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Z á p i s n i c a  č. 8 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 19.11.2013 

 

 

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. Hodnotiace správy školstva  

7. Všeobecne záväzné naradenia mesta 

8. Rozpočet mesta na rok 2014 - 2016 

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 17,30 hod. a predložil 

program rokovania.  

 

Schválenie rokovacieho programu:   5:0:0  

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

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

Mgr. Michal Zeliska   7:0:0 

     

Zapisovateľka:               Bc. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia: MUDr. Andrej Kriššák 

   Marián Fraňo     7:0:0    

 

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

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  

P. Gabura predniesol správu plnenia uznesení: všeobecné záväzné nariadenia prijaté na 

rokovaní MsZ dňa 24.9.2013 sú zverejnené a platné. Do verejnej obchodnej súťaže na 

záhradku pri kaplnke sa prihlásili dvaja záujemcovia, súťaž bola vyhodnotená a uzavretá. 

Postúpenie nájmu v lokalite Biely kríž pre bratislavský samosprávny kraj na výstavbu 

cykloodpočívadla je v plnení, 1.Svätojurská vypracovala nájomnú zmluvu, ktorú poslala na 

mesto a na podpis na BSK. Uznesenie týkajúce sa prenájmu pre p. Holého tiež v lokalite 

Biely Kríž, je v štádiu plnenia, mesto oboznámilo žiadateľa o schválení a zároveň požiadalo 

o dodanie potrebných dokumentov do 30.11. Mesto oboznámilo s uznesením aj 1.Svätojurskú, 



ktorá má pozemok momentálne v prenájme. V najbližších dňoch by sa malo uskutočniť 

stretnutie, kde sa dohodne postup o vyčlenení pozemku z nájomnej zmluvy. Uznesenia 

o predĺžení nájmu záhrad pod železnicou a odpredaju záhrady pre. P. Hupkovú sú v programe 

rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Nájomná zmluva s AI NOVA bola predĺžená, 

zmluvy s p. Martinákom sú podpísané. Prieskum trhu na projektovú dokumentáciu na stavbu 

novej telocvične zatiaľ vyhlásený nebol. Mesto má už k dispozícii znalecký posudok na 

tenisové kurty a objekty, ktoré sú umiestnené na pozemku, ktorý má v prenájme občianske 

združenie TaBaK. Uznesenie týkajúce sa dodatku k zmluve s p. Ochodnickým je splnené, 

dodatok bol podpísaný.  

 

K bodu 5. – Interpelácie 

 

P. Trtol informoval poslancov, že stavebné práce na volejbalových ihriskách prebiehajú. 

Plánované ukončenie ihrísk bolo do konca tohto roka, ale z dôvodu svojpomocného 

budovanie práce nebudú ukončené tento tok. Preto požiadal o prenesenie schválených peňazí 

na budúci rok.  

 

P. Dančo vystúpil z dôvodu možnej rekonštrukcie zdravotného strediska. 

 

P. Gahér prerušil p. Danča z dôvodu, že táto prezentácia nepatrí do bodu interpelácie, pretože 

bod interpelácie sú určené pre občanov mesta Svätý Jur. Ako vieme zdravotné stredisko je 

riadne zaradené v rokovacom pláne.  

 

P. primátor odpovedal, že zdravotné stredisko sa nachádza v programe rokovania v bode 10.4, 

ale je vhodné, aby bol prednesený ešte pred schvaľovaním rozpočtu. 

 

P. Hupková vystúpila z dôvodu, že má záujem o odkúpenie ostatnej pôdy, ktorú má 

momentálne v prenájme. Ako uviedla, má záujem o odkúpenie záhrady, ale cena 50 €/m2 

v rozhodnutí je neprimerane vysoká. Dôvody na zníženie ceny uviedla, že záhrada slúži ako 

prístupová cesta, pozemok je neoplotený, nedá sa poistiť a prichádza ku krádežiam.  

 

K bodu 6. –Hodnotiace správy školstva 

 

Príloha 6/1 Hodnotiace správy za školský rok  2012/2013 ZŠ, ZUŠ a Materských škôlok 

 

P. Fiamová oznámila, že hodnotiace správy školských zariadení sú predkladané pravidelne 

v tomto období. Školské zariadenia sú v správe mesta Svätý Jur, čiže sú napojené na rozpočet 

mesta. Informovala, že všetky hodnotiace správy sa nachádzajú na webovej stránke mesta. 

Stručne uviedla správy za tri materské školy a jednu alokovanú pri materskej škole Pezinská 

č.1.  

Materská škola Bratislavská č. 50 má dve triedy, celkovo 40 detí je plne vyťažená, má 

heterogénne vyučovanie, pretože jednotlivé triedy nemôžu byť rozdelené podľa vekových 

kategórií. Škola je napojená na štátny vzdelávací program, všetky učiteľky sú riadne 

kvalifikované. 

Materská škola Felcánova je dvojtriedna škola, ktorá má 40 detí. Taktiež je napojená na štátny 

vzdelávací program. Škola sa zapája do rôznych aktivít. Prebehla rekonštrukcia oplotenia.  

Materská škola Pezinská sa skladá z dvoch samostatných objektov. Materská škola Pezinská 

č. 1 sa skladá z troch tried, kde je 62 detí. Alokované pracovisko sa nachádza na Veltlínskej, 

kde sú taktiež tri triedy a 62 detí.  



Všetky materské školy sú plne obsadené, neprijatých detí bolo len päť, ale ich rodičia sú na 

materskej dovolenke. Čerpanie z kapitálové rozpočtu bolo len v materskej škole Pezinská 

z dôvodu opravy strechy. 

 

P. Mellenová je riaditeľkou základnej umeleckej školy vo Svätom Jure a predniesla svoju 

správu. ZUŠ má 246 žiakov úspešne ukončilo vzdelanie 241 žiakov v štyroch odboroch a to 

hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický, ktoré vyučovalo 13 kvalifikovaných 

pedagógov. V tomto roku sa uskutočnilo 16 koncertov, uskutočnili sa rôzne programy pre 

organizácie v meste a aj mimo. Škola sa zúčastnila aj súťaží, kde boli deti aj ocenené 

a umiestnené.  

