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Z á p i s n i c a  č. 9 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 10.12.2013 

 

 

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. Zdravotné stredisko 

7. Rozpočet mesta na rok 2014 - zmeny 

8. Nakladanie s majetkom mesta 

9. Rôzne  

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. 

Alexander Achberger, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,15 hod. a predložil 

program rokovania.  

 

Schválenie rokovacieho programu:     6:0:0   

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

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

MUDr. Andrej Kriššák  6:0:0 

     

Zapisovateľka:               Zuzana Príbulová, Bc. Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia: Ing. Peter Dočolomanský  

   Doc. PhDr. František Gahér., CSc.  6:0:0    

 

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

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  

 

P. Gabura: všeobecné záväzné nariadenie prijaté na rokovaní MsZ dňa 19.11.2013 o zmenách 

a doplnkoch územného plánu je zverejnené a platné. Rozpočet  mesta na rok 2014 je taktiež 

zverejnený s plnením sa začne 1.1. 2014. Verejná obchodná súťaž na odpredaj nehnuteľnosti 

Bratislavská 1 bola zverejnená dnes na stránke mesta. Uznesenia týkajúce sa prenájmu 

pozemku pre p. Bednárik a manželka je splnené, zmluvy boli podpísané. Ostatné uznesenie 

týkajúce sa narábania s majetkom mesta t.j. predaj pre p. Jánoš, prenájom pre p. Srna a pani 

Srnová, verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov Bratislavská 13 



 Prostredná 13 a záhrad pod železnicou sú v štádiu plnenia. Dodatok k nájomnej zmluve 

s 1.Svätojurskou zatiaľ podpísaný nebol.  

 

K bodu 5. – Interpelácie 

 

P. Kročka uviedol vzhľadom na to, že sa na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

predstavila akciová spoločnosť APOLIS, so zámerom obnovy zdravotného strediska vo 

Svätom Jure, dovoľte mi niekoľko faktov o uvedenej spoločnosti. Spoločnosť APOLIS, 

Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, v Bratislave, bola zapísaná v obchodnom registri dňa 

12.11.2011. Tento dátum je veľmi podstatný z to dôvodu, že len niekoľko náhodne vybraných 

projektov a investícií uvádzaných v prezentačnej brožúre spoločnosti Apolis pre projekt 

Revitalizácie zdravotného strediska boli začaté a niektoré aj ukončené pred týmto dátumom. 

Zákonite sa natíska otázka, prečo spoločnosť uvádza projekty, ktoré nemohla realizovať. Na 

týchto projektoch mohli participovať iba spoločnosti, ktoré v tom čase existovali. Nejdem 

skúmať majetkovú previazanosť spoločnosti uvedených ďalej, ale jedno majú spoločné. 

Súčasný predseda predstavenstva APOLIS, a.s. p. František Wágner, figuruje v dozorných 

a riadiacich orgánoch spoločností, ktoré majú viaceré nevyrovnané pohľadávky. 

František Wágner figuruje v predstavenstvách spoločností: 

APOLIS ASSET MANAGEMET, a.s., ktorá bola zapísaná v obchodnom registri 9.12.2006. 

Táto spoločnosť sa menovite uvádza aj v propagačnej brožúre. K novembru 2013 mala 

nevyrovnané pohľadávky voči Sociálnej poisťovni. 

APOLIS INVESTMENTS, a.s. bola zapísaná v obchodnom registri 22.11.2008. K novembru 

2013 mala spoločnosť nevyrovnané pohľadávky voči viacerým inštitúciám. Medzi veriteľmi 

okrem iných figuruje aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Tieto spoločnosti sa mohli podieľať na 

projektoch a investíciách uvádzaných v prezentačnej brožúre. 

Niekoľko poznámok k vybraným  projektom a investíciám uvádzaných v prezentačnej brožúre. 

Projekt AGROSLATINA, investícia vo výške 1,2 mil EUR. Spoločnosť uvádza, že projekt 

v súčasnosti prebieha. Vyvstáva otázka, ako môže projekt prebiehať, keď bol dňa 4.1.2012 na 

majetok dlžníka AGROSLATINA, vyhlásený konkurz. 

Projekt Bioplynová stanica Buzinka, investícia vo výške 5,2 mil EUR, spoločnosť uvádza ako 

projekt ukončený. Dňa 29.11.2010 bola už prvá informácia o projekte Bioplynová stanica, 

pričom spoločnosť Apolis, bola zapísaná v obchodnom registri až v roku 2011. Súčasný stav 

projektu je nasledovný. Stavba je síce postavená, ale nie rozbehnutá výroba. Momentálne je 

nevyužitá a je ponúknutá na predaj. V súvislosti s touto investíciou sa pýtam, ako spravili 

analýzu a investičný zámer, keď projekt v ktorom boli sľubované nové pracovné miest, 

v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti, skrachoval. 

Ďalší projekt EVE Kľúčovec, investícia vo výške 1,6 mil EUR, spoločnosť uvádza ako projekt 

ukončený, pričom elektráreň bola spustená už 17.3.2010, teda viac ako rok pred zápisom 

spoločnosti APOLIS v obchodnom registri. K tomuto projektu jedna poznámka. Ako investori 

sa v dostupných zdrojov uvádzajú spoločnosti SolarLand Holding, v spolupráci so 

Samsungom, a nie spoločnosť Apolis. 

