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Z á p i s n i c a  č. 2 
z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 22.03.2022 

 
 
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 17,10 hod. a predložil program 
rokovania na schválenie.  
 
P. primátor uviedol, že z rokovania sa ospravedlnil pán poslanec Pajer a pán poslanec Gabura. 
 
Schválenie predloženého a upraveného programu rokovania: 9:0:0  
 
K bodu 2. – Pracovné komisie 
 
Určenie overovateľov: JUDr. Ján Gróf 

p. Marián Grančič   9:0:0 
     
Zapisovateľka:  p. Michaela Studená   
 
Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

Prof. PhDr. František Gahér CSc. 9:0:0    
 
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. 
 
 
K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 
 
Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  
 
P. Polák: Správa o kontrola plnenia uznesení MsZ bola spracovaná ku dňu 11.03.2022, 
nakoľko je obsiahla (má 14 strán) dovolím si prečítať iba záver. Táto kontrola bola zameraná 
na prijaté platné uznesenia MsZ. Uznesenia, ktoré už sú splnené od predchádzajúcej kontroly 
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plnenia uznesení, alebo stratili platnosť, prípadne účinnosť, nie sú súčasťou tejto správy. 
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.  
 
Príloha 4/2 Správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra 
 
P. Polák: Hlavný kontrolór na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti a poverenia na 
základe uznesení mestského zastupiteľstva predkladá v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. 
d) Zákona o obecnom zriadení,  správy o výsledkoch kontroly priamo mestskému 
zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí. Bolo vykonaných 8 kontrol: 

1. Správa z kontroly  účtovných dokladov a pokladne za mesiac október 2021  
2. Správa z kontroly  účtovných dokladov a pokladne za mesiac november 2021  
3. Správa z kontroly  účtovných dokladov a pokladne za mesiac december 2021  
4.  Správa z kontroly vedenia evidencie pokutových blokov a hotovosti voči blokom 

a dokladov zúčtovania, čo sa týkalo Mestskej polície   
5. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a vedenia 

účtovných dokladov a pokladne v 1. Svätojurská a.s. za rok 2020  
6. Správa z kontroly plnenia uznesení 7/2021  
7. Správa z kontroly plnenia uznesení 1/2022  
8. Správa z kontroly plnenia uznesení 2/2022  

Všetky správy vrátane príloh sú archivované v kancelárií hlavného kontrolóra. Okrem 
uvedených dokumentov je priebežne vykonávaná kontrola v zmysle schváleného plánu 
kontrolnej činnosti a taktiež spolupráca pri poskytovaní metodických stanovísk a pripomienok 
k činnosti úradu ako aj ku zmene a doplnkoch VZN. 
V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti pokračujem v jeho plnení a v súčasnosti sú 
rozpracované ešte tri kontroly. 
 
P. Grančič výsledok účtovnej kontroly prebehol v poriadku, hlavný kontrolór nič 
nezaznamenal, ale zaujímavý je ten návrh opatrení, ktoré dáva na výsledok kontroly.  
„Na základe vyššie uvedených údajov, zo správy o stave spoločnosti predkladanej 
predstavenstvom spoločnosti v apríli 2021, správy dozornej rady a účtovnej evidencie 
boli zistené nasledovné skutočnosti:   
1. Z rokovania MsZ vyplývali určité nezrovnalosti vo vedení evidencie o používaní 
motorových vozidiel.“ 
Nemáme vedomosť, že by sme na Mestskom zastupiteľstve preberali nezrovnalosti vo vedení 
motorových vozidiel I. Svätojurskej a.s. a potom „zaviesť v osobných motorových 
vozidlách systém GPS tak, aby bola možná bezproblémová spätná kontrola evidencie 
jázd spätne tak, ako je zavedená napr. vo vozidlách Mestskej polície.“  
Takže prvý riadok klamstvo, druhý riadok opäť klamstvo. Mestská polícia nemá GPS vo 
vozidle, ale kameru, ktorá zaznamenáva priebeh služby. 
„2. Svätojurská a.s. vykonáva viac druhov činností naďalej trvám na  pre lepšom 
sledovaní nákladov, ziskovosti a efektivity rozdelení na nasledovné strediská: a/ horáreň, 
b/ drevo, c/ areál, d/ ostatné služby, čím  sa reálne účtujú priame externé náklady na 
jednotlivé strediská priebežne a mzdy by sa v nákladoch po jednotlivých strediskách 
rozúčtovali pomerne až na konci roku podľa reality.“ 
I. Svätojurská a.s. nemá žiadne strediská, všetko, čo má, po dohode s mestom dostáva do 
prenájmu, aby tieto majetky mesta spravovala s tým, že keby malo mesto spravovať tieto 
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majetky, bolo by to pre mesto nerentabilné. Ešte som zabudol povedať zberný dvor, aj ten I. 
Svätojurská a.s. po dohode s akcionárom prebrala a spravuje. 
A čo sa týka tých nákladov, I. Svätojurská a.s. má presnú analytiku, kde je to všetko napísané. 
Nemôžem s týmito dvomi bodmi súhlasiť ako výsledok kontroly, ale to už je záležitosť 
hlavného kontrolóra, či to tam nechá, alebo či to vyjme, ale pripadá mi to ako nátlak na 
predstavenstvo I. Svätojurskej a.s., kde chce hlavný kontrolór presadiť svoj vlastný názor a 
chce ho implementovať do firmy. I. Svätojurská a.s. má svoje orgány, predstavenstvo, 
dozornú radu, takže nevidím v tom žiaden problém, prečo by hlavný kontrolór mal týmto 
spôsobom pretláčať svoje názory do akciovej spoločnosti.  
 
P. primátor uviedol, že zväčša, keď mestu vykonáva nadriadený orgán kontrolu, väčšinou to 
býva najvyšší kontrolný úrad, ak vykoná kontrolu, tak sa následne prerokuje výsledok 
kontroly a z toho vzniknú závery, kde si aj mesto háji svoje záujmy resp. názory a postupy, 
teda, ak je mesto kontrolovaný subjekt. Takže by som sa chcel opýtať, či ste výsledok tejto 
kontroly aj vzájomne prerokovali, I. Svätojurská a.s. s hlavným kontrolórom? 
 
P. hlavný kontrolór: táto správa osobne nebola prerokovaná, bola len telefonicky, nakoľko v 
danom čase ja som bol práceneschopný a takisto pán Čičo mal dovolenku. 
 
P. primátor navrhol, aby bola táto správa štandardným spôsobom prerokovaná, kde by si 
vzájomne argumentovali svoje postoje a názory a následne by som požiadal pána hlavného 
kontrolóra, aby nás o výsledku informoval na ďalšom rokovaní.  
 
P. Horváth takže túto správu nebudeme brať na vedomie? 
 
P. primátor štandardne sa berie na vedomie s pripomienkami, čiže požiadame návrhovú 
komisiu, aby upravila uznesenie. 
 
P. Gahér ja by som navrhoval, keďže je výsledok kontroly v poriadku, nech sa dorokujú 
návrhy opatrení. 
 
Príloha 4/3 Vyhodnotenie plnenia plánov kontrolnej činnosti za rok 2021 
 
P. Polák: Správa bola spracovaná do 02.03.2022 tak, ako zákon káže do 60 dní kalendárneho 
roka, má 5 strán, kde sú popísané všetky kontroly, ktoré boli vykonávané počas uplynulého 
roka. Plán kontrolnej činnosti považujem za splnený. Všetky správy z vykonaných kontrol sú 
riadne archivované v kancelárii hlavného kontrolóra a v archíve došlej pošty na MsÚ. 
Za obdobie roku 2021 nebolo, pri vykonaných kontrolách, zistené, zo strany zamestnancov 
mestského úradu porušenie platných zákonov Slovenskej republiky. 
 
K bodu 5. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur 
 
Príloha 5/1 VZN o príspevku na stravovanie dôchodcov  
 
P. primátor uviedol, že mesto Svätý Jur pripravilo vzhľadom na zvyšujúce sa ceny obedov, 
ktoré poskytujú pre dôchodcov vo Svätom Jure Cafe Korzo a Garage Caffe bar navýšenie 
podpory za jeden obed a to, ak je výška príjmu do 350,00EUR v sume 2,00EUR/obed a ak je 
výška príjmu od 350,00EUR do 520,00EUR v sume 1,50EUR/obed.  
Finančná komisia navrhla tieto limity zvýšiť o 10,00EUR, s tým sa stotožnilo aj mesto a teda 
v návrhu VZN sú už limity o 10,00EUR posunuté, čiže ak je výška príjmu do 360,00EUR 
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mesto podporí každý obed sumou 2,00EUR a ak je výška príjmu od 360,00EUR do 
530,00EUR mesto podporí každý obed sumou 1,50EUR. 
V zásade veľmi jednoduchá úprava VZN, ktorú aktuálne máme už aj krytú vo výdavkovej 
časti rozpočtu, ak by sa výrazne nezmenil počet žiadateľov samozrejme. 
 