 

P. Vajcík je riaditeľom základnej školy vo Svätom Jure. Poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri 

realizácii nadstavby školskej družiny. Za posledné tri roky stúpol počet detí z 320 na 390. 

Škola v rámci monitoru uspela výborne, zúčastňuje sa rôznych súťaží, z ktorých prichádzajú 

žiaci s oceneniami. Podrobnejšia hodnotiaca správa je na web stránke školy. Prognózy do 

budúcnosti hovoria, že počet detí stúpne na cca 600, preto je dobré, že sa podarila nadstavba 

školskej družiny. Jediným problémom je zatiaľ telocvičňa ale veríme, že v krátkom čase sa 

podarí postavenie novej. 

 

P. primátor doplnil, že všetci poslanci vedia o potrebe novej telocvične. Všetky prednesené 

správy školská rada odporučila na schválenie mestským zastupiteľstvom. 

 

K bodu 7. - 7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

 

Príloha 7/1 VZN č. 9/2013 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu mesta 

SR  

 

P. Metkeová informovala, že zmeny a doplnky územného plánu mesta Svätý Jur 01/2013 

Kukly vypracúvajú na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 2013/4-14 zo dňa 

19.03.2013. Po schválení uznesení bude zabezpečené vypracovanie čistopisu zmeny 

a doplnky územného plánu mesta Svätý Jur 01/2013 Kukly a jeho uloženie na Okresný súd 

Bratislava, pracovisku odbor výstavby a bytovej politiky. Správne oddelenie odporúča prijať 

uznesenie tak, ako je predložené. 

 

P. primátor požiadal o presun bodu 10.4. z dôvodu vysvetlenia kvôli rozpočtu. Hlasovanie 

o presunutie bodu prebehlo zdvihnutím ruky v počte 8 prítomných 8:0:0.  

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

RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Príloha 10/4 Záujem o prenájom Zdravotného strediska 

 

P. Dančo oboznámil poslancov, že prezentáciu majú predloženú v papierovej podobe. Je 

predsedom firmy Apolis, ktorý majú záujem o prenájom zdravotného strediska a následne 

uskutočniť revitalizáciu a obnovu. Prišlo by k rozšíreniu ambulancií, analýza boli predložená 

ako na mesto, tak ak lekárom. Spolupráca so súčasnými lekármi by zostala, ale radi by sme 

rozšírili pôsobnosť starostlivosti o diabetológiu, imunológiu prípadne rozšírenie o rangen, 

24hodinovú pohotovosť. Realizácia by bola platená len z vlastných zdrojov. Dĺžka nájmu by 

sa odvíjala od vložených finančných prostriedkov. Ponuku na zdravotné stredisko predložíme 

v krátkom čase. 

 



P. primátor doplnil, že mesto má projekt, ktorý stál 13 000 €. Na zdravotnom stredisku 

vznikol problém pri oprave strechy, ktorú spôsobila firma. Takže na ďalší rok bude treba 

sanovať strechu. Pri možnom prenájme zdravotného strediska by opravu vykonal nový 

prenajímateľ alebo bude financovať opravu samotné mesto.  

 

P. Kriššák informoval, že pred dvoma rokmi sa prijali uznesenia o rekonštrukcii zdravotného 

strediska a zatiaľ sa veľa vecí nezrealizovalo. Problémom je stále existujúca žumpa, 

nevyhovujúce kúrenie. Ako lekár sa zúčastnil stretnutia s p. Dančom, ale stále nie je 

presvedčený, že ponuka je tá správna voľba pre zdravotné stredisko. Pri výmene strachy 

a rekonštrukcii kúrenia by stredisko mohlo fungovať ešte niekoľko rokov, stačilo by aby 

mesto investovalo, položka nie je až taká vysoká. 

 

P. Dančo zareagoval na p. Kriššáka, že lekárom bolo položená otázka, že aké garancie 

očakávajú. Nie je v záujme zvyšovať nájomné, je viacej modelov ohľadne nájomného. Zatiaľ 

nie sú dokončené analýzy ohľadne zdravotného strediska, ako sme sa vyjadrili až po ukončení 

analýz povieme, či o rekonštrukciu budeme mať naďalej záujem. Ak by analýzy vyšli 

v neprospech ponuku o zdravotné stredisko stiahneme. Ponuky budú predložené v najbližšom 

čase.  

 

P. primátor doplnil, že terajší nájom lekárov je 17 €/m2/rok. Ako vieme finančných 

prostriedkov nie je veľa, preto by investor bol výhodnejšou alternatívou.  

 

P. Kriššák doplnil, že nie je proti žiadnemu dobrému návrhu len chcel povedať, že rozpočet 

môžeme schváliť súbežne a rokovať s firmou o rekonštrukcii. 

 

P. Gabura sa spýtal, kedy budú dokončené analýzy. 

 

P. Dančo odpovedal, že v priebehu dvoch týždňov budú analýzy ukončené a ponuky 

predložené. Chceli by sme, aby ponuky boli predložené na nasledujúce zastupiteľstvo. 

 

P. Gahér má pochybnosti o možnej spolupráce a prenájme zdravotného strediska. Lepšou 

voľbou by bolo, aby mesto investovala do svojej budovy. Je v hodné, aby bol projekt čo 

najpodrobnejší a v komisiách aj prerokovaný. Požiadal zástupcov, aby dodali projekt čo 

najskôr, aby mohli byť prerokované na komisiách. 

 

P. Pavelek sa spýtal ohľadne informácii financovania projektu teda ekonomickej stránky? 

 

P. Dančo odpovedal, že v projekte bude zahrnutý aj biznis plán. Na stretnutí bolo 

deklarované, že nie je problém priniesť výpis účtu. V prípade možných otázok v prezentácii je 

uvedený kontakt. 

