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Z á p i s n i c a  č. 2 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 15. 2. 2012 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
                  
Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
3. Voľba členov pracovných komisií 
4. Interpelácie 
5. Pozemkové úpravy 
6. 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 primátor mesta Ing. Alexander Achberger, zvolal rokovanie 
Mestského zastupiteľstva na podnet 6 poslancov, ktorí požiadali listom zo dňa 13. 2. 2012 
v zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení o mimoriadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva na deň 15. 2. 2012 o 16,00 hod. s jedným bodom rokovania: Riešenie 
jednoduchých pozemkových úprav Svätý Jur – Juh.  
Primátor mesta privítal poslancov a otvoril rokovanie o 16,00 hod. a predložil program rokovania 
s doplnením bodu:  
6/1 – Žiadosť o grant na výstavbu telocvične ZŠ.  
p. Gahér namieta, že toto mimoriadne rokovanie bolo zvolané iba s cieľom riešenia 
pozemkových úprav, žiadosť o grant nerieši havarijnú situáciu lebo ohrozenie života obyvateľov, 
navrhuje prerokovať obvyklým spôsobom, najprv v komisiách a potom v mestskom 
zastupiteľstve.    
Za doplnenie bodu do rôzneho sa prezentovalo 5 poslancov, bod nebol zaradený do programu.  

Prítomní poslanci Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

5 0 0 0 0 

 
            
Schválenie pôvodného programu rokovania      

Prítomní poslanci Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

8 8 0 0 0 

 
K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
 
Určenie overovateľov: Doc.PhDr. František Gahér, CSc., Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c   

Prítomní poslanci Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

8 8 0 0 0 

 
Zapisovateľka:  Ing. Ivona Švorcová   
Prišiel p. Zeliska o 16,15 hod.  
 
 
 
 
 



K bodu 3. – Voľba členov pracovných komisií 
 
Mandátová komisia:      Mgr. Ľubomír Batka, PhD., Ján Unger 

Prítomní poslanci Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 9 0 0 0 

 
Návrhová komisia:        Mgr. Andrea Hranická, Marián Fraňo 

Prítomní poslanci Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

9 9 0 0 0 

 
K bodu 4. – Interpelácie občanov 
 
Občania nevyužili interpelácie 
 
K bodu 5. – Pozemkové úpravy  
 
p. primátor pozval na rokovanie spracovateľov jednoduchých pozemkových úprav z firmy 
Geomap s.r.o. Ing. N. Czikhardta a Mgr. R. Mojžiša, ktorí sú prítomní,  za ObPÚ p. Dudovú, 
ktorá sa ospravedlnila, že nemá k tomu čo dodať, pozemkové úpravy prebehli v poriadku, 
predseda predstavenstva Ing. Ján Dobeš sa ospravedlnil, že pre krátkosť času sa nemohol 
dostaviť a za správu CHKO Malé Karpaty Dr. Viliam Klescht je na rokovaní v Dunajskej Strede, 
ak by niekto chcel niečo vysvetliť, je na telefóne. Navrhuje aby najskôr prebehla súhrnná správa 
zo strany spracovateľa aby sa hlavne noví poslanci oboznámili s tým čo sa malo urobiť a od kedy 
tieto práce prebiehajú.  
 
p. Ing. Czikhardt stručne predstavil firmu, na čom pracovali v minulosti a terajšie riešenie 
jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Svätý Jur. V roku 2004 tu prebehli pozemkové úpravy 
(PÚ), ktoré boli hradené štátom, v rámci celého katastrálneho územia. V roku 2008 na podnet 
mesta boli vyvolané PÚ z dvoch dôvodov a to preložka cesta II/502 a príprava tohto územia 
ohľadom Ramsarského dohovoru. V roku 2007 bola vypracovaná projektová dokumentácia cesty 
II/502 firmou Dopravoprojekt, ktorá navrhla obchvat v súčinnosti s mestami Sv. Jur, Pezinok 
a Modra smerom na Bratislavu, ktorý bol zastavený pri kompostovisku, lebo tam sa narazilo           
na územie v rámci Ramsarského dohovoru na chránené územie tzv. mokrade. Tzn. že jednou 
z úloh bolo, aby sa vytvorilo územie do budúcna pre možnosť zámeny v rámci Ramsarského 
dohovoru aby sa uvoľnila časť pri vysokom napätí, ktorá je podľa tohto dohovoru dnes chránená 
a aby sa našla taká časť pozemkov, ktorá nesie známky mokradí, ale aby bola možná zámena.            
Dr. Klescht by mohol vysvetliť ako sa bude vyvíjať možnosť zámeny v rámci Ramsarského 
dohovoru, ja by som nerád o tom hovoril, lebo je to dosť špecializovaná téma a možno si ho 
v budúcnosti zavoláte.  P. Czikhardt stručne zhrnul postup JPÚ, začiatok v roku 2009, štatistické 
údaje z hľadiska vlastníkov aj výmerov prílohou č. 1 s mapami pozemkov mesta pred PÚ 
a parcely vyznačené, ktoré vznikli po PÚ. V rámci týchto rokovaní prerokovanie cca 600 
vlastníkov pozemkov, ľudia uvítali vybudovanie obchvatu a v rámci neho súhlasili 
s reparcelizáciami nových pozemkov.  
 
