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Z á p i s n i c a  č. 1 
z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 01.02.2022 

 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  
                                   
Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  
2. Pracovné komisie 
3. Interpelácie 
4. Hlavný kontrolór mesta 
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur 
6. Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 
7. Nakladanie s majetkom mesta 
8. Rôzne 

            
K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 
 
V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 
Gabura, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,05 hod. a predložil program 
rokovania na schválenie.  
 
P. primátor uviedol, že z rokovania sa ospravedlnil p. Marián Grančič, ak sa mu podarí, tak sa 
pripojí k rokovaniu neskôr. 
 
Schválenie predloženého a upraveného programu rokovania: 10:0:0  
 
K bodu 2. – Pracovné komisie 
 
Určenie overovateľov: JUDr. Ján Gróf 

Mgr. Martin Achberger  10:0:0 
     
Zapisovateľka:  p. Michaela Studená   
 
Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

Prof. PhDr. František Gahér CSc. 10:0:0    
 
K bodu 3. – Interpelácie 
 
P. primátor uviedol, že v tomto bode môže vystúpiť občan, hosť alebo poslanec, na 
vystúpenie má, v zmysle rokovacieho poriadku, 5 minút, po uplynutí času môže požiadať 
mestské zastupiteľstvo o udelenie ďalších 5 minút. 
 
p. Winczerová: RNDr. Monika Winczerová, predsedkyňa Castrum Sancti Georgii požiadala 
hneď úvodom o dodatočných 5 minút na prezentáciu zrealizovaných prác na hrade Biely 
Kameň za posledných 7 mesiacov.  
Informovala, že zobrali do prenájmu pozemok pod hradom, ktorý nie je zapísaný na liste 
vlastníctva. Za 15 mesiacov odrobili na hrade 80 brigád, kde prichádzajú skôr nepravidelní 
pomocníci zo širokého okolia, len málo Juranov, čo je zlé, apeluje na vlastný patriotizmus 
Juranov. Oboznámila o zrealizovaných prácach, na odborné práce museli najať arboristu, na 
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čo prispela župa, poďakovala pánovi viceprimátorovi, že vyšiel v ústrety a našiel priestor na 
vyradený lodný kontajner, ktorý zakúpili na suť z hradu. Uzatvorili so súhlasom pamiatkárov 
jedinú zachovalú miestnosť, klenbovú pivnicu, na ktorú osadili mrežu s tabuľou s logami 
všetkých sponzorov, kde jedným z najvýznamnejších je Mesto Svätý Jur. Získali všetky 
potrebné povolenia z Krajského pamiatkového úradu a v prvom roku získanú dotáciu               
z Ministerstva kultúry, použili celú na dokumentačné účely. Výsledkom bol dokument "Návrh 
obnovy národnej kultúrnej pamiatky", ku ktorému zaujala kladné stanovisko odborná komisia 
Pamiatkového úradu SR. Na archeologický výskum už žiaľ nezostali prostriedky z dotácie MK 
SR. Statický passport určil v akom poradí treba objekty zachraňovať, prioritou je tzv. 
základná obranná veža, je nahnutá, popraskaná a ohrozuje životy. Ku dnešnému dňu je 
zastabilizovaná asi štvrtina veže, tá najnebezpečnejšia. Ak by sa podarilo takto pokračovať, 
tak z hradu sa časom podarí vytvoriť bezpečné, oddychové, rekreačné miesto, nielen pre 
Juranov, ale i pre široké okolie. Poďakovala všetkým sponzorom, všetkým súkromným 
drobným darcom, najmä Mestu Svätý Jur, vďaka dotácie z participatívnemu rozpočtu sa 
zakúpil minidumper, ktorý zjednoduší najmä manuálnu prácu. Ďalej informovala o možnosti 
ďalšej obnovy hradu, v prvej fáze zakonzervovať všetky jestvujúce objekty, ktoré sa ešte 
nezrútili, v druhej fáze by sa dostavali zrútené obvodové múry, súčasťou toho by bolo aj 
obnovenie mosta, a v tretej fáze by sa odkopal horný hrad, palác, kaplnka a všetky zrútené 
budovy. Priorita pre rok 2022 je dokončenie veže, pri dostatku financií sanácia horného 
hradu. Záverom poprosila hasičov o opätovné vytlakovanie vody na zarábanie malty, 
dobrovoľníkov o pomoc pri vynášaní piesku s malým vozidlom, traktorom, taktiež pomoc pri 
propagácií a medializácií, rovnako finančnú pomoc v rámci 2% z dane. 
 
P. primátor poďakoval p. Winczerovej za celý projekt, za napredovanie, prisľúbil, v rámci 
možností, aj naďalej pomoc zo strany mesta.  
 
P. Winczerová: nakoniec podotkla, že hradu by významne prospelo, ak by sa do budúcna 
nenachádzal na súkromnom pozemku, ak by časom mesto, alebo župa zvážilo rokovania so 
súčasným vlastníkom o odkúpenie pozemku.  
 
Richard Turian, vedúci stolnotenisového oddielu vo Svätom Jure, ktorý mailom informoval 
poslancov o stave, za akých podmienok hrá a funguje oddiel. V novopostavenej telocvični 
majú vyhradený čas 2x do týždňa, pri takom počte detí, čas, ktorý majú k dispozícii 
nepostačuje. S pánom primátorom preberali možnosti, ako riešiť túto situáciu. P. Turian 
predložil návrh na výstavbu jednoduchej montovanej haly o rozmeroch 10x20m, postavenej 
na mestskom pozemku, vedľa dielni za telocvičňou, kde by sa mohli denne venovať svojim 
aktivitám, deťom, ligistom aj verejnosti. Telocvičňa je vyťažená a nie je možnosť získať pre 
veľký záujem viac času. Zároveň je za posledné 2 roky taká skúsenosť, že i napriek tomu, že sa 
mohlo v obmedzenom režime fungovať, telocvičňa bola zatvorená. Nejde len o výmysel, že 
telocvičňa je im málo, ale skutočnosť, že čas pre toľko členov je veľmi malý. 
 
