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Z á p i s n i c a  č. 9 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 13.12.2012 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

3. Voľba členov pracovných komisií 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Interpelácie 

6. Zmena rozpočtu mesta 

7. Rozpočet mesta na rok 2013 – 2015 

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 predloženého rozpočtu 5:0:0 

 

K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Určenie overovateľov: RNDr. Petre Jurčovič 

    Ján Unger   6:0:0 

      

        

Zapisovateľka:  Martina Paveleková   

 

K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 

 

Návrhová komisia: Mgr. Michal Zelíska 

   Ing. Peter Dočolomanský, CSc. 6:0:0 

    

 

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

činnosti 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  

  

Gabura: všeobecné záväzné nariadenia prijaté na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 

20.11. sú zverejnené a platné. Uznesenie týkajúce sa nájmu pre p. Balga a p.Jablonický je 

splnené,  uznesenie pre KEB BAG je tiež splnené dodatok k zmluve je podpísaný. Uznesenia 

týkajúce sa odpredajov majetku mesta: pre p. Siarský je splnené, SOJA cerereal čakáme na 

vyjadrenie konateľa spoločnosti, p. Ochodnícky čakáme na znalecký posudok. Termín  



vypísania súťaže na prenájom priestoru bývalý OFFSIDE pub je do konca roka 2012. 

V uznesení 2012/8-26 týkajúcom sa súťaže na prenájom pozemku pri ceste II/502 je 

v materiáloch preklep v parcelnom čísle, uznesenie však bolo schválené správne a je 

predmetom rokovania dnešného MsZ. Ostatné uznesenia prijaté 20.11. sú v termíne plnenia. 

Uznesenia prijaté v roku 2012, ktorým končí resp. skončila platnosť sú predmetom rokovania 

dnešného mestského zastupiteľstva. Rád by som upozornil na uznesenie 2012/5-10 prijaté 

26.6.2012 týkajúce sa odpredajov záhrad na ulici Bratislavská 53, tiež má platnosť iba do 

konca roku 2012, zatiaľ neprišlo k odpredajom, k tomu by mohla bližšie informácie podať p. 

Ing. Metkeová. 

 

Fiamová: posledný spomínaný bod je dopracovaný a prerokovaný bude neskôr v 

dnešnom programe. 

 

K bodu 6. – Zmena rozpočtu mesta  

 

Príloha 6/1 Zmena rozpočtu mesta –  plyn, voda vyrovnanie 

 

Fiamová: z dôvodu vyrovnania rozpočtu a vyššieho čerpania výdavkov v položkách plyn, 

voda hlavne pri zdravotnom stredisku, vodné a stočné z námestia, navrhujeme zmenu 

rozpočtu. Výdavky sa tento rok kryjú z nášho rozpočtu, ale na budúci rok budú v príjmových 

položkách ako súčasť nájomného. Konkrétne zdravotné stredisko sa  v plnej miere 

prefakturováva nájomcom. Aby bol rozpočet vyrovnaný som vysvetľovala v písomnom 

stanovisku, z ktorých položiek sa bude tento rozpočet vykrývať. Vykrytý bude z energie 

mestského úradu a z bankových poplatkov, ktoré znižujeme tak, aby sa výdavky vykryli. Časť 

ešte bude krytá z dividend z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktoré sa schvaľovali na 

predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve. Týmto návrhom sa opätovne zabezpečí 

vyrovnaný rozpočet mesta. 

 

Primátor: zdravotne stredisko plyn a vodu nám preplatia? 

 

Fiamová: ako som už povedala preplatia nám to lekári, lekárnička a podnájomníčka. 

 

Filo: spýtal sa na položku šetrenie energie 4000 €, ako ju má chápať? 

 

Fiamová: je to šetrenie priamo v budove mestského úradu. Uzavreli sme veľmi výhodnú 

zmluvu na energie. Na budúci rok sa nám podarilo znížiť aj cenu na verejné osvetlenie. Ak si 

všimnete v rozpočte na ďalší rok sa nedávalo na výšenie hoci pribudne ďalšia lokalita. 

 

Zeliska: plyn na Bábkové divadlo rozpočet bol 9 000 € a zvyšovalo sa o 6 350 €, z akého 

dôvodu? 

 

Fiamová: pri plyne sa tento rok ukončoval štvorročný dodatok. Tým, že sa zúčtovávalo 

štvorročné obdobie, kde sme sa zaviazali k určitému odberu prišlo v rámci letnej sezóny 

k zúčtovaniu, no vtedy nemá prichádzať. Týmto nám vznikli dve zúčtovania v jednom 

období, preto nám vznikol nárast. Taktiež nestihli prísť zálohové platby.  

 

Dočolomanský: ak dobre chápem teraz sa ukončilo štvorročné obdobie a začalo sa niečo 

nové? 

 

Fiamová: áno, teraz sa uzatvoril dodatok na dva roky. 



 

Unger: takže na budúci rok by sme mali platiť menej? 

 

Fiamová: áno, očakávame, že platiť budeme menej.  

 

Filo: je tu ešte jedna vysoká položka a to dažďová voda z námestia, tá odteká do kanalizácie? 

Nemôže odtekať priamo do potoka? 

 

Fiamová: nie všetky sú odkanalizované do potoka, niektoré komunikácie podliehali 

zameraniu, ktoré nemajú dažďovú vodu odvednenú to potoka, pretože nie všetky sa dali 

spraviť. Za dažďovú vodu na námestí platíme ako bežné domácnosti, žiaľ je to vysoká suma. 

 

Filo: vieme zistiť koľko tej vody je? Lebo kanalizácia sa asi meria? 

 

Fiamová: je to podľa vyhlášky – tak isto ako u vás doma to rátajú aj pre mesto ? 

 

Primátor: presne sa to nedá odmerať.  

 

Dočolomanský: všetky domy, ktoré majú domy smerom do námestia respektíve strechy sa 

stali nedobrovoľnými platičmi.  

 

K bodu 5. – Interpelácie 

 

Zeliska: spýtal sa, či by sa niečo nedalo spraviť so smetnými nádobami, ktoré sa nachádzajú 

oproti fare na druhej strane cesty. Každú chvíľu je to tam prevrátené a nevyzerá to tam dobre. 

Nie je možné nájsť nové stojisko? 

 

Primátor: už je to predmetom viacerých rokovaní. Bol návrh namontovania kamery, ale večer 

je bezvýznamná pokiaľ to nie je osvetlené. Treba samozrejme najprv vandalov chytiť.  

 

Zeliska: máme veľké parkovisko, na ktorom zatiaľ bývajú voľné miesta. Navrhuje obetovať 

jedno parkovacie miesto a vytvoriť stojisko, ktoré by bolo upravené a uzatvorené. 

 

Primátor: je to vec návrhu. Na všetko treba peniaze. Nie je problém v pokračovaní len treba 

dotiahnuť návrh.  

 

K bodu 7. – Rozpočet mesta na rok 2013 - 2015 

 

Príloha 7/1 Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 - 2015 

 

Fiamová: návrh číslo tri vyplynul z posledného rokovania mestskej rady. Kde mali byť 

zapracované pripomienky skupiny poslancov, ktoré boli predložené. Predkladal ich zástupca 

primátora p. Batka. Všetky pripomienky, ktoré boli doručené sú zapracované. Zapracované sú 

aj položky výdavkov napr. zdravotné stredisko, ktoré boli predložené aj na predchádzajúcom 

rokovaní predložené, aby sme dodržali memorandum, tak je to v symbolickej sume ako aj 

ostatné položky. Aby sa deklaroval záujem a mestský úrad mohol začať pracovať na 

verejných obstarávaniach, prieskumoch trhov. Hneď v januári by bol prerokovaný riadny 

rozpočet ako  zmena rozpočtu.  