Ing. Metkeová informovala poslancov o Ramsarskej dohode, o našej žiadosti na MŽP – podnet 
na náš návrh na vybudovanie obchvatu cesty II/502. Na MŽP sa uskutočnilo rokovanie                     
k prehodnoteniu rozlohy územia a výsledok rokovania prečítala: 
Požadované úpravy v tejto fáze zámeru nie sú vykonateľné. 
Ministerstvo súhlasí s návrhom na prehodnotenie Ramsarskej lokality Šúr za predpokladu 
dodržania nasledovných podmienok: 
trasovanie koridoru vyhradeného pre preložku 1I/502 čo najbližšie k Šúrskemu kanálu              



pri technickom riešení preložky zabezpečiť optimálny vodný režim NPR Šúr ŠOP SR preverí 
rozdiel v rozlohe územia vytýčeného na základe parcelných čísiel oproti skutočnej rozlohe 
Ramsarskej lokality zapísanej na Sekretariáte dohovoru. Termín do 15.  augusta 2011. 
ŠOP SR pripraví odborný návrh vymedzenia územia vrátane výmery s preverením  a posúdením 
prírodoochrannej hodnoty pozemkov navrhnutých na vyňatie z Ramsarskej lokality, ako aj 
kompenzačných pozemkov. Termín do 15. augusta 2011. 
Mesto Svätý Jur zabezpečí zameranie dotknutých pozemkov ako aj ich majetkové  vysporiadanie. 
Mesto Svätý Jur zabezpečí realizáciu technickej štúdie realizácie preložky II/502 so  zohľadnením 
požiadaviek ministerstva. 
Ministerstvo začne komunikovať so Sekretariátom dohovoru až po začatí procesu na zmenách a 
doplnkoch ÚPD mesta Svätý Jur.  príloha č. 2.  
p. primátor - počas trvania PU niekoľkokrát zvolával poslancov, bola možnosť na komisiách sa 
informovať a vyjadriť k PÚ, je prekvapený, že sú tu nezhody, treba si uvedomiť základnú vec, 
nakoľko Mesto je objednávateľom PÚ kde sme mohli koordinovať tieto PÚ, doteraz nevzišla 
žiadna požiadavka ani objednávka zo strany poslancov k PÚ preto sme sa tu zišli, lebo sú tu 
vážne obavy, že mesto nakladalo bez zákonného schválenia zámen a to si treba vysvetliť.  
p. Gahér - mesto musí chrániť svoj majetok, to znamená, že všetky zámeny musel niekto 
odsúhlasovať, nepamätá si, že by na komisii dostali čo i len jeden pozemok na odsúhlasenie. Ak 
máte lokalitu kde je cena pozemku 10 - 20 Sk/m2 a zameniť ho za pozemok v lokalite kde je      
cena 2000 - 3000,- Sk/m2 tak ide o obrovské presuny majetku mesta. Ukazuje na mape cca 25 ha 
- to znamená, že pozemok v hodnote niekoľko desiatok čo stovák miliónov korún sme stratili a  
získala ho firma Grunt to je oficiálny podvod.  
Ing. Czikhardt - vysvetlil:  
1. PÚ vykonáva na poľnohospodárskych pozemkoch, 
2. ohodnocovanie týchto pozemkov sa deje v zmysle zákona,  
3. na začiatku boli dané nejaké požiadavky ktoré sa mali dodržať. Preložka cesty II/502 bola 
prvoradá, pretože do budúcnosti keď sa bude riešiť budovanie cesty, aby bol pripravený tento 
cestný koridor. Podľa Ramsarského dohovoru bolo treba nabúrať jeho hranice a na miesto neho 
nájsť kompenzačné plochy. Celá parcelotvorba vznikla na základe tejto preložky, ktorá bola 
nutná. Upozornil, že v rámci zák. o pozemkových úpravách nemožno hovoriť o zámene 
pozemkov. V rámci PÚ neprichádza k zámene pozemkov, sú to pozemkové úpravy, absolvovali 
prácu s 800 ľuďmi, s ktorými sa dohodli.         
p. Gahér - poukazuje, že Grunt dostal najlepšie pozemky. Cesta nebude patriť mestu Jur, bude to 
štátna cesta. Prečo by mesto malo dávať kompenzačné plochy, prečo nedá štát, keď tam má 
nejaké pozemky, prečo by mal niekto prísť k pozemkom, ktoré budú mať za pár rokov hodnotu 
250 miliónov korún.  
Ing. Czikhardt - tieto tvrdenia sú zavádzajúce:  
1. všetky verejné komunikácie , ako je komunikácia II/502 nadobudne obec, to je zo zákona, 
2. všetky pozemky, ktoré tam mal SPF sa minuli do tejto preložky a ak si pozriete výpis 
vstupujúcich pozemkov do PÚ  a vystupujúcich, tak SPF vystupuje s nulou a tieto pozemky sa 
pripísali do vlastníctva Mesta.  
Register pôvodného stavu v hodnote 1726570 m2  a register nového stavu v hodnote 
1795130 m2. Mesto v PÚ získalo  68560 m2 pozemkov naviac. 
Čo sa týka územia, ktoré je tŕňom v oku jedná sa o územie medzi Vajnorami a Šúrskym kanálom 
- cez toto územie má ísť do budúcna D 4 - diaľnica, ktorá má 100 m ochranné pásmo, v ktorom 
sa nedá nič budovať.    
p. Gahér - je za zámenu pozemkov, aby mesto dostalo späť pozemky, ktoré by mali patriť                
v zmysle PÚ firme Grunt. Vyjadruje podozrenie, že firma chce vybudovať zbehy k ich 
pozemkom. 
Ing. Czikhardt - vysvetlil na mape ako bol tvorený koridor cesty  a zámena pozemkov vzhľadom 
Ramsarského dohovoru.  