 

P. Filo víta firmu ako pomoc pri splnení našich úloh. Bolo by vhodné ako predniesol p. 

Kriššák vyčísliť náklady za opravu strechy a kúrenia a potom porovnať ceny.   

 

P. Gahér navrhol upraviť uznesenie z „so stretnutia primátora mesta, poslancov“ na „a 

prezentácie spoločnosti“  

 

P. primátor ešte požiadal poslancov o presunutie bodu 10.3. pred rozpočet. Hlasovanie 

o presunutie bodu prebehlo zdvihnutím ruky v počte 9 prítomných 6:0:0. Traja nehlasovali 

Ing. Juraj Pavelek, Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc., Mgr. Ľubomír BATKA, PhD. 



ZA: 

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Mgr. Michal ZELISKA Mgr. Andrea HRANICKÁ 

 Ján UNGER MUDr. Andrej KRIŠŠÁK   

 

Príloha 10/3 Predaj pozemku M. Hupková Hrúšťovo 

 

P. primátor v krátkosti prečítal stanoviská jednotlivých komisií a následne vyzval. p. Hupkovú 

k prípadnému doplneniu. 

 

P. Vulgán vystúpil ako právny zástupca p. Hupkovej. Advokátska kancelária zasielala mestu 

Svätý Jur písomné vyjadrenie. V zmysle vyjadrenia p. Hupková zdôvodnila okrem iného, 

prečo žiada odkúpenie pozemku. Najpodstatnejším dôvodom je, že každý vlastník chce mať 

vysporiadané svoje pozemky, kde býva. Na odporúčanie mesta Svätý Jur si dala vypracovať 

na vlastné náklady znalecký posudok. Cena v znaleckom posudku bola stanovená na 21,95 

€/m2. Pozemok významný tým, že je to prístupová cesta, nie sú tam inžinierske siete. Bola 

žiadosť o rokovanie, no žiaľ odpoveď neprišla. Jej ekonomická situácia momentálne 

nedovoľuje zaplatiť stanovenú sumu a poslanci zvážili jej prehodnotenie. Nájom vychádza na 

0,10 €/m2, na rok to je cca 70 €.   

 

P. primátor sa spýtal p. Metkeovej na nájom, je 0,10 €/m2? 

 

P. primátor: stiahol bod z rokovania. 

 

K bodu 8. - Rozpočet mesta na rok 2014 - 2016 

 

Príloha 8/1 Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 - 2016 

 

P. Fiamová: mestský úrad a mesto Svätý Jur predkladá návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016 

v súlade s rozpočtovými pravidlami. V rozpočte sú uvedené aj staršie roky na porovnanie. 

Roky 2015, 2016 nie sú pre rozpočet záväzné, ale majú informatívny charakter. V krátkosti 

predniesla jednotlivé položky. 

 

P. primátor prečítal stanoviská a pripomienky komisií. 

 

P. Gahér predpokladal, že stanoviská komisií budú čítať predsedovia. V rozpočte je 

navrhnutých 50 000 € na zberný dvor, to je 10% spoluúčasť? 

 

P. Fiamová odpovedala, že áno. 

 

P. Gahér doplnil, že ak mesto nedostane grant museli by sme dať omnoho viac peňazí do 

zberného dvora? 

 

P. Fiamová odpovedala, že áno. 

 

P. Gahér sa spýtal, či nie je zo zákona mať povinne zberný dvor?  

 

P. Fiamová odpovedala, že na toto by mala odpovedať p. Metkeová. Suma bola navrhnutá 

z dôvodu, že by sme mohli ísť do čiastkovej realizácie zberu odpadu. Momentálne niektoré 

služby zabezpečujeme dodávateľsky.  

 



P. Gahér navrhuje uviesť položku na opravu hradieb.  

 

P. primátor pripomenul, že pri rekonštrukcii hradieb je potrebné dodržiavať postupy. Prvý 

musí byť schválený zámer a následne postupovať podľa zákonov. 

 

P. Gahér odpovedal, že v zastupiteľstve už zámer bol schválený. Ďalej navrhuje pokračovať 

v rekonštrukcii chodníkov. Materská škola Pezinská je v súdnom spore, preto navrhuje mať 

finančnú rezervu. Nakoniec poznamenal, že vystúpil z občianskeho zduženia TaBaK.  

 

Na komisii boli predložené dve štúdie na vybudovanie športovej haly pre základnú školu. 

Prvá štúdia v hodnote 800 000 € a druhá v hodnote 270 000 €. V lokalite, kde má byť 

umiestnená nie je reálna ako bolo uvedené v prvej štúdii. V druhej štúdii to nebolo vôbec 

riešené. Kde je v rozpočte zahrnutý štátny rozpočet? Je potrebné ho zahrnúť ak je teda 

príspevok reálny. 

 

P. Fraňo sa chcel vyjadriť k bežnému rozpočtu, pretože mal niekoľko pripomienok. Pozastavil 

sa pri bežných výdavkoch odmeny, odchodné a odstupné. Z hľadiska morálky by navrhoval 

odmietnuť pri nezvolení primátora odstupné. Na internete je niekoľko primátorov, ktorí sa 

vzdali svojho odstupného. 

 

P. Fiamová odpovedala, že návrh rozpočtu je v tejto položke navrhovaný v súlade so 

zákonom.  

 

P. Fraňo doplnil, že to nie je mierené na primátora, ale je to skôr na zamyslenie, že primátor 

ide s vedomým do pracovnej pozície, že bude zvolený len na štyri roky. 

 

P. primátor uviedol technickú pripomienku, že každý jeden zamestnanec má právo na 

odstupné ako je to uvedené aj v zákonníku práce. 

 

P. Gahér podotkol, že táto položka je zo zákona správne navrhnutá. 

 

P. Kriššák navrhuje doplniť v rozpočte položku na kúrenie v zdravotnom stredisku. Bol by 

rád, aby schválené uznesenia bolo zrealizované a nie odkladané ako napríklad oprava strechy.  

 

P. Gabura doplnil, že peniaze na realizáciu neboli nikdy schválené. 

 

P. Zeliska navrhuje, aby sa pri položke pri zdravotnom stredisku počkalo z návrhom, keďže 

nevieme akou cestou sa budeme uberať. 