P. primátor doplnil, že sa s pánom Turianom v tejto veci stretol, vyriešili zatiaľ situáciu, že 
deti zo stolnotenisového oddielu momentálne využívajú priestor v Bábkovom divadle, dodal, 
že na montovanú halu takého druhu je potrebné vybaviť územné rozhodnutie a stavebné 
povolenie, ak by sa to riešilo z peňazí oddielu, stavba by patrila oddielu, pozemok mestu, čo 
by bol nie úplne jednoduchý právny vzťah a do budúcna by to bol pre mesto záväzok. Mesto 
má stavebné povolenie na nadstavbu nad dielňou, tzv. openspace, v rámci tohto projektu sú 
prvé dve poschodia už zrealizované svojpomocne a bez priameho dopadu na rozpočet, z 
financií, ktoré škola ušetrila. Nadstavba by bola zrealizovaná z externých zdrojov, dvakrát 
však bolo mesto neúspešné pri podaní žiadosti o príspevok na Envirofonde. Projekt je teda 
pripravený na realizáciu, nadstavba vyjde cca. 300.000 EUR, vrátane fasády, výmeny okien. 
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Výstavba haly by bolo kolektívne rozhodnutie poslancov MsZ, zároveň ide v podstate o nový 
projekt. Pred vypuknutím pandémie bol pôvodný plán tu vybudovať exteriérovú ľadovú 
plochu, no z dôvodu významných prevádzkových nákladov na úrovni cca. 40.000 EUR/ročne, 
sa od tohto zámeru upustilo. Čo sa týka telocvične, po stretnutí s p. Turianom, p. primátor 
kontaktoval riaditeľa školy, informoval sa o možnosti uvoľnenia ďalších termínov, nakoľko 
futbalisti-deti, ktorí chodia v zimnom období do telocvične, na jar už nebudú do telocvične 
chodiť, takže sa nejaké hodiny uvoľnia, no je to skôr v čase, keď je telocvičňa bezplatná, 
primárne určená pre deti a krúžky. 
 
P. Zeliska: ako ste mysleli, že keď ste mohli trénovať, telocvičňa bola zatvorená? 
 
P. Turian: telocvičňa bola zatvorená aj počas obdobia, kedy mohla fungovať v obmedzenom 
režime. Ostatné haly, nie všetky telocvične školské a športové haly, boli otvorené 
v obmedzenom režime. Telocvičňa bola od cca. januára do októbra zatvorená.  
 
P. primátor doplnil, že školská telocvičňa bola v režime, ktorý stanovil regionálny úrad 
verejného zdravotníctva, čiže ako školská telocvičňa musela byť z dôvodu stanoviska 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva zatvorená. Otázne je, či v čase od 17.00-
22.00hod. by bolo možné v nejakom režime otvoriť, ale základná škola tak neurobila.  
 
P. Turian podotkol, že boli požiadavky na prevádzkovanie v obmedzenom režime a tie sa 
týkali zatvorenia šatní a mať k dispozícii dezinfekčné prostriedky. Rozhodlo sa však, že do 
toho sa nepôjde a bolo dlhodobo zatvorené. 
 
P. Horváth poznamenal, že posledné dva roky sa netýkali len obmedzovania pingpongistov, 
ale všetkých športovcov. Pamätám si, že ste mali vždy utorky a štvrtky – 4 alebo 5 hodín. 
Dlhodobo to bolo dostatočné, teraz sa vám navýšil počet členov? 
 
P. Turian: predtým sme boli v starej telocvični od 17.00-21.00 hod., teraz jeden deň od 17.00-
20.00hod.- o hodinu kratšie a druhý deň od 17.00 – 20.30 hod. teda o pol hodinu kratšie. 
 
P. Horváth: stále to nestačí? Veď tá telocvičňa je dvakrát väčšia ako bola!? Vždy to tak 
stačilo, preto ma to prekvapilo. 
 
P. Turian: ide o to, že máme kratší čas, jeden deň o hodinu, druhý o pol hodinu. Stáva sa, že 
hráme druhú ligu skončíme 5 minút po našom termíne, príde druhá partia a tí nás vyhodia. 
A takto hráme druhú ligu. A ešte hneď kontaktujú riaditeľa školy, že 5 minút musia čakať. 
 
P. primátor uviedol, že práve vtedy ide o tie spoplatnené časy, ak potrebujete o pol hodinu 
viac, riaditeľ vám to umožní, ak si ten čas dáte tak, ako potrebujete. Ak to vezmeme 
pragmaticky, kto ide po vás, má to zaplatené a nie je ochotný čakať. 
 
P. Turian uviedol, že práve z tohto dôvodu chce uvedenú situáciu riešiť, aby neprichádzalo 
k takýmto konfliktom, a aj z dôvodu 70-ročnej tradície stolného tenisu vo Svätom Jure. Myslí 
si, že malý priestor, montovanú halu, alebo niečo samostatné si ten stolný tenis zaslúži. 
 
P. Zeliska: na doplnenie otázky p. Horvátha, vy využívate celú telocvičňu? 
 
P. Turian uviedol, že využívajú len polovicu telocvične, čo im kapacitne postačuje. Boli 
problémy len s hlasitosťou na vedľajšej ploche, čím sa nedalo sústrediť na hranie. 
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P. primátor uviedol, že je možnosť dohodnúť spoločné stretnutie aj s riaditeľom školy, aby 
prerokovali požiadavky oddielu, je možnosť zabezpečiť víkendy, ktoré sú všeobecne málo 
využité, lebo sú na rezervačný systém.  
    
P. Turian uviedol, že ďalším problémom je, že majú veľa kondičných pomôcok, a nemajú ich 
kam umiestniť. 
 
P. primátor prerušil pána Turiana, že už ide o príliš veľké detaily, je možnosť stretnúť sa a 
spísať všeobecné požiadavky, aj ako samostatný bod rokovania do MsZ, aby bol ucelený 
rámec, o ktorom sa bude rokovať. 
 
