania nie je 

ukončený a nemáme s kým prerokovať prechod na množstevný systém. Verejne obstarávanie 

je opätovne zrušené. Z uvedeného dôvodu sa už nedajú splniť zákonné termíny schvaľovania 

nevyhnutných VZN-niek o prechode na množstevný odpad a zmenu výberu poplatku.  

 



P. Fraňo požiadal, aby sa vyjadril predseda komisie pre životné prostredie. 

 

P. Unger doplnil, že podľa prezentácie p. Farkaša, ktorá bola zameraná na množstevný zber 

boli vidno výhody aj nevýhody a to aké sú finančné možnosti pre mesto. Možnosti nebolo 

možné konzultovať s novým vývozcom, pretože ešte nie je obstarávanie úspešne ukončené.  

 

P. Batka navrhol zrušenie ale dodal, že treba pripraviť návrh systému množstevného zberu od 

roku 2015. 

 

P. Filo navrhol predĺžiť uznesenie do roku 2015. 

 

P. Fiamová navrhla uznesenie doplniť do roka od vyhodnotenia obstarávania pripraviť 

množstevný zber. 

 

P. Unger pripomenul, ale nevie či I. Svätojurská spoločnosť dala ponuku na malý zberný 

dvor, ale požiadal aby sa myslelo na to pri vypracovaní rozpočtu. Ponuka už je. 

 

P. Fiamová odpovedala ako má na to myslieť na to v rozpočte, keď nemá žiadnu sumu, 

s ktorou môže pracovať. Musíme vedieť najprv náklady a potom to musíme rozpočítať do 

poplatku. A ak to nebudeme vedieť do októbra, potom už je neskoro na prípravu zmien. 

Všetko musí byť pripravené a zverejnené na schválenie najneskôr 30.11., aby to mohlo byť 

platné od 1.1.. Ak mi prídu ponuky koncom októbra, ja to už nestihnem zapracovať do 

všetkých VZN-niek a rozpočtu. To je veľmi veľa súvisiacich zmien. 

 

P. Dočolomanský sa spýtal, ako má rozumieť zdôvodneniu v bode 8.6, že v zmysle vyššie 

uvedeného navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť a zamerať sa skôr na vybudovanie 

zberného dvora, zlepšenie separácie odpadov a zavedenie spôsobu nakladania s biologicky 

rozložiteľným odpadom povinného v zmysle zákona o odpadoch, ktoré si taktiež vyžiadajú 

zvýšené finančné prostriedky. 

 

P. Fiamová odpovedala, že nevie dať toto do rozpočtu pokiaľ nemá objednávku. Nemôže dať 

niečo do rozpočtu pokiaľ nemá cenovú pokutu a taktiež nebude vedieť stanoviť ceny. Áno, 

treba sa zaoberať zberným dvorom, ale aj to chce svoju časovú- zákonnú postupnosť. 

 

Príloha 8/7 Prieskum trhu na projektovú dokumentáciu novej telocvične 

 

P. Gahér: ak budeme vypisovať prieskum trhu mali by sme vedieť kde chceme postaviť, aké 

bude to čo chceme postaviť. Projektant nemôže byť vyberaný bez toho, aby vedel kde to bude 

a čo to bude. Nedostali sme žiadnu informáciu o mieste budovania a ani čo to bude. 

 

P. Batka odpovedal, že vieme kde to bude a aj vieme čo to bude. Už bolo konzultované s p. 

riaditeľom o stavbe novej športovej hale. Je dobré schváliť tento zámer a posunuli sa ďalej. 

 

P. Gahér doplnil, že by bol rád ak by mal dokument kde bude napísané, že stavba bude tam, 

v nejakej typológii a stavba taká a taká. Je potrebný dokument. 

 

P. Hranická doplnila, že vieme, že je potrebné pohnúť sa z miesta. Stavba nie je len pre školu, 

ale aj organizácie. Stará telocvičňa nespĺňa už dlho kritéria. 

 



P. Metkeová informovala, že už je zabezpečený znalec. Z MsÚ odišiel list predsedovi OZ 

TaBaK, aby sprístupnil ihrisko na obhliadku poprípade sa dohodli na termíne obhliadky. 

 

Informácia o prenájme pozemku p. č. 6778/4 k-ú Sv. Jur, Kúpeľné 

 

P. primátor informoval, že rybári zaplatili kompletne vyčistenie malého jazierka a následne si 

ho zobrali do prenájmu. 

