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Z á p i s n i c a  č. 1 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 29.1.2019 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o výsledkoch v školstve 

6. Nakladanie s majetkom mesta 

7. Zmena rozpočtu 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 17,06 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie predloženého programu rokovania:   11:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: MUDr. Štefan Horváth  

JUDr. Ján Gróf   11:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

    Mgr. Michal Zeliska    11:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

V bode interpelácie nikto nevystúpil.  

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že 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. Taktiež kontrolou bolo zistené, že Mesto 

Svätý Jur plní svoju povinnosť v zmysle zákona a zverejňuje v zmysle § 5 písm. b zákona 

211/2000 Zb. z. o slobodnom prístupe k informáciám všetky zámery nakladania s majetkom 

mesta a všetky zmluvy na oficiálnom webe mesta, ako aj na úradnej tabuli.  

 

 



 

 

K bodu 5. – Správy z kontroly o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti  

 

Príloha 5/1 Správy z kontroly o výchovno-vzdelávacej činnosti  

 

P. primátor privítal riaditeľky materských škôl, riaditeľku základnej umeleckej školy, 

riaditeľa základnej školy a požiadal ich o krátke vyjadrenie k správam, ktoré sú zverejnené na 

webe mesta, pretože sú veľmi obsiahle.  

V materskej škole Felcánova budeme opravovať strechu, pretože je v havarijnom stave. 

V materskej škôlke Pezinská sa dokončia vežičky.  

 

P. Filo poďakoval v mene všetkých za skvelú prácu, ktorú vykonávajú a poprial im veľa 

úspechov. 

 

P. primátor uviedol, že v základnej škole by sme chceli opraviť školské dielne, pripravujeme 

štúdiu. Je to posledný nezrekonštruovaný objekt zo starých čias.  
   

K bodu 6. – Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 6/1 Predaj pozemku 5084/20 - Kačačnice  

 

P. primátor uviedol, že na ostatnom zasadnutí sme schválili odpredaj dvoch pozemkov. Jeden 

sa predával priamo p. Kaufmannovi a jeho manželke, druhý sa týkal spoločenstva vlastníkov 

bytov. Avšak vznikli nové skutočnosti ohľadne prvého pozemku, na základe, ktorých nebolo 

možné predať druhý pozemok. Navrhujeme zrušiť pôvodné uznesenie, následne schváliť nové 

uznesenie s novými podmienkami, aby sa mohol predať aj druhý pozemok.  

 

Príloha 6/2 Predaj pozemku 4710/2 - Kečler 

 

P. primátor uviedol, že bod bol prerokovávaný viackrát. Najskôr sme schválili odpredaj 

pozemku za kúpnu cenu 100,- €/m2, následne kupujúci požiadal o prehodnotenie sumy, ktorú 

MsZ z 25.9.2018 prehodnotilo. Teraz máme schváliť prehodnotenú cenu, čo je 56,- €/m2. 

Pozemok sa nachádza v lokalite Zuby.  

 

P. Gahér opätovne uviedol, že podľa jeho vedomostí a dostupných informácií, to nebolo tak, 

že robotníci stavali múr na mestskom pozemku bez vedomia majiteľa. Nebude hlasovať za 

toto uznesenie.  

 

Príloha 6/3 Predaj časti pozemku 7601/1 a 7601/2 –D4 

 

P. primátor informoval, že na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva sme schválili 

zámer odpredaja tohto pozemku, avšak počas výstavby prišli ďalšie požiadavky na zábery, 

ktoré potrebuje diaľničná spoločnosť na výstavbu obchvatu D4.  

 

Príloha 6/4 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 507/2 Bencont Property 

 

P. primátor informoval, že mesto svojho času predalo areál, v ktorom boli kedysi potraviny na 

rohu ulice Bratislavskej spoločnosti Bencont. Objekt bol odkúpený formou verejnej 

obchodnej súťaže, následne spoločnosť vysporiadala všetky pozemky od spoločnosti Vintour. 

Zameraním sa zistilo, že časť budovy sa nachádza na pozemku mesta. Ide o pás, ktorý bol 

kedysi vyčlenený na hradby. Teraz sa tam nachádza nosný múr pre budovy od Krajinskej 



 

 

cesty. Na základe rokovania mestskej rady sme zavolali geodeta, ktorý nám potvrdil 

skutočnosť, že kedysi tam boli hradby.  