 

P. Batka podotkol, že úlohy sa často opakujú a neplnia a pritom nám nové úlohy pribúdajú. 

Tým pádom otvárame cestu niekomu, kto si môže vyberať úlohy, ktoré splní a ktoré nie. Tak 

ako je neustále odkladané spomínané zdravotné stredisko. Mesto rado investuje skôr do 

rekonštrukcie starých komunikácii ako do vybudovania nových.  

 

P. Fiamová informovala, že v rozpočte sa opakujú len územné plány a výkupy pozemkov 

alebo zložitejšie rekonštrukcie, pretože trvajú dlhšie, nie sú len na jeden rok. Čo sa týka 

zdravotného strediska sú všetky schválené uznesenia splnené.  

 

P. primátor informoval, že projektov na opravu viacerých ulíc máme dosť, no bohužiaľ 

chýbajú financie. 



 

P. Batka navrhuje nenaberať nové úlohy, ale splniť tie staré. 

 

P. primátor oznámil, že p. Vajcík sa chce vyjadriť k rozpočtu a požiadal poslancov, aby 

mohol vystúpiť. 

 

Poslanci hlasovali 7 prítomných 4 za 1 proti a 2 sa zdržali. 

 

P. Vajcík: prvou otázkou bolo akým spôsobom bude telocvičňa financovaná. Ak mesto schváli 

v rozpočte peniaze na telocvičňu, tak ministerstvo školstva poskytne ďalšie financie. 

 

P. Gahér sa spýtal aká je celková suma na telocvičňu? 

 

P. Vajcík odpovedal, že celková suma sa vysúťaží. Na komisiách boli predložené možnosti ako 

postaviť halu. Ďalšou otázkou bolo, či je možné postaviť halu na vybranom mieste, tak je to 

možné. Ani vodný tok, ktorý tam je nie prekážkou, pretože na ňom hala nebude stáť.  

 

P. primátor: za širokú verejnosť sa spýtal, či chceme vôbec takúto halu ? 

 

P. Hranická doplnila, že hala je potrebná, zámer bol na predchádzajúcom zastupiteľstve 

schválený. Situačný plán nie je, ale len na jednom mieste môže hala stáť a to na existujúcom 

tenisovom ihrisku. Od začiatku leta boli ponúknuté tri možnosti pre združenie TaBaK. 

Prebehlo stretnutie bola aj vytvorená pracovná komisia, no k výberu žiadnej z možností 

neprišlo. 

 

P. Gahér: hala nie je jadrom rozpočtu a dá sa postaviť aj na inom mieste. Bola zápisnica, ale 

nebola podpísaná zúčastnenými. Ak by samotná zmluva bola nevýhodná už by bola dávno 

zrušená. 

 

P. Fraňo navrhuje prestávku 10 minút. Po prestávke navrhol, aby sa nezmenilo v rozpočte 

suma pre knižnicu. 

 

Prestávka 10 minút. 

 

P. Fiamová odpovedal, že položka zostala rovnaká. 

 

P. Kriššák navrhuje, aby sa vyčlenila položka na financovanie zdravotného strediska. 

A o jednotlivých položkách v rozpočte môžeme hlasovať jednotlivo. 

 

P. Fiamová odpovedala, že rozpočet je navrhovaný na celý rok. V predchádzajúcom období si 

poslanci vybojovali schvaľovanie extra bežného a extra kapitálového. Kontrola NKU nám 

toto vytkla a upozornila, že najprv sa má schvaľovať rozpočet v celku a neskôr sa môže 

hlasovať o zmenách.  

 

P. Gahér informoval, že minulý rok navrhol schváliť rozpočet v jednom celku. Nesúhlasí 

schvaľovanie rozpočtu v jednotlivých krokoch.  

 

P. Pavelek čo sa týka bežného rozpočtu tam nie sú problémy p. Fiamová ho vypracúva na 

vysokej úrovni. Počíta mesto s prírastkom obyvateľov, a tým pádom vyššími podielovými 

daňami? Prejaví sa to tento rok na rozpočte? 



 

P. Fiamová odpovedala, že počet obyvateľov je vyšší, ale vyššie podielové dane sa prejavia až 

o dva roky neskôr.  

 

P. Pavelek mal pripomienku k položke oprava mostov – zábradlie. Mosty nie sú v majetku 

vodohospodárov?  

 

P. Fiamová odpovedala, že sú v majetku mesta. Iba vodný tok je ich majetkom, ale most nie. 

 

P. Pavelek sa spýtal na rekonštrukcia povrchov komunikácií, ktoré sa nachádzajú v položke. 

Akým spôsobom sa bude vykonávať oprava? 

 

P. Metkeová odpovedala, že tým istým postupom ako ulica Podhradie. Čiže na budúci rok by 

to mohlo byť zrealizované. 

 

P. Pavelek opätovne sa vrátil k zdravotnému stredisku. Pri rekonštrukcii strechy nerozumie 

prečo je v položke 40 000€, keď p. Šišovič posielal mail, že to nemôžeme riešiť 

v zjednodušenom konaním, pretože najnižšia ponuka bola 26 000€. 

 

P. Šišovič uviedol, že 26 000€ bola najnižšia ponuka, táto firma ponúkla aj doplnkové služby, 

ktoré neboli v podmienkach. Cena bude okolo 30 000€. 

 

P. Pavelek sa spýtal k zbernému dvoru, máme nad 5000 obyvateľov a podľa zákona máme 

určite nejaké povinnosti.  

 

P. Fiamová uviedla, že zákon o odpadoch nie je v jej kompetencii skôr by sa mala vyjadriť p. 

Metkeová, ale naše mesto si zaslúži mať zberný dvor a je potrebné, aby sa vybudoval. 

V našom záujem je dostať grant, ktorý sa dá rozčleniť. Už teraz sme žiadali o grant pre jednu 

etapu.  