P. Turian :tento detail uviedol len preto, že prečo obhajuje potrebu svojho priestoru. 
Nakoniec poďakoval prítomným. 
 
K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 
 
Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  
 
P. Polák: Táto kontrola bola zameraná na prijaté platné uznesenia MsZ. Uznesenia, ktoré už sú 
splnené od predchádzajúcej kontroly plnenia uznesení, alebo stratili platnosť, prípadne účinnosť, 
nie sú súčasťou tejto správy. Je však potrebné podotknúť a upozorniť na vedenie evidencie vo 
veciach týkajúcich sa zriaďovania vecných bremien, ktoré vyplývajú z prijatých uznesení a zaviesť 
ich samostatnú evidenciu a kontrolu úhrad za tieto vecné bremená. Taktiež kontrolou bolo zistené, 
že Mesto Svätý Jur plní svoju povinnosť v zmysle zákona a zverejňuje v zmysle § 5 písm. b zákona 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám všetky zámery nakladania s majetkom mesta 
a všetky zmluvy na oficiálnom webe mesta ako aj na úradnej tabuli. Opätovne upozorňujem, že 
mnohé mestom vydávané dokumenty je potrebné zverejňovať aj na centrálnej elektronickej tabuli – 
CUET, v zmysle § 34 odst. 2 zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a taktiež 
je potrebné dodržiavať rovnaký dátum zverejnenia ako na fyzickej, elektronickej a CUET tabuli. 
 
K bodu 5. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur 
 
Príloha 5/1 VZN č.1/2022 – o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na 
území mesta Svätý Jur 
 
P. primátor uviedol, že mesto Svätý Jur pripravilo novelizáciu VZN o odpadoch, kde boli  
implementované nové zákony tak, aby naše VZN bolo v súlade s aktuálne platnými 
predpismi. Zároveň sa do VZN zakomponoval aj zber kuchynského odpadu a tiež sa 
deklarovalo, že v rodinných domoch, nakoľko v zmysle úspešného grantu sme rozdávali 
kompostéry a zákon uplatňuje, alebo umožňuje výnimku, tú aktuálne zapracovávame do 
predloženého návrhu a teda deklarujeme, že kuchynského odpadu sa zbavujú rodinné domy aj 
kompostovaním, ale zároveň dávame možnosť občanom bývajúcim v rodinných domoch 
možnosť aj odovzdávať kuchynský odpad do nádob, ktoré sú aktuálne v kontajnerových 
stojiskách po našom meste. Čiže v praxi to funguje tak, že si občan vyzdvihne na Mestskom 
úrade hnedé vedierko a polypropylénové vrecia a kuchynský odpad odovzdáva do nádob, 
ktoré sa vyvážajú raz týždenne systémom, že sa menia plné za prázdne. Na tento systém sa 
neevidujú žiadne sťažnosti. 
Zároveň uviedol, že mesto Svätý Jur zvyšuje počet osôb na jednu nádobu, v praxi to nebude 
však platiť retroaktívne, čiže až pri ďalšom prihlásení osoby do výmeru sa bude posudzovať 
podľa nového VZN. Toto všetko sa bude aplikovať až po uzavretí súťaže, ktorú teraz 
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plánujeme vyhlásiť na úplne nový systém zberu. V rámci tohto pripraveného materiálu, teda 
čistopisu VZN sú aj tabuľky, štatistiky a vývoj odpadu. 
Pre zaujímavosť ešte dodal, že od zavedenia kuchynského odpadu sa mesačne vyzbieralo od 
10,48 ton až 13,31 ton kuchynského odpadu. 
 
P. Gahér uviedol, že tieto čísla a tieto nové trendy by mali mať občania komunikované, veľmi 
by som to odporúčal, nakoľko sa jedná o zmysluplné informácie. 
 
P. primátor odpovedal, že v rámci novej web stránky mesta ako aj aplikácie, budú tieto 
informácie zverejnené, taktiež budú uvedené na druhej strane oznamov s dátumami vývozov, 
ktoré sa dávajú do schránok. Rovnako sú v posledných dvoch číslach Svätojurských ohlasov 
zverejňované informácie o separovaní odpadov. 
 
P. Dočolomanský dodal, že človek by mal byť motivovaný, a mal by vidieť ten rozdiel, že 
keď sa snaží separovať, bude platiť menej. 
 
P. primátor dodal, že v budúcnosti po uzavretí spomínanej súťaže si občan nastaví nádobu, 
počet vývozov a podľa toho bude platiť. Bude možnosť, že keď občan nevytvorí toľko 
odpadu, bude platiť menej. 
 
K bodu 6. – Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 
 
Príloha 6/1 Zmena rozpočtu – medzipoložkový presun navýšenie transferu pre CMŠ 
 
P. primátor uviedol, že to, čo bolo ako interpelácia v ostatnom rokovaní MsZ, bolo prenesené 
do praxe, čiže vieme prevádzkové náklady v MŠ na jedno dieťa, koľko je čistá podielová daň 
na jedno dieťa, ktorú by sme mali dostávať. Pri tom všetkom mesto navrhuje, a tento návrh v 
zásade podporili všetky komisie aj Mestská rada, že podporí Cirkevnú Materskú Školu (CMŠ) 
v rámci schváleného rozpočtu. Čistá podielová daň je teraz 2.611 EUR/na jedno dieťa, čiže 
nárokovateľná zložka, ak by sme mali ísť podľa čistej podielovej dane je 2.611 EUR, ale 
faktom je, že jedno dieťa v našej materskej škôlke nás stojí na úrovni 2.390 Eur. Po dohode s 
CMŠ Betlehem navrhujeme navýšenie transferu o sumu 5.530 Eur. Navýšenie transferu je 
vypočítané podľa normatívu na stravu jedného žiaka, ktorý bol v roku 2021 138,27 Eur. Tento 
normatív sa počíta na stravovanie detí v školských zariadeniach, mesto ho aplikovalo aj na 
predškolské zariadenie. Na túto podporu CMŠ nemá zákonný nárok, Mesto ju odporúča 
schváliť ako prejav podpory Cirkevnej materskej školy. Zmenu rozpočtu navrhuje presunúť 
z položky opatrovateľská služba. 
 
P. primátor dodal, že opatrovateľskú službu zabezpečuje Charita Modra, ktorá bola úspešná v 
eurofondovom grante, a teda dva roky bude opatrovateľská služba prostredníctvom Charity 
preplácaná z eurofondových prostriedkov a teda nebude stáť mesto žiadne finančné 
prostriedky.  
 