 



Kriššák: s čím všetkým sa počíta v zdravotnom stredisku, pretože nemal čas si pozrieť 

materiál. 

 

Fiamová: rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a výmena okien. Neskôr by sa začalo 

s kúrením. Inak tam nie sú iné zmeny. 

 

Kriššák: spýtal sa, či sa počítalo s miestom na parkovanie, pretože v zime je problém. Malo 

by sa s tým počítať pri riešení kanalizácie. 

 

Primátor: je pripravený projekt na realizáciu treba finančné prostriedky. Je otvorená možnosť 

ako pre lekárov, aby sa pustili spoločne do projektu alebo ako sa rozhodnú poslanci. Môže 

vzniknúť spoločnosť, ktorá si to zoberie na starosti alebo to zafinancuje mesto. Ale to budeme 

musieť veľmi dobre zvážiť.  

 

Filo: v texte sa spomína a aj v diskusii návrh číslo tri, ten materiál, ktorý máme pred sebou je 

návrh číslo tri? 

 

Fiamová: áno, je to návrh číslo tri. 

 

Filo: môžeme rekapitulovať kapitálové výdavky? 

 

Fiamová: všetko bolo posielané mailom, pretože materiál je veľmi rozsiahly. Stručne 

z materiálu prečítala kapitálové výdavky.  

 

Unger: v rámci rokovania poslancov vznikla požiadavka práve na šetrenie v bežnom rozpočte 

neviem do akej miery to bolo na mestskej rade prezentované lebo v zmene sa to neprejavilo.  

 

Fiamová: v bežnom rozpočte dostala, len dve požiadavky na zmenu. A to zníženie bankových 

výdavkov, ktoré sú zrealizované, zníženie ŠK Svätý Jur o 10 % dotácie a zníženie dotácie na 

dôchodcov, tak aby bola rovnaká suma ako v minulom roku. Požiadavky boli v plnej miere 

zapracované. 

 

Kriššák: čakal, že bude zvolané stretnutie s lekármi aj na minulom rokovaní sa o tom 

hovorilo. Mal by sa zriadiť inštitút, ktorý by kontroloval poriadok v meste, mal by určité 

právomoci, pretože o polícii sa hovorí, že je drahá. Niektoré obce to riešili tak, že majú 

civilného pracovníka, ktorý má danú právomoc predovšetkým kontrolovať a vyberať pokuty. 

Vieme, že sa šetrí, ale nie som si vedomí či existuje mesto, kde nie je polícia mestská, či 

štátna. Lebo aj malé dediny na okolí majú nejakú formu polície. Malo by sa prejednať takáto 

možnosť vytvorenia útvaru. Darmo budeme vytvárať platné uznesenia, keď nemáme osobu, 

ktorá by aj v skutočnosti napríklad vyberala pokuty, kontrolovala parkovanie. Vyzýva 

opätovne, aby sa uskutočnilo stretnutie s lekármi.  

 

Primátor: je to predmetom rokovania. Predložil návrh na zjednosmernenie celého Jura 

s vytvorením parkovacích miest a s vyberaním za parkovacie miesta. Musí byť vytvorený 

priestor na verejnú diskusiu, aby sa aj ľudia vyjadrili. Toto nie je len úlohou mestského úradu, 

ale aj poslancov, ktorí by fundovane mali rozhodnúť. Treba počítať tiež s tým, že ten kto bude 

vyberať poplatky bude musieť na seba zarobiť. Nejakým spôsobom ho zaplatiť. Mestá sa 

snažia zvýšiť počet obyvateľov, aby získali viac peňazí s podielových daní a zmenou využitia 

pôdy.  

 



Dočolomanský: na mestskej rade boli predložené návrhy, no ústne na šetrenie v bežnom 

rozpočte. Extrémne šetrenie na bežnom rozpočte sa nedá urobiť. Každopádne by ho zaujímalo 

ak sa dá percentuálne vyjadriť šetrenie na bežných výdavkoch a aj kapitálových? Tieto čísla 

nám povedia, či šetríme rovnako.  

 

Primátor: percentuálne vyjadrenie sa nedá spraviť, keďže môžeme počas nového roka meniť 

bežné výdavky. Teraz sa jedná o záver roku a dá sa to upraviť len týmto spôsobom, aby sme 

vyšli s najmenšími výdavkami. Na rade sa tiež hovorilo, že paušálne nemôžeme znížiť 

výdavky. Bolo potrebné povedať konkrétne, čo zmeniť a v akej sume. Percentuálne výpočty 

nikam nevedú, nedá sa to tak plošne. Treba vždy konkrétne definovať, čo zmeniť a ako 

zmeniť.  

 

Dočolomanský: asi nebol pochopený ide len o podiel dvoch čísel. Ako vyzerá teraz 

kapitálový a vydeliť ho tým aký by mal byť a taktiež urobiť to isté s bežným a vyjde nám 

percento, ktoré môžeme veľmi ľahko porovnať. Potom uvidíme, že je to nekorektné voči 

kapitálovému rozpočtu. Samozrejme na bežnom rozpočte ísť položku po položke by 

vyžadovalo dlhšie zasadnutie. Zaoberanie, týmto na meste už malo prebehnúť. 

 

Primátor: bolo pracovné rokovanie, na ktoré boli pozvaní všetci poslanci, všetci členovia 

komisií. Tí, čo sa zúčastnili vedia ako dopadlo a vzniknuté pripomienky boli riadne 

zapracované.  

 

Gahér: bola žiadosť o zaslanie memoranda všetkým poslancom, možno by boli múdrejší po 

preštudovaní. Nikto ju neposlal. Napriek tomu si ju preštudoval na webe. Hovorí sa tam 

o niečom inom ako sa hovorí v predloženom návrhu. Požiadal, aby sa memorandum premietlo 

na zastupiteľstve. Pretože tu čo sa hovorí, tak nie je pravda. Vôbec sa tam nehovorí 

o kapitálových výdavkoch, o znižovaní, ... 

 

Primátor: Komu ste dali takú požiadavku na doručenie memoranda? Na mesto nebola taká 

doručená. Je to pravda, že nič také tam nie je. 

 

Unger: tak potom nám bolo zle interpretované a tvrdilo sa, že to tam je. Navrhovaný rozpočet 

poslancami sa prečo nedostal na mestskú radu a nebolo to tam prednesené? Konkrétne platíme 

mesačne 100 € za internet, pričom bežne je dostupný len za 20 € mesačne. Potom platíme 

poplatky za administráciu siete 400 € mesačne, čo sú nezmyselné poplatky. Poplatky sa mu 

zdajú prehnane vysoké. Žiada o analýzu zmlúv a ich prehodnotení. Mohlo by vzniknú výrazné 

šetrenie v rozpočte. 

 

Primátor: toto by za úlohu mohol dostať hlavný kontrolór, ale ak tomu p. poslanec Unger 

rozumie mohol by sa konkrétne k tomu vyjadriť. Teraz na vysvetľovanie nie je priestor. Prečo 

až teraz je táto pripomienka prednesená? Ak sa úspora nájde budeme len radi. Prebehli 

pracovné rokovania, kde sa to dalo predniesť. Bude rád ak sa podarí náklady stiahnuť. 

 

Unger: konkrétne návrhy predložil a mali byť predložené na mestskej rade a očividne neboli. 

 

Gahér: požiadal prednostku o prečítanie memoranda k čomu sa zaviazal ZMOS. 