 

P. Pavelek je rád, že chceme vybudovať zberný dvor. Bolo by vhodné, aby sa v zákone našlo, 

či musíme mať zberný dvor. 

 

P. primátor informoval, že na družstve boli prepustený všetci zamestnanci. 

 

P. Pavelek sa vyjadril k hale, že bude asi drahšia ako sa predpokladalo. Do rozpočtu navrhuje 

uviesť aj podiel štátnych peňazí. Pri schválení rozpočtu sa minie koľko finančných 

prostriedkov? 

 

P. Fiamová uviedla, že bude 60% finančných prostriedkov využitých ak sa schváli rozpočet. 

 

P. Gabura doplnil, že informáciu ohľadne stavov účtov posielal.  

 

K bodu 9.- Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 9/1 Predaj pozemku rod. Jánošová, ul. Podhradie 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/2 Zámena pozemkov JOP s.r.o. / Mesto Sv. Jur 



 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/3 Zriadenie vecného bremena vedenia podzemnej siete pre 

Západosl.distribučná 

 

P. Metkeová prečítala správu správneho oddelenia, že spoločnosť ENERMONT, s.r.o. 

v zastúpení stavebníka Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava sa na Mesto Svätý Jur 

obrátila so žiadosťou o stanovisko k pripravovanému investičnému zámeru vybudovania 

vysokonapäťového káblového elektrického vedenia v rámci pripravovanej stavby „BA, Sv. 

Jur Podhradie, posilnenie NN rozvodov“. Podmienky zriadenia odplatného vecného bremena 

a umiestnenia energetického zariadenia budú dohodnuté a spresnené vo vzájomne dohodnutej 

Zmluve o vecnom bremene. 

 

Príloha 9/4 Obchodná verejná súťaž Bratislavská 1 

 

P. Unger navrhuje zníženie zábezpeky v rozmedzí 500 – 1000 €, pretože vysoká zábezpeka 

môže znemožniť ďalšie jednania. 

 

P. Gahér sa pripája k návrhu p. Ungera, aby sme zbytočne nekládli prekážky. 

 

P. Unger navrhol 1000 €. 

 

Príloha 9/5 Odkúpenie pozemkov a prijatie daru Pezinské záhumenice 

 

P. Metkeová navrhuje doplniť uznesenie v rámci požiadaviek katastrálneho úradu. 

 

Príloha 9/6 Prenájom bytu ul. Prostredná 9 – Srna  

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/7 Prenájom nebytového priestoru ul. Prostredná 13 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/8 Prenájom  nebytového priestoru Bratislavská 13  

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/9 Prenájom časti pozemku parc. č. 435 Bednárik 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/10 Prenájom pozemku parc. č. 4846/10 – Valent 

 

P. Unger sa spýtal, že pozemok sa má prenajať ako prípad osobitného zreteľa, aj keď p. 

Valent nemá uzavretú nájomnú zmluvu s p. Leitnerom. Navrhuje počkať, pretože nemáme 

záruku, že zmluva bude podpísaná medzi nimi. 

 



P. Gabura doplnil, že pri vyhlasovaní súťaže o pozemok sa stala chyba a namiesto vinice bola 

vypísaná orná pôda. Preto s najväčšou pravdepodobnosťou vyhral p. Leitner, lebo on mal 

záujem  najmä o ornú pôdu. Navrhuje počkať, či p. Leitner nevráti pozemok mestu. P. Valent 

momentálne len rokuje s aktuálnym nájomcom. 

 

P. primátor doplnil, že dlhodobý prenájom neprichádza v úvahu, pretože tieto pozemky sú 

plánované na športový areál. 

 

P. Gahér informoval, že pozemky v skutočnosti nie sú použiteľné na poľnohospodárske účely. 

 

P. primátor stiahol bod z rokovania. 

 

Príloha 9/11 Prenájom pozemkov za účelom budovania cyklotrás _ Chorvátsky Grob 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/12 Prehodnotenie ceny nájmu záhrady p. Tesárová 

 

P. Gahér požiadal, aby meno manželky a aj jeho bolo vyškrtnuté, pretože neprejavil 

o pozemok záujem.  

 

Príloha 9/13 Prenájom Horárne Biely Kríž – I.Svätojurská a.s. 

 

P. Gahér poznamenal, že chýba stanovisko stavebnej komisie. Komisia nesúhlasila s bodom 

b. 

 

P. Gabura uviedol, že v návrhu uznesenia je, že prenájom je možný len so súhlasom 

prenajímateľa. 

 

P. Metkeová uviedla, že v pôvodnom predkladanom návrhu to nebolo. 

 

P. Pavelek uviedol, že od mesta budova bola prevzatá pred cca 20timi rokmi. Navrhuje 

schválenie bodu a súhlasí so stanovenou podmienkou. 

 

K bodu 10. - Rôzne 

 

Príloha 10/1 Plán kontrolnej činnosti 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 10/2 Rokovací poriadok MsZ – zmena 

 

P. Fiamová informovala, že zmena vznikla na základe poslanca p. Gahéra na mestskom 

zastupiteľstve, kde vyplynulo aby sa neustále nepredkladali rovnaké body na zastupiteľstvo. 

Zmena je v čl. 10, kde vnikol nový odsek 5 bod 10. 

 

P. Unger predkladá návrh od p. Dočolomanského, aby prítomnosť poslanca mohla byť aj cez 

internetové pripojenie. 

 

P. Gahér uviedol, že táto forma nie je zákonná. 



 

Príloha 10/5 Termíny rokovaní na rok 2014 – informácia 

 

P. Unger sa spýtal ako funguje mestská rada, keďže máme nového zástupcu. 

 

P. primátor odpovedal, že mestská rada nebola dlhšie zvolávaná, ale bude fungovať. 

 

P. Batka podotkol, že sa nám podarilo z nefunkčniť mestskú radu. 

 

P. Fraňo požiadal o skompletizovanie informácie o družstve. 

 

P. primátor odpovedal, že jedna časť je už uplatnená súdmi no ešte časť je v riešení. 

Odpovedal, že mestská rada je len poradným orgánom. 