 

P. Zeliska sa spýtal, na odporúčanie stavebnej komisie, že odporúča preveriť jestvujúce siete 

s ovládaním svetelnej križovatky preverovalo sa to? 

 

P. primátor odpovedal, že na tomto pozemku sa siete nenachádzajú, ak sa nachádzajú, tak to 

nie sú naše siete. Môžu to byť siete iných prevádzkovateľov. Ovládač na semafory sa 

nachádza mimo pozemkov.    

 

Príloha 6/5 Synagóga 

 

P. primátor informoval, že na mesto sa obrátila majiteľka objektu bývalej synagógy s tým, že 

tento objekt bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, keďže majiteľka sa nevie o tento 

objekt postarať, tak najskôr v zmysle zákona oslovila Ministerstvo kultúry na stanovenú cenu 

znaleckým posudkom 62 000,- €. Ministerstvo kultúry odmietlo ponuku, a tak budovu 

ponúkla mestu za takú istú cenu. Objekt sa nachádza na ulici Mikovíniho. Budova je vo veľmi 

zlom stave. Stavebný úrad začal konať v súlade so zákonom a tiež nás oslovil s možnosťou, 

aby mesto zabezpečilo dokumentáciu, ktorá by bola v zmysle stavebného zákona, majiteľovi 

by dokumentácia určila ako má sanovať nehnuteľnosť. Následne by sme mohli náklady na 

dokumentáciu vymáhať od majiteľa. V zákone sa píše, že sa môžeme postarať o pamiatku, ale 

aj nemusíme, avšak v prípade kúpi nehnuteľnosti na mesto prejdú všetky povinnosti.  

 

P. Dočolomanský doplnil, že na rokovaniach stavebnej komisie sa rokovalo a súhlasilo 

za zachovanie tejto pamiatky. Komisia odporúča odkúpenie kultúrnej pamiatky, avšak nie za 

cenu stanovenú majiteľkou. Pri diskusiách prišlo k záverom, že židovskú synagógu by sme 

mali zachovať pre ďalšie generácie. Cena je premrštená, ktorú treba prehodnotiť. Budova 

nebude na seba zarábať a pre mesto to bude studňa na peniaze. Zo skúseností na záchranu 

objektu by sa vedeli tri subjekty angažovať. 

 

P. Gróf skonštatoval, že máme iné dôležitejšie problémy, kde by sme mohli použiť peniaze. 

Kto sú tie tri subjekty a do akej výšky by prispeli? Koľko bude stáť celá oprava? Vieme, že 

samotná židovská komunita nemá záujem o túto budovu. Ak by nám to aj majiteľka predala 

za 1,- € my by sme to aj opravili, nemáme ani možnosti využitia. Pre mesto je to len zbytočné 

na obtiaž.  

 

P. Filo: ide o historickú budovu spojenú s rabínom Chatam Soferom. Mesto by malo pomôcť 

pri záchrane tohto objektu. Mali by sme hľadať partnerov na obnovu ešte predtým ako sa 

rozhodneme, na čo bude objekt použitý. Osobne navrhuje, aby sa neprijalo žiadne rozhodnutie 

a odložili problém pokiaľ nenájdeme partnerov na opravu. Odmietnutie je jednoduché.  

 

P. Horváth povedal, že je predčasné kupovať budovu synagógy. Stav je veľmi zlý a mestu 

nemôže zostať „čierny Peter“ v rukách, pretože potom by sme sa zaviazali a museli vykonať 

všetky opravy. Ministerstvo kultúry odmietlo odkúpenie budovy a taktiež o ňu nejaví záujem 

ani židovská obec. Nemali by sme synagógu kupovať v tejto fáze za žiadnu cenu.  

 

P. Fraňo sa vyjadril, že táto budova nie je synagóga je to bývala budova synagógy. Židovská 

obec budovu predala cca v roku 1940 a momentálna majiteľka, predtým jej otec sa vôbec 

nestarali a neplnia si zákonom stanovené podmienky. Teraz sme tlačení a nútení ju odkúpiť. 

Mesto má iné nehnuteľnosti, ktoré potrebujú financie, nutné opravy.  