 

P. Fraňo sa spýtal p. prednostky kde zmizol chladiaci box pri prerábaní domu smútku? 

 

P. Fiamová odpovedala, že riadne účtovne odpísaný a aj vyradený, nakoľko oprava by bola 

nákladnejšia. 

 

P. Filo poznamenal ešte k predchádzajúcemu bodu, že je za pokračovanie vo výstavbe novej 

haly. Aké bude zadanie pre projektovú dokumentáciu?  

 

P. primátor odpovedal za seba, že rozmýšľal ako umiestniť halu do záhrady a ponechať 

tenisové ihrisko. Áno je potrebné nájsť vhodné miesto. 

 

P. Hranická doplnila, že ak chceme získať peniaze z ministerstva tak musí byť hala v areáli 

školy, v záhrade sa hala nemôže postaviť. 

 

P. Dočolomanský sa spýtal, ako sa realizuje kontrola na zadaniach a prácach, ktoré sa 

realizujú na jeho majetku? Konkrétne sa pýta na zdravotné stredisko. 

 

P. Fiamová odpovedala, keď je investičná akcia je riadne stanovený dozor, na opravy 

a údržby nie, pretože sú to len malé opravy. Každá investičná akcia má svoj vlastný dozor. 

Konkrétne zdravotné stredisko nebola investičná akcia, jednalo sa len o malú údržbu. 

 

P. primátor doplnil, že prebehne stretnutie na zdravotnom stredisku v krátkom čase. Začali sa 

rekonštrukčné práce na kanalizácii, ktoré budú prebiehať tento a budúci rok. Oprava bude 

prebiehať po etapách.  

 

Ukončenie rokovania: 21,40 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 24.09.2013 

 

 
Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1 Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2013/7-1 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 7 

   Za: 

Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR,CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER     

  Nehlasovali: 

RNDr. Peter JURČOVIČ       

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.1   overovateľov -  Marián Fraňo, RNDr. Peter Jurčovič 
Číslo uznesenia 2013/7-2 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 návrhová komisia - Ing. Peter Dočolomanský, CSc., Mgr. Andrea Hranická 
Číslo uznesenia 2013/7-3 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1  Kontrola plnenia uznesení   

Číslo uznesenia 2013/7-4 

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.  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ 

RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER     

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 6.1 VZN o správe a prevádzke cintorínov  

Číslo uznesenia 2013/7-5 

MsZ schvaľuje VZN č. 7/2013 o správe a prevádzkovaní cintorínov – prevádzkový poriadok 

cintorínov mesta Svätý Jur s 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,CSc. ThDr.Július FILO,Dr.h.c.  Marián FRAŇO 

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

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.2 VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov  

Číslo uznesenia 2013/7-6 

MsZ schvaľuje VZN č. 8/2013, ktorým sa ruší VZN č. 17/2008 o poskytovaní príspevku na 

stravovanie pre dôchodcov. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 7.1 Prenájom pozemku parc. č. 4511/3 Memoria   

Číslo uznesenia 2013/7-7 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku parc. č. 4511/3 vo výmere 462 m2, k. ú. Svätý Jur, nájomné 0,40 

€/m2/rok za účelom užívania pozemku ako záhradka na dobu neurčitú, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa pre žiadateľa MEMORIU Pohrebná služba, Bosco spol. s.r.o., Bratislava, nakoľko žiadateľ je 

majiteľom susednej nehnuteľnosti. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 4 

Zdržali sa: 2 



Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

RNDr. Peter JURČOVIČ       

   Proti: 

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

   Zdržali sa: 

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

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 7.1 Prenájom pozemku parc. č. 4511/3 Memoria  

Číslo uznesenia 2013/7-8 

MsZ schvaľuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemku parc. č. 4511/3 vo 

výmere 462 m2, k. ú. Svätý Jur za účelom užívania pozemku ako záhradka na dobu neurčitú, nájomné 

0,40 €/m2/rok. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2013. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER     

   Zdržali sa: 

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

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 7.2 Prenájom - podnájom časti pozemku p.č. 6748/1 - cykloodpočívadlo BSK  

Číslo uznesenia 2013/7-9 

MsZ schvaľuje podnájom časti pozemku parc. č. 6748/1 vo výmere 270 m2 pre nájomcu I. 