 

P. Gabura uviedol, že mestská rada zasadala v septembri a má zasadať minimálne každé tri 

mesiace. 

 

Ukončenie rokovania:  21,25 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 19.11.2013 

 

 
Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1 Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2013/8-1  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 6 
   Za: 

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

 Ján UNGER       

   Nehlasovali: 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK       

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.1. overovateľov: Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c., Mgr. Michal Zeliska  

Číslo uznesenia 2013/8-2 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

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

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER     

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1. návrhová komisia: MUDr. Andrej Kriššák, Marián Fraňo 

Číslo uznesenia 2013/8-3 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

ThDr. Július FILO, Dr.h.c. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení 

Číslo uznesenia 2013/8-4 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 6.1 Hodnotiace správy za školský rok 2012/2013 ZŠ, ZUŠ a Materských škôl 

Číslo uznesenia 2013/8-5 

MsZ schvaľuje správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svätý Jur za školský rok 2012/2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 7.1. VZN č.9/2013 Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Svätý Jur 01/2013 Kukly 

Číslo uznesenia 2013/8-6 

1. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Svätý Jur 01/2013 Kukly, ktorého spracovateľom je 

Ing. arch. Milan Zelina 

2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní zmien a doplnkov UP 

mesta Svätý Jur 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č.9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná 

časť územného plánu mesta Svätý Jur vyhlásená VZN č.6/1/2004 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 7.1. VZN č.9/2013 Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Svätý Jur 01/2013 Kukly 

Číslo uznesenia 2013/8-7 

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

v znení neskorších predpisov (Zákona o obecnom zriadení) 

1. Stanovisko Okresného úradu Bratislava, pracovisko odboru výstavby a bytovej politiky, 

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

poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zn.: A/2013/1637/BLM zo dňa 

3.10.2013 k Zmenám a doplnkom č. 1/2013 Územnému plánu mesta Svätý Jur lokalita Kukly 

2. Dôvodovú správu o prerokovaní územnoplánovacej informácie UP mesta Svätý Jur. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 



Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

RNDr. Peter JURČOVIČ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 10.4. Záujem o prenájom Zdravotného strediska  

Číslo uznesenia 2013/8-8 

MsZ berie na vedomie správu o rokovaní a prezentáciu spoločnosti so zástupcami spoločnosti 

APOLIS a.s. vo veci revitalizácie a obnovy zdravotného strediska. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 8.1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2014 - 2016 

Číslo uznesenia 2013/8-9 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje rozpočet mesta Svätý Jur na roky 2014 – 2016 

názov 
 na rok 2014 v  

EURO 
 na rok  2015 

v  EURO 
 na rok  2016 

v  EURO 

Bežné príjmy 2 792 186,00 2 788 750,00 2 836 550,00 

Bežné výdavky 2 784 338,00 2 773 043,68 2 821 569,10 

Rozdiel z bežného rozpočtu 7 848,00 15 706,32 14 980,90 

Kapitálové príjmy 70 000,00 4 000,00 4 000,00 

Kapitálové výdavky 1 199 700,00 4 000,00 4 000,00 

Rozdiel z kapitálového rozpočtu -1 129 700,00 0,00 0,00 

Finančné operácie príjem 1 129 700,00 0,00 0,00 

Finančné operácie výdaj 0,00 0,00 0,00 

Rozdiel z finančného rozpočtu 1 129 700,00 0,00 0,00 

ROZPOČET MESTA ROZDIEL 
CELKOM 7 848,00 15 706,32 14 980,90 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 2 

Proti: 7 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za: 

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



   Proti: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 8.1. Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 - 2016  - Alternatíva II – vo výške 

nevyčerp.KV 

Číslo uznesenia 2013/8-10 

MsZ schvaľuje  

názov 
 na rok 2014 v  

EURO 
 na rok  2015 

v  EURO 
 na rok  2016 

v  EURO 

Bežné príjmy 2 792 186,00 2 788 750,00 2 836 550,00 

Bežné výdavky 2 784 338,00 2 773 043,68 2 821 569,10 

Rozdiel z bežného rozpočtu 7 848,00 15 706,32 14 980,90 

Kapitálové príjmy 70 000,00 4 000,00 4 000,00 

Kapitálové výdavky 358 700,00 4 000,00 4 000,00 

Rozdiel z kapitálového rozpočtu -288 700,00 0,00 0,00 

Finančné operácie príjem 288 700,00 0,00 0,00 

Finančné operácie výdaj 0,00 0,00 0,00 

Rozdiel z finančného rozpočtu 288 700,00 0,00 0,00 

ROZPOČET MESTA ROZDIEL 
CELKOM 7 848,00 15 706,32 14 980,90 

   
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 3 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER 

Mgr. Michal ZELISKA       

   Proti: 

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

   Zdržali sa: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD       

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 9.1. Predaj pozemku par. č. 45/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 8 m2 na ul. Podhradie v k. ú. Neštich vo Svätom Jure identifikovaný Geometrickým 

plánom č. 22/2013 p. Miroslavovi Jánošovi s manželkou.  

Číslo uznesenia 2013/8-11 

MsZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. 45/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 

m2 v k. ú. Neštich vo Svätom Jure identifikovaný Geometrickým plánom č. 22/2013 za predajnú cenu 

5,00 €/ m2 + úhradu nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti, a to 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. pre p. Miroslava Jánoša s manželkou, a to z dôvodu, že p. Miroslav 

Jánoš s manželkou prejavili záujem dostavať plot priamočiaro ku skale, aby sa pozemok parc. č. 45/4 

stal uceleným.  

 



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 9.2. Zámena pozemkov parc. č. 5090/35, 5090/333 a 5090/41 vo vlastníctve 

spoločnosti JOP s.r.o. za pozemok parc. č. 5084/1 vo vlastníctve Mesta Svätý Jur. 

Číslo uznesenia 2013/8-12 

MsZ schvaľuje zámenu pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 4310, vedenom Okresným 

úradom Pezinok ako parcely registra „C“ v k. ú. Svätý Jur, okres Pezinok, a to pozemky parc. č. 