P. Gróf podotkol, že sa tu všetky komisie zhodli, nielen finančná komisia, posunúť limit o 
10,00EUR, to znamená 360,00EUR, chcem zároveň upozorniť predkladateľa, že to je 
napísané zle, je uvedené 350,00 a 520,00EUR, v návrhu to je pozmenené, druhá vec je, že 
komisia pre vinohradníctvo navrhovala aj túto sumu navýšiť poberateľovi do 
360,00EUR/3,00EUR a do 530,00EUR/2,00EUR ja by som navrhoval rokovať aj o tomto 
návrhu. 
 
P. primátor uviedol, že je to predložený materiál, v čistopise je to už upravené správne.  
 
P. Achberger  len pre vysvetlenie, pri navýšení sme vychádzali z toho, že ten, kto je na takúto 
pomoc naozaj odkázaný, tak takéto navýšenie by bolo adekvátne a skutočnou pomocou pre 
toho odkázaného človeka. Rovnaké uvažovanie sme mali aj pri tom ďalšou VZN-ku o 
príspevkoch pri narodení dieťaťa a pri nástupe na školskú dochádzku. Toto bolo uvažovanie 
našej komisie pri tomto návrhu. 
 
P. primátor uviedol, že teda, ide o pozmeňujúci návrh, čiže na 3,00EUR a 2,00EUR. Aktuálne 
má mesto v rozpočte v tejto položke schválených 4.500 EUR, čiže mohlo by sa reálne stať, že 
okolo septembra, ak by to nestačilo, museli by sme meniť aj rozpočet, lebo vo VZN je 
uvedené, len do výšky schváleného rozpočtu. Nesmie sa to opomenúť, lebo sa môže stať, že 
od septembra do decembra by sa potom obedy nepodporovali. 
 
P. Zeliska presne na to som sa chcel spýtať, že či to vieme vyčísliť, o akej sume toho 
navýšenia sa tu bavíme, že keď povieme, že nie 2,00, ale 3,00EUR a nie 1,50, ale 2,00 
EUR/obed, koľko je to ľudí, koľko je to obedov, koľko je to vlastne to výsledné číslo. 
 
P. primátor odpovedal, že to ukáže čas, lebo to číslo je naviazané na počet žiadateľov. Čiže 
my keď teraz máme žiadateľov x a zvýšili by sme to takto, tak by sa nám mohlo stať, že 
akurát okolo septembra, októbra by sme prichádzali s návrhom zmeny rozpočtu. Keď sa bude 
robiť kvartálne čerpanie rozpočtu, tak tam už budeme vidieť, či už je rozpočet v tej, ktorej 
položke vyčerpaný. Ale samozrejme sa tomu nebránime. 
 
P. Filo chcel by som tiež podporiť tento návrh, ktorý vinohradnícka komisia priniesla, aby sa 
navýšilo na 3,00EUR a 2,00EUR. 
 
P. primátor uviedol, že sa mesto s tým stotožňuje a môže sa hlasovať priamo o VZN, kde by 
boli tie sumy upravené už podľa návrhu pána poslanca Grófa.  
 
Príloha 5/2 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa  
 
P. primátor uviedol, že po rokovaniach vo finančnej a následne aj vo všetkých komisiách, 
mesto Svätý Jur pripravilo návrh rozšírenia VZN, ktorý bol najskôr o poskytnutí 
jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa aj o príspevok pri nástupe na povinnú školskú 
dochádzku. Príspevok pri nástupe na povinnú školskú dochádzku bol mestom navrhnutý na 
50,00EUR a príspevok pri narodení dieťaťa zostáva 100,00EUR. Jednotlivé podmienky 
čerpania a žiadostí o príspevok sú v podstate bežné až na jeden, na ktorý nám bola doručená 
aj pripomienka a to z dôvodu bodu, kde príspevok nástupu  je podmienený trvalým pobytom 
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dieťaťa 2 roky. V doručenej pripomienke bola táto podmienka vyhodnotené, že môže pôsobiť 
diskriminačne. To je veľmi relatívne, lebo oba tieto príspevky, nie sú nárokovateľné, čiže 
jedná sa ako keby o bonus, alebo pomoc pre rodičov, takže tam neexistuje žiadna zákonom 
vymožiteľná norma, ktorá by nás viazala, aby sme ten príspevok museli poskytovať. Preto 
tam je aj spomínaná podmienka. Ale samozrejme, ako mesto sa nebránime tie 2 roky zmeniť 
na 1 rok, ale určite by príspevok mal byť podmienený trvalým pobytom. Minimálne rok by 
malo mať dieťa trvalý pobyt, lebo až po roku mesto dostáva aj podielovú daň z príjmu 
fyzických osôb na dieťa. V minulosti to boli 2 roky. 
 
P. Achberger vysvetlím pripomienku vinohradníckej komisie, len doplním, že navrhujeme 
nastaviť limit čistého príjmu domácnosti, ktorá by bola oprávneným žiadateľom týchto 
príspevkov a teda tým pádom, že nebudú všetci oprávnení, sa okruh tých žiadateľov zúži a 
môžeme prideliť väčší príspevok. Preto sme tie sumy zdvojnásobovali. Opäť vychádzame z 
toho, že naozaj ten príspevok, ak má byť pomocou tak, aby to bolo cítiť v tej domácnosti, 
ktorá ho naozaj potrebuje. 
 
P. Gróf s návrhom vinohradníckej komisie absolútne nesúhlasím, pretože to dieťa ide do 
školy a takisto to platí ten, kto má vyšší príjem ako 1.100EUR, navrhujem ale samozrejme 
ako povedal pán primátor, že je to možné, znížiť tú dobu trvalého pobytu na jeden rok.  
 
P. primátor pripomienku vinohradníckej komisie zásadne odmietam, práve preto, lebo už 
prvotná filozofia, keď sme zavádzali príspevok pri narodení dieťaťa, bola taká, že by sme 
nemali rozlišovať dieťa a dieťa a takisto by to malo byť pri nástupe do školy. Ako som 
povedal, nie je to normou vymožiteľný príspevok, čiže je to niečo, čo mesto dáva navyše a 
my sme to chceli dať každému dieťaťu, ktoré má na to nárok, ma tu trvalý pobyt, prípadne sa 
tu narodilo, preto s tou pripomienkou nesúhlasím, ale samozrejme, ak bude podaný 
pozmeňujúci návrh, tak budeme o ňom hlasovať. Čerpanie toho príspevku sme chceli 
významne zjednodušiť. Čiže nechceme posudzovať príjem a relevantnosť toho príjmu. Tiež 
poznám ľudí, ktorí síce majú minimálny príjem, ale vozia sa na luxusnom aute, sú majiteľmi 
troch nehnuteľností, čiže ten príjem sme nechceli posudzovať. Navrhujeme to mať nastavené 
tak, aby malo každé dieťa, ktoré splní podmienku trvalého pobytu resp. trvalého pobytu 
rodiča pri príspevku pri narodení mať možnosť dostať príspevok. 
 
P. Gahér ja s týmto návrhom pána primátora súhlasím, spomínam si na časy, keď sa zaviedli 
sociálne štipendia na vysokých školách, dostávali sociálne štipendium tí študenti a študentky, 
ktorí chodili na drahých autách do školy, pretože ich rodičia vykazovali stratu, ale 
nehnuteľností a áut mali dostatok. Myslím si, nech je to jednoduchšie, bez zbytočnej 
administratívy, je ten príspevok, podľa mňa, relevantný. 
 
P. Achberger ďakujem za diskusiu k tomuto bodu, ja sa s týmto stotožňujem v tejto chvíli, 
možno nám pri tom chýbal ten historický kontext toho celého, hoci ja som ho z veľkej časti 
práve takto isto predniesol, ako pán primátor hovoril. Z našej komisie to vyšlo v tej chvíli tak, 
ale ja pozmeňujúci návrh dávať nebudem. 
 
P. Horváth len technicky, zostáva to v pôvodnom znení? Čiže návrh by bol v odst. III bod 5. 
dieťa minimálne 1 rok, ako pozmeňujúci návrh.   
 