p. primátor - financovanie zo štátnych financií, zajtra sa koná rokovanie na Min. dopravy 
podnietené pezinským primátorom, za účasti pezinského, modranského a jurského primátor.  
p. Gahér - cesta bude patriť samosprávnemu kraju. 
Ing. Metkeová vysvetlila kto sa akou rozlohou podieľa na zámene.  
p. Gahér - navrhuje zastaviť tento proces, aby sa prerokoval v jednotlivých komisiách a nech sa 
dopodrobna prešetrí zámena.  
Ing. Czikhardt - informoval, že nie je možné zastaviť proces PÚ, je to 3-ročná práca, ktorú 
môžeme vydokladovať súhlasmi ľudí, ale môžete toto pripomienkovať a podať námietky.  
p. Gahér - tvrdí, že mesto nezákonne postupovalo a prišlo o 25 ha z Vajnor na Čiernu vodu, 
náhodou f. Grunt dostala 250 miliónový pozemok. 
Ing. Czikhardt - je prekvapený ako prišiel na sumu 250 mil., pretože nevidí snahu poslancov 
schváliť tieto pozemky ako stavebné. Pozemok je ohodnocovaný podľa toho, aká je jeho 
územnoplánovacia informácia a v súčasnosti je pozemok hodnotený k poľnohospodárskemu 
využitiu s výhľadom vybudovania komunikácie D 4.  Taká istá informácia využitia je pri Čiernej 
vode a Vajnoroch - územie je poľnohospodárske. Využitie je vo vašich rukách.  
Debata medzi p.Gahérom a Ing. Czikhardtom o využití pozemkov do budúcnosti a perspektívnej 
výstavbe komunikácie a prípadnej výstavbe, ktorá by zhodnotila cenu pozemkov pre firmu 
Grunt.  
p. Dočolomanský - zaujíma ho akým mechanizmom prebieha výmena a výber pozemkov.  
Mgr. Mojžiš - zámena vychádza z Ramsaru - jedná sa o mokrade, ktoré musia byť zamenené zase 
za mokrade. Poslancom vysvetlil na mape zámenu aby si poslanci uvedomili, že sa jedná o snahu 
vybudovať obchvat, ktorý má chrániť občanov Jura.  
p. Pavelek - s každým vlastníkom ste rozprávali, mesto je taký istý vlastník, preto ho zaujíma kto 
za mesto rokoval a či mal na to mandát. Ak MsZ nesúhlasí, že tých 25 ha neschváli, tak sa to 
bude riešiť inak.        
p. primátor - my sme tieto PÚ pripravili, my sme to chceli, občania potrebujú bezpečnosť a 
nadväzujeme na mesto Pezinok a Modra. 20 rokov sa tu o tom hovorí a celé toto obdobie zrazu 
sa všetko otočí. My prosíme občanov, vy vymeňte svoj pozemok a teraz to celé zastavíme? 
p. Pavelek  - teraz je tu záverečná fáza, kde sa hovorí, kde bude mať mesto pozemok a to hovorí, 
že malo prebehnúť rokovanie kde by sa to riešilo.  