Na záver mi dovoľte ešte jednu dôležitú skutočnosť. Podľa § 4, písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, má mesto pri výkone samosprávy okrem iného vytvárať aj podmienky 

na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti. V predchádzajúcich rozhodnutiach sa poslanci 

Mestského zastupiteľstva Svätého Jura uzniesli na tom, že revitalizovať zdravotné stredisko 

budeme vo vlastnej réžií. Bol vypracovaný vykonávací projekt, ktorý je nutné realizovať. 

Vážení prítomní, dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že na mestskom úrade vo Svätom Jure je 

dosť odborne zdatných pracovníkov, ktorí dokážu dokončiť rozbehnutý projekt obnovy 

zdravotného strediska a v spolupráci s poslancami a členmi komisií  rozšíriť zdravotnú 

starostlivosť pre občanov Svätého Jura. 



P. Piež uviedol, že p. Vajcík predložil nespočetné množstvo informácií ohľadne telocvične, 

garantuje, že telocvičňa nebude stáť viac ako 400 000€. Ako si môže byť istý, že to nebude 

viac? Videl niekto projektovú dokumentáciu? Pochybuje o tom, že p. Vajcík má dostatočné 

skúsenosti na postavenie telocvične.  

 

P. Gahér ml. predložil list spolu s manželkou, ktorý bol doručený na MsÚ ohľadne 

stavebného povolenia. Prebehlo aj miestne zisťovanie. Zatiaľ však nebolo rozhodnuté ani do 

60dní. Prečo mesto nerozhodlo v zákonnej lehote? 

 

P. Holý požiadal o splnenie právoplatného uznesenia ohľadne umiestnenia predaja na Bielom 

kríži. 

 

P. Vavrinec oznámil, že je novým predsedom občianskeho združenia TaBaK. Tenisové ihrisko 

bolo vybudované z vlastných zdrojov. P. Hranická uviedla na predchádzajúcom 

zastupiteľstve, že združenie obdržalo tri návrhy ohľade ihriska. Avšak p. Vavrinec ani jeden z 

návrhov neobdržal. Komunikácia by mala prebiehať výlučne písomnou formou. 

 

P. primátor uviedol, že na predchádzajúcom zastupiteľstve bol obvinený z klamstva a chcel 

by to napraviť. Prečítal zápisnicu z valného zhromaždenia združenia TaBaK, zápisnicu 

podpísal predseda p. Gahér. Bol obvinený, že nesprávne uviedol, že zápisnicu podpísal p. 

Gahér.   

 

P. Gahér informoval, že nepodpísal žiaden list, v ktorom komunikoval klub s mestom. 

Zápisnicu podpísal, ale nie listy - komunikáciu s mestom. 

 

K bodu 6. – Zdravotné stredisko 

 

Príloha 6/1 Pokračovanie rokovania medzi Mestom Svätý Jur a firmou APOLIS 

a Dančo Group 

 

P. primátor požiadal o vystúpenie zástupcov firmy APOLIS a Dančo Group. 

 

P. Vágner je predseda predstavenstva spoločnosti APOLIS a.s. Ako firma boli oslovený 

mestom ohľadne rekonštrukcie zdravotného strediska na základe podnetu začalo rokovanie. 

Predniesol vyjadrenie k predloženým pripomienkam. Rekonštrukciu by viedla firma APOLIS 

a.s. a nie APOLIS INVESTMENTS, APOLIS ASSET MANAGEMENT. Majetkovo je všetko 

v poriadku. Nie je mu jasné, či je v tomto štáte trestné dlhovať peniaze niekomu. Nie všetky 

informácie, ktoré uviedol p. Kročka sú verejné. Ohľadne dlhov voči štátnym inštitúciám sa 

platia v rozsahu zákona avšak platby nad rámec budeme riešiť súdnou cestou. Žiadna z firiem 

nie je v likvidácii ani v konkurze. K investíciám a projektom je pravda, že spoločnosť APOLIS 

a.s. vznikla v 2011 a nie všetky investície, projekty, ktoré boli v prezentácii boli realizované 

spoločnosťou APOLIS a.s. Boli realizované jeho osobou pôsobením v spoločnosti APOLIS 

INVESTMENTS, APOLIS ASSET MANAGEMENT čo sú 100% dcéry. 

 

P. Kročka: v prezentácií bolo uvedených veľa príkladov projektov, že spoločnosť APOLIS a.s. 

ich realizovala ako príklad serióznosti spoločnosti, čiže a priori sa chválite cudzím perím.  

 

P. Vágner reagoval, akým cudzím perím. Realizovala ich APOLIS INVESTMENTS, APOLIS 

ASSET MANAGEMENT čo je jeho osoba. 

 



P. Gahér zareagoval, že firma je niečo iné ako človek. Vy vystupujete ako právnická osoba, to 

nie je človek. To, že je majiteľ je celkom niečo iné. P. Vágner klamal, že firma APOLIS a.s. 

realizovala uvedené projekty. To že ste personálne previazaný je váš problém. Mali ste sa 

predstaviť ako fyzická osoba. 

 

P. Vágner: za všetkými projektami stojí sám. Ak nie je záujem o to aby sa investovali peniaze 

do zdravotného strediska stačí povedať. Zástupcovia firmy prišli na vyžiadanie mesta. 