Svätojurská a.s. za účelom vybudovania cyklistického odpočívadla Svätý Jur – lokalita Biely Kríž pre 

BSK Bratislava na dobu nájmu 10 rokov za nájomné 1,00 €/rok, nakoľko BSK Bratislava získal 

prostriedky na vybudovanie cyklistického odpočívadla na území kraja v rámci implementovaného 

projektu PERIMONT, spolufinancovaného z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. 

Termín platnosti uznesenia do: 12/2013. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 7.2 Vyčlenenie prenájmu časti areálu Bieleho kríža - cykloodpočívadlo BSK 



Číslo uznesenia 2013/7-10 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje vyčleniť areál horáreň a lúku na Bielom kríži z predmetu nájmu I. Svätojurskej a.s. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 3 

Proti: 1 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK   

   Proti: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD       

   Zdržali sa: 

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

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 7.3 Prenájom časti pozemku p.č. 6748/1 – Holý 

Číslo uznesenia 2013/7-11 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 6748/1 vo výmere 50 m2, k. ú. Svätý Jur pre 

žiadateľa Ing. Vladimíra Holého za nájomné 4,97 €/m2/rok za účelom umiestnenia mobilného 

zariadenia s predajom občerstvenia na dobu nájmu 5 rokov, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

nakoľko žiadateľ už predaj občerstvenia na predmetnom pozemku vykonával a súčasne zabezpečuje 

na predmetnom pozemku zber odpadkov po turistoch, úpravu a údržbu okolia. 

Termín plnenia uznesenia do: 12/2013.  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER 

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.5 Predĺženie nájmu záhrady pod železnicou 

Číslo uznesenia 2013/7-12 

MsZ schvaľuje: 

1. Predĺženie doby nájmu nehnuteľností – pôľnohospodárskej pôdy parc. č. 4557/4-6 v k. ú. 

Svätý Jur pre nájomcov: 

a) Doc. PhDr. František Gahér, CSc. a manželka Daniela – parc. č. 4557/4 vo výmere 

2042 m2 

b) Rozália Tesárová – parc. č. 4557/5 vo výmere 575 m2 s právom užívania studne na 

pozemku parc. č. 4557/6 

c) Marta Tesárová – parc. č. 4557/6 vo výmere 592 m2 s právom užívania studne 

v prospech pozemku parc. č. 4557/5 



Cena nájmu 0,40 €/m2/rok doba nájmu určitá 15 rokov do 31.12.2028 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 7.5 Predĺženie nájmu záhrady pod železnicou 

Číslo uznesenia 2013/7-13 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE – neprezentoval sa dostatočný počet poslancov 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa 

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

obchodnú súťaž na prenájom pozemku parc. č. 4557/7, vo výmere 341 m2, k. ú. Svätý Jur, účel 

užívania pozemku ako záhradka, doba nájmu 15 rokov, minimálna výška nájmu 0,40 €/m2/rok. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.06.2014  

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 MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

   Zdržali sa: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD       

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.5 Predĺženie nájmu záhrady pod železnicou - opätovné hlasovanie  

Číslo uznesenia 2013/7-14 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa 

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

obchodnú súťaž na prenájom pozemku parc. č. 4557/7, vo výmere 341 m2, k. ú. Svätý Jur, účel 

užívania pozemku ako záhradka, doba nájmu 15 rokov, minimálna výška nájmu 0,40 €/m2/rok. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.06.2014 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK     

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.6 Prehodnotenie rozhodnutia o zmene účelu nájmu - Ochodnícky  



Číslo uznesenia 2013/7-15 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 4791/1 v časti výmery 90 m2 určená ako zeleň – 

zázemie pre prevádzku Café – garage bar takto: 

- 60 m2 za účelom umiestnenia letnej terasy – sedenie s vybudovaním prístrešku nad letnou 

terasou za cenu nájmu 4,97 €/m2/rok a 

- 30 m2 ostáva zeleň, zázemie pre prevádzku za nájomné 0,33 €/m2/rok, doba nájmu neurčitá pre 

nájomcu: Milan Ochodnícky a manž. Ľubica. 