 



 

 

P. Dočolomanský odpovedal, že tromi subjektmi na opravu by mali byť AINOVA, 

dobrovoľná kancelária pri práve a tretím by malo byť podľa jeho názoru mesto. Pretože 

AINOVA má mnoho projektov na záchranu kultúrneho dedičstva a má možnosti žiadať 

o granty. Dobrovoľná kancelária má tiež sponzorov, ktorí vedia prispieť 40 000,- € na prvotnú 

sanáciu. Mesto preto, lebo sa ho to týka a má dostatok finančných prostriedkov. Bolo by 

dobré zachovať dedičstvo pre ďalšie generácie.  

 

P. Zeliska: na stavebnej komisii ste chceli, aby sa preverilo ako bol objekt vyhlásený za 

kultúrnu pamiatku robilo sa v tom niečo? Prečo samotná židovská obec napísala, že nechce 

tento objekt a my to máme teraz zachraňovať. Nesúhlasí s kúpou. 

 

P. Fraňo doplnil, že nie je za to, aby mesto samo kupovalo objekt, ale podporil by finančne 

nejaké subjekty pri oprave. 

 

P. Dočolomanský sa vyjadril, že budova bola v roku 2016 vyhlásená za kultúrnu pamiatku 

a už v tom čase bola v zlom stave. Podľa zákona, ak majiteľ nezvláda starostlivosť 

o pamiatku, tak ju ponúkne štátu, čo majiteľka aj urobila. Ministerstvo kultúry, ale ako vieme 

aj Krajským pamiatkový úrad nemá o budovu záujem.  

Je možné požiadať o zrušenie kultúrnej pamiatky, ale mohli by sme preveriť, či postup bol v 

poriadku. Mesto je v dobrej kondícii a mohlo by prispieť aj na synagógu, avšak je pravda, že 

mesto má aj iné budovy a objekty, o ktoré sa musí postarať. Možno by bolo na zváženie, aby 

sa vyjadrili občania ako naložiť s touto budovou.  

 

P. Filo povedal, že objekt bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku znamená, že aj iní ľudia uznali 

jej hodnotu. Navrhuje odložiť hlasovanie, rozhodnutie a popracovať na určení na čo by mohol 

byť objekt určený. 

 

P. Dočolomanský doplnil, že je za to, aby si mesto zobralo budovu pod seba. 

 

P. Fraňo navrhuje hlasovať o kúpe.  

 

P. primátor uviedol, že synagóga bola uznaná za kultúrnu pamiatku v roku 2016, kde proces 

prebehol riadne podľa zákona. Majiteľka vedela, že prebieha proces schvaľovania objektu za 

kultúrnu pamiatku. Máme viacero objektov v havarijnom stave, kde potrebuje použiť peniaze 

ako napríklad Vinohradnícky dom.  

 

Príloha 6/6 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parc. č. 1439 – Vidová 

 

P. primátor ide o pozemok v lokalite Hájniky, kde mesto najprv oslovilo pôvodného majiteľa 

neskôr nového o vysporiadanie pozemkov. Ani jeden majiteľ nesúhlasil so stanovenou cenou 

2,32 €/m2, ale obratom nám prišla ponuka na vysporiadanie v sume 80,- €.   

 

P. Achberger sa spýta, že prečo je výkupná cena 2,32 €/m2, keď pri iných pozemkoch je cena 

cca 50,- €. 

 

P. primátor odpovedal, že postupujeme podľa znaleckého posudku, kde pod komunikáciami 

bola cena stanovená na 70,- SKK. Ak by sme schválili vyššiu sumu bol by to precedens 

a museli by sme podľa neho pokračovať ďalej. Treba však poznamenať, že niektorí obyvatelia 

nám pozemky aj dajú zadarmo.  

 



 

 

P. Gahér doplnil, že bol pri tom, keď sa cena stanovovala aj v eurách. Takto vykupujeme 

všade, kde sa nachádza komunikácia. Túto časť pozemku nepovažujeme za komunikáciu je to 

len prístupový chodník, ktorý vôbec nemusíme predať.    

 

Príloha 6/7 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 64/1 k. ú. Neštich – Hajnala 

 

P. primátor uviedol, že na poslednom zasadnutí sa schvaľoval spôsob prenájmu susedného 

pozemku, ktorý bude predmetom rokovania neskôr. Odporúčame schváliť spôsob prenájmu 

tohto členitého pozemku. 

 

Príloha 6/8 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 435/64 k. ú. Svätý Jur – Mgr. Pavlovič 

 

P. primátor informoval, že žiadateľ sa stal novým majiteľom chaty v lokalite Jozefkovo údolie 

a požiadal o prenájom pozemku.  