V materiály môžeme opraviť údaj, že projekty robilo konzorcium spoločností APOLIS.  

 

P. Kročka uviedol k dlžobám, že podľa vášho vyjadrenia nepopierate, že ste ich mali, máte? 

 

P. Vágner odpovedal, že APOLIS a.s. nemá žiadne dlhy. 

 

P. Kročka: spoločnosť APOLIS a.s. nemá v histórii žiadne záznamy o hospodárskej činnosti. 

 

P. Vágner odpovedal, že ak chcete vidieť výkazy treba sa pozrieť do zbierky listín, obrad je 

viac ako 1 000 000 €, 350 000 € zisk za rok 2012. 

 

P. Kročka uviedol, že vychádza len z informácií, ktoré boli predložené poslancom MsZ. 

 

P. Vágner uviedol, že výkazy sú verejné, ale disponujete aj ďalšími informáciami, ktoré nie sú 

verejné. Chcel by vedieť odkiaľ ich máte? Existuje bankové, obchodné a daňové tajomstvo. 

 

P. Dančo informoval, že ako spoločnosť APOLIS a.s. a Dančo Group boli oslovený na 

rekonštrukciu zdravotného strediska. Na predchádzajúcom rokovaní MsZ bolo povedané, že 

v prípade otázok, nezrovnalostí je možné komunikovať telefonicky, mailom. No žiaľ do 

dnešného dňa žiaden mail ani telefonát nebol uskutočnený. Ponuky neboli podané z dôvodu 

neukončenia analýz. Ako vieme mesto na rekonštrukciu peniaze nemá, no však mi máme. 

Otázka znie, či chcete vôbec ponuku od spoločnosti a pokračovať v ďalšej sporupráci? 

 

P. Kročka uviedol, že cieľom interpelácie nebolo obviňovanie, ale poukázanie, že fakty, ktoré 

boli uvedené neboli pravdivé. 

 

P. primátor: zdravotné stredisko potrebuje rekonštrukciu. Projekt aj platné stavebné povolenie 

máme, chýbajú len peniaze, ktoré nám môže poskytnúť investor.  

 

P. Dančo opätovne vyzval p. poslancov v prípade otázok, aby kontaktovali spoločnosť 

telefonicky alebo mailom.  

 

P. Kriššák informoval, že lekári sú presvedčení, že by rekonštrukciu zdravotného strediska 

malo robiť mesto a nie investor. 

 

P. primátor sa spýtal, či p. Kriššák hovorí ako zástupca všetkých lekárov? 

 

P. Kriššák odpovedal, že tlmočí ich názor. 

 

P. Gahér navrhuje schvaľovanie uznesenia až po rozpočte mesta. 

 

Príloha 6/2 Schválenie postupu rekonštrukcie Zdravotného strediska 

 



P. Gahér: keďže projekt, ktorý bol vypracovaný v období ekonomickej konjunktúry môže byť 

upravený a to výkaz, výmer. Navrhuje prerokovanie s projektantom a vypísanie verejnej 

obchodnej súťaže na dodávateľa. Môže to trvať dva mesiace, vybranú ponuku bude môcť 

zrealizovať finančne aj mesto. 

 

P. Metkeová: návrh, ktorý predniesol p. Gahér bol prerokovaný aj na komisie územného 

rozvoja. Spoločnosť, ktorá pre mesto vykonáva verejné obchodné súťaže musí do podmienok 

stanoviť prípadnú možnosť zrušenia obstarávania.  

 

P. Batka si myslí, že vieme ako chceme postupovať a samotní lekári povedali, že sú za 

čiastočnú rekonštrukciu. Súhlasí s čiastočnou rekonštrukciou.  

 

P. primátor je za uvedenie zodpovednej osoby pre možnom zrušení verejnej obchodnej 

súťaže. 

 

P. Fiamová uviedla, že v prípade zmarenej investície je potrebné prerokovanie na MsZ. Strata 

sa bude postupne odpisovať z financií. 

 

P. Filo podotkol, že pri menších financiách by sme mali minimálne opraviť strechu a kúrenie 

a odsúhlasiť peniaze v kapitálovom rozpočte. 

 

P. Dočolomanský: treba začať postupovať vpred v rekonštrukcii. Nezavrhol by ani návrhy, 

ktoré predloží spoločnosť APOLIS a.s. 

 

P. Kriššák: pôvodná predstava bola len vo výmene strechy, ale samotná výmena by bola taká 

drahá, že by bolo výhodnejšie už nadstaviť budovu. 

 

P. Gahér zopakoval, že tento projekt ako bolo už spomínané má stavebné povolenie.  

 

P. primátor súhlasí, že je potrebné opraviť nie len strechu ale aj kúrenie.  

 

P. Gahér navrhol uznesenie „MsZ schvaľuje vypísanie verejnej obchodnej súťaže na 

dodávateľa rekonštrukcie zdravotného strediska s tým, že v prípade nevýhodných ponúk môže 

mesto odmietnuť vybrať dodávateľa.“ 

 

K bodu 7. - Rozpočet mesta na rok 2014 - zmeny 

 

Príloha 7/1 Návrh zmien kapitálového rozpočtu mesta na rok 2014  

 

P. Fiamová informovala poslancov, že o bodoch, ktoré sa týkajú zdravotného strediska nie je 

potrebné hlasovať, pretože už je schválený zámer rekonštrukcie. 