Termín platnosti uznesenia do: 12/2013  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 3 

   Za: 

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

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.7 Predĺženie doby nájmu AI NOVA  

Číslo uznesenia 2013/7-16 

MsZ schvaľuje predĺženie doby nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa na parc. č. 21/1, 21/2 

v k. ú. Svätý Jur, ul. Prostredná 64, Svätý Jur vo výmere 472 m2, za účelom zriadenia informačného 

centra (IC) na ďalších 10 rokov, t. j. do 31.03.2025 pre nájomcu Academia Istropolitana Nova. 

Termín platnosti uznesenia do: 12/2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing.Juraj PAVELEK 

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 7.8 Predaj pozemku Hupková  

Číslo uznesenia 2013/7-17 

MsZ schvaľuje zámer predať pozemok parc. č. 4509/4 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 695 m2 p. Monike Hupkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z. z., 

a to z dôvodu, že p. Monika Hupková uvedený pozemok v nájme od 05.08.2005 a prístup k stavbe 

rodinného domu je možný výlučne cez pozemok parc. č. 4509/4. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.03.2014 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ Ing. Juraj PAVELEK     

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 7.9 Predaj pozemku rod. Jánošová  

Číslo uznesenia 2013/7-18 

MsZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku parc. č. 45/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 8 m2 p. Miroslavovi Jánošovi s manželkou ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

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

258/2009 Z. z., a to z dôvodu, že p. Miroslav Jánoš s manželkou majú záujem dostať plot priamočiaro 

ku skale, a tým by sa pozemok parc. č. 45/4 stane uceleným. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.03.2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za: 

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

Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 7.10 Prenájom pozemkov - Bratislavské záhumenice - Martinák s.r.o. 

Číslo uznesenia 2013/7-19 

MsZ schvaľuje prenájom 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 MARTINÁK s.r.o., Ružinovská 5, 821 01 Bratislava na dobu určitú do 31.12.2017 za 

1,00 €/celý predmet nájmu/rok. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2017 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 2 

Zdržali sa: 0 



Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER   

   Proti: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO     

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 7.10 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve - Bratislavské záhumenice - Martinák, 

s.r.o.  

Číslo uznesenia 2013/7-20 

MsZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o majetkovoprávnom usporiadaní 

pozemkov pod jestvujúcou komunikáciou ul. Bratislavské záhumenice za 2,33 €/m². Nové úseky cesty 

(rozšírenie – predĺženie) súvisiace s novou výstavbou v lokalite Bratislavské záhumenice usporiadať 

za kúpnu cenu 1,00 € (komunikácia vrátane pozemkov). Presná výmera bude stanovená geometrickým 

plánom po ukončení stavby. 

Odkúpenie technickej infraštruktúry za 1,00 € a to osvetlenie, svetelná signalizácia,   prístupová 

komunikácia cesta a chodník, časť dážďovej kanalizácie v zmysle projektovej dokumentácie a úsekov 

súvisiacich s umiestnením budúcej miestnej komunikácie a ku nej priľahlých úsekov po ukončení 

výstavby celej lokality podľa urbanistickej štúdie. 

Termín platnosti uznesenia do: kolaudácie stavby v lokalite Bratislavské záhumenice  
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

 Ján UNGER       

   Proti: 

 Marián FRAŇO       

   Zdržali sa: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Juraj PAVELEK     

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 7.11 Odkúpenie pozemku Pezinské záhumenice - rod. Čimborová 

Číslo uznesenia 2013/7-21 

MsZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. 634/2 druh pozemku ostatné plochy vo výmere 96 m2 od 

Ing. Pavla Čimboru a Svetlany Čimborovej za kúpnu cenu 2,33 €/m2 pod budúcu komunikáciu 

Pezinské záhumenice + úhradu nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.04.2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za: 

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



Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 7.12 Doplnenie uznesenia IX-2/6 1) z 03.11.2009  

Číslo uznesenia 2013/7-22 

MsZ schvaľuje doplnenie uznesenia IX-2/6, 1) z 03.11.2009 o nasledujúci text: 

Odkúpenie pozemkov identifikovaných GP č. 329/2007 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov pod budúcu komunikáciu ul. Pezinské záhumenice za kúpnu cenu 2,33 €/m² pozemku plus 