Príloha 6/2 Zmena rozpočtu – medzipoložkový presun Hasičská zbrojnica 
 
P. primátor uviedol, že počas rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice bola zrušená realizácia 
okrasnej pergole z kovu, pozdĺž celej steny objektu, kde sídli AI NOVA, ktorá bola 
vysúťažená za viac ako 10.000 EUR, a nemala žiadne funkčné využitie, bola v podstate iba 
estetická. Počas stavby už nebol realizovaný altánkový prístrešok z dreva, ktorý by významne 
predĺžil stavbu a zároveň by bolo nutné ísť cez zmenové listy, a zrejme by nebolo možné sa 
dopracovať k takej cenovej ponuke, a k takej cene, ktorá je aktuálne k dispozícii. Cenovú 
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ponuku na drevený altánok predložil p. Cibulka, kde cena by nemala prekročiť aj vrátane 
klampiarskych prác 7.000 EUR. Na Mestskej rade bolo dohodnuté, že v prípade schválenia 
tejto zmeny rozpočtu, mesto nebude tento altánok realizovať skôr ako stavebná komisia 
nepôjde na výjazdové rokovanie a posúdi, príp. vznesie námietky a následne o tom opätovne 
rozhodne Mestská rada.  
V správe spracovateľa je tiež uvedené, že škridla sa platiť nebude, lebo ju dobrovoľní  hasiči 
demontovali počas búracích prác na Wiegerovej vile ako aj natretie budú realizovať 
dobrovoľní hasiči. Uvedená cena je teda za nákup dreva, prácu pána Cibulku a prácu 
klampiara. 
 
P. Gróf podotkol, že v prípade, že to bude robiť pán Cibulka, nemá námietky, ale najskôr nech 
zrealizuje park, a potom nech ide robiť Hasičskú zbrojnicu. 
 
P. primátor uviedol, že v kontexte s pánom Cibulkom, ešte nebol zo strany pána Cibulku 
vyfakturovaný domček na Betlehem. 
 
P. Dočolomanský vysvetlil hlasovanie stavebnej komisie. Pri výbere materiálu, a ako má ten 
altánok vyzerať vznikli mnohé detailné otázky, ktoré musí komisia prebrať na mieste a uvidí 
sa, či zaujme úplne odporúčacie stanovisko, alebo sa doladí materiál, v zásade tam ide o to, 
aby to malo estetický aj funkčný dobrý vzhľad v tom zrekonštruovanom priestore, ktorý tam 
vznikol.  
 
P. primátor doplnil, že na stavebnej komisii vznikol problém, čo sa týka osvetlenia 
vnútorných častí objektov. Altánkom bude prekrytá iba časť jedných dverí, ale v tej 
miestnosti je už teraz príliš málo svetla, aby sa tam dalo fungovať bez osvetlenia. Ďalšie malé 
okienka sú toalety a sociálne zariadenia AI NOVY a  zboku sa vchádza do sprchy a toaliet, tu 
nie je nevyhnutné mať denné svetlo. To bol jeden z tých argumentov, že keď robíme zo 
škridly altánok, mal by to byť podlhovastý prístrešok a ponad okná. 
 
Príloha 6/3 Zmena rozpočtu – rekonštrukcia kotolne budova Pošty  
 
P. primátor informoval, že v objekte pošty sa samovoľne vypínali kotle, a teda sa stávalo, že v 
byte ako aj v samotnom objekte, kde funguje pošta, bola zima. Osobne musel chodiť dvakrát 
do dňa kotle nahadzovať a bolo nutné túto situáciu riešiť. Keďže kotle nedokázala opraviť ani 
bývalá správcovská firma, ktorá zabezpečovala správu, revízie aj servis týchto kotlov, 
pristúpilo sa k tomu, že dva 200kW kotle sa odstavili a zakúpil sa 50kW kondenzačný kotol, 
ktorý sa napojil na starý komín - vyvložkovaný a aktuálne je napojený na 400l nádobu, kde sa 
zohrieva voda. Týmto sa vo veľkom objeme šetrí plyn, nakoľko pôvodné kotle neboli 
regulovateľné. 
Súčasťou materiálu je aj cenová ponuka, že sa 400l zásobník vymení za menší. K tomuto sa 
ešte nepristúpilo, nakoľko sa uvažuje že sa do objektu pošty a do bytu zakúpia dva elektrické 
bojlery, a tým sa zabezpečí, že v čase mimo vykurovacej sezóny sa nebude spotrebovať plyn a 
elektriku si pošta aj byt platia sami. Mesto ešte nepristúpilo k rozhodnutiu, ako bude riešiť 
ohrev vody.  
Na zaplatenie faktúry je potrebná zmena rozpočtu. 
 
K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta 
 
Príloha 7/1 Zámer spôsobu nakladania s majetkom – odpredaj pozemku parc. č. 434/53; 
Žiadateľ: Hulák 
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P. primátor uviedol, že na mesto Svätý Jur prišla žiadosť o odpredaj pozemku, jedná sa o pás 
pred rodinným domom, ktorý sa nachádza  na Pezinskej ulici, kde si žiadateľ chce odkúpiť 
8m2 pred svojim domom. Mesto Svätý Jur neodporúča odpredať tento pozemok a teda 
schváliť toto uznesenie z dôvodu, že aktuálne prebieha rekonštrukcia na tejto ulici a navrhuje 
to riešiť až po kolaudácii celého diela. 
 
p. Dočolomanský objasnil formuláciu komisie, že stavebná komisia nesúhlasí s odpredajom.  
 
Príloha 7/2 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku parc. č. 673/1;  
Žiadateľ: Štefanko 
 
P. primátor uviedol, že prišla žiadosť o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza v záhradkárskej 
lokalite poza lokalitu Kačačnice popri Krajinskej ceste. Žiadateľ je nájomca pozemku a 
požiadal o odpredaj. 
Komisie ani Mestská rada nesúhlasili s odpredajom pozemku, mesto Svätý Jur neodporúča 
odpredaj tohto pozemku. 
 
Príloha 7/3 Nakladanie s majetkom – odkúpenie pozemku parc. č. 5085/55;  
Žiadateľ: BENCONT  
 
P. primátor uviedol, že prichádzame do druhého stupňa aj keď to zákon taxatívne neudáva, ale 
bohužiaľ na ostatnom MsZ, ak mesto odkupuje pozemok, i napriek uvedeniu zámeru o 
odkúpenie pozemku, je pravdepodobné, že by nastal problém pri zápise v katastri po  
podpísaní zmluvy, preto sa predkladá uznesenie, ktoré taxatívne hovorí o nakladaní s 
majetkom mesta ako o odkúpení pozemku. Ide o pozemok, ktorý je súčasťou bývalého 
chodníka nachádza sa pri novej polyfunkcii a mesto ho navrhuje vysporiadať, čiže odkúpiť. 
Jedná sa o 11 m2. 