 

P. Gahér podotkol, že je potrebné schváliť financovanie cca 600 000 € na kompletnú 

rekonštrukciu.  

 

P. Gabura sa spýtal, či táto suma má byť stropom? 

 

P. Gahér odpovedal, že v prvom rade je potrebné osloviť projektanta, ktorý nám povie reálnu 

sumu. Táto suma by mohla byť dostatočná.  

 



P. Fiamová informovala, že peniaze, ktoré boli určené ako finančné prostriedky je vlastne 

presne ten projekt na zdravotné stredisko. 

 

P. Gahér hovoríte, že nie je možné vložiť tieto peniaze do rozpočtu? 

 

P. Fiamová uviedla, že pri schválení bude potrebný úver. 

 

P. Kriššák doplnil, že suma nemusí byť v takej výške, môže byť aj nižšia ale je potrebné, aby 

sme sa pohli v pred. 

 

P. Gahér sa hlási do prípravy verejnej kultúrnej komisie.  

 

Prestávka 10 minút. 

 

P. primátor navrhuje stiahnutie materiálu. V opačnom prípade je materiál preložený je aj 

podpísaný, žiada o vyjadrenie. 

 

P. Gahér uviedol, že dvoma úpravami vznikla suma 440 000 € strecha zdravotné stredisko 

a výstavba telocvične. P. prednostka teraz povedzte, prečo to takto nemôžeme urobiť?  

 

P. Fiamová odpovedala, ak zrušíte telocvičňu je k dispozícii 150 000 €.  

 

P. Filo nevidí súčet kapitálového rozpočtu, pretože ako vieme máme nejaký strop.  

 

P. Fiamová uviedla, že súčet je uvedený na tretej strane v materiáloch. Ale v návrhu je taktiež 

upozornenie, že je treba splniť rozpočtové pravidlá. V predloženom materiály je tiež napísané, 

že je spracovaný na základe predložených požiadaviek.  

 

P. Fraňo uviedol, že toto sú len dohady a navrhuje hlasovanie po položkách. 

 

P. Batka považuje materiál za nepripravený a navrhuje stiahnutie z rokovanie. 

 

P. Filo súhlasí so stiahnutím. 

 

Bod stiahnutý z rokovania. 

 

K bodu 8.- Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 8/1 Zámer predaja pozemkov – Malokarpatská 1 

 

P. Metkeová informovala, že materiál sa týka predaja pozemku, manželov Kováčovích, ktorí  

vlastnia rodinný dom na Malokarpatskej ul. č. 1. Pozemok parc. č. 656/3 súvisí so stavbou 

rodinného domu súpis. č. 680 a pozemok parc. č. 656/2 je využívaný ako predzáhradka 

rodinného domu.  

Samostatné pozemky parc. č. 656/2 a 656/3 z dôvodu tvaru a výmery nie sú zastaviteľné. 

Možnosť predaja inému záujemcovi je bezpredmetná. Pozemky nezasahujú do 

predpokladanej komunikácie Malokarpatská ulica, a teda je možné ich predať manželom 

Kováčovým. Pozemok zostane v majetku Mesta Svätý Jur. Podľa znaleckého posudku 

vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Kovačovským je všeobecná hodnota obidvoch pozemkov 

stanovená sumou 700,00 €, t. j. 23,24 €/m². 



Príloha 8/2 Predaj pozemkov – záhrady Bratislavská 53 

 

P. Metkeová pripomenula, že poslancom bol predložený list, ktorý bol dnes predložený aj na 

mestský úrad od rod. Korčekovcov. V liste boli dve pripomienky jedna sa týkala ťarchy 

v prípojke elektriny, druhá spoločného chodníka. Úlohou správneho oddelenie je preverenie 

plnenia schváleného uznesenia.  

 

P. Gahér konštatoval, že na katastri pri zápise budú vidieť kde je presné vecné bremeno? 

Navrhuje, aby sa najprv hlasovalo o nájme, pretože potom by nemalo zmysel hlasovať 

o predaji. Z dôvodu, že jeden z navrhovaných kupujúcich nemá v nájme pozemok. Navrhuje 

prehodiť bod 8/2 s bodom 8/3. 

 

P. Metkeová odpovedala, že áno. 

 

P. primátor preskočil bod 8/2. 

 

Príloha 8/3 Prenájom pozemkov – Bratislavská 53 

 

P. Metkeová podotkla, že pôvodná nájomná zmluva je podpísaná. V zmysle nových 

ustanovení sa nedajú dopracovať dodatky, ale je potrebné vyhotoviť novú nájomnú zmluvu. 

 

Príloha 8/2 Predaj pozemkov – záhrady Bratislavská 53 – pokračovanie bodu 

 

P. primátor sa informoval, či pozemky sa upravili podľa geometrického plánu? 

 

P. Metkeová odpovedala, že podľa zistení niektoré pozemky boli zväčšené iné zmenšené 

nájomcovia neužívajú pozemky ako boli určené znaleckým posudkom. Prišlo k opätovnému 

premeraniu pozemkov podpisom nájomcovia potvrdili súhlas s novým vytýčením pozemkov. 