5090/35, druh pozemku ostatné plochy o výmere 327 m2, 5090/333, druh pozemku ostatné plochy 

o výmere 288 m2 a 5090/41, druh pozemku ostatné plochy o výmere 582 m2 vo vlastníctve spoločnosti 

Jurský obytný park, s.r.o IČO 36654191, Astrová 2/A, 821 01 Bratislava za pozemok zapísaný na 

Liste vlastníctva č. 1968, vedenom Okresným úradom Pezinok ako parcela registra „C“ v k. ú. Svätý 

Jur, obec Svätý Jur, okres Pezinok, a to pozemok parc. č. 5084/1, druh pozemku vinice o výmere 813 

m2 bez vzájomného uplatnenia pohľadávok + úhrada poplatku v katastri nehnuteľností v podiele ½. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 9.3. Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s.  

Číslo uznesenia 2013/8-13 

MsZ schvaľuje: 

Zriadenie odplatného vecného bremena zodpovedajúce právu uloženia káblového elektrického vedenia 

v rámci stavby „BA, Svätý Jur, Podhradie, posilnenie NN rozvodov“ cez pozemky v rozsahu 

uvedenom vo vzájomne odsúhlasenej Zmluve o vecnom bremene: 

a) pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Svätý Jur: 

1. pozemok parc. č. 434/16 zapísaný v registri „E“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

evidovaný na Liste vlastníctva č. 8053 

2. pozemok parc. č. 2707/35 zapísaný v registri „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

evidovaný na Liste vlastníctva č. 1968 

3. pozemok parc. č. 2707/1 zapísaný v registri „C“, druh pozemku trvalé trávne porasty, evidovaný na 

Liste vlastníctva č. 1968 

4.  pozemok parc. č. 2709 zapísaný v registri „E“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

evidovaný na Liste vlastníctva č. 8053 

5. pozemok parc. č. 4726/1 zapísaný v registri „E“, druh pozemku ostatné plochy, evidovaný na Liste 

vlastníctva č. 8053 

6. pozemok parc. č. 2708 zapísaný v registri „E“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

evidovaný na Liste vlastníctva č. 8053 



7. pozemok parc. č. 23/6 zapísaný v registri „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

evidovaný na Liste vlastníctva č. 1968 

8. pozemok parc. č. 2706/32 zapísaný v registri „C“, druh pozemku vinice, evidovaný na Liste 

vlastníctva č. 1968 

9. pozemok parc. č. 468/1 zapísaný v registri „E“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

evidovaný na Liste vlastníctva č. 8053 

10. pozemok parc. č. 468/8 zapísaný v registri „C“, druh pozemku ostatné plochy, evidovaný na Liste 

vlastníctva č. 1968 

11. pozemok parc. č. 465 zapísaný v registri „E“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

evidovaný na Liste vlastníctva č. 8053 

 

b) pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Neštich: 

12. pozemok parc. č. 190/11 zapísaný v registri „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

evidovaný na Liste vlastníctva č. 1 

13. pozemok parc. č. 190 zapísaný v registri „E“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

evidovaný na Liste vlastníctva č. 342 

 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 

Bratislava. 

Termín platnosti uznesenia do: 30.11.2016 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 9.4. Obchodná verejná súťaž Bratislavská ul. č. 1  

Číslo uznesenia 2013/8-14 

MsZ schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa § 281 a násl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na 

uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností vo Svätom Jure, k. ú. Svätý Jur: 

Pozemky a stavby – nebytové priestory Mesta Svätý Jur na Bratislavskej ul. č.1 vedené na LV č. 1968: 

parc. č. 132/2 o výmere 79 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. 132/12 o výmere 36 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. 132/11 o výmere 48 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. 132/16 o výmere 172 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

stavba predajne so súp. č. 57 

stavba prešovne bez súpisného čísla na parc. č. 1325/11 

stavba studne na parc. č. 132/13 

Pozemok vedený na LV č. 145: 

parc. č. 132/3 o výmere 63 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 

mesta vo veľkosti 3/6 (31,5 m2). 

Za podmienok: Minimálna kúpna cena za ponúkané nehnuteľnosti je 55.400,00 € 

Požadovaná zábezpeka je 1000€ 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 9.5. Odkúpenie pozemku parc. č. 605/2 vo výmere 57 m2. Prijatie daru pozemkov 

parc. č. 616/5 vo výmere 5 m2, 615/40 o výmere 7 m2 a parc. č. 616/6 o výmere 9 m2 v Pezinských 

záhumeniciach vo Svätom Jure.  

Číslo uznesenia 2013/8-15 

MsZ schvaľuje  

a) Odkúpenie pozemku parc. č. 605/2 o výmere 57 m2 za kúpnu cenu 2,33 €/m2 pod budúcou 

komunikáciou ul. Pezinské záhumenice + úhradu nákladov spojených s prevodom 

nehnuteľnosti; vlastníkmi pozemku sú Ing. Pavol Staroň a Anna Staroňová. 

b) Prijatie daru v prospech Mesta Svätý Jur od vlastníčky pozemkov parc. č. 616/5 o výmere 

5m2, parc. č. 615/40 o výmere 7 m2 a parc. č. 616/6 o výmere 9m2 pod budúcou komunikáciu 

ul. Pezinské záhumenice + úhradu nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti; vlastníčkou 

je Ing. Zuzana Danišová. 

c)  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 9.6. Prenájom bytu Ľudovít Srna a Mária Srnová rod. Hricová  

Číslo uznesenia 2013/8-16 

MsZ schvaľuje prenájom bytu vo Svätom Jure, vo výmere 73 m2, nájomné 84,0 €/mesiac + inflácia 

každý rok, vodné stočné 25,- €/mesiac, doba nájmu určitá do doby odkúpenia bytu do osobného 

vlastníctva, pre nájomcov Ľudovít Srna a Mária Srnová rod. Hricová, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)zákona č. 507/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko menovaní sú už dlhodobými 

nájomcami predmetného bytu, s podmienkou prijatia pohľadávky mesta – úhrada nájomného za 

predchádzajúce obdobie 56,53 €/mesiac, vodné stočné 25,00 €/mesiac. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   