 

Fiamová: citovala z memoranda “ZMOS sa zaväzuje: v rámci svojej rozpočtovej politiky 

presadzovať prípravu, schvaľovanie a realizáciu rozpočtov miest a obcí na rok 2013 v súlade 

s cieľom tohto memoranda. Presadzovať a pôsobiť na svojich občanov, aby v záujme naplniť 



cieľ tohto memoranda schválili a realizovali svoje rozpočty na rok 2013 s úsporou 

kvantifikovanou v rozsahu cca 5 % osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby 

miest a obcí s počtom obyvateľov nad 2 000 oproti ich schváleným rozpočtom na rok 2012 

a obce s počtom obyvateľov do 2 000 s týmito výdavkami maximálne na úrovni ich 

schválených rozpočtov na rok 2012. Ďalej citovala odporúčanie ZMOS-u pre obce k príprave 

a realizácií rozpočtov na rok 2013.  

V bode 2 odporúčaní je „v zmysle znenia memoranda o spolupráci majú obce prioritne 

dosiahnuť úspory v oblasti bežných výdavkov. Nie je pritom podmienkou, že to musí byť 

úspora len na osobných výdavkoch a výdavkoch na tovary a služby. „ 

V bode 3 odporúčaní je „Ak obce nemajú možnosť dosiahnuť požadovanú úsporu len 

v rámci okruhu bežného rozpočtu, môžu realizovať úsporu aj v okruhu kapitálového 

rozpočtu, napr. úsporou kapitálových výdavkov.“   

V bode 4 odporúčaní je: „ v nevyhnutnom prípade môžu obce dosiahnuť potrebnú úroveň 

konsolidácie aj prostredníctvom zvýšenia rozpočtovaných príjmov s podmienkou dôsledného 

zhodnotenia ich reálneho dosiahnutia v roku 2013 so súčasným prijatím potrebných opatrení 

na ich splnenie (osobitne v oblasti kapitálových príjmov).“  ...  

 

Gahér: takže, po prvé 5 % na mzdových výdavkoch o tom nebolo povedané ani pol slova, 10 

%  na tovaroch a službách zatiaľ to nie je ani 1 %. Takže to znamená, že sa malo dosiahnuť 

15 %  a to nie tak, že v januári to pre schválime a bude to iné. Myslí sa tým na celý rok, takže 

táto informácia nám nebola podaná, ako je napísané. 

 

Fiamová: percentá sa v tomto prípade nedajú spočítavať. Je to matematicky nesprávne. 

 

Gahér: akože sa nedajú sčítavať? V štruktúre 5 % osobných a 10 % tovary a služby to je 

všetko z bežných výdavkov a z kapitálovými to je podružné. Ako ste to vy navrhovali, že sa 

k tomu vrátime v januári, tak by to bol podvod. To znamená, ak prejdeme položku po položke 

vieme ušetriť 5 % na osobných a 10 % na tovaroch a službách no toto tu, ale nikto neurobil, 

nikto neprešiel rozpočet po položkách. Netvrdím, že vy máte na to silu a kapacitu, pretože 

zadanie ako to treba urobiť mal urobiť ten, ktorý za to zodpovedá, a je to primátor. Vy máte 

vykonať, vymodelovať materiál. Nie je to práca na jeden deň. Nikto z vás neprišiel a hovoriť, 

že to majú poslanci urobiť je smiešne. Poslanci majú schvaľovať návrh, ktorý bude v súlade 

s podmienkami. A nie hovoriť, že poslanci. Veď nemajú ani podklady, ani nevedia presne 

rozkľúčovať, čo je za položkami na vytvorenie rozpočtu. Ale ten, kto to účtuje a vie ako sa to 

účtuje, to vie spraviť ľahšie a je to aj jeho povinnosťou. Vtedy ste nám nehovorili pravdu. 

A návrh rozpočtu taký nie je a samozrejme pri kapitálových navrhol na neformálnom stretnutí 

poslancov sme sa aj dohodli a opäť niektoré veci na rade neprišli, myslí si, že v kapitálovom 

sú peniaze, ktoré nejdú z podielových daní, aby sme časť platieb dali na opravu hradieb 

a začali pomaličky napríklad medzi cintorínom a škôlkou, pretože tie sú najvyššie. Nebude 

schvaľovať rozpočet, v ktorom toto chýba a aj preto, že rozpočet neprešiel po položkách, 

pretože nebola skutočná snaha urobiť šetrenie.  

 

Primátor: p. Gahér, vy viete veľmi pekne rozprávať. Ale čo ste robili doteraz ako poslanec 

vôbec ste si nevšimli ani jedným slovom tu nebolo povedané, že čo sa dialo predchádzajúce 

tri roky. Mesto Svätý Jur bolo vyhodnotené ako tretie najlepšie hospodáriace mesto na území 

Slovenskej republiky, čo sa týka hospodárenia ak vám to niečo hovorí p. Gahér. My šetríme 

už tretí rok a sťahujeme všetky náklady, ktoré sa dajú. Osobne ho uráža, keď vy, ktorý sa 

absolútne ničím nezaujímate ako to v meste ide, len kazíte ľuďom chuť do roboty. Kedy ste tu 

boli a spýtali sa, aký rozpočet a čo a akým spôsobom toto mesto napĺňa? Otvorene predniesol, 

že nešetríme len jeden rok. Poprosil o konkrétne predloženie návrhov, kde sa dá šetriť 



a konečne prestali osočovať úradníkov. Prestaňte so všetkými deštruktívnymi 

a demagogickými slovami. Návrhy predkladajte písomne, aby sme vám mohli písomne 

odpovedať. Urobí sa zvláštne mestské zastupiteľstvo, kde sa predloží, čo p. Gahér urobil pre 

mesto, a naopak predloží čo ste mestu znemožnili. A poprosím vás, aby ste sa na to pripravili. 

Chod úradu nepotrebuje schválenie rozpočtu.  

 

Fiamová: nie je pravda, že som klamala, nie je pravda, že som sa nezaoberala každou 

položkou v danom rozpočte. Príprava rozpočtu je dlhodobý proces a začína už v auguste. 

Rozpočet som vysvetľovala a  obhajovala som to tomu, kto mal o to záujem. Prebehlo viacero 

rokovaní. Teda rokovanie nebolo len jedno bolo ich viacero. Bolo aj hromadné pre členov 

všetkých komisií a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré trvalo vyše 4 hodiny kde sme sa 

preberali položkami jednotlivo kde boli vysvetlené a rozoberané.  Na mestskej rade vysvetlila, 

prečo sa nedá škrtnúť 10 % dole nakoľko máme viacero rozvojových aktivít, nakoľko nám 

pribúda detí materských školách, v škole, družine. Pribudla nám nová materská škôlka, nová 

lokality a s tým súvisiace poplatky na verejné osvetlenie, semafor a údržbu. Samozrejme boli 

aj iné zmeny, keď si pozriete bežný rozpočet mesta ako taký tak už dlhodobo sa náklady 

mesta a mestského úradu sú takmer stabilné. Zmena prichádza len zo zmien zákonov alebo 

odvodov, ktoré musíme rešpektovať. Všetky výdavky na viac idú na školstvo ak máme ubrať 

10 % budeme musieť zavrieť jednu škôlku alebo minimálne jednu triedu. Mesto sa nemôže 

zaviazať k výdavkom, ktoré nie sú v rozpočte. Ak niečo takéto schválite, tak mestský úrad sa 

bude musieť vysporiadať a samozrejme príjme určité kroky a bude sa musieť škrtať zo 

služieb, ktoré poskytuje mesto.  