 

Príloha 8/4 Predĺženie platnosti uznesenia Železnice SR 

 

P. Fraňo požiadal o vysvetlenie problematiky. 

 

P. Meteková odpovedala, že celý prípad bol prerokovaný s právnym zástupcom. Jeden bod je 

potrebný doriešiť právnou cestou. Neknihované pozemky, ktoré boli vedené ako miestne 

komunikácie mali automaticky prejsť do majetku mesta. Avšak v rámci prípravy 

rekonštrukcie železničnej trate ŽSR tieto pozemky odčlenili geometrickým plánom, tým 

pádom zostali v „c“ stave na liste vlastníctva, preto neboli neknihované. Právnička to bude 

riešiť, aby prešli pod mesto pri kladnom stanovisku nebude musieť prísť k výmenám 

pozemkov. 

 

Príloha 8/5 Predĺženie platnosti uznesenia – prenájom pozemku V. Holý 

 

P. Metkeová: v rámci uzatvorenia nájomnej zmluvy a vybavovanie problému a prenájmu 

pozemku nie je také jednoduché ako sa predpokladalo. Bolo prijaté uznesenie na prenájom, 

ale zároveň nebol prijatý nájomný vzťah medzi I. Svätojurskou a.s. Spoločnosťou bolo mesto 

upozornené, že pozemky sú v lesnom hospodárskom pláne I. Svätojurskej. P. Holého sme 

požiadali o predloženie geometrického plánu a bolo zvolané rokovanie z dôvodu vyriešenia 

situácie. Je potrebné vyňať časť pozemku. Bola predložená otázka, že prečo je tam nájomné 

4,97 €, cena sa odvíjala od susediacej chaty. 



 

P. Gabura ozrejmil prečo sa uznesenia schvaľujú a rušia nanovo. Podľa zákona 138/1991 Zb. 

o majetku obcí je potrebné pri prípadoch hodných osobitného zreteľa konštruktívne 

hlasovanie. Takže najprv sa schvaľuje zámer a potom sa musí schvaľovať prenájom pozemku 

čo v prípade p. Holého nebolo urobené. Pri petícii sa tento postup nedodržal. 

 

P. primátor upozornil, že je to pozemok za účelom ambulantného predaja, kde nie je lesopark 

je to lesná pôda.  

 

P. Kriššák sa spýtal, či k ambulantnému predaju nie je nutné žiadať predajné miesto? 

 

P. primátor: ak mesto prevezme zodpovednosť a bude kontrolovať toto predajné miesto I. 

Svätojurská a.s. nevidí žiaden problém s predajom.  

 

P. Pavelek pripomenul, že pozemok je momentálne prenajatý. Treba dať pozor, aby sa 

neprenajalo niečo čo je už prenajaté. 

 

P. Gahér doplnil, že nie je problém podpísať dodatok s I. Svätojurskou a.s. 

 

Príloha 8/6 Prenájom nebytového priestoru - Komendová  

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/7 Prenájom nebytového priestoru – Ing. B. Pajer 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/8 Prenájom pozemku – vinica - Hergott  

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/9 Prenájom pozemkov – Agrofarma Budmerice 

 

P. Gahér: nie je mu celkom jasný pozemok 4563/1 to už nie je rybník? Myslí si, že rybník by 

sme nemuseli prenajímať. 

 

P. Metkeová odpovedala, že na liste vlastníctva je to vedené ako ostatné plochy.  

 

Príloha 8/10 Prenájom pozemkov – R. Tesárová, M. Tesárová 

 

Bez pripomienok. 

 

K bodu 9.- Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 9/1 Protest prokurátora 

 

P. Fiamová doplnila, že odporúča vyhovieť a schváliť predložené uznesenie. Už pri 

schvaľovaní predmetného uznesenia sme napadli jeho obsah. Z dôvodu, že uznesenie sa nám 

javilo ako protizákonné, podali sme podnet na Okresnú prokuratúru, ktorá nám vyhovela 

a podala protest prokurátora.  



 

P. Batka sa informoval, či list koncipovalo mesto alebo právnik? 

 

P. Fiamová odpovedala, že list bol vytvorený spoločne. 

 

 

 

P. primátor požiadal poslancov o stanovenie dátumu ohľadne stretnutia kvôli rozpočtu. Ďalej 

oznámil, že poľnohospodárske družstvo dostalo okamžitú výpoveď. 

 

P. Fraňo požiadal o padanie informácie ohľadne stromov pri kaplnke, pretože pri výkopových 

prácach kanalizácie bol narušený koreňový systém a necitlivo polámali konáre. Tiež by chcel 

vedieť kto ťahá v tejto lokalite elektrinu a či o nej mesto vie? 

 

P. Metkeová odpovedala, že vieme o stromoch bola urobená obhliadka a aj úradný záznam. 

Taktiež vieme o elektrike.  

 

P. Pavelek informoval, ohľadne odpadového hospodárstva, že v správach videl, že 65 obcí pri 

Leviciach urobili regionálnu správu a kupujú vozidlá s čítačkami. Budú robiť množstevný 

zber s domácností tak, že každé auto prejde čítačkou. Dlho už vedieme diskusiu ohľadne 

odpadu, preto predniesol možné riešenie. 