 
Príloha 7/4 Nakladanie s majetkom – uzatvorenie kúpnej zmluvy na infraštruktúry; 
Žiadateľ: BENCONT 
 
P. primátor uviedol, že Mesto Svätý Jur uzatvorilo zmluvu o budúcej zmluve, ktorá zaväzuje 
mesto o prebratí, resp. odkúpení infraštruktúry a to je vybudovaného prechodu pre chodcov v 
rámci bývalého chodníka, ktorý sa nachádza aj na pozemku, ktorý sa v predošlom bode 
uznesenia schválil na odkúpenie. Celý predmet predaja mesto Svätý Jur odkúpi za 1,- Eur.  
 
Príloha 7/5 Nakladanie s majetkom  – odpredaj pozemku parc. č. 5016/20;  
Žiadateľ: Froncová 
 
P. Primátor uviedol, že ide o druhý stupeň schvaľovania, kde sa na ostatnom rokovaní MsZ 
schválilo vysporiadanie pozemku, ide o trojuholníkový tvar pozemku, ktorý sa nachádza na 
križovatke Kollárova - Mierová. Ide o oplotený pozemok a žiadateľka p. Froncová ho 
dlhodobo využíva. Jedná sa o pozemok o výmere 4 m2.  
 
Príloha 7/6 Nakladanie s majetkom - prenájom pozemku parc. č. 4980/19 - Szabo 1950, 
s.r.o. 
 
P. primátor uviedol, že pri podávaní hodnotiacej správy po zrealizovanom Europrojekte na 
prestupný dopravný terminál, nás riadiaci orgán upozornil, že jeden pozemok vypadol z listu 
vlastníctva železníc a teda máme deklarovať právny vzťah k tomu pozemku. Po skontrolovaní 
sa zistilo, že železnice tento pozemok predali ako súčasť celého balíka predaja, ktoré odkúpila 
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spoločnosť Szabo 1950, s.r.o. v rámci železničných skladov. Pán Szabo bol kontaktovaný v 
danej veci, bol veľmi ústretový, oboznámil nás o zámere so skladmi, zároveň deklaroval, že 
by pozemok aj mestu daroval, ak by na ňom on nemal pod zemou žumpy. Dohodol sa podpis 
nájomnej zmluvy, ktorá bude identická ako so Železnicami SR, riadiaci orgán ju tak nebude  
môcť rozporovať alebo pripomienkovať. Návrh nájomného je 0,22 Eur za m2, i keď p. Szabó 
deklaroval, že to mestu prenajme bezodplatne. Aby sa vyhlo obštrukčným kontrolám, sa 
dohodlo, že mesto to prenajme za rovnakých podmienok ako Železniciam SR.  
Tiež p. primátor informoval, že veľká časť pozemkov pod skladmi je vo vlastníctve mesta a p. 
Szabo deklaroval záujem o ich vysporiadanie, formou odkúpenia. Zároveň prisľúbil možnosť 
využitia skladov v prípade potreby mesta za symbolických podmienok, resp. bezodplatne. P. 
Szabo plánuje v skladoch vybudovať múzeum automobilov, čo by bolo prínosom pre mesto z 
hľadiska cestovného ruchu. Čo sa týka cesty pri skladoch, mesto si ju plánuje ponechať ako 
prirodzenú migračnú linku obyvateľov zo stanice k bytovkám, pôvodná dohoda znela, že p. 
Szabo odčlení iba pozemky pod skladmi a pozemky za skladmi smerom k trati.  
P. primátor ďalej doplnil, že p. Szabo ho mailom informoval, že má záujem previesť tieto 
pozemky už na občianske združenie Slovenské múzeum automobilov a teda žiada o 
schválenie nájmu na predmetné občianske združenie. 
P. primátor požiadal o schválenie dvoch uznesení na obe spoločnosti, nakoľko riadiaci orgán 
dal dva týždne na vysporiadanie daného pozemku. 
 
P. Polák by odporúčal prijať tak, ako je navrhnuté uznesenie, my nevieme, kedy sa uskutoční 
ten prevod. Súčasný stav je takýto.  
 
P. primátor uviedol, filozoficky či by bolo v rozpore, aby boli prijaté obe uznesenia a jedno 
uznesenie by bolo nenaplnené do doby, kedy by sa nezmenil právny stav, teda majiteľ 
pozemku a vtedy by sme automaticky naplnili už to druhé uznesenie. Lebo môže sa nám stať, 
že to bude zase v čase, keď už nebude MsZ zasadať a potom by sme to museli urgentne riešiť. 
 
P. Polák dodal, že druhé uznesenie treba dať s podmienkou, že v prípade, ak daný pozemok 
prejde na nového vlastníka, uzatvoríme s ním nájomnú zmluvu. 
 
P. Gahér uviedol, že dve uznesenia nedávajú zmysel, ak by sa formulovalo všeobecne             
s aktuálnym vlastníkom k tomu parcelnému číslu, ako to býva v bremenách. Napr. ak niekto 
predáva majetok a je tam bremeno, ale to bremeno bolo vydané pre ktoréhokoľvek vlastníka 
aj budúceho. Takáto formulácia sa používa. 
 
P. primátor dodal, že by sa teda schvaľoval prenájom pozemku bez určenia od koho, my ho 
naplníme a budeme mať uznesenie platné možno dva roky, ak sa zmení vlastník, znova ho 
budeme aplikovať. Im bude stačiť nájomná zmluva a keby si dožiadali uznesenie je to právne 
v poriadku. 
 
K bodu 8. – Rôzne 
 
Príloha 8/1 Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania - Manfred Leitner 
 
P. primátor uviedol, že na mesto Svätý Jur prišla žiadosť od p. Manfreda Leitnera, ktorý žiada 
o odpustenie úrokov z omeškania.  
 
P. Gróf : je to prípad, keď on mal prenajatú pôdu a prenajímal to ďalej? 
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P. primátor: súťažou sa vtedy prenajímala všetka orná pôda a nebolo možné (čo sa potom 
zmenilo), aby si jednotliví reálni obhospodarovatelia, prenajali tie časti, ktoré obhospodarujú. 
Mohol byť v súťaži iba jeden na všetkú ornú pôdu a niektoré časti posunul na nájom ďalej iba 
po splnení oznamovacej povinnosti mestu.  
 