 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 9.7. Prenájom nebytového priestoru vo výmere 27,09 m2, Prostredná 13, Svätý Jur  

Číslo uznesenia 2013/8-17 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu nebytového priestoru na Ul. Prostredná 13, Svätý Jur a v zmysle § 9a 

ods. 9 zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, mesto Svätý Jur zverejní – vyhlási verejnú obchodnú súťaž na prenájom 

nebytového priestoru Prostredná 13, Svätý Jur, výmera 27,09 m2, doba nájmu určitá 10 rokov, 

minimálna výška nájmu 30,00 €/m2/rok. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 9.8. Prenájom nebytového priestoru vo výmere 43 m2, Bratislavská 13, Svätý Jur  

Číslo uznesenia 2013/8-18 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu nebytového priestoru na Ul. Bratislavská 13, Svätý Jur a v zmysle § 

9a ods. 9 zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, mesto Svätý Jur zverejní – vyhlási verejnú obchodnú súťaž na prenájom 

nebytového priestoru Bratislavská 13, Svätý Jur, výmera 43 m2, doba nájmu určitá 10 rokov, 

minimálna výška nájmu 30,00 €/m2/rok. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 9.9. Prenájom časti pozemku parc. č. 435 k. ú. Svätý Jur, užívanie pozemku ako 

záhradka – Ing. Vladimír Bednárik a manž. Alžbeta Bednáriková.  

Číslo uznesenia 2013/8-19 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 435 vo výmere 86 m2, za účelom užívania pozemku 

ako záhrada, cena nájmu 0,067 €/m2/rok, na dobu určitú 5 rokov, pre Ing. Vladimíra Bednárika 

a manželku Alžbetu ako prípad hodný osobitného zreteľa § 9a ods. 9 zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým 

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

žiadatelia sú vlastníkom susedného pozemku parc. č. 415/6 k. ú. Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 9.11. Prenájom časti pozemkov za účelom budovania cyklotrasy pre Chorvátsky Grob 

Číslo uznesenia 2013/8-20 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemkov parc. č. 7418, parc. č. 7417, parc. č. 7420 a parc. č. 

7413 v k. ú. Svätý Jur za účelom vybudovania cyklotrás za cenu nájmu 1,00 €/rok za celý predmet 

nájmu na obdobie 10 rokov od uzatvorenia zmluvy pre obec Chorvátsky Grob. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 9.12. Prehodnotenie ceny nájmu za pozemky pod železnicou /Marta Tesárová, 

Rozália Tesárová/  

Číslo uznesenia 2013/8-21 

MsZ ruší uznesenie č. 2013/7-12 a uznesenie č. 2013/7-14 zo dňa 24.09.2013. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK 

Mgr. Michal ZELISKA       

   Zdržali sa: 

 Ján UNGER       

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 9.12. Prehodnotenie ceny nájmu za pozemky pod železnicou /Marta Tesárová, 

Rozália Tesárová/ 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE.- nebolo dodržané kvórum poslancov 3/5 väčšina VŠETKÝCH 

poslancov v zmysle § 9a /9/c) zákona o nakladaní s majetkom obcí 

MsZ schvaľuje predĺženie doby nájmu nehnuteľností – poľnohospodárskej pôdy parc. č. 4557/4-6 

v k. ú. Svätý Jur pre nájomcov: 

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

parc. č. 4557/6, 

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

v prospech pozemku parc. č. 4557/5, 

Cena nájmu 0,20 €/m2/rok, doba nájmu určitá 15 rokov do 31.12.2028. 



Termín platnosti uznesenia do: 08/2014. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK Mgr. Michal ZELISKA 

   Zdržali sa: 

Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.  Ján UNGER     

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 9.12. Prehodnotenie ceny nájmu za pozemky pod železnicou /Marta Tesárová, 

Rozália Tesárová/ 

Číslo uznesenia 2013/8-22 

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 vyhlási verejnú 

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

užívania pozemku ako záhrada, doba nájmu 15 rokov, minimálna výška nájmu 0,20 €/m2/rok. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 9.12. Prehodnotenie ceny nájmu za pozemky pod železnicou /Marta Tesárová, 

Rozália Tesárová/ 

Číslo uznesenia 2013/8-23 

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 vyhlási verejnú 

obchodnú súťaž na prenájom pozemku parc. č. 4557/4, vo výmera 2042 m2, k. ú. Svätý Jur, účel 

užívania pozemku ako záhrada, doba nájmu 15 rokov, minimálna výška nájmu 0,20 €/m2/rok. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 2 

Prítomní: 6 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA 

   Nehlasovali: 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK     



 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 9.13. Prenájom Horárne Biely Kríž - I.Svätojurská a.s.  

Číslo uznesenia 2013/8-24 

MsZ schvaľuje 

Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov s úpravami a to nasledovne: 

a) v celom Dodatku č. 1 sa znenie slova „budovy“ mení na „nehnuteľnosti“, 

b) v čl. II. bod. 5 sa článok IV. zmluvy dopĺňa o odsek: 

-nájomca je oprávnený prenechať nehnuteľnosť – horáreň a to v celku alebo len jej časť do 

prenájmu tretej osobe len so súhlasom prenajímateľa. 

Termín platnosti do: 08/2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 10.1. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014  

Číslo uznesenia 2013/8-25 

a) MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur na I. polrok 

2014 

b) MsZ poveruje hlavného kontrolóra výkonom následnej finančnej kontroly na činnosti 

schválené v pláne. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 10.2. Rokovací poriadok MsZ zmena  

Číslo uznesenia 2013/8-26 

MsZ schvaľuje Rokovací poriadok poslancov MsZ. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   



 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 10.5. Termíny rokovaní na rok 2014 -  informácia  

Číslo uznesenia 2013/8-27 

MsZ berie na vedomie. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. MUDr. Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

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

 

 