 

P. Batka zareagoval na stretnutie ohľadne rozpočtu a navrhol, aby mesto stanovilo dátum. 

 

P. Gahér: je potrebné navrhnúť viac termínov. 

 

P. Kriššák sa spýtal, kedy bude prebiehať sanácia na mestskej záhrade, pretože je to havarijný 

stav. 

 

P. Fiamová uviedla, že prerokovanie rozpočtu bude 7.1.2014 o 17,00 hod. 

 

P. primátor upozornil, že treba poriadne prehodnotiť staré pozemky, aby sa zbytočne 

nezahusťovali tam kde sa nemajú. Treba dodržiavať zákon. 

 

P. Gahér podotkol, že je zaujímavé, že sa toto zaseklo na žiadosti môjho syna. 

 

P. primátor ukončil rokovanie a poprial všetkým šťastné a veselé vianočné sviatky. 

 

Ukončenie rokovania:  20,35 hod. 

Zapísala: Martina Paveleková  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 10.12.2013 

 

 
Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1 Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2013/9-1  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 
   Za: 

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

Ing. Juraj PAVELEK Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.1 Overovateľov - Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c., MUDr. Andrej Kriššák 

Číslo uznesenia 2013/9-2 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

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

Ing. Juraj PAVELEK Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 návrhová komisia – Doc. PhDr. František Gahér, CSc., Ing. Peter 

Dočolomanský, CSc. 

Číslo uznesenia 2013/9-3 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 
   Za: 

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

Ing. Juraj PAVELEK Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2013/9-4 

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. Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. MUDr.Andrej KRIŠŠÁK 

Ing. Juraj PAVELEK Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 6.1 Pokračovanie rokovania medzi Mestom Svätý Jur a firmou APOLIS a Dančo Group 

Číslo uznesenia 2013/9-5 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ berie na vedomie pokračovanie rokovania medzi Mestom Svätý Jur a firmou APOLIS a Dančo 

Group. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 1 

   Nehlasovali: 

Mgr. Andrea HRANICKÁ       

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.2 Schválenie postupu rekonštrukcie Zdravotného strediska 

Číslo uznesenia 2013/9-6 

MsZ schvaľuje vypísať verejnú obchodnú súťaž na dodávateľa rekonštrukcie zdravotného strediska s 

tým, že v prípade nevýhodných ponúk mesto môže odmietnuť vybrať dodávateľa. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK     

   Proti: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD       

   Zdržali sa: 

Mgr. Andrea HRANICKÁ Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 8.1 Zámer predaja pozemkov  Malokarpatská 1   

Číslo uznesenia 2013/9-7 

MsZ schvaľuje zámer predaja pozemkov parc. č. 656/2 a parc. č. 656/3 v k. ú. Svätý Jur pre p. 

Štefana Kováča s manželkou Editou, Malokarpatská ul. č. 1 vo Svätom Jure 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 pozemok je v danom stave predajný 

len vlastníkovi stavby rodinného domu súpis. č. 680 (Štefan Kováč a manž. Edita). 

Termín platnosti uznesenia do: 31.07.2014 

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 

Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 8.3 Prenájom pozemkov – Anton Pucher 

Číslo uznesenia 2013/9-8 

MsZ schvaľuje zámer prenajať pozemky: parc. č. 64/15 vo výmere 30 m2 a parc. č. 64/17 vo výmere 

33 m2 v k. ú. Svätý Jur, doba nájmu neurčitá, výška nájmu 0,40 €/m2/rok, účel užívanie pozemku ako 

záhrada pre Antona Puchera, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

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

neskorších predpisov, nakoľko žiadateľ je užívateľ predmetného pozemku. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

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 

Mgr. Michal ZELISKA       

  

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 8.3 Prenájom pozemkov – Anton Pucher 

Číslo uznesenia 2013/9-9 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov parc. č. 64/15 vo výmere 30 m2 a parc. č. 64/17 vo výmere 33 

m2 v k. ú. Svätý Jur, doba nájmu neurčitá, výška nájmu 0,40 €/m2/rok, účel užívanie pozemku ako 

záhrada pre Antona Puchera, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

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

neskorších predpisov, nakoľko žiadateľ je užívateľ predmetného pozemku. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

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 

Mgr. Michal ZELISKA       

  

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 8.2 Predaj pozemkov – záhrad Bratislavská ul. č. 53  

Číslo uznesenia 2013/9-10 

MsZ schvaľuje predaj pozemkov – záhrad na Bratislavskej ul. č. 53 identifikované Geometrickým 

plánom č. 124/2013 v k. ú. Svätý Jur 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 nehnuteľnosti sú v dlhodobom prenájme vlastníkov nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú 

na susednom pozemku vo vlastníctve kupujúcich. Prevod vlastníckeho práva sa uskutoční takto: 

Parc. č.   Výmera Budúci vlastník/ci 

a) Parc. č. 64/9  54 m²  Luknár Alojz a Dagmar - BSM 

    Parc. č. 64/10 21 m²  Luknár Alojz a Dagmar – BSM 

    Parc. č. 64/7  110 m²  Luknár Alojz a Dagmar – BSM v podiele 1/6 k celku 

 

b) Parc. č. 64/11 55 m²  Mészáros Miroslav a Vladimíra – BSM 

    Parc. č. 64/7  110 m²  Mészáros Miroslav a Vladimíra – BSM v podiele 1/6 k celku 

 

c) Parc. č. 64/14 69 m²  Barok Branislav – výlučné vlastníctvo 

    Parc. č. 64/7  110 m²  Barok Branislav – výlučné vlastníctvo v podiele 1/6 k celku 