 

Primátor: už x rokov bol napádaný kvôli množstvu pracovníkov, ale nikto nevyšiel s tým, že 

podobné mesto koľko má pracovníkov, aké má zabezpečenie technické. A o tých ľudí sa 

opierali len invektívy. Primátor je tiež hodnotený cez poslancov. Rozhodnutia zo stavebnej 

komisie vychádzajú veľmi zlé. Je nemysliteľné, aby sa takto hospodárilo z majetkom mesta. 

Územný plán nie je dobrý. 

 

Gahér: je zvieratko, ktoré sa nazýva rypák a p. primátor si asi mysli, že ním som. Ale to 

zvieratko žije v zemi a tam je, ja som iný. Samozrejme, že sa bude vždy kriticky vyjadrovať 

k mestu, hovoriť o tom, že to nie je v prospech mesta, že to nie je dobré. To mi p. primátor 

nezakáže. Čo sa týka p. prednostky, nepovedal, že klamete ale, že nehovoríte pravdu. A keď 

si niekto myslí že ste minule povedali pravdu, že je to presné to čo hovorí memorandum, tak 

to už je jeho vec. V žiadnom prípade to pravda nebola. V memorande sa hovorilo o niečom 

inom. Vy ste nás nahovárali, aby sme urobili šetrenie len v kapitálovom a v januári sa k tomu 

vrátime a preschválime to. Keby ste povedali kašleme na memorandum, lebo mi to už 

ušetrené máme dávno, tak potom v poriadku. No vy ste povedala, že musíme šetriť a urobíme 

to takouto fintou. A dúfam, že nepoviete, že to tak nebolo. Čo sa týka škôlok opäť nemáte 

pravdu. Škôlky sú platené z niekoľkých zdrojov podielových daní, od rodičov, a keď mesto 

nič nedá zaplatia to rodičia. V Žiari nad Hronom zvýšili o 200 %, pretože náklady sú také. 

Dokonca pre rodičov z okolitých obcí sú náklady vyššie. Čo sa týka investorov, väčšinou to 

boli obyčajný podvodníci, čo sa aj ukázalo. Investor, ktorý chce rekonštruovať hrad, stále sme 

nezistili, kto zo štátnych lesov urobil ten podvod, čiže predal obrovské územie aj s hradom do 

súkromných rúk. Títo to kúpili od toho druhého. Ale nevieme kto to je. Dostal som len 

vysvetlenie, že mesto vtedy zaváhalo a neurobili tie kroky ktoré malo.  

 

Primátor: prineste všetko písomne. Stále len zavádzate a klamete. Opäť ste urazili p. 

prednostku.  

 



Gahér: hodnotenie nechajme na poslancov oni nás budú hodnotiť. Oni mi to zrátajú a viac 

klamára, podvodníka nezvolia. P. Jureňa mi povedal v tejto veci isté okolnosti a nemal dôvod 

mi klamať. Zistime kto zo štátnych lesov predal a komu. Vždy sme si mysleli, že to bude 

patriť mestu. Čo sa týka práce pre Jur má iný názor na prácu primátora. Naposledy čo chcel 

zameniť 25 ha by nebolo vhodné pre Jur, za slatinu. Občania si už mohli urobiť názor a ak nie 

tak teraz si ho už urobia.  

 

Fiamová: P. Gahér, neklamala som a taktiež nie je pravda, že som  nehovorila nepravdu. Keby 

ste si poriadne pozreli memorandum a vzápätí zákon o rozpočtových pravidlách, ktorý sa na 

to vzťahuje, zistíte, že cieľom memoranda je v oblasti konsolidácie verejných financií 

zabezpečiť zníženie deficitu verejných financií na 2,9 % HDP, aby Slovensko dodržalo svoje 

záväzky voči Európskej únii vyplývajúce z Paktu stability a rastu. Vstupom do Európskej únie 

prijala Slovenská republika aj v oblasti fiškálnej politiky povinnosť plniť záväzky, ktoré 

z členstva EÚ vyplývajú. Ide predovšetkým o povinnosť zabraňovať existencii nadmerného 

deficitu verejných financií v súlade s Paktom stability a rastu a implementovať ďalšie 

opatrenia na riešenie dlhovej krízy. Každoročne pri záverečnom účte Vám – poslancom 

vysvetľujem ako sa záverečný účet mesta vypočítava. A že do výsledku záverečného účtu sa 

započítava spolu bežný a kapitálový rozpočet a tak sa zistí výsledok hospodárenia mesta. Toto 

vyplýva zo zákona č. 523/2004 a 583/2004. Ak si aj pozriete návrh rozpočtu obcí výsledkom 

memoranda má byť dosiahnutie úspor  v rozpočte verejnej správy a prebytok hospodárenia 

obcí za rok 2013 podľa metodiky ESA 95 a to je sčítavanie bežného a kapitálového rozpočtu. 

čiže mi máme dosiahnuť šetrenie v týchto dvoch rozpočtoch celkom. Rozpočet je navrhnutý 

v zmysle a súlade memoranda, zákonom o rozpočtových pravidlách ako i ďalších odporúčaní.  

 

 

Fraňo: v predloženom materiály sa nachádza, že šetrenie má byť 10 % na bežnom 

a kapitálovom dohromady. Ale v memorande sa nachádza, že 5 % šetrenie na mzdách a 10% 

na tovaroch. Keď sa zamyslíme mi šetríme len 10% na kapitálových? Čo všetko sme splnili 

v kapitálových tento rok? Kapitálové výdavky má na starosti primátor. On by mal popoháňať 

vpred, keď na budúci rok budeme prebrať výšku platu, tak to tam budem zohľadňovať.  

 

Fiamová: nie sú splnené len tie, kde sa čakalo na stavebné povolenia alebo bol zdržaný pre 

proces verejného obstarávani. Mestský úrad tiež musí dodržiavať legislatívne postupy. Nie je 

splnená rekonštrukcia mestského úradu nakoľko sa čakalo na pamiatkarov, stavebné 

povolenie. Rekonštrukcia asfaltovanie ul. Podhradie nie je splnené len kvôli tomu, že nám 

stále odstupujú výhercovia, ale to nie je chyba mestského úradu. Slnený nie je zberný dvor 

len, pretože sme nedostali dotáciu z európskej únie. Všetko ostatné je splnené. ŠKD nie je 

splnené, pretože sme nedostali stavebné povolenie a podľa podmienok sa ešte robí úprava 

projektu.  

 

Primátor: povedzte si poslanci, kedy sa stretneme a budeme hovoriť o územnom pláne, 

o hospodárskom rozvoji chcem vaše vyjadrenie ako sa má správať lebo podľa vás to dobre 

nerobím. P. Jureňu oslovím osobne a spýtam sa ho čo povedal. P. Gahér stále hovoríte 

v inotajoch, koho má zavolať, aby potvrdil, že kto je podvodník. Vy kladiete úlohy, ktoré sú 

nesplniteľné. Pri cyklotrasách vznikol problém, o ktorom ešte veľa nevieme. Ak chceme 

dotiahnuť podnikateľov alebo ľudí čo chcú niečo vytvoriť treba im poskytnúť aj podmienky 

na tvorbu. Vyjadrenie, či môžem viesť schôdzu mám od právnikov ak máte pochybnosti dajte 

si aj vy spraviť vyjadrenie. A môžeme to porovnať.  

 



Gahér: cyklotrasy nie sú preto, lebo som zlý človek. P. Jureňa povedal, že niekto zo štátnych 

lesov, tam je ten podvodník a predal to niekomu. Mali sme to preveriť. Má informáciu, že 

mesto o tom vedelo a mohlo do toho vstúpiť. Čo sa týka p. prednostky už musím povedať, že 

klamete, pretože ste nám povedali, že budeme rešpektovať memorandum tak, že ušetríme 10 

% na kapitáloch, ktoré v januári preschválime a doplníme to ste nám hovorili a toto dúfam, že 

potvrdia všetci. Je to v rozpore z cieľom memoranda. Nič ste nám nepovedali o mzdových 

a nič o tovaroch a službách. Áno investorom ponúkajme. 