Príloha 5/3 VZN Požiarny poriadok  
 
P. primátor uviedol, že požiarny poriadok bol dva alebo trikrát prerokovaný na komisiách 
pracujúcich pri MsZ, predkladali sme ho z dôvodu, že ten náš pôvodný z roku 2005 bol už 
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významne neaktuálny, vôbec nereflektoval na skutočnosť, že máme dobrovoľný hasičský 
zbor, ani na aktuálne rozmiestnenie protipožiarnych nádrží a pod. Tento Požiarny poriadok 
bol prerokovaný a viackrát upravený do čistopisu a predkladáme ho na schválenie.  
 
K bodu 6. – Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 
 
Príloha 6/1 Zmena rozpočtu – medzipoložkový presun – Pomoc utečencom z Ukrajiny 
 
P. primátor uviedol, že všetci dobre vieme, aká situácia nastala, ako sa k riešeniu 
problematiky postavil štát a ako obvykle to skončilo všetko na samosprávach a preto sme 
navrhli vytvoriť položku Pomoc utečencom z Ukrajiny vo výške 10.000,00EUR. Stretávame 
sa s tým, čo všetko bude mestám a obciam následne refundované, ale zároveň tak, ako to bolo 
kedysi dva roky dozadu pri testovaní sa stretávame s úplne novými problémami, ktoré ako 
Okresný úrad ale aj štát, vôbec ako keby nevnímal. Na Mestskej rade sme sa rozprávali o tom, 
že túto položku si budeme verifikovať s Mestskou radou, teda to, čo budeme uhrádzať z tejto 
položky bude odsúhlasené Mestskou radou. V podstate budeme potrebovať mať túto položku 
technicky zriadenú aj na refundáciu napr. 7+7, kde by sa malo refundovať k 10. dňu mesiaca a 
tam nám to tesne vyjde pri počte cca. 70 ľudí, lebo niektorí utečenci nie sú u nás nahlásení, 
pretože ľudia, ktorí ich majú ubytovaných to robia nezištne, bez nejakého nároku alebo 
vidiny, že by mohli za to niečo dostať. Cca. 70 ľudí z Ukrajiny máme aktuálne nahlásených, 
čiže tie peniaze nám stačia na slabé 4 týždne. Ešte uvidíme ako flexibilná bude refundácia zo 
štátu, čo pri testovaní bolo niekde na úrovni pol roka. Je možné, že na ďalšom zastupiteľstve 
budeme už aj túto položku upravovať, ale samozrejme musíme byť, aj chceme byť pripravení 
pomôcť týmto ľuďom. 
 
P. Horváth chcem sa spýtať, 70 ľudí je jurská realita, alebo približný stav? 
 
P. primátor uviedol, že je to stav, ktorí sú nahlásení, ktorých evidujeme a vieme, že sú tu. 
 
P. Horváth chcem sa spýtať ohľadne školskej dochádzky, nakoľko predpokladám, že je z 
tohto veľmi veľa detí, či je nejaká šanca, že by tie deti išli do zariadení v dohľadnej dobe, či 
štát dal inštrukcie ako by to išlo. 
 
P. primátor uviedol, že štát v tomto významne improvizuje, tak improvizujeme aj my. Máme 
pripravený aj scenár, že by sme napríklad uvoľnili budovu družiny, a družinu by sme 
prevádzkovali v budove Základnej školy. Tam by sme zriadili v prípade že bude potrebné 
výučbu, lebo deti, ktoré prichádzajú,  nie sú rovnako staré, takže by mali iný výučbový 
proces. Pripravujeme sa aj scenár, že tu budeme mať 200 ľudí z Ukrajiny. V škôlke máme už 
pár detí umiestnených, tiež je to na tenkom ľade, pretože v bratislavskom kraji je obrovský 
problém dieťa normálne umiestniť do škôlky, nie to ešte takto. Takže fungujeme tak, že 
pomáhame.  Príklad za všetko jeden chlapec už hrá za Jur aj futbal. 
 
p. Horváth chcem sa spýtať, v prípade, že by sa tie počty príchodzích zvýšili, máme nejakú 
alternatívu, kde by sme ich umiestnili? Viem, že umiestňuje evanjelická cirkev, niektorí sú v 
kláštore, na Neštichu, či máme my ako mesto nejakú alternatívu, ak by došlo k zásadnému 
zhoršeniu, že kde by sme ich umiestňovali provizórne. 
 
P. primátor z okresného krízového štábu je usmernenie, poskytnúť najskôr na 3-5 dní, teraz  
na 10 dní,  krízové ubytovanie, kde teraz máme aktuálne pripravených 20 postelí, matracov, 
ktoré sme dostali a máme objednaných 35 postelí a 20 postieľok, aby sme mohli splniť  
požiadavku, že do 12 hodín od nahlásenia, musíme ľudí z Ukrajiny krízovo ubytovať. 
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Ubytujeme ich v Požiarnej zbrojnici, tam máme nové sprchy a toalety, otázne je, že čo bude 
po tých 10 dňoch, keď tí ľudia nebudú chcieť odísť. Nevedeli mi na krízovom štábe 
odpovedať, tak je to taká  improvizácia z každej strane. 
Piaristický kláštor by sme vedeli mať k dispozícii, len má nevýhodu, že bol dlhodobo 
nepoužívaný, a síce Rehoľa Piaristov umiestnila vo svojich zariadeniach, ktoré má po 
Slovensku, už veľa utečencov, ale tento kláštor sa bála využiť, lebo je to časovaná bomba, 
môže sa čokoľvek zo dňa na deň pokaziť. Rehoľa piaristov nám ho vie dať k dispozícii, aj o 
tom rokujeme, vieme ho za 2-3.000,00EUR sfunkčniť, kapacitu má 39 ľudí, je to nie úplne 
krízové bývanie, ale ani luxusné. Tam sme v stave, že to vieme prebrať, podpísať zmluvu a 
vieme sa o to starať. Prináša to so sebou aj to, že musíme zabezpečovať 24/7, čo je celkom 
zložité, lebo to sú min. 3 ľudia na objekt, ako správcovia.  
 
P. Gróf sa spýtal, čo sa z tých peňazí bude vlastne financovať? 
 
P. primátor uviedol, že budeme riešiť žiadosti, ktoré budeme refundovať, čiže 7+7, teda 
7,00EUR/osoba/ ubytovanie a 7,00EUR strava, čo sme dnes rozoberali, za tých 7 EUR by 
sme mali zabezpečiť raňajky-obed-večera, i keď by sme sa dohodli s nejakou reštauráciou, 
vážne sa obávam, či za 7,00EUR sa to dá zabezpečiť.  
 
P. Gróf túto pomoc dávame iba tým, čo to žiadajú? Teda nie všetkým Ukrajincom, čo sú u 
nás? 
 
P. primátor zhodou okolností máme zajtra stretnutie ľudí, ktorí sú celkom zainteresovaní. 
Vytvorili sme napríklad skladovacie priestory na pošte, kde pomoc, ktorú nám nosia ľudia, sa 
tam uskladní, rozdelí, pán Oravec vytvoril aplikáciu, kde ten, čo ubytováva zadáva dopyt, čo 
potrebuje, dopyt sa vyhodnotí a čo máme, hneď sa to distribuuje. 
 
P. Gróf ako sa rieši škôlka a škola, myslím to stravné, či to tam tie deti platia alebo to majú 
zadarmo a ako sa postavilo ministerstvo, lebo vieme, že naše deti bol problém umiestniť do 
nejakej škôlky, pretože ministerstvo dalo podmienku, že musí mať škôlka na nejaké m2 určitú 
kapacitu a teraz tam umiestnime xy detí a teraz im už tá kapacita nevadí? 
 
P. primátor uviedol, že by mala vyjsť vyhláška, ktorá by umožňovala umiestňovať dočasne v 
rámci tejto situácie. Mňa ani nenapadlo žiadať od nich nejaké školné. Samozrejme, že ak má 
trieda 20 detí, tak viac ako 3-4 deti je umiestniť problém. 
 
P. Gróf a kto im platí to stravné? 
 
P. primátor to je súčasťou balíka. My, čo máme naše škôlky, vieme to v rámci jedálne 
vyriešiť. Ale teraz v tejto situácií nikto neriešil to, že budeme teraz žiadať stravné, skrátka 
jedáleň vie, že je tam 23 detí, tak pripraví 23 porcií. Časom to snáď štát vyrieši. My si všetko 
evidujeme. 
 