 

d) Parc. č. 64/15 30 m²  Pucher Anton – výlučné vlastníctvo 

    Parc. č. 64/17 33 m²  Pucher Anton – výlučné vlastníctvo     

    Parc. č. 64/7  110 m²  Pucher Anton -  výlučné vlastníctvo v podiele 1/6 k celku 

 

e) Parc. č. 64/16 95 m²  Achberger Juraj a Magdaléna – BSM 

    Parc. č. 64/7  110 m²  Achberger Juraj a Magdaléna – BSM v podiele 1/6 k celku 

 

d) Parc. č. 64/7  110 m²  Korček Milan a Korčeková Alena–BSM v podiele 1/6 k  celku 

 

Kúpna cena sa stanovuje vo výške 23,24 €/m² + úhrada nákladov spojených s vyhotovením dvoch 

geometrických plánov, znaleckého posudku a katastrálne poplatky. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2014 

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 

Mgr. Michal ZELISKA       

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 8.4 Predĺženie platnosti uznesenia - Železnice SR  

Číslo uznesenia 2013/9-11 

MsZ schvaľuje predĺženie platnosti uznesenia č. 2013/6-22 

Termín platnosti uznesenia do 31.12.2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK   

 



Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 8.5 Zrušenie platnosti uznesenia - prenájom pozemku V. Holý  

Číslo uznesenia 2013/9-12 

MsZ ruší uznesenie MsZ č. 2013/7-11 zo dňa 24. 09. 2013 - 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 platnosti uznesenia do:  30.06.2014 

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: 13 

Číslo bodu: 8.5 Zrušenie platnosti uznesenia - prenájom pozemku V. Holý 

Číslo uznesenia 2013/9-13 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu 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 platnosti uznesenia do:  30. 06. 2014 

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: 14 

Číslo bodu: 8.5 Zrušenie platnosti uznesenia - prenájom pozemku V. Holý 

Číslo uznesenia 2013/9-14 

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 platnosti uznesenia do:  30. 06. 2014 

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: 15 

Číslo bodu: 8.6 Prenájom nebytového priestoru - Dana Komendová 

Číslo uznesenia 2013/9-15 

MsZ schvaľuje zámer prenajať nebytový priestor vo výmere 60,20 m2, na Prostrednej 23, v k. ú. 

Svätý Jur, za účelom obchodných služieb, nájomné 949,18 €/rok, doba nájmu určitá 5 rokov pre Danu 

Komendovú ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľka je dlhodobá užívateľka 

predmetného nebytového priestoru v súlade s § 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. 

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

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

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 8.6 Prenájom nebytového priestoru - Dana Komendová  

Číslo uznesenia 2013/9-16 

MsZ schvaľuje prenájom nebytový priestor vo výmere 60,20 m2, na Prostrednej 23, v k. ú. Svätý Jur, 

za účelom obchodných služieb, nájomné 949,18 €/rok, doba nájmu určitá 5 rokov pre Danu 

Komendovú ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 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 žiadateľka je dlhodobá užívateľka predmetného nebytového priestoru. 

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

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

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 8.7 Prenájom nebytového priestoru - Ing. B. Pajer  

Číslo uznesenia 2013/9-17 

MsZ schvaľuje zámer prenajať nebytový priestor vo výmere 71,56 m2, na Prostrednej 40, v k. ú. 

Svätý Jur, za účelom prezentácie Svätojurského vinohradníctva a svätojurských vín, nájomné 

829,84€/rok, doba nájmu určitá 5 rokov pre Ing. Bohumila Pajera ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, nakoľko žiadateľ je dlhodobá užívateľom predmetného nebytového priestoru v súlade s § 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. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

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: 18 

Číslo bodu: 8.7 Prenájom nebytového priestoru - Ing. Bohumil Pajer  

Číslo uznesenia 2013/9-18 

MsZ schvaľuje prenájom nebytového priestoru vo výmere 71,56 m2, na Prostrednej 40, v k. ú. Svätý 

Jur, za účelom prezentácie Svätojurského vinohradníctva a svätojurských vín, nájomné 829,84€/rok, 

doba nájmu určitá 5 rokov pre Ing. Bohumila Pajera, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v súlade s § 

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 žiadateľ je dlhodobá užívateľom predmetného nebytového 

priestoru. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

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: 19 

Číslo bodu: 8.8 Prenájom pozemku č. 4511/9 - vinica k. ú. Svätý Jur, poľnohospodársky účel -  

Vladimír Hergott  

Číslo uznesenia 2013/9-19 

MsZ schvaľuje zámer prenajať pozemok parc. č. 4511/9 vo výmere 19820 m2, k. ú. Svätý Jur, doba 

nájmu určitá do 31.12.2025, výška nájmu 495,50 €/rok, pre Vladimíra Hergotta ako prípad hodný 

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

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadateľ je užívateľ 

predmetného pozemku. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

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: 20 

Číslo bodu: 8.8 Prenájom pozemku č. 4511/9 - vinica k. ú. Svätý Jur, poľnohospodársky účel -  