P. Gahér: jeden ten podnájomník neplatil? 
 
P. primátor uviedol, že podnájomník mal platiť priamo mestu a keďže podnájomník smeroval 
do konkurzu, vedeli sme, že neuspejeme a preto sme šli priamo žalobou na p. Manfreda 
Leitnera. 
 
Príloha 8/2 Urbanistická štúdia Žabky  
 
P. primátor uviedol, že po dvojkolovom prerokovaní v stavebnej komisii je predložená na 
schválenie, resp. že MsZ berie na vedomie, alebo neberie na vedomie - urbanistická štúdia 
Žabky. Vyplýva to z platného územného plánu, kde v územnom pláne je toto územie určené 
na individuálnu bytovú výstavbu a uvedená štúdia spĺňa regulatívy stanovené územným 
plánom. Stavebná komisia požadovala doručenie stanoviska Okresného riaditeľstva PZ ODI 
Pezinok a Okresného hasičského a záchranného zboru PK.  
Zároveň upozornil, že urbanistická štúdia ako keby zhmotňuje platný územný plán na dané 
územie, ale priamym dokumentom je až územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 
 
P. Dočolomanský: snažili sme sa na stavebnej komisii posunúť vpred kvalitatívne 
urbanistickú štúdiu a snažili sme sa poradiť zhotoviteľovi, aby sa zameral na dôležité body. 
 
P. Achberger: ako budú zohľadnené pripomienky z vinohradníckej komisie?   
 
P. primátor uviedol, že čo sa týka rozšírenia cesty na dva pruhy, pokiaľ sú mestské pozemky 
vysporiadané, my sme ich už geometrickým plánom oddelili a aktuálne sme požiadali 
Železnice SR o vysporiadanie celého toho úseku.  
 
P. Filo: čie sú to pozemky? 
 
P. primátor odpovedal, že pri urbanistickej štúdii sa majetkovoprávne vzťahy neposudzujú, 
ale pozemky sú vo vlastníctve súkromných vlastníkov, Pozemkového fondu, Železníc SR. Nie 
je to ale jeden majoritný vlastník, čiže sa nejedná o developerský projekt. 
 
Príloha 8/3 Voľba člena Komisie územného rozvoja, výstavby a ochrany kultúrnych 
pamiatok 
 
P. primátor odovzdal slovo p. Dočolomanskému, ktorý informoval, že nakoľko z osobných 
rodinných dôvodov odišiel jeden člen komisie a odporučil svojho kolegu p. Koluša.  
 
P. Koluš vystúpil a v krátkosti sa odprezentoval. 
 
5 minút prestávka 
 
P. primátor informoval, že v komisiách aj v Mestskej rade prebehlo prvé kolo týkajúce sa 
pridelenia bytu na zdravotnom stredisku, kde sa ukončila rekonštrukcia a vznikli dva 
dvojizbové byty o výmere 41 m2. V zmysle schváleného rozpočtu sa obstaráva ešte do 
každého bytu vstavaná skriňa a do jedného bytu kuchynská linka (v druhom byte už je). Na 
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odporúčanie komisií a Mestskej rady je pripravená výzva na doručenie žiadostí na pridelenie 
bytu. Všetky žiadosti sa zaktualizujú, čím sa zistí, či je stále situácia žiadateľov nezmenená. 
 
Príloha 8/4 Usporiadanie Svätojurských hodov v roku 2022  
 
P. primátor dal poslancom otázku, aby sa vyjadrili, ako to bude tento rok s kultúrnou akciou 
Svätojurské hody. 
 
P. Filo: osobne si myslí, že by bolo dobré mať hody. Ak budú hody, dovtedy bude aj ulica. 
 
P. primátor uviedol, že k realizácii ulice nás brzdí významne Západoslovenská distribučná. 
Harmonogram je teraz upravený, že pred Veľkou nocou by mala byť hotová druhá etapa.  
 
P. Gróf: neviem, ako to dopadlo v komisiách, lebo my sme to v komisii nemali, čo sa týka 
hodov vzhľadom na momentálnu situáciu, nevieme, čo bude v apríli, ja by som do hodov 
nešiel. 
 
P. Zeliska: v komisii boli rôzne názory, pripravené 3 verzie, hody nerobiť, hody robiť v 
obvyklom režime a hody urobiť v skrátenom režime, ako oslavy pre obyvateľov. Osobne si 
myslím, niečo urobiť, ale nie také veľké podujatie, ako sme zvyknutí. Ako najväčší problém 
pri veľkom podujatí môže byť obmedzenie počtu účastníkov a následná kontrola. 
 
P. Horváth uviedol, že si nemyslí, že je tretia možnosť, pretože ľudia sú kultúrne nevyžití, a 
hody v obmedzenom režime nie je možnosť, takže existuje len verzia hody áno, alebo nie. 
Myslí si, že mať hody tento rok nie je na mieste, doba je veľmi skoro 10 týždňov. Obáva sa, 
že situácia v nasledujúcich týždňoch nebude priaznivá, a všetko pripraviť, objednať a zaplatiť 
by bolo veľké riziko. 
 
P. Dočolomanský: stotožňuje sa s p. Zeliskom, zorganizovať akciu v obmedzenom režime, 
urobiť hody ako kolotočovú akciu, nerobiť hody na námestí. 
 
P. Horváth: podľa mňa to nejde urobiť v obmedzenom režime, príde niečo, čo je tradične 
dobré, a čo budeme dávať zábrany a policajti budú ľudí kontrolovať? A spustiť len kolotoče, 
bude to také polovičaté. Pevne verím, že akcia Hubert by už mohol byť plnohodnotná. 
 
P. Zeliska doplnil, že skôr myslel v čase hodov urobiť len akciu typu vínna ulička, nejaké 
výstavy, koncerty by sa vypustili. 
 
P. Gahér: situácia je tak riziková, že ak by boli nejaké obmedzenia, nevieme ich zabezpečiť. 
Plánovať niečo väčšie, nemá zmysel. Niečo malé sa dá improvizovane urobiť, ak sa situácia 
zlepší. 
 
P. Filo je osobne toho názoru, že dobré veci treba plánovať, myslí si, že treba zvážiť 
minimálne nutné náklady, lebo dobré veci treba zachovať.  
 