P. Gróf som samozrejme za to, aby sa pomohlo, len chcem, aby ste ma pochopili, my tu 
riešime, či navýšime našim dôchodcom o 3,00EUR o 2,00EUR a aký to bude mať dopad, že v 
septembri budeme musieť asi navyšovať, lebo máme vyčlenených 4.500,00EUR a tu dávame 
10.000,00EUR a vieme, že možno nám to bude stačiť na mesiac. Tak toto sa mi trošku bije. 
 
P. primátor je predpoklad, že tie peniaze nám Okresný úrad vráti, keď sa bavíme o peniazoch, 
odhliadnuc od toho, že pomáhame, my keď schválime teraz dôchodcom 3,00EUR a 2,00EUR 
v horizonte desiatok rokov to nebude nikto znižovať, ale je predpoklad, keď sa konflikt 
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skončí, tak toto nebude pravidelný výdavok. A tiež je gentlemanský prísľub, aj z Okresného 
úradu, že štát všetko zaplatí, tak snáď zaplatí. 
P. Filo súhlasím veľmi s týmto návrhom, aby sme z rozpočtu mesta vyčlenili prostriedky na 
tento účel. Ľudia sú poľutovaniahodní, vo veľkej biede, potrebujú pomoc a myslím si, že je 
adekvátne, aby sa aj mesto k tomu takto postavilo. Teším sa, že máme aj kopu ľudí, ktorí ako 
dobrovoľníci do tejto veci vstupujú, momentálne máme 19 ľudí ubytovaných, 9 malých detí, 
väčšina mamičky, ktoré sú s nimi a je pár ľudí, ktorí si hľadajú robotu, ale pri tých deťoch sa 
ani veľmi nedá, takže potrebujú podporu. Majú k dispozícii kuchynky, kde si pripravujú 
raňajky a večere, ale obedy sme im zariadili inde. Máme dobrovoľníkov dosť, skupinu, ktorá 
sa schádza pravidelne a podporuje ich a sme vďační, že im môžeme pomáhať. Je tiež kopu 
ľudí, ktorí sú ochotní prispieť finančne, ďakujem všetkým.  
 
P. Horváth ja som chcel len reagovať na pána poslanca Grófa, že toto nemôžeme dávať do 
súvisu, či budú v septembri peniaze, toto je taká situácia, ktorá tu nebola 70-80 rokov. Teraz 
prišla, nikto to tak nechcel, neplánoval, prišlo do Európy 3,5 mil. ľudí, hovorí sa o tom, že 
príde ešte viac a myslím si, že náš postoj ako mesta, ktoré má dostatok finančných 
prostriedkov a nie je zadĺžené, by mal byť taký aj voči obyvateľstvu, že pomáhame všetkými 
možnými spôsobmi, ako to ide, hlavne v týchto pár prvých týždňoch, ktoré sú úplne kritické. 
Aby sme to nedávali do kontextu s tými našimi výdavkami na dôchodcov. 
 
P. Dočolomanský povedal by som zásadnú myšlienku, mnohí z nich, ktorí prišli, aby sa tu 
necítili zle, hľadajú si hneď od prvej noci prácu. Títo ľudia sú nešťastní, keď nepracujú, chceli 
by pracovať, ale nevedia si tú prácu nájsť. Či by sme nevedeli my ako mesto v tomto podať 
pomocnú ruku?  
 
P. Gróf som za to, aby sa dala tá pomoc, len aby sa to viac kontrolovalo. Čo robíš ty, pán 
poslanec Horváth, klobúk dolu, robíš to nezištne, pomáhaš, ale zasa sa vrátim k tomu, máme 
tu našich dôchodcov, viem ti vymenovať xy, čo poznám, čo majú nad 77 rokov, čo 
registrujem, viem o nich, aké majú problémy, že si kúria iba v jednej izbe, lebo tá energia išla 
tak vysoko, že nemajú z tých dôchodkov na to a my im tu schvaľujeme, že im prispejeme 
2,00EUR, lebo má človek 88 rokov a toľko sa mu ten dôchodok valorizoval, že už prekročil 
tu hranicu 500,00EUR a kúri si sám v jednej izbe, ja len na toto som chcel poukázať, že toto 
sú naši dôchodcovia.  
 
Príloha 6/2 Zmena rozpočtu – medzipoložkový presun Rekonštrukcia žľabov Pri peci 
 
P. primátor uviedol, že sa jedná o odvodňovaciu jamu, ktorá je na vrchu ulice Pri peci.  
Kedysi zachytávala vodu a nečistoty aj z vinohradov. Bol problém vôbec niekoho nájsť, kto 
by nám mrežu na jame opravil, preto sme sa do toho pustili svojpomocne technickým 
úsekom. Celá akcia by mala vyjsť niekde na úrovni 2.500 EUR, železo stálo 1.700 EUR, teraz 
sa nám podarilo zamestnať šikovného zvárača, niečo stáli Dt-čka, betón a farba. V horizonte 
možno týždňa by sme to mali mať novú mrežu hotovú.  Navrhujeme zmenu rozpočtu vo 
výške 5.000 EUR z toho dôvodu, že je možné, že postupne ešte opravíme celý priečny žľab a 
možno aj ten žľab nižšie. V každom prípade, keď sme si robili nezáväzný prieskum trhu, 
zistili sme, že sa to nedá urobiť lacnejšie ako 10.000 EUR. A to ešte nikto nechcel ísť do tej 
stavby, pretože sme požadovali nosnosť 40 ton. Viac-menej je to hotové, vzadu za Mestským 
úradom je mreža ešte rozobratá, sú to štyri kusy. Obruba je už zabetónovaná a položená. 
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K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta 
 
Príloha 7/1 Zámer nakladania s majetkom – prenájom pozemku parc. č. 6339/47, 
6339/48, k. ú. Svätý Jur;  
Žiadateľ: Červienková 
 
P. primátor uviedol, že na mesto Svätý Jur prišla žiadosť na prenájom pozemkov v 
Pannónskom háji, ide v zásade o technickú záležitosť, pretože pani, ktorá žiada o prenájom sa 
stala novou majiteľkou chaty v tejto lokalite a teda nájom so starým majiteľom sme dohodou 
ukončili a navrhujeme schváliť nájom na nového majiteľa. 
 
Príloha 7/2 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku parc. č. 320/2;  
Žiadateľ: Prôčková 
 
P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o odpredaj záhrady, ktorá sa nachádza v 
spoločnom dvore na adrese Prostredná 13. Jedná sa ešte o pozostatok bývalého vysporiadania, 
keď sa odpredávali byty do súkromného vlastníctva a ku každému bytu kedysi prislúchala 
jedna záhrada, kto mal vtedy záujem, záhrada sa mu odpredala a kto nemal záujem, záhradu si 
zobral do prenájmu. Vždy boli záhrady spárované s tým ktorým bytom, čiže nebolo možné, 
aby si niekto kúpil k jednému bytu viac záhrad. Tu ide o vysporiadanie, kde žiadateľka je 
vlastníčka nehnuteľnosti, t.z. bytu ku ktorému prináleží táto záhrada. Kúpna cena je 
štandardne tak, ako pri ostatných pozemkoch, keď vysporiadavame 50EUR/m2. 
 
P. Achberger chcel som upozorniť možno na chybu v predloženom materiály, konkrétne časť 
mapa, kde ten pozemok sa javí byť na Felcánovej ulici.  
 
P. primátor uviedol, že vchod je z Prostrednej ulice. 
 
Príloha 7/3 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku parc. č. 4563/8, 4563/12;  
Žiadateľ: Kollár 
 
P. primátor uviedol, že na mesto prišla už opätovná žiadosť, nakoľko po dodržaní 
Rokovacieho poriadku, že raz za 6 mesiacov o tej istej žiadosti týkajúcej sa nakladania s 
majetkom mesta nerokujeme, o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza teraz už pri preloženej 
cyklotrase v Šúri. Mesto Svätý Jur odpredaj tohto pozemku tak, ako aj všetky komisie aj 
Mestská rada, neodporúča. Ak by sme mali pristúpiť k odpredaju a bolo by to zrejme o 
rozhodnutí, že mesto by malo stanoviť režim nakladania so všetkými pozemkami, ktoré v Šúri 
a v blízkom okolí Šúru vlasti, čiže všetky záhradkárske lokality v tejto časti. 
 