Vladimír Hergott 

Číslo uznesenia 2013/9-20 

MsZ schvaľuje prenájom pozemoku parc. č. 4511/9 vo výmere 19820 m2, k. ú. Svätý Jur, doba 

nájmu určitá do 31.12.2025, výška nájmu 495,50 €/rok, účel poľnohospodársky pre Vladimíra 

Hergotta, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 507/2010 Z. z., 

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

žiadateľ je užívateľ predmetného pozemku. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

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: 21 

Číslo bodu: 8.9 Prenájom pozemkov - Agrofarma Budmerice 

Číslo uznesenia 2013/9-21 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov v k. ú. Svätý Jur, doba nájmu neurčitá, výška nájmu 

516,00 €/rok, za účelom poľnohospodárskeho využitia – rybolov a vykonávanie rybárskeho práva pre 

Agrofarma Budmerice, s.r.o., Budmerice ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 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 spoločnosť je vlastníkom hrádze nachádzajúcej sa na časti 

predmetných pozemkoch. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

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 

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

   Zdržali sa: 

Ing. Juraj PAVELEK       

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 8.9 Prenájom pozemku - Agrofarma Budmerice  

Číslo uznesenia 2013/9-22 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Svätý Jur, parc. č. 4559/1 výmera 58985 m2 

druh pozemku: vodné plochy, parc. č. 4559/125 výmera 529 m2 druh pozemku: ostatné plochy, parc. č. 

4559/126 výmera 45694 m2 druh pozemku: vodné plochy, parc. č. 4563/1 výmera 34022 m2 druh 

pozemku: ostatné plochy, v k. ú. Svätý Jur, doba nájmu neurčitá, výška nájmu 516,00 €/rok, za účelom 

poľnohospodárskeho využitia – rybolov a vykonávanie rybárskeho práva pre Agrofarma Budmerice, 

s.r.o., Budmerice ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 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 spoločnosť je vlastníkom hrádze nachádzajúcej sa na časti predmetných 

pozemkoch, s podmienkou prijatia pohľadávky mesta – úhrada nájomného za predchádzajúce roky. 

Termín platnosti uznesenia do: 08/2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD ThDr. Július FILO, Dr.h.c.  Marián FRAŇO Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. 

Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK     

   Zdržali sa: 

Ing. Juraj PAVELEK       

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 8.9 Prenájom pozemku - Agrofarma Budmerice - opätovné hlasovanie po technickej 

závade 

Číslo uznesenia 2013/9-23 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Svätý Jur, parc. č. 4559/1 výmera 58985 m2 

druh pozemku: vodné plochy, parc. č. 4559/125 výmera 529 m2 druh pozemku: ostatné plochy, parc. č. 

4559/126 výmera 45694 m2 druh pozemku: vodné plochy, parc. č. 4563/1 výmera 34022 m2 druh 

pozemku: ostatné plochy, v k. ú. Svätý Jur, doba nájmu neurčitá, výška nájmu 516,00 €/rok, za účelom 

poľnohospodárskeho využitia – rybolov a vykonávanie rybárskeho práva pre Agrofarma Budmerice, 

s.r.o., Budmerice ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 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 spoločnosť je vlastníkom hrádze nachádzajúcej sa na časti predmetných 

pozemkoch, s podmienkou prijatia pohľadávky mesta – úhrada nájomného za predchádzajúce roky. 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK   

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 8.10 Prenájom pozemkov pod železnicou /Marta Tesárová, Rozália Tesárová/  

Číslo uznesenia 2013/9-24 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov 

a) Parc. č. 4557/5 vo výmere 575 m2 pre: Rozália Tesárová s právom užívania studne na 

pozemku parc. č. 4557/6, 

b) Parc. č. 4557/6 vo výmere 592 m2 pre: Marta Tesárová 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 ako prípad hodný osobitného 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadateľky sú užívateľky 

predmetného pozemku. 



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

Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK   

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 8.10 Prenájom pozemkov pod železnicou /Marta Tesárová, Rozália Tesárová/ 

Číslo uznesenia 2013/9-25 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov 

c) Parc. č. 4557/5 vo výmere 575 m2 pre: Rozália Tesárová s právom užívania studne na 

pozemku parc. č. 4557/6, 

d) Parc. č. 4557/6 vo výmere 592 m2 pre: Marta Tesárová 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 ako prípad hodný osobitného 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadateľky sú užívateľky 

predmetného pozemku. 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK   

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 9.1 Protest prokurátora 

Číslo uznesenia 2013/9-26 

MsZ vyhovuje protestu prokurátora z 22.11.2013 a ruší uznesenie MsZ z 13.12.2012 číslo 2012/9-4 

„MsZ ukladá MsÚ informovať poslancov pri každom verejnom obstarávaní a aj prieskume trhu zaslať 

podmienky spolu s dôvodovou správou 7 dní vopred okrem mimoriadnych havárií a maximálne 1 deň 

po ukončení informovať o výsledku.“ 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD ThDr.Július FILO, Dr.h.c. Doc.PhDr. František GAHÉR,CSc. Mgr. Andrea HRANICKÁ 

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK     

   Proti: 

 Marián FRAŇO       



 

Overovatelia zápisnice:  

 

MUDr. Andrej Kriššák                     ...................................................................................... 

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

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

 

 