 

Fiamová: Ja už neviem ako Vám to mám vysvetliť ale kapitálové výdavky sú tiež tovary 

a služby. 

 

Dočolomanský: dá sa vyjadriť v číslach koľko sa ušetrilo na bežnom rozpočte? 

 

Fiamová: v materiály to je v roku 2011 sa ušetrilo 292 854 €.  

 

Kriššák: vrátil sa opäť k parkovisku pred zdravotným strediskom ešte pred zasadnutím 

v januári by sme sa mali stretnúť a nájsť riešenie. Treba vyčleniť minimálne tri parkovacie 

miesta pre zdravotne postihnutých. Prekvapila ma jedna vec pri rozhovore s p. Metkeovou, že 

kanalizácia by sa urobila do zdravotného strediska a vyčlenila by na to 15 000 €. Ale je to 

veľmi vysoká cena. Napriek tomu v rozpočte zostala táto suma. Stále tam figuruje? 

 

Primátor: toto je len návrh prial by si, aby ste boli neskôr aj v komisii, pretože sa budete 

vedieť k tomu vyjadriť. Táto suma nie je konečná, ale je lepšie mať viac a potom ušetriť.   

 

Kriššák: áno, súhlasí s p. primátorom, ale táto suma je zbytočne skresľujúca. 

 

Dočolomanský: je predložený návrh p. poslanca Ungera k šetreniu poprosil 

o zakomponovanie.  

 

Unger: požiadal o zapracovanie návrhu do uznesenia ohľadom verejných obchodných súťaží. 

 

Príloha 9/1 Množstevný zber odpadu 

 

Farkaš: pracuje v oblasti odpadov a p. primátor ho požiadal o od prednášanie prezentácie 

ohľadne množstevného zberu.  

 

Unger: ak dával pozor, tak úspora by vychádzala 7 až 10 % okolo 2,5 € na obyvateľa na rok. 

 

Gahér: váš odhad je, že neplatiči tí spôsobujú až 7 – 10 % nákladov. Ale predpokladám, že 

máme ešte neregistrovaných neplatičov. 

 

Farkaš: vychádzal z podkladov mestského úradu. 

 

Gahér: ak mesto začne vyberať poplatky od neplatičov môže ľahko dosiahnuť tých 7 %. Zo 

zákona musíme urobiť zberný dvor. V uznesení sme stanovili od 1.1. 2014. Pokladá za 

nezodpovedné, že vo VZN nie je štruktúra pokút a ani spôsob vyberania. Pre psov sme 

zvýšili, ale pokuty nevyberáme. 

 



Farkaš: je presne napísané ako má Obvodný úrad postupovať a je nešikovne napísané, že ak 

sa nepodarí zistiť pôvodcu odpadu mesto je zodpovedné, aby sa odpad vyviezol. Treba 

vytvoriť mechanizmus. 

 

Gahér: nie je pri tom, keď sa vyváža separovaný odpad, ale pri zistení nežiaducich odpadkov 

sa vyváža ako komunálny a nejde na separovanie.  

 

Primátor: prebiehajú stretnutie s Marius Pedesen. Áno, je to pravda ak separovaný odpad nie 

je čistý ide na skládku a nie na separáciu.  

 

Farkaš: spoločnosti majú len pár sekúnd na vyprázdňovanie vozidiel, nemajú čas na ďalšie 

separovanie. Treba informovať ľudí aj pred separáciou a aj po. Mali by vedieť, že prečo sa 

nevyseparoval tak ako mal.  

 

Fraňo: nedostali sme dotáciu z euro fondov, pretože projekt bol neštandardný. Tak ho 

spravme jednoduchší. Stačilo by, aby bol čiastkový. Ale nevieme, či by nám to znížilo 

náklady.  

 

Primátor: 0,06 % bol rozdiel medzi tými čo dostali finančné prostriedky. 

 

Gahér: súhlasí, aby sa ľudia presviedčali. Áno, povedali ste, že majú na to pár sekúnd, ale na 

veľké kontajnery majú dosť času. Tam by mali našich ľudí zavolať a vyseparovať. Treba 

skontrolovať, či všetci sú prihlásený k odpadom a majú svoje nádoby. 

 

Primátor: stále nachádzame čierne skládky a odstraňujeme ich aj keď zistíme majiteľa 

a zapojíme políciu aj tak sa nám nepodarilo vymôcť peniaze. 

 

Fiamová: podnikateľ si objednáva veľkosť kontajnera a udáva ako často sa mu bude vyvážať. 

Známe prevádzky sú prihlásené. Ale stáva sa, že si objedná malý kontajner a vyváža zvyšok 

inam, no my ho nemôžeme donútiť objednať si iný. 

 

Primátor: Marius Pedersen zatiaľ nikde nerobí množstevný zber. Mesto sa snaží posunúť veci 

ďalej. Prejsť na množstevný zber nie je lacná záležitosť.  

 

Unger: zmenil sa spôsob jarného a jesenného zberu a zatiaľ to funguje. 

 

Filo: nemôžeme čakať šetrenie v tejto oblasti, separovanie je dôležité pre životné prostredie. 

Stratila sa celkovo filozofia, že ľudia, ktorý majú odpad doma s ním niečo môžu spraviť? 

Napríklad by papier odniesli a dostali by za to pár centov. 

 

Fakaš: takýto zber už nefunguje. 

 

Pavelek: v meste máme určitý počet nádob a približne 37 vývozov za rok a automaticky 

platíme spoločnosti 37 krát počet nádob. Vždy sa vysypú všetky, ale mohli by sa označiť 

neplatiči a tým by sme za vývoz mohli ušetriť. Čo sa týka občanov, ktorí tvoria odpad na 

území Slovenska a nemajú u nás trvalý pobyt, možno len prechodný tvoria odpad u nás, ale 

zaň neplatia. Dalo by sa to vyriešiť kúpou autorizovaných nádob, ktoré by boli označené po 

naplnení by sa vyviezol. 

 



Unger: predtým ako bolo verejné obstarávanie sme sa zapojili do komunikácie s firmami, 

ktoré sa do súťaže zapoja. Presne o tom to sa s nimi rokovalo, že si budú robiť čiaročky komu 

vyviezli a koľko krát. Ďalej sú firmy ktoré dávajú 10 % zľavy. 

 

Primátor: sme pred riešením nového dodávateľa.  

 

Dočolomanský: môžme tu teraz ladiť ceny a počty odvozov tak, aby bol občan spokojný. 

Mala by nás zaujímať aj estetika stojísk. Spýtal sa p. Farkaša aké má skúsenosti s estetickými 

podzemnými stojiskami? 

 

Farkaš: videl to v Dánsku, Anglicku je to problematická záležitosť v našich podmienkach a je 

to drahé.  

 

Pavelek: každá nádoba by mohla byť označená čiarovým kódom v Rakúsku to funguje. 

 

Farkaš: je jedno, aký zber sa zavedie, ale dve veci zostanú nezmenené doprava a to čo sa 

vyvezie na skládku.  

 

Primátor: podarilo sa nám vybaviť lacnejší vývoz do Senca, pretože Dubová bola veľmi 

drahá. 

 

Gahér: p. prednostka povedala, že občania nemôžu mať množstevný zber a podnikatelia naň 

právo majú. Občiansky bude protestovať a nebude platiť, bude volať kedy máte prísť vyviesť 

odpad. Navrhuje zmenu VZN. Máme neplatičov ako je to možné? 