P. primátor: čím dlhšie budeme čakať, tým v jednoduchšom rozsahu to budeme vedieť 
zorganizovať. 
 
P. Gáher: úsmevnú poznámku, aj zlé veci sa plánovali, a nemyslím si, že teraz by niekto chcel 
zobrať zodpovednosť na seba, že títo ľudia budú pracovať na plný úväzok, aby všetko dobehli 
ako po iné roky. Ja by som bol teraz za to, aby sme si povedali, že nie. 
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P. Gróf: ja by som to teraz riešil, robiť hody áno alebo nerobiť? 
 
P. primátor uviedol, že ďalšie MsZ bude 22.03.2022, keď sa rozhodneme, že budeme robiť 
hody, nebudú už vo veľkom a poprosil MsZ naformulovať uznesenie. 
 
Pokračovanie Rôzne 
 
P. primátor uviedol, že mestu Svätý Jur sa podarilo podať projekt na Fond podpory športu, 
kde Športový klub pripravil projektovú dokumentáciu, po našom splnomocnení vykonal 
kompletný inžiniering a docielil vydanie stavebného povolenia pre Mesto Svätý Jur a teda 
mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 165.000 Eur z celkovej 
hodnoty 335.000 Eur pri 50 % spolufinancovaní.  
Ďalej informoval, že ďalší projekt, ktorý sme podali bol na MIRRI (Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR), tam sme boli neúspešní. Projekt cesty Krížov sme 
už podali na dotačnú schému Bratislavského samosprávneho kraja, žiadame o príspevok na 
výšku 14.000 Eur. 
K škôlkam ešte nevyšli výzvy, najskôr vyjdú koncom februára. Rekonštrukcia MŠ Pezinská je 
pripravená, MŠ Felcánova – 24.2.2022 konanie k stavebnému povoleniu, žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok bude podaná i keď nebude stavebné povolenie. 
Na Mestskom úrade nie sú aktuálne obsadené dve dôležité pozície – pozícia prednostu 
a pozícia vedúceho úseku strategických činností. Zároveň prebieha aj výberové konanie na 
ďalšie dve pozície – mestský policajt a referent nájomných zmlúv a cintorínov. 
 
 
Na záver p. primátor poďakoval za konštruktívne rokovanie a poprial príjemný večer. 
 
Ukončenie rokovania: 19,45 hod. 
Zapísala: Michaela Studená  
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Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 
zo dňa 01.02.2022 

 
 
Číslo hlasovania: 1 
Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 
Číslo uznesenia 2022/1-1 
MsZ schvaľuje predložený program rokovania.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Michal Zeliska   Marián Fraňo 

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo    

 
Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice 
Číslo uznesenia 2022/1-2 
MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice – JUDr. Ján Gróf, Mgr. Martin Achberger. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Michal Zeliska   Marián Fraňo 

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo    

 
Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  
Číslo uznesenia 2022/1-3 
MsZ schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. Peter Dočolomanský, Prof. PhDr. František Gahér,CSc. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Michal Zeliska   Marián Fraňo 

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo    
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Číslo hlasovania: 4 
Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  
Číslo uznesenia 2022/1-4 
MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Mgr. Michal Zeliska   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo     

 
Číslo hlasovania: 5 
Číslo bodu: 5.1 VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom 
Číslo uznesenia 2022/1-5 
MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 1/2022 o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Svätý Jur. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Mgr. Michal Zeliska   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo     

 
Číslo hlasovania: 6 
Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu -  medzipoložkový presun - Dotácia stravovania CMŠ Betlehem  
Číslo uznesenia 2022/1-6 
MsZ schvaľuje schvaľuje zmenu bežného rozpočtu na rok 2022: 

funkčná 
klasifikácia 

položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

10.1.1 642002 13.1 41 Opatrovateľská služba -5.530,- 

09.1.1 642004 9.4 41 CMŠ Betlehem +5.530,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
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Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Mgr. Michal Zeliska   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo     

 
Číslo hlasovania: 7 
Číslo bodu: 6.2 Zmena rozpočtu - medzipoložkový presun  Hasičská zbrojnica - prístrešok  
Číslo uznesenia 2022/1-7 
MsZ schvaľuje zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2022: 

funkčná 
klasifikácia 

položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

04.5.1 717002        11.2 46 Rekonštrukcia Mierová / Dukelská -7 000,- 

03.2.0 717002        5.1 46 Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice +7 000,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Mgr. Michal Zeliska   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo     

 
Číslo hlasovania: 8 
Číslo bodu: 6.3 Zmena rozpočtu - kotolňa Pošta   
Číslo uznesenia 2022/1-8 
MsZ schvaľuje zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2022: 

funkčná 
klasifikácia 

položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

06.1.0 717002 16 1 46 
rekonštrukcia kotolne a ohrevu 

teplej vody budova Pošty 
+9.000,- 

 454002  46 Prevod z ostatných fondov obce +9.000 ,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Mgr. Michal Zeliska   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo     
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Číslo hlasovania: 9 
Číslo bodu: 7.1 Zámer nakladania s majetkom - odpredaj pozemku Hulák   
NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 
Číslo uznesenia 2022/1-9 
MsZ schvaľuje zámer nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku registra „C“ 
parc. č. 434/53 zastavané plochy a nádvoria o výmera 8 m2, (LV 1968) v k. ú. Svätý Jur, ul. Pezinská. 
za kúpnu cenu za 50 Eur/m2, podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Zdôvodnenie: žiadateľ žiada o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza v bezprostrednom susedstve 
rodinného domu a tvorí vstup k rodinnému domu z ulice Pezinská. Pozemok udržiava a má záujem na 
ňom vysadiť zeleň. V tomto období prebieha rekonštrukcia komunikácie ul. Pezinská. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2023. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 0 
Proti: 9 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 10 
Číslo bodu: 7.2 Zámer nakladania s majetkom - odpredaj pozemku Štefanko   
NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 
Číslo uznesenia 2022/1-10 
MsZ schvaľuje zámer nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku parc. č. 
673/104 záhrada o výmera 233 m2, (LV 1968) v k. ú. Svätý Jur lokalita – záhradkárska osada Polkin 
mlyn III., ktorý je zameraný geometrickým plánom, 93/2021 za kúpnu cenu 60 Eur/m2, podľa § 9a 
odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
Zdôvodnenie: žiadateľ žiada o odpredaj časti pozemku parc. č. 673/1 a to novovzniknutý pozemok 
parc. č. 673/104 zameraný geometrickým plánom 93/2021 o výmere 233 m2, ktorý užíva, udržiava 
a má naň uzatvorenú s Mestom Svätý Jur nájomnú zmluvu. Pozemok sa nachádza vedľa pozemku 
parc. č. 673/33 (LV 7771) vo vlastníctve žiadateľa. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 0 
Proti: 8 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 9 
   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Martin Achberger  MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska 