K bodu 8. – Rôzne 
 
Príloha 8/1 Investovanie do cenných papierov 
 
P. primátor uviedol, že mesto Svätý Jur už 5 rokov investuje do cenných papierov, prvý rok, 
keď sme investovali, sme zaobstarávali zmenku a dlhopis, z dôvodu lepšieho účtovania aj 
lepšej formálnej stránky veci, týkajúcej sa našej správy, sme druhý rok investovali už iba do 
zmeniek. Aktuálne máme kúpenú jednu zmenku spoločnosti Pro Partners Holding a.s. v 
hodnote 1,5 mil. EUR a jednu zmenku v spoločnosti J&T Banka v hodnote 1 mil. EUR a 
zároveň v J&T Banke máme na trojmesačnom termínovanom vklade 445.000 EUR a 12 
mesačnom termínovanom vklade 500.000 EUR. Keď sme začínali s investovaním tak sme 
rozdeľovali mieru rizika do dvoch spoločností. Aktuálne nám dala spoločnosť J&T Banka 
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ponuku 3,8% na zakúpenie zmenky, Pro Partners Holding  ponúka 4,85%. Prvýkrát nám dala 
ponuku aj spoločnosť BENCONT, ktorú nám predstaví pán Huňor. 
 
P. Huňor naša spoločnosť robí dlhodobo správu peňazí pre fyzické aj právnické osoby. Na 
základe toho sme predložili ponuku, ktorá v zásade hovorí, že na ročnú zmenku vlastnú vieme 
dať pri sume od 500 tis. EUR do 1 mil. EUR 5% p.a. a od 1 mil. EUR vyššie 5,25% p.a. Pri 
stanovení ponuky sme vychádzali z toho, že inflácia na SR dosiahla min. rok 3,2%, 
medziročne už je 9%, úroková sadzba Európskej centrálnej banky je -0,25%, veľmi ťažko sa 
odhaduje, kde to môže v tomto roku skončiť, preto sme pridali jeden bod za infláciu 
pravdepodobne nahor oproti tej minuloročnej a nejaký bod sme pridali za to, že nemáme tú 
praktickú skúsenosť s mestom Svätý Jur a mesto Svätý Jur s nami. Nejde  nám viac-menej o 
to, aký objem dostaneme, ale skôr, aby mesto Svätý Jur malo s nami skúsenosť, hoc má 
skúsenosť, pretože my stojíme za výstavbou obytného Jurského parku, polyfunkcie, 
reštaurácie, staviame Svätojurskú vinotéku na rohu Bratislavskej a Krajinskej, my tu žijeme, 
podnikáme, fungujeme, využil som tú možnosť, tú ponuku podať a nechám na zváženie, či 
nám dáte tú šancu a dôveru.  
 
P. primátor doplnil, že s riaditeľom J&T Banky sa bavili o úrokovej sadzbe, kde je 
predpoklad, že ECB možno v III. alebo IV. kvartály  už výraznejšie zasiahne do úrokových 
sadzieb, ale J&T Banka stavia na situáciu, ktorá je teraz, čiže je predpoklad, že budúci rok 
úrokové sadzby zvýši, lebo ich zvýši ECB. Napríklad, už teraz vidíme, že niektoré banky 
zvyšujú úrokové sadzby na hypotéky, takže to by sa malo stať v 3. alebo 4. štvrťroku, aby sa 
nejakým spôsobom zamedzilo už teraz veľmi vysokej inflácii.  
P. primátor vyzval pána Huňora o predstavenie ich firemného portfólia. 
 
P. Huňor my podnikáme v troch oblastiach, prvá je správa a vymáhanie pohľadávok, 
kupujeme pohľadávky od bánk, ktoré sú väčšinou zo spotrebných úverov, robíme developing, 
tak ako sme robili Jurský obytný park, momentálne náš najväčší projekt je Rínok Rača pri 
Nemeckom dome v Rači, kde staviame a dokončujeme 500 bytov a tretí projekt je špeciálne 
pestovanie paradajok pod značkou Farma BABINDOL, plus máme niečo drobné v cestovnom 
ruchu, Krone a hotel v Tatrách. 
 
P. primátor uviedol, že k dnešnému dňu má mesto Svätý Jur na bežných účtoch, okrem týchto 
peňazí, ktoré spomínal, zhruba 2 mil. EUR, ktoré budeme využívať v podstate na teraz 
aktuálne rozbehnuté investície, ktoré pripravujeme a realizujeme, čiže máme Pezinskú ulicu, 
ktorá nás bude vo vysúťaženej sume stáť 1,1 mil. EUR a pripravujeme okrem Bábkového 
divadla aj rekonštrukciu dielní s nadstavbou a zároveň máme podaný grant na modernizáciu 
areálu športového klubu, ak by sme boli úspešní, spolufinancovanie je na úrovni 165.000 
EUR celý projekt je v hodnote 340.000 EUR. No a v rámci pripravovaných investícii 
finišujeme so stavebným povolením na parkovisko Neštich, čo je aj moja osobná priorita, aby 
sa nám ho podarilo v lete postaviť. Bude to parkovisko v členitejšom teréne, takže bude o čosi 
drahšie, ako keď staviate parkovisko na poli. Samozrejme sa budeme uchádzať vo výzve na 
Materské škôlky, ktorá vyšla na MIRRI. MŠ Pezinská celé krídlo by malo vyjsť na úrovni cca 
200.000 EUR, teraz sa robí upgrade rozpočtu, pretože nie je potrebné v zmysle vydanej výzvy 
mať uzavreté verejné obstarávanie, ale je potrebné mať zaktualizovaný rozpočet. 
Najväčšiu investíciu, ktorú by sme chceli realizovať z externých zdrojov je MŠ Felcánova, tá 
by mala byť na úrovni 1 mil. EUR. Okrem čelného múru sa bude stavať úplne na novo, mala 
by mať kapacitu 60 detí, kompletne so všetkými požadovanými štandardami. 
Z návrhov komisií vyplynulo zostať tam, kde sme. Faktom je, že v J&T Banke by sme mali 
teraz zhodnotenie 38.000 EUR a tu by to bolo 50.000 EUR, ak by sme to teraz rozdelili na tri 
subjekty. V J&T Banke by nám zostali termínované vklady. 
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P. Horváth my máme zmenku a ešte dva vklady? 
 
P. primátor máme tam trojmesačný s úrokom 0,5% p.a. a ročný s úrokom 0,8% p.a. 
Trojmesačný máme preto, ak by sa nám vyskytla nejaká investícia, alebo grant, ktorý sme 
nečakali, a potrebovali by sme väčší obnos peňazí, aby sme sa vedeli k nemu relatívne rýchlo 
dostať. 
 
P. Horváth mesto teda navrhuje, aby sme presunuli tú jednu zmenku z J&T Banky do 
BENCONTU? Finančná komisia a Mestská rada navrhujú, aby sme zostali v J&T Banke?  
 
P. primátor ide skôr o kolektívny návrh, je to kolektívne rozhodovanie. 
 
P. Horváth ja len aby som si to ozrejmil, čo budeme riešiť? Jeden návrh je, že by sme tu jednu 
zmenku, ktorú máme zatiaľ v J&T Banke presunuli do BENCONTU a jedna by zostala ta 1,5 
mil. zmenka v Pro Partners Holding, a.s. a druhý návrh, že by zostala 1,5 mil. zmenka v Pro 
Partners Holding a.s. a 1 mil. by zostal v J&T Banke a v J&T Banke by zostali aj tie 
termínované vklady.  
 
P. primátor súhlasil a uviedol, že nakoľko je J&T - Banka, banková inštitúcia, môže 
poskytovať aj termínované vklady a dáva na ne najlepšie zhodnotenie.  
 
5 minút prestávka 
 
Príloha 8/2 Štúdia lokalita Mariánska cesta obytný súbor 
 
P. primátor uviedol, že na mesto Svätý Jur prišla žiadosť o prerokovanie štúdie, ako podklad 
pre zadanie na zmeny a doplnky územného plánu. Táto štúdia rieši pozemok, ktorý je navrchu 
ulice Mariánskej pri trafostanici. Tento pozemok je aktuálne v rámci územného plánu v 
záhradkársko-rekreačnej lokalite a na tomto pozemku je momentálne možné postaviť dva 
60m2 objekty za predpokladu vytvorenia územného plánu zóny. Toto by sa malo meniť v 
novom územnom pláne, kde by mal byť územný plán zóny nahradený za urbanistickú štúdiu 
schválenú Mestským zastupiteľstvom. Ale podotýkam, že tam je koeficient 2000-60, čiže 
2.000m2 a 60m2 stavba záhradkárska, rekreačná. Na mesto sa obrátil nový majiteľ pozemku, 
ktorý dal spracovať štúdiu, ktorá tento pozemok rieši piatimi rodinnými domami. Túto štúdiu 
prerokovala stavebná komisia, tak aj Mestská rada, kde obe neodporúčajú schváliť zámer s 
možnosťou vypracovania zadania pre zmeny a doplnky. 
 