 

Fiamová: nepovedala, že nemôžu mať. Mesto je zodpovedné za odpad, ktoré je na území 

mesta. Bez ohľadu na to či niekto je platičom alebo neplatičom odpad musíme vyviesť. Tí čo 

neplatia od nich sa peniaze vymáhajú exekúciou. Každá rok sa posielajú výzvy na 75% sú 

úspešné. 

 

Fraňo: je sám podnikateľom a nemá množstevný zber. 

 

Fiamová: máte množstevný zber. Všetci podnikatelia sa mohli rozhodnúť akú zbernú nádobu 

si zoberú a koľko. Vy ste si vybral 240 l nádobu a frekvenciu ako občania. Podnikatelia si 

vyberajú medzi 1100 l nádobami – vývozom 2x za týždeň . 1x za týždeň, 2x za mesiac, 1x za 

mesiac alebo 240 l nádoby a vývoz ako občanom. Vy ste si sám zvolil 240 l nádobu. Teda 

máte množstevný zber.   A čo sa týka neplatičov, máme výborný a účinný systém vymáhania 

nedoplatkov. Uvedené skonštatovala aj kontrola NKU (Najvyšší kontrolný úrad).  

 

Hoherová: všetok biologický odpad odvážame do zberného dvora v Petržalke, kde ho neskôr 

odvezú na spracovanie vo Zvolene.  

 

Primátor: cieľom prezentácie bolo predĺženie uznesenia na mestskom zastupiteľstve. 

 

Filo: posunúť termín nestačí, ale treba nájsť riešenie. 

 

Gahér: ľudí treba motivovať  a dať im kontajner na bio. S predĺžením nemá problém. 

 



Farkaš: prezentácia bude k nahliadnutiu u primátora. Zo začiatku, treba zvolať stretnutie 

kompetentných, potom cieľ dosiahnutia , podmienky dosiahnutia , cieľ, schválenie a nakoniec 

tvorba VZN.  

 

Filo: súhlasí so stretnutím, treba vytvoriť pracovnú komisiu a určiť členov.  

 

Unger: kým nie je víťaz nemáme s kým konzultovať. 

 

Hoherová: akékoľvek informácie ohľadne verejnej súťaže nemôžeme poskytovať, pretože je 

v priebehu. Momentálne je súťaž pozastavená, nie je ukončená. Súťažné podklady nie sú 

zverejnené.  

 

Gahér: čo sme potom zverejnili? 

 

Hoherová: vo vestníku verejného obstarávania sa zverejnili výzvu. Zmluva bude uzatvorená 

na 3 + 3. 

 

Gahér: prečo na takú dlhú dobu? 

 

Farkaš: chcel sa spýtať zase naopak prečo na takú krátku? Treba hľadať perspektívu, čo sa 

dá spraviť za šesť rokov.  

 

Gahér: žiada o hlasovanie dvoch uznesení novelizovať VZN, vyčleniť peniaze na 

kompostovanie. Chce, aby boli presne zakomponované pokuty.  

 

Fiamová: VZN sa nedá zmeniť v takom rozsahu ako si vy prajete. 

 

Unger: navrhovali sa finančné prostriedky na kompostáreň. Všetko pripravíme papierovo 

a predložím do jednotlivých komisií. 

 

Kriššák: opätovne sa vrátil a pripomenul, že treba zvolať komisiu na riešenie množstevného 

zberu. 

 

K bodu 8. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 8/1 Reklamné plochy na podchodoch 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/2 Zmluva o nájme stĺpov VO a MsR 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/3 Prenájom časti pozemku parc. Č. 435 vo výmere 100 m2 pre Mgr. Bakoš 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/4 Prenájom pozemku parc.. 4792/18 Radzo 

 

Bez pripomienok. 

 



Príloha 8/5 Prenájom pozemku parc.č. 4792/24 Hornáková 

 

Gahér: žiada o doplnenie spätne zaplatiť tri roky za užívaniu pozemku. 

 

Fiamová:  predbežne, s tým súhlasili. 

 

Príloha 8/6 Odpredaj pozemku 5084/14 Huttová a manž. 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/7 Odpredaj pozemku 4755/9 Lisý 

 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 8/8 Prenájom časti pozemku 4531/3  

 

Unger: spýtal sa na rámcové kritériá verejnej súťaže, že do akej miery bude mať percentuálne 

zastúpenie pre vyhodnotenie výhercu. Nie je napísané hlavné kritérium podľa, ktorého sa bude 

vyhodnocovať. 

 

Fraňo: zvyčajne 50% býva cena, 20% účel, 30% je zbytok. K tomuto predkladanému materiálu už na 

finančnej komisii bol návrh. Máme dvoch záujemcov, ide o to, aby sme využili pozemok, čo najlepšie. 

Na finančnej komisii bol predložený návrh, aby na oba pozemky bola vyhlásená verejná súťaž s tým, 

že budú uspokojený obaja. Mesto by tým len získalo využitý by bol celý pozemok. 

 

Unger: prečo teraz riešime nájom, vizualizácie, keď kritérium bola vždy cena. Odkiaľ vie finančná 

komisia, že budú len dvaja záujemcovia? Ak by to išlo verejnou obchodnou súťažou mohlo byť 

záujemcov omnoho viac.  

 

Fraňo: vychádzali sme len, že sa prihlásili dvaja.  

 

Gahér: účel nájmu a ostatné veci majú byť v podmienkach a je na nás ako a čo zadáme, kritériom 

môže byť cena.  

 

Gabura: účel nájmu a podnikateľský zámer je veľmi podobné. 

 

K bodu 9. – Rôzne  

 

 

Príloha 9/2 Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1/polrok 2013 



 

Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/3 Predĺženie platnosti uznesenia Srna, Srnová 

 
Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/4 Predĺženie platnosti uznesenia PD Sv. Jur 

 
Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/5 Predĺženie platnosti uznesení (3) 

 
Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/6 Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia poľnohospodárskej 

vinohradníckej usadlosti Jelenie a Korytá 

 
Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/7 Hospodárska usadlosť 539/47 Križan 

 
Bez pripomienok. 

 

Príloha 9/8 Výmena člena komisie sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku 

 

Kriššák: členstva sa nevzdáva. Má veľa pracovných povinností. 

 

Hranická: bol len na jednej komisii doposiaľ. Na komisiu je, ale potrebné chodiť.  

 

Fraňo: v akom štádiu je preberanie pozemkov PD a pohľadávky?  

 

Primátor: stretnutie prebehlo s predsedníčkou, ale nevedeli sme sa dohodnúť.  Chce naďalej 

využívať senník a nám ponúkla administratívnu budovu. Ďalej sme nekomunikovali. 

K riešeniu sme sa nedostali.  

 

Fiamová: prebieha výpovedná lehota a až po jej ukončení môžeme peniaze vymáhať. Mesto 

podalo predbežné opatrenie na majetok PD, ak sa niečo predá tak my budeme prví, ktorí 

dostaneme zaplatené.  

 

Šišovič: vyzval poslancov o zrušenie uznesenie ohľadne LED technológie. 

 

 

Záver: 22,30 hod. 

 

 

 

 

 

 



HLASOVANIE POSLANCOV  

Hlasovanie z 07 - rokovanie mestského zastupiteľstva, konaného dňa 13.12.2012 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu:  

Schválenie programu rokovania -  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 6 

   Za: 

Mgr. Ľubomír BATKA, PhD Ing. Peter DOČOLOMANSKÝ, CSc. RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER 

Mgr. Michal ZELISKA       

   Nehlasovali: 

ThDr. Július FILO, Dr.h.c.       