p. Unger - od marca 2009 nemáme informácie o tom ako prebiehajú PÚ.   
p. Gahér vysvetlil ako sa to dá jednoducho upraviť, ak by to štát chcel, tak by to urobil.  
Navrhuje, aby sme nezamenili pozemok s Gruntom a nestratili 25 ha a ak budú peniaze a vôľa, 
štát si to vyrieši. 
Primátor oboznámil, že zajtra bude rokovanie na min. dopravy, môže ísť p. Gahér  a predostrieť 
svoju požiadavku. P. Gahér súhlasí a prisľúbil že pôjde. 
Metkeová - upozornila MsZ, že ak nebude ochota mesta k vysporiadaniu pozemkov, môže to 
mať dôsledky k výstavbe obchvatu.  
Primátor – máte možnosť vypočuť si Dr. Kleschta, rozhodnite či budeme chrániť našich 
obyvateľov. Ja som 2 krát pozýval poslancov, nebol záujem, dostali ste materiály, nikto sa 
neprišiel informovať. 
p. Pavelek poukázal, že výmera uvedená v Ramsare nesedí  s reálnou výmerou.  
Ing. Czikhardt prisvedčil, že je to chyba bolo na to upozorňované, rozdiel je 136 ha, ale hranice 
územia presne sedia, máme na to mapy, táto chyba mohla vzniknúť v minulosti, kedy sa meralo 
planimetrami.  
Poslanci debatovali so spracovateľmi o možnostiach zmien v PÚ, p. Gahér navrhol zverejniť 
mapy PÚ na web stránke mesta, aby sa mohli občania vyjadriť k úpravám, dohodli sa na 
spoločnej pracovnej komisii, na ktorej dohodnú závery, výhodné pre mesto.    
P. Batka – navrhol dohodnúť sa na novom stretnutí poslancov. Poslanci sa dohodli na stretnutí 
28. 2. 2012 o 17,00 hod.  
 



Primátor ukončil rokovanie MsZ o 18,30 hod.  

Zapísala: Ing. Ivona Švorcová 
 
 
 
 
 
 

Uznesenia z rokovania mestského zastupiteľstva  

                                                           zo dňa 15.02.2012  

 

 

 

2012/2-1 MsZ ukladá MsÚ zverejniť na webovej stránke východiskový a výsledný stav 

jednoduchých pozemkových úprav pozemkov v majetku mesta s úvodným textom a vyzvať 

občanov aby podávali pripomienky k týmto úpravám do 27. 2. 2012.  

Prítomní poslanci Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

 

 

2012/2-2 MsZ ukladá MsÚ zvolať zasadnutie pracovnej komisie na termín 28. 2. 2012 

o 17,00 hod.  
Prítomní poslanci Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

10 10 0 0 0 

 

 
Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

 

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

 

Primátor mesta:  

 

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

 