P. Dočolomanský po diskusiách s majiteľom a architektom sme sa dozvedeli, že by na danom 
pozemku mali byť umiestnené stavby rodinných domov. Samozrejme na stavebnej komisii 
sme po predstavení tohto zámeru dospeli k závažnému záveru, a to, že podľa legendy (čo bola 
príloha materiálu k MsZ), existujúce cesty nedokážu obslúžiť zahustenú zástavbu, existujúce 
cesty kolabujú už teraz, pri dočasnej obsluhe daného pozemku. Ak sa dostavia lokalita 
Sauberg, tak ulicu pri Peci a tiež Mariánsku sme považovali za nevhodné na obsluhu aj 
daného pozemku s ďalšími piatimi domami. Preto sme zostali pri návrhu, aby sa ten územný 
plán nemenil dokiaľ budú cesty takto vyzerať, t.z. že nie sú schopné obsluhovať takú 
zástavbu, aká sa k tomu zámeru ukazuje.  
 
P. Kamil Cibulka bývam v susedstve tohto pozemku, prišiel za mnou majiteľ pozemku, že ak 
sa bude niečo meniť, bude ma kontaktovať, úplne inak sa k tomu postavil, prišiel návrh rovno 
k vám na mesto. Čo sa nám na tom nepáči? V prvom rade, to územné nie je určené na 
hromadnú bytovú zástavbu, 5 pozemkov znamená každý pozemok 2 autá, to je minimálne 10 
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áut každý deň. V tejto chvíli sú tam už dve sociálne zariadenia, t.z. po Mariánskej ceste každý 
deň prebehne oveľa viac áut, ako je tam obyvateľov, cesta je vyťažená, cestu dal postaviť pán 
Lančarič na svoje vlastné náklady a teraz je aspoň v takom stave, že ju mesto udržuje. Vieme, 
že nie je tam možnosť sa vyhnúť, my sme mali v stavebnom povolení to, že sme museli 
vytvoriť vstupy, vjazdy na naše pozemky tak, aby sa tam mohli autá vyhnúť. My máme na 
našom vjazde min. miesto pre dve autá, aby sa mohli vyhnúť. Stále tam jazdia nákladné autá, 
ktoré vozia betón a stavebný materiál na Sauberg, to znamená tá cesta je v dezolátnom stave. 
Po diskusii s majiteľmi tých pozemkov na Saubergu, oni dostali nariadenie od mesta, že 
musia chodiť po Mariánskej ceste. A ešte je tam jeden nezastavaný pozemok, na ktorom mala 
byť výstavba troch domov,  čo sa prejednávalo už v minulosti a mesto tiež neschválilo tento 
zámer, čo ste spravili veľmi dobre.  
Skrátka tá cesta už nemá kapacitu na ďalších 10 áut v žiadnom prípade. Celé to prostredie, 
keď by ste to schválili, by ste ho zlikvidovali, prostredie pri hranici prírodnej rezervácii. 
My sme potrebovali vyjadriť nesúhlas s týmto zámerom.  
 
P. primátor uviedol, čo sa týka trasovania vozidiel, tak ako aj vy, ktorí ste tam stavali, tak aj 
všetci zo Saubergu majú trasovanie zokruhované tak, že po Mariánskej idú hore, z 
jednoduchého dôvodu, lebo tie autá sú veľmi ťažké a keby chodili po Podhradí hore, tak by sa 
riskovalo, že sa poškodia domy. 
 
P. Miroslav Baláž, bývam o tri pozemky nižšie od tohto pozemku, ako ste dali informáciu, že 
túto štúdiu zamietate, zodpovedali ste mi väčšinu otázok, zostáva mi len jedna a to, či sa 
nejako plánuje v budúcnosti rekonštrukcia tejto cesty?  
 
P. primátor uviedol v krátkosti, že sa momentálne rieši len havarijná situácia, celkovú 
rekonštrukciu, ak by bola, tak až po ukončení výstavby Saubergu, lebo teraz by to nemalo asi 
nejaký väčší zmysel.  
 
Príloha 8/3 Rekonštrukcia pomníku - park Dukelská 
 
P. primátor uviedol, že v kapitálovom rozpočte na rekonštrukciu pomníka v parku Dukelská je 
schválená suma 10.000 EUR. Sú aktuálne 3 rozsahy rekonštrukcie tohto pomníka, tieto 
ponuky boli prerokované v komisiách, kde vyplynulo z finančnej komisie schváliť výšku 
rekonštrukcie do 2.000 EUR, takisto aj z komisie pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a 
životné prostredie podľa ponuky č. 1, čiže tá najlacnejšia ponuka a stavebná komisia navrhuje 
rekonštruovať v rozsahu čiastočnej obnovy. Mestská rada takisto odporúča schváliť vo výške 
2.500 EUR. Čiže jednalo by sa o jednoduchú rekonštrukciu, vyčistenie pomníku a obnova 
písma. 
 
P. Horváth na doplnenie chýba tam stanovisko sociálnej komisie, sme sa uzniesli jednohlasne 
na druhej ponuke tak, ako komisia územného rozvoja, navrhovali sme čiastočnú obnovu. 
 
P. primátor uviedol. že rekonštrukcia tohto pomníku je primárne iniciatíva pána poslanca 
Horvátha a zabezpečil úplnú súčinnosť pri získavaní ponuky, obhliadke aj všetko, čo s tým 
súvisí. 
P. Horváth ten pomník je v takom dosť biednom stave, diery v obložení, písmo vyblednuté, 
myslím, že by sa patrilo ho obnoviť. Dostali sme návrh troch základných ponúk, ktoré sme 
predložili všetkým komisiám, základná ponuka je len vyčistenie a vyzlátenie písma, ponuka 
číslo dva je čiastočná obnova, kde by sa vymenila spodná časť a tretia, najdrahšia, je 
kompletná obnova, rozobratie, likvidácia tých žulových prvkov, obnova písma, celková 
impregnácia, s prácou a dopravou. Na jar bola ponuka samozrejme lacnejšia, po vzostupe cien 
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materiálov to stúplo o nejakú čiastku, a je teda na nás rozhodnúť, že či pôjdeme do toho úplne 
najlacnejšieho variantu, alebo budeme rozmýšľať o tých vyšších variantoch. Myslím si však, 
že niečo by sme schváliť mali, bolo by to dôstojnejšie, aby ten pomník bol v lepšom stave. 
 
P. Gróf rozobrali sme všetky varianty na našej komisii, ale keď vidím, že v kapitálových 
výdavkoch je už vyčlenených 10.000 EUR myslím, si, neviem, kedy bol naposledy tento 
pomník udržiavaný, som za to, aby sme išli do tej čiastočnej obnovy tak, ako sme sa aj my na 
komisii, po celkovom zvážení, dohodli.   
 
P. primátor v roku 2016 sme robili obnovu písma, ale inak sme tam nerobili žiadnu 
rekonštrukciu. A tak ako aj vyplynulo pri schvaľovaní rozpočtu, nastavíme sumu a Mestské 
zastupiteľstvo stanoví následne rozsah. V zásade pre nás je dôležité stanoviť sumu čerpania, 
tá čiastočná obnova bola 3.600 EUR bez DPH.  
 
P. Gahér, tiež sa prikláňam k tej čiastočnej obnove, samozrejme sa tam môže niečo ukázať, čo 
bude treba robiť, ale do tých 5.000 EUR by sme tam mohli ísť. Ten pomník tam bol 
presťahovaný pred viac ako 20 rokmi z námestia. 
 
P. Filo naša komisia tomu viac času venovala a všetci tam boli za to, aby bol vybratý ten 
stredný variant. 
 
P. primátor tým, že je rozpočet na túto položku schválený, dovolil by som si pomeniť 
uznesenie a to, Mestské zastupiteľstvo odporúča rozsah rekonštrukčných prác pomníka v 
parku Dukelská do 5.000 EUR. Samozrejme, ak by sme ho obnažili a zistili, že bol by nejaký 
problém, zrejme by som vás mailom alebo telefonicky informoval, lebo rozpočet je schválený 
do 10.000 EUR, verím, že do polovice by sme sa mohli zmestiť. 
 