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.1 

overovateľov -: Jurčovič , Unger 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

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

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 3.1 

mandátová komisia (skrutátori) -  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

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

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

 

 

 

 

 



Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva  

zo dňa 13.12.2012 

 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 

Kontrola plnenia uznesení –  

2012/9-1 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

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

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 6.1 

Zmena rozpočtu mesta  plyn, voda vyrovnanie –  

2012/9-2 

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie: ZMENU bežného rozpočtu:  

FK EK AE 
programový 

rozpočet 
pôvodný 
rozpočet úprava 

upravený 
rozpočet   

06.6.0 632001 02 13.7 9000 4250 13250 zdravot.stredisko plyn 

08.2.0.9 632001 02 7.1 9000 6350 15350 bábkové divadlo plyn 

06.6.0 632002 01 13.7 600 1000 1600 
zdravotné stredisko 
voda 

06.6.0 632002 02 15.1 17500 4900 22400 
voda z námestí 
(dažďová) 

08.2.0.9 632002   7.1 450 100 550 bábkové divadlo voda 

navýšenie bežných výdavkov celkom 
   16600     

01.1.1.6 632001 01 14.1 19000 -4500 14500 
e.energia Mestský 
úrad 

01.1.1.6 637012   14.2 9905 -3800 6105 
bankové poplatky 
úspora 

 Zníženie bežných výdavkov celkom  
    -8300     

        
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. Mgr.Andrea HRANICKÁ 

RNDr. Peter JURČOVIČ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

   Zdržali sa: 



MUDr. Andrej KRIŠŠÁK       

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 7.1 

Rozpočet mesta na rok 2013 - 2015  

2012/9-3 

MsZ schvaľuje: 

  názov 
 na rok 2013 

v  EURO 
 na rok  2014 v  

EURO 
 na rok  2015 

v  EURO 

1 Bežné príjmy 2.630.264 2.636.710,00 2.678.910,00 

2 Bežné výdavky 2.628.476 2.633.555,13 2.676.989,04 

3 Rozdiel z bežného rozpočtu 1.788 3.154,87 1.920,96 

4 Kapitálové príjmy 11.000 5.000,00 2.000,00 

5 Kapitálové výdavky 550.650 5.000,00 2.000,00 

6 Rozdiel z kapitálového rozpočtu -539.650 0,00 0,00 

7 Finančné operácie príjem 539.650 0,00 0,00 

8 Finančné operácie výdaj 0 0,00 0,00 

9 Rozdiel z finančného rozpočtu 539650 0,00 0,00 

10 
ROZPOČET MESTA ROZDIEL 
CELKOM 1.788 3.154,87 1.920,96 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 2 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 6 

   Za: 

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

   Proti: 

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

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 7.1.1 

Rozpočet mesta na rok 2013 - 2015 - návrh p. Ungera - MsZ ukladá MsÚ informovať poslancov o 

prieskumoch a VOS... min. 7 dni.. –  

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 jeden 

deň po ukončení informovať o výsledku. 



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

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

 Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA     

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 9.1 

Množstevný zber odpadu - MsZ ruší uznesenie č. 2011/6-4 –  

2012/9-5 

MsZ ruší uznesenie č. 2011/6-4 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

   Zdržali sa: 

Ing. Juraj PAVELEK       

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 9.1.1 

Množstevný zber odpadu - MsZ schvaľuje prípravu návrh systému množst... do roku 1.1.2014 –  

2012/9-6 

MsZ schvaľuje pripraviť návrh systému množstevného zberu, aby sa realizoval od roku 2014 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc.  Marián FRAŇO Doc.PhDr.František GAHÉR,CSc. Mgr.Andrea HRANICKÁ 

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

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 8.1 

Reklamné plochy na podchodoch –  

2012/9-7 

MsZ schvaľuje: prenájom pozemku ako prípady hodné osobitného zreteľa  v súlade s § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 507/2010 Z. z. zo dňa 08.12.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov keďže sa jedná sa o časti podchodov, ktoré nie je možné 



využiť na iný účel, nakoľko je na nich postavené riadne povolené reklamné zariadenie, ktoré je 

majetkom žiadateľa.   

Prenájom časti podchodov nájomcom : 

-  časť podchodu pod reklamným zariadením parc.č. 508/19,  ,  k. ú. Svätý Jur 

Ročný nájom:  280 € / reklamné zariadenie/ rok. 

Doba nájmu: neurčitá 

žiadateľ : AD Sun s. r. o., Moyzesova 6, 902 01 Pezinok 

 časť podchodu pod reklamným zariadením parc.č. 508/18,  ,  k. ú. Svätý Jur 

Ročný nájom:  280 € / reklamné zariadenie/ rok. 

Doba nájmu: neurčitá 

žiadateľ : AD Sun s. r. o., Moyzesova 6, 902 01 Pezinok 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 8.2 

Zmluva o nájme stĺpov VO a MsR –  

2012/9-8 

MsZ schvaľuje: prenájom stĺpov VO a MsR ako prípad hodné osobitného zreteľa  v súlade s § 9a ods. 

9 písm. c) zákona č. 507/2010 Z. z. zo dňa 08.12.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov keďže sa jedná o majetok, ktorý nie je možné využiť 

na iný účel, nakoľko sú na nich umiestnené riadne povolené reklamné zariadenia, ktoré sú majetkom 

žiadateľa.   

- zámer prenájmu stĺpov verejného osvetlenia a mestského rozhlasu za účelom umiestnenia 

reklamných zariadení ,  k. ú. Svätý Jur 

Ročný nájom:  60 € /reklamné zariadenie / rok. 

žiadateľ : AD Sun s. r. o., Moyzesova 6, 902 01 Pezinok 

Doba nájmu: neurčitá 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Jedná o existujúce reklamné zariadenia vo vlastníctve žiadateľa, ktoré  sú umiestnené na 

základe platného rozhodnutia. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 8.3 

Prenájom časti pozemku parc. Č. 435 vo výmere 100 m2 pre Mgr. Bakoš –  

2012/9-9 

MsZ  schvaľuje: 



prenájom časti pozemku parc. č. 435, k.ú. Svätý Jur, vo výmere 100 m², za účelom údržby pozemku, 

nájomné 0,08 €/m2/rok,  na  dobu neurčitú, s 1-mesačnou výpovednou dobou, bez náhrady nákladov 

spojených s údržbou predmetu nájmu pre p. Mgr. Martina Bakoša,  Pezinská 51, Svätý Jur, 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. 

Termín platnosti uznesenia do:  30. 06. 2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 8.4 

Prenájom pozemku parc.. 4792/18 Radzo –  

2012/9-10 

MsZ  schvaľuje: 

Uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nehnuteľnosti z  24. 02. 2000 v znení jej dodatku (prenájom 

pozemku parc. č. 4792/18, k. ú. Svätý Jur, nájomca Ing. Anna Radzová, 1. Mája 21, Svätý Jur) mení 

sa: 

- Nájomca o : p. Ing. Anna Radzová, Milana Marečka 5, Bratislava /nová adresa/ a manžel Jozef 

Radzo, Milana Marečka 5, Bratislava 

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 vlastníci 

stavby umiestnenej na predmetnom pozemku. 

Termín platnosti uznesenia do:  30. 06. 2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 8.5 

Prenájom pozemku parc.č. 4792/24 Hornáková - so záväzkom uhradiť 3 roky spätne. –  

2012/9-11 

MsZ  schvaľuje: prenájom pozemku parc. č. 4792/24, vo výmere 18 m2, k.ú. Svätý Jur, za účelom 

umiestnenia garáže, nájomné 1,66 €/m2/rok,  na  dobu do 31. 12. 2017 pre žiadateľov p. Dušana 

Hornáka a manželku Janku Hornákovú, Svätý Jur v zmysle § 9 a 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 majitelia stavby stojacej na predmetnom pozemku za predpokladu úhrady 

nájomného za 3 roky spätne. 