úhrada nákladov spojených s prevodom nehnuteľností. Predmetom odkúpenia sú pozemky: 

parc. č. 609/10 o výmere 87 m², vlastníkmi pozemku sú Ing. Peter Páleš a JUDr. Alena Pálešová 

parc. č. 606/9 o výmere 16 m², vlastníkmi pozemku sú Ing. Pavol Staroň a Anna Staroňová 

parc. č. 612/7 o výmere 17 m², vlastníkmi pozemku sú Ing. Marián Janík a Alexandra Janíková 

parc. č. 612/8 o výmere 16 m², vlastníkmi pozemku sú Ing. Vladimír Blaha a MUDr. Alexandra 

Blahová 

parc. č. 646/12 o výmere 48 m², vlastníčkou pozemku je Anna Nagyová 

parc. č. 1457/3 o výmere 9 m², vlastníkmi pozemku sú Vladimír Barčák a Adriana Barčáková 

parc. č. 626/4 o výmere 147 m² a parc. č. 630/3 o výmere 163 m², vlastníkmi pozemkov sú Ing. 

Ladislav Čorňák a Mgr. Iveta Čorňáková 

parc. č. 615/40 o výmere 7 m² a parc. č. 616/6 o výmere 9 m², vlastníčkou pozemkov je Ing. Zuzana 

Danišová 

parc. č. 627/7 o výmere 70 m², vlastníkmi pozemku sú PharmDr. Michaela Angelovič a Stanislav 

Angelovič 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   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 MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 8.1 Vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti za obdobie január - jún 2013 

Číslo uznesenia 2013/7-23 

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

Svätý Jur za obdobie január – jún 2013. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
   Za: 

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

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 8.2 Predkupné právo Soja Cereal s.r.o. 



Číslo uznesenia 2013/7-24 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zachovanie predkupného práva na pozemky p.č. 4530/61  pre nového vlastníka aj po 

odpredaji nehnuteľnosti spoločnosťou Soja Cereal s.r.o. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 3 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 4 
   Za: 

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

   Proti: 

 Marián FRAŇO       

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 8.3 Doplnenie rady školy MŠ Pezinská  

Číslo uznesenia 2013/7-25 

MsZ volí nového člena školskej rady pri MŠ Pezinská: JUDr. Ján Gróf. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   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 MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 8.4 Vyjadrenie súhlasu k NN prípojky Tibenský  

Číslo uznesenia 2013/7-26 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje p. Miroslavovi Tibenskému na uloženie dočasnej NN prípojky na pozemkoch parc. č. 

4526 a 4525/3 v k. ú. Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia do: 31.03.2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 7 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Proti: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Mgr.Michal ZELISKA   

   Zdržali sa: 

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.       

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 8.5 Žiadosť o súhlas sa stavebnou úpravou ITC - AI NOVA  

Číslo uznesenia 2013/7-26 



MsZ schvaľuje stavebné úpravy priestorov informačného centra na Prostrednej ulici 64 vytvorením 

deliacej priečky na 2. Nadzemnom podlaží. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   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 MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 8.5 Žiadosť o súhlas so stavebnou úpravou ITC 

Číslo uznesenia 2013/7-27 

MsZ schvaľuje: 

a) Zmenu kapitálového rozpočtu mesta na rok 2013 kapitálový výdavok, programový rozpočet 

7.3, kód zdroja 46, funkčná klasifikácia 08.2.0.3, ekonomická klasifikácia 722001 kapitálový 

transfer OZ AI NOVA na rekonštrukciu budovy ITC vo výške 4.000,- EUR 

b) Zmenu finančného rozpočtu mesta na rok 2013: Finančné operácie príjem, kód zdroja 46, 

ekonomická klasifikácia 454002 – prevod z mimorozpočtového účtu mesta vo výške 4.000,- 

EUR 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   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 MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 8.6 Zrušenie uznesenia, alebo predĺženie termínu plnenia uznesenia - množstevný 

zber  

Číslo uznesenia 2013/7-28 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ ruší uznesenie MsZ číslo 2012/9-6 „pripraviť návrh systému množstevného zberu, aby sa 

realizoval od roku 2014.“ 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 5 
   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER 

Mgr. Michal ZELISKA       



 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 8.7 Prieskum trhu na projektovú dokumentáciu novej telocvične  

Číslo uznesenia 2013/7-29 

MsZ schvaľuje zámer a vypísanie prieskumu trhu na projektovú dokumentáciu stavby novej budovy 

telocvične v areáli Základnej školy Kollárová ul. 2 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

   Zdržali sa: 

Ing. Juraj PAVELEK       

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

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

 

 