Príloha 8/4 Tombola počas konania Svätojurských hodov 2022  
 
P. primátor uviedol, že i napriek tomu, že sme na Mestskom zastupiteľstve schválili 
uznesenie, Mesto Svätý Jur a Mestský úrad sme sa rozhodli, aj pri veľmi zúženom časovom 
priestore, usporiadať Svätojurské hody, v čo najbližšom rozsahu, ako boli usporadúvané pred 
vypuknutím pandémie COVID19. Predpokladám, že sa stretneme s množstvom problémov, 
ktoré ešte teraz netušíme, ale chceli by sme ísť s hodami na tri dni, v nedeľu by mali o niečo 
skôr skončiť a zároveň odporúčame schváliť aj tombolu do 1.500 EUR. Väčšinu cien tvoria 
dary, hmotné príspevky od podnikateľov, prevádzok, ktoré pôsobia v meste Svätý Jur. Ale 
formálne musíme mať tombolu schválenú do tejto sumy, aby sme nemuseli zabezpečovať 
dohľad notárskeho úradu.  
 
P. Gróf  v januári Mestské zastupiteľstvo hody zrušilo, tak sa chcem spýtať, či budeme my 
rušiť uznesenie z minulého zastupiteľstva a druhá otázka, prečo sme nemohli byť o tom skôr 
informovaní, že sa mesto rozhodlo, že do toho ideme, máme maily, telefóny, raz bolo niečo 
zrušené a potom sa človek dozvie od ľudí z ulice, že hody sú. Tak do budúcna, či by sa dalo, 
že by sme boli informovaní o tom, že predsa vybavujeme, ideme do toho.  
 
P. primátor sa ospravedlnil, že neboli všetci informovaní. Vychádzali sme zo správ, ktoré sa 
začali šíriť o úplnom zrušení opatrení na exteriérové akcie. A prísne vzaté, sme neporušili 
uznesenie, lebo hody isto nebudú v takom rozsahu, ako boli pred vypuknutím pandémie 
COVID19, a nešírili sme to, lebo sme neboli presvedčení, že sa nám ich podarí usporiadať, 
nakoľko hody sa začínajú organizovať niekedy v novembri decembri, teraz sme začali v 
polovici marca. Mestskú radu sme o tom informovali aj sme to prerokovali a Mestská rada 
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nám hlasovaním dala súhlas, preto sa dodatočne ospravedlňujem všetkým poslancom, že sme 
vás obratom o tom neinformovali, nakoľko to malo veľmi rýchly spád. 
 
P. Horváth chcem sa spýtať na ten program, trojdňový, čiže normálne budú kapely, stánky, 
vínna ulička, rozsah približne rovnaký ako býval, alebo bude počet tých akcií obmedzený? 
Tiež ako pán poslanec Gróf som predtým zaujal skôr negatívne stanovisko a po meste sa 
dozvedám, že hody budú. Teda sa chcem spýtať, že teda čo sa pripravuje? 
 
P. primátor uviedol, že sa začína štandardne v piatok, posudzovali sme alternatívy, že 
začneme v sobotu, ale nemalo by to nejaký väčší význam, lebo v sobotu ráno by začali chodiť 
ľudia a zároveň by sa rozkladali stánkari, to by bol veľký problém. Chceli by sme začať v 
piatok o 18.00hod. , pridružené akcie zatiaľ neorganizujeme, večera pre poslancov a 
sponzorov vo Wiegerovej vile, ak sa podarí bude, ak nie, tak nebude. V piatok bude 
Borovienka, v sototu materské škôlky, dychovka, tri kapely, diskotéka. V nedeľu ZUŠ, Kali 
a zatvárať hody bude Peter Nagy. Kolotoče chcú prísť už na Veľkú noc, Veľký piatok som 
úplne odmietol, sponzorov sme ešte neoslovovali. V múzeu bude kultúrne otvorenie hodov a 
v piatok zhodou okolností bude doobeda v Jure zasadnutie Združenie miest a obcí 
Malokarpatského regiónu, takže tú budú všetci starostovia. Mali by sme už uzatvárať súťaž na 
stage a zvukára, čo je veľmi dôležité v kontexte účinkujúcich, elektrina je podaná a Pezinská 
ulica by mala byť hotová-pojazdná, ideme so stánkami po kruhový objazd. Vínna ulička by 
mala byť a poľovníci budú v Bábkovom divadle na nádvorí, Scheidlinka by bola v nedeľu. 
Toľko v rýchlosti všetko čo chystáme.  
 
Príloha 8/5 Exekúcia p. Herman 
 
P. primátor uviedol, že mesto Svätý Jur začalo exekúciu na pána Jozefa Hermana, kde by 
malo ísť o odstránenie stavby, kde exekútorka nakoniec pristúpila k tomu, že stavbu bude 
odstraňovať a pán Herman nám napísal list, v ktorom sa zaväzuje, že do 31.10.2022 stavbu na 
vlastné náklady odstráni. Tým, že máme už začaté exekučné konanie, potrebovali by sme 
prijať uznesenie, že Mestské zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou pán Hermana, kde sa 
zaväzuje, že čiernu stavbu na vlastné náklady odstráni. Minimálne nebudeme riskovať to, že 
od pána Hermana budeme exekučne vymáhať po 200 EUR z dôchodku. 
 
P. Gróf prečo to odstráni do konca októbra 2022? 
 
P. primátor uviedol, že si on v žiadosti stanovil termín, iróniou osudu je, že v zmysle platného 
územného plánu si môže postaviť vinohradnícku búdu, čiže keď stavbu odstráni, vie tam 
získať stavebné povolenie na vinohradnícku búdu, lebo spĺňa regulatív aj vinicu má viac ako 
1.000m2 a tá má prislúchajúcu ostatnú plochu. 
 
P. Gróf koľko nás vyjde exekútor? 
 
P. primátor teraz možno max. 42 EUR, keď ešte nezačne priamo výkon tej exekúcie. 
 
P. Zeliska my teda ukončíme proces exekúcie, on sa zaväzuje, že to odstráni a čo sa stane, ak 
to neodstráni, ako sa zaviazal? Potom ideme od začiatku s exekútorom? 
P. primátor to by som odpovedal až potom, ak by sa to stalo. 
 
P. Gróf či to teda ten exekútor naspäť zoberie a bude v tom pokračovať? 
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P. primátor nie, na základe tohto uznesenia ukončíme exekúciu s týmto exekútorom a ak by k 
odstráneniu neprišlo, tak v zmysle platného vykonateľného rozhodnutia by sme opätovne 
hľadali exekútora. Exekútor sa teraz prideľuje elektronicky, takisto aj táto pani je z Banskej 
Bystrice, najprv sme mali problém, pretože nám úplne odmietla tento typ exekúcie vykonať. 
Ja by som odporúčal ísť touto cestou, prijať žiadosť a priebežne v lete, by ju mohla stavebná 
komisia na výjazdovom rokovaní skontrolovať. 
 
Rôzne 
 
P. primátor informoval, že Krajský súd po dvoch našich sťažnostiach na nečinnosť rozhodol o 
právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia o odstránenia stavby pani Dobríkovej, ktorá sa 
nachádza na vrchu lokality Pri peci a my sme už vyzvali exekútora JUDr. Lišku, aby dal 
ponuku na odstránenie stavby. Voči tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolanie.  
Máme podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na fond na podporu športu, na projekt 
Rekonštrukcie a revitalizácie areálu športového klubu a ihriska, kde by sme mali mať v 
priebehu apríla výsledok, otázka na zamyslenie, či by sme projekt realizovali, ak by sme 
neboli úspešní. Umelá tráva z 330.000 EUR stojí 220.000 EUR, ostané zdroje sú oporný múr, 
nový plot a osvetlenie. Bolo by možno zaujímavé ísť do tohto projektu, prípravou 
vybudovania oporného múru, ktorý v sumáre stojí 35.000 EUR a možno toho plotu a to tak, 
že by sme odstránili starý plot a urobili priehľadný. 
Pri zmene rozpočtu som ešte spomenul  možnosť využitia Piaristického kláštora, kde sme boli 
pozrieť s ľuďmi od pána Huňora, ako by sme kláštor vedeli spojazdniť aspoň na nejaký režim. 
Faktom je, že Piaristická rehoľa nám dala už  návrh zmluvy, ktorú, ak by sme podpísali, tak 
objekt  nám odovzdá s tým, že všetky náklady spojené s ubytovaním by sme niesli my ako 
mesto, všetky energie a zároveň aj všetky riziká potencionálnej havárie napr. na potrubí, 
kanalizácii a všetkého, čiže všetku zodpovednosť, čo by sa mohlo stať by sme preberali na 
seba ako mesto. My sme tú zmluvu zatiaľ nepodpísali, nemyslím si, že mám mandát na 
podpis takejto zmluvy. V každom prípade hľadáme firmy, ktoré by to svojpomocne kláštor 
sfunkčnili a následne by sa ukázalo, či by mesto alebo nejaký iný subjekt zobral na seba 
prevádzku. 
 