   Nehlasovali: 

JUDr. Ján Gróf      
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Číslo hlasovania: 11 
Číslo bodu: 7.3 Nakladania s majetkom - odkúpenie pozemku BENCONT  
Číslo uznesenia 2022/1-11 
MsZ schvaľuje nakladanie s majetkom Mesta Svätý Jur a to odkúpenie pozemku  parc. č. 5085/55 
o výmere 11 m2, zastavaná plochy a nádvorie k. ú. Svätý Jur, do majetku Mesta Svätý Jur podľa § 9a 
odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, za cenu  2,32 Eur/m2. 
Zdôvodnenie: kúpnu zmluvu je potrebné uzatvoriť nakoľko na pozemku parc. č. 5084/55 sa nachádza 
časť infraštruktúry a to priechod pre chodcov, ostatné pozemky pod priechodom sú vo vlastníctve 
mesta. Celý objekt priechodu pre chodcov potom odovzdá investor Mestu Svätý Jur. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2023. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Mgr. Michal Zeliska   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo     

 
Číslo hlasovania: 12 
Číslo bodu: 7.4 Nakladania s majetkom - Kúpna zmluva BENCONT  
Číslo uznesenia 2022/1-12 
MsZ schvaľuje nakladanie s majetkom Mesta Svätý Jur a to odkúpenie technickej infraštruktúry od 
Bencont Property, s.r.o. – objekt priechod pre chodcov do vlastníctva Mesta Svätý Jur za 1,- € za celý 
predmet kúpy.  
Zdôvodnenie: kúpnu zmluvu je potrebné uzatvoriť nakoľko sa jedná o priechod pre chodcov, ktorý sa 
s časti nachádza na pozemkoch mesta a investor chce infraštruktúru previesť do vlastníctva mesta za 
1,- €. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2023 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Mgr. Michal Zeliska   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo     

 
Číslo hlasovania: 13 
Číslo bodu: 7.4 Nakladania s majetkom - Kúpna zmluva BENCONT  
Číslo uznesenia 2022/1-13 
MsZ poveruje primátora mesta podpísať Kúpnu zmluvu o prevode technickej infraštruktúry 
infraštruktúry. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2023 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
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Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Mgr. Michal Zeliska   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo     

 
Číslo hlasovania: 14 
Číslo bodu: 7.5 Nakladania s majetkom - odpredaj pozemku Froncová   
Číslo uznesenia 2022/1-14 
MsZ schvaľuje nakladanie s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku registra „C“ parc. č. 
5016/20 o výmere 4 m2, zastavané plochy a nádvorie (LV 1968) v k. ú. Svätý Jur, podľa § 9a odst. 8 
písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, za cenu 50,- €/m2.  
Zdôvodnenie: žiadateľka žiada o odpredaj pozemku 5016/20, ktorý užíva ako oplotený priestor 
s vedľajším pozemkom 4997/16 v jej vlastníctve (LV 1829). Pozemok 5016/20 užíva ako dvor. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Mgr. Michal Zeliska   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo     

 
Číslo hlasovania: 15 
Číslo bodu: 7.6 Nakladanie s majetkom - prenájom pozemku p. č. 4980/19  
Číslo uznesenia 2022/1-15 
MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku evidovaného v registri „C“ v  katastri  nehnuteľností  
Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako 
pozemok parc. č. 4980/19 vo výmere 186 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a to na dobu 
určitú do 31.12.2025. Predmetom nájmu  pre Mesto Svätý je časť pozemku o výmere 144 m2 . 
Nájomné stanoviť vo výške 0,22 €/rok/ m2 , účel  využitia: užívania stavby - „Prestupný dopravný 
terminál Svätý Jur“. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.03. 2022. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
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Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Mgr. Michal Zeliska   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo     

 
Číslo hlasovania: 16 
Číslo bodu: 8.1 Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania - Manfred Leitner  
Číslo uznesenia 2022/1-16 
MsZ schvaľuje odpustenie úrokov z omeškania vo výške 2.894,06 Eur pre žiadateľa – Manfreda 
Leitnera.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 
Proti: 1 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

MUDr. Štefan Horváth Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Mgr. Michal Zeliska  

   Proti: 

Ing. Bohumil Pajer       

   Zdržali sa: 

JUDr. Ján Gróf       

 
Číslo hlasovania: 17 
Číslo bodu: 8.2 Urbanistická štúdia Žabky   
Číslo uznesenia 2022/1-17 
MsZ berie na vedomie Urbanistickú štúdiu Žabky bez pripomienok. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Mgr. Michal Zeliska   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo     

 
Číslo hlasovania: 18 
Číslo bodu: 8.3 Voľba člena Komisie územného rozvoja, výstavby a ochrany kultúrnych 
pamiatok 
Číslo uznesenia 2022/1-18 
MsZ schvaľuje Ing. Štefana Koluša za člena Komisie územného rozvoja, výstavby a ochrany 
kultúrnych pamiatok. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
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Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Martin Achberger  Mgr. Michal Zeliska   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Prof. ThDr. Július Filo     

 
Číslo hlasovania: 19 
Číslo bodu: 8.4  
NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 
Číslo uznesenia 2022/1-19 
MsZ schvaľuje usporiadanie Svätojurských hodov v roku 2022 v štandardnom 3 dňovom režime 
ako pred vypuknutím pandémie COVID-19. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3 
Proti: 6 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo Ing. Bohumil Pajer   

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger  Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska    

 
Overovatelia zápisnice:  
 
JUDr. Ján Gróf   ............................................................................... 
 
Mgr. Martin Achberger  ............................................................................... 
 
Primátor mesta:  
Ing. Šimon Gabura  ........................................................................ 
 
 