Termín platnosti uznesenia do:  30. 06. 2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 



Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 8.6 

Odpredaj pozemku 5084/14 Huttová a manž. –  

2012/9-12 

MsZ schvaľuje: Odpredaj časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 5084/2 identifikovaný 

geometrickým plánom č. 53/2012 ako parcela č. 5084/14 o výmere 173 m² p. Zuzane Huttovej a 

manželovi podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov za cenu 50,- €/m² + náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

Odôvodnenie: pozemok parc. č. 5084/14 je svojim umiestnením nevyužiteľný pre mesto. Z dôvodu 

prístupu na pozemok je možné ho užívať len majiteľmi susedných nehnuteľností. 

Termín platnosti uznesenia do: 30. 06. 2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 8.7 

Odpredaj pozemku 4755/9 Lisý –  

2012/9-13 

MsZ schvaľuje: Odpredaj pozemku parc. č. 4755/9 o výmere 21 m² zapísanom na LV č. 2348 p. 

Igorovi Lisému podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov za cenu 2,32 €/m².  

Odôvodnenie: Pozemok parc. č. 4755/9 o výmere 21 m² p. Igor Lisý dlhodobo užíva. Pre svoju 

polohu a výmeru nie je pre mesto využiteľný. Z dôvodu prístupu na pozemok tento môže využívať len 

majiteľ susednej nehnuteľnosti. 

Termín platnosti uznesenia do: 30. 06. 2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER Mgr. Michal ZELISKA   

 

Číslo hlasovania: 17 



Číslo bodu: 8.8 

Prenájom časti pozemku 4531/3 a 4530/1 - ruší uznesenie MsZ č.2012/8-26 –  

2012/9-14 

MsZ  ruší uznesenie  MsZ č. 2012/8-26 z 20.11.2012 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER   

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 8.8.1 

Prenájom časti pozemku 4531/3 a 4530/1 - rámcové kritéria VOS  

2012/9-15 

MsZ  schvaľuje  Zámer prenájmu časti pozemku parc.č. 4531/1 o výmere13 m2 a 4530/1 o výmere 

188 m2 formou verejnej obchodnej súťaže v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a zverejnenie prenájmu predmetného pozemku 

s nasledovnými  podmienkami a kritériami: 

PODMIENKY NÁJMU:  

- doba nájmu na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou,  

- žiadateľ nesmie mať nevysporiadané finančné záväzky voči mestu 

- nájomné sa bude platiť 3 mesiace vopred, splatné vždy 1 na začiatku daného štvrťroka 

- ročné nájomné sa bude zvyšovať každoročne o infláciu 

- žiadateľ predloží účel nájmu 

- žiadateľ predloží podnikateľský zámer 

- žiadateľ predloží vizualizáciu zámeru s ohľadom na to, že uvedený pozemok je vstupom 

a výstupom do mesta  

Rámcové kritéria VOS:  

cena nájmu (min. nájomné 3,5 € / m2/ rok) 

Termín platnosti uznesenia do: 30. 06. 2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 8.8.2 

Prenájom časti pozemku 4531/3 a 4530/1 - MsZ ukladá –  

2012/9-16 

MsZ ukladá: MsÚ pripraviť podklady k  prenájmu časti pozemkov  parc. č. 4531/1 a 4530/1, k.ú. 

Svätý Jur o celkovej výmere 201 m2, vypracovať a zabezpečiť zápis geometrického plánu  a následne  

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

predpisov  vyhlásiť VOS s podmienkami a kritériami uvedenými v tomto schvaľovacom uznesení  

tohto materiálu.  



Termín platnosti uznesenia do: 30. 06.2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

CSc. 

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

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 9.2 

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1/polrok 2013 –  

2012/9-17 

a) MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý jur na I.polrok 2013 

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

schválené v pláne 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 9.3 

Predĺženie platnosti uznesenia Srna, Srnová –  

2012/9-18 

MsZ  schvaľuje: predĺženie platnosti uznesenia MsZ č. 2012/4-18, písm. c) 

Termín platnosti uznesenia do 30.6.2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Ing.Peter DOČOLOMANSKÝ,CSc

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

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

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 9.4 

Predĺženie platnosti uznesenia PD Sv. Jur –  

2012/9-19 

MsZ ukladá MsÚ znížiť výmeru pozemku parc. Č. 4513/2 o výmere 73 m2 – prístup k hale a s tým 

súvisí aj zníženie ceny nájmu pre nájomcu PD Svätý JUR dodatkom ku Zmluve o nájme nehnuteľnosti 



Termín platnosti uznesenia do 30.6.2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 9.4.1 

Predĺženie platnosti uznesenia PD Sv. Jur - MsZ ruší uznesenie –  

2012/9-20 

MsZ ruší uznesenie 2012/4-22 z 22.5.2012 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 9.5 

Predĺženie platnosti uznesení (3) - MsZ schvaľuje predlženie 1, 2, 3, a 4.. –  

2012/9-21 

MsZ schvaľuje:  

1. predĺženie platnosti uznesenia č. 2012/3-17  

2. predĺženie platnosti uznesenia č. 2012/4- 

3. predĺženie platnosti uznesenia č. 2012/5-15 a 2012/5-16  

4. predĺženie platnosti uznesenia č. 2012/5-10 a) 

Termín platnosti uznesení do: 30.06.2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 9.5.1 

2012/9-22 

MsZ ruší uznesenie č. 2012/5-10 c) 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 



Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 9.5.2 

Predĺženie platnosti uznesení (3) - MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena.. –  

2012/9-23 

MsZ schvaľuje:  

zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení  podzemného kábla prípojky elektriny na 

nehnuteľnostiach - pozemkoch parc. č. 64/7, 64/9, 64/10 a 64/14 v k.ú. Svätý Jur v prospech vlastníka 

stavby súp. č. 1477 postavenej na pozemku parc. č. 65/5. 

Termín platnosti uznesenia do 30.6.2013 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
   Za: 

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

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER   

   Zdržali sa: 

 Marián FRAŇO       

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 9.6 

Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia poľnohospodárskej vinohradníckej 

usadlosti Jelenie a Korytá –  

2012/9-24 

MsZ berie na vedomie regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia 

poľnohospodárskej vinohradníckej usadlosti lokality Jelenie a Korytá v súlade s prílohou materiálu. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER   

   Zdržali sa: 

 Marián FRAŇO       

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 9.7 

Hospodárska usadlosť 539/47 Križan - MsZ berie na vedomie... –  

2012/9-25 



MsZ berie na vedomie žiadosť o ZaD územného lánu parc.č. 539/4 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 9.8 

Výmena člena komisie sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku - odvolanie –  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ odvoláva člena komisie sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku MUDr. Andreja Kriššáka 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 2 

Proti: 2 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 
   Za: 

Mgr. Andrea HRANICKÁ  Ján UNGER     

   Proti: 

Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc. Ing. Juraj PAVELEK     

   Zdržali sa: 

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

 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 9.9  

MsZ ruší uznesenie o LED technologii –  

2012/9-26 

MsZ ruší uznesenie MsZ č. 2012/7-5 z 2.10.2012 o rekonštrukcii návestidiel cestnej dopravnej 

techniky za technológiu LED. 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

MUDr. Andrej KRIŠŠÁK Ing. Juraj PAVELEK  Ján UNGER   

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

RNDr. Petre Jurčovič              ...................................................................................... 

 

Jám Unger                               ....................................................................................... 



 

Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

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

 

 