P. Zeliska bolo by fajn, keby si nám túto zmluvu potom poslal. Chcel som inú vec, teraz sa 
opravuje Krajinská cesta, ten prechod do školy je zložitejší, ja by som sa chcel spýtať, či by 
bolo možné, keby Mestská polícia zabezpečovala prechod aj v poobedných hodinách. 
 
P. primátor uviedol, že to bude opätovne prízvukovať pánovi náčelníkovi, bol vydaný príkaz, 
momentálne sú len dvaja policajti, mali by byť na prechode ráno a poobede po skončení piatej 
a šiestej hodiny, teda o pol jednej a o pol druhej. 
 
Dnes sme začali maľovať ulice Partizánska, Mierová, takže tento týždeň by mal byť nový 
režim dopravy, zatiaľ máme dobré ohlasy na nový cyklopruh. 
Krajinská cesta by mala byť hotová nie je jasné kedy, druhá etapa, by mala byť hotová dnes, 
čiže 22.03.2022, čo evidentne nebude. 
 
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 22.03.2022 

 
Číslo hlasovania: 1 
Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  
Číslo uznesenia 2022/2-1 
MsZ schvaľuje predložený program rokovania. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo  

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice 
Číslo uznesenia 2022/2-2 
MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice - JUDr. Ján Gróf, Marián Grančič 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo  

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 
Číslo uznesenia 2022/2-3 
MsZ schvaľuje návrhovú komisiu–Ing. Peter Dočolomanský,PhD., Prof.PhDr. František Gahér, CSc.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
  Za: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo  

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      



18 
 

Číslo hlasovania: 4 
Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení 
Číslo uznesenia 2022/2-4 
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: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo  

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 5 
Číslo bodu: 4.2 Správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra 
Číslo uznesenia 2022/2-5 
MsZ berie na vedomie správy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra s výnimkou návrhov 
opatrení v prípade kontroly I. Svätojurskej a.s.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 8 
  Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

 
Číslo hlasovania: 6 
Číslo bodu: 4.3 Vyhodnotenie plnenia plánov kontrolnej činnosti za rok 2021. 
Číslo uznesenia 2022/2-6 
MsZ berie na vedomie vyhodnotenie plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Svätý Jur za rok 2021 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
  Za: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo 

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      
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Číslo hlasovania: 7 
Číslo bodu: 5.1 VZN o príspevku na stravovanie dôchodcov  
Číslo uznesenia 2022/2-7 
MsZ schvaľuje VZN č. 2/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov s úpravou 
v § 3 bod a) sa mení v sume 3,00 € a bod b) 2,00 €. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:9 
  Za: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo 

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 8 
Číslo bodu: 5.2 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa 
Číslo uznesenia 2022/2-8 
MsZ schvaľuje VZN č. 3/2022 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa 
a pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku so zmenou v odst. III. v bode 5. - dieťaťa 
min. 1 rok. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo 

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 9 
Číslo bodu: 5.3 VZN  Požiarny poriadok mesta Svätý Jur  
Číslo uznesenia 2022/2-9 
MsZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2022–Požiarny poriadok 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: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo 

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      
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Číslo hlasovania: 10 
Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu  medzipoložkový presun  Pomoc utečencom z Ukrajiny 
Číslo uznesenia 2022/2-10 
MsZ schvaľuje zmenu bežného rozpočtu na rok 2022 na humanitárnu pomoc pre utečencov 
z Ukrajiny vo výške 10 000,- EUR 

funkčná 
klasifikácia 

položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

10.7.0. 642014 13.5. 111 Príspevky fyzickým osobám  + 3 000,- 

10.7.0. 642009 13.5. 111 Príspevky právnickým osobám  + 7 000,- 

 312001  111 Refundácia zo ŠR +10 000,- 

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

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo 

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 11 
Číslo bodu: 6.2 Zmena rozpočtu  medzipoložkový presun  Rekonštrukcia žľabov Pri Peci 
Číslo uznesenia 2022/2-11 
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 žľabov Pri peci  +5 000,- 

 454002  46 Prevod z ostatných fondov obce +5 000,- 

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

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo 

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      
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Číslo hlasovania: 12 
Číslo bodu: 7.1 Zámer nakladania s majetkom prenájom pozemku Červienková  
Číslo uznesenia 2022/2-12 
MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemkov evidovaných v registri „C“ v katastri  nehnuteľností  
Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako 
pozemok parc. č. 6339/47 vo výmere 903 m2, druh pozemku: záhrada, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, 
č. LV 1968, a pozemok parc. č.  6339/48 vo výmere 150 m2, druh pozemku: záhrada, vo vlastníctve 
Mesta Svätý Jur, č. LV 1968,  na dobu neurčitú, a to priamy prenájom žiadateľovi, ktorý je vlastníkom 
pozemku parc.č. 6339/46 a stavby na tomto pozemku postavenej z dôvodu zabezpečenia prístupu 
k uvedeným nehnuteľnostiam. 
Nájomné stanoviť vo výške 0,2 €/m2/rok podľa Odporúčacej cenovej mapy Mesta Svätý Jur, verzia 
06/2016 zo dňa 01. 06. 2016. 
Termín platnosti uznesenia: do 30. 06. 2022. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo  

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 13 
Číslo bodu: 7.2 Zámer nakladania s majetkom  odpredaj pozemku Prôčková 
Číslo uznesenia 2022/2-13 
MsZ schvaľuje zámer spôsobu nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku 
registra „C“ parc. č. 320/2 záhrada o výmere 39 m2 v k. ú. Svätý Jur za kúpnu cenu 50 Eur za 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. 
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: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo  

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 14 
Číslo bodu: 7.3 Zámer nakladania s majetkom  odpredaj pozemku Kollár  
NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 
Číslo uznesenia 2022/2-14 
MsZ schvaľuje zámer spôsobu nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku 
registra „C“ parc. č. 4563/8 o výmere 897 m2 záhrada a parc. č. 4563/12 o výmere 29 m2 zastavaná 
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plochy a nádvorie, v k. ú. Svätý Jur za 80 Eur za 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. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 0 
Proti: 9 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Proti: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo  

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 15 
Číslo bodu: 8.1 Investovanie do cenných papierov  
Číslo uznesenia 2022/2-15 
MsZ schvaľuje obstaranie : 

a. zmenku v hodnote 1.500.000 €  na 366 dní v IaD Investments  
b. zmenku v hodnote 1.000.000 € na 366 dní v Bencont a.s. 

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

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo  

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 16 
Číslo bodu: 8.2 Štúdia lokalita Mariánska cesta obytný súbor 
NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 
Číslo uznesenia 2022/2-16 
MsZ schvaľuje podať návrh pre zadanie pre samostatné zmeny a doplnky ÚP Mariánska cesta 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 0 
Proti: 9 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Proti: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo  

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      
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Číslo hlasovania: 17 
Číslo bodu: 8.3 Rekonštrukcia pomníku park Dukelská 
Číslo uznesenia 2022/2-17 
MsZ schvaľuje rozsah rekonštrukcie pomníka v parku Dukelská do 5.000,- €. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo  

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 18 
Číslo bodu: 8.4 Tombola počas konania Svätojurských hodov 2022  
Číslo uznesenia 2022/2-18 
MsZ schvaľuje usporiadanie tomboly dňa 24.04.2022 počas Svätojurských hodov 2022 s hernou 
istinou, ktorá neprekročí sumu na úrovni 1.500,- €. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Marián Fraňo  Prof. ThDr. Július Filo  

Marián Grančič  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 19 
Číslo bodu: 8.5 Rôzne - Exekúcia p. Herman 
Číslo uznesenia 2022/2-19 
MsZ súhlasí so žiadosťou pána Hermana, ktorý v zmysle rozhodnutia č. Výst./15776/177/2018-
Po zo dňa 30.11.2018 sa zaväzuje, že rozhodnutie vykoná a stavbu odstráni do 31.10.2022 na 
vlastné náklady.  
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  Marián Fraňo 
 Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Mgr. Michal Zeliska Marián Grančič  

   Proti: 

MUDr. Štefan Horváth       
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   Zdržali sa: 

JUDr. Ján Gróf       

 
Overovatelia zápisnice:  
 
JUDr. Ján Gróf   ............................................................................... 
 
Marián Grančič   ............................................................................... 
 
Primátor mesta:  
Ing. Šimon Gabura  ........................................................................ 
 
 