 

Príloha 6/9 Spôsob prenájmu a prenájom NP Prostredná 40 Svätý Jur – Ing. Pajer  

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej platnosť 

skončila 31.12.2018. Mesto nepožiadalo zatiaľ o vrátenie priestoru, ak do konca mesiaca tak 

neurobí, potom sa podľa občianskeho zákonníka nájomný vzťah predlžuje o jeden rok navyše. 

Prenajímateľ požiadal v decembri, keď už mestské zastupiteľstvo nerokovalo o predĺženie 

nájomnej zmluvy. V decembri bol riadne zverejnený priestor – pivnica na Prostrednej ulici na 

prenájom, ale žiadna iná ponuka neprišla.  

 

Príloha 6/10 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 7363 k. ú. Svätý Jur – Ing. Pajer 

 

P. primátor sa vyjadril, že na mesto bola doručená žiadosť na prenájom pozemku 

poľnohospodárskej pôdy. Mesto nepožiadalo o vrátenie nájmu a navrhuje zmluvu predĺžiť. 

Nájomca si plní svoje povinnosti. Netradične navrhujeme predĺžiť nájom do 31.10.2030, aby 

nám všetky zmluvy na poľnohospodársku pôdu končili rovnako. 

 

Príloha 6/11 Prenájom pozemkov – VVDP Karpaty 

 

P. primátor pripomenul, že na septembrovom rokovaní bol schválený zámer prenájmu 

pozemku pre vinársko-vinohradnícke družstvo.  

 

Príloha 6/12 Prenájom pozemkov parc. č. 6339/4, 6339/5 k. ú. Svätý Jur – Mgr. 

Hirnerová 

 

P. primátor uviedol, že pozemky sa nachádzajú v lokalite Pannónsky háj – Šúr. Prišlo 

k zmene vlastníka majiteľa chaty a je potrebný schváliť prenájom. 

 

Príloha 6/13 Prenájom pozemkov parc. č. 64/3, 4 k. ú. Neštich - Križan 

 

P. primátor informoval, že ide o pozemky nachádzajúce sa v členitom teréne na ulici 

Podhradie. 

 

Príloha 6/14 Prenájom pozemkov parc. č. 7405, 7407 k. ú. Svätý Jur – BCV, s.r.o.  

 

P. primátor informoval, že ide o prenájom poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola niekedy 

prenajatá p. Leitnerovi. Navrhujeme predĺženie zmluvy na dobu určitú.  



 

 

 

Príloha 6/15 Odpredaj vyradeného majetku Fiat Panda a Škoda Octávia 

 

P. primátor uviedol, že na mesto bolo zakúpené nové vozidlo Kia – Florentino, ktoré 

nahradilo Fiat Panda. Kia bola zakúpená na konci roka 2018. Fiat Panda rok výroby 2015 

začalo mať veľké problémy s riadením. Cena opráv bola vyššia ako samotná cena auta. 

Navrhujeme odpredať Fiat Panda formou verejnej obchodnej súťaže, tak ako sme to posledne 

robili pri Škode Fábia. Rovnako navrhuje predaj Škoda Octávia ročník 2009, má technickú 

závadu, preto ju nevieme využívať na dlhé cesty. Pokúsili sme sa to opraviť, no žiaľ 

nepodarilo sa nám to. Rovnako navrhujeme vozidlo predať formou verejnej obchodnej 

súťaže.  

 

P. Fraňo navrhol zváženie kúpi elektromobilu.  

 

P. primátor uviedol, že sme podávali žiadosť o grant elektromobilu, ale odpoveď nám ešte 

neprišla. Spoluúčasť by bola okolo 1 000,- €.   

 

K bodu 7. – Zmena rozpočtu mesta 

 

Príloha 7/1 Zmena rozpočtu mesta – kapitálové výdavky 

 

P. primátor uviedol, že mesto má schválený kapitálový rozpočet. Navrhuje doplnenie 

kapitálového rozpočtu, kde máme výkaz – výmer odstavných plôch na Neštichu, kde je suma 

stanovená na 210 000,- €. Parkovisko bude veľmi drahé, ale to je z dôvodu členitosti terénu. 

Ďalší výdavok do kapitálového rozpočtu je pokračovanie budovania zberného dvora, kde sa 

dokončí miesto na skladovanie chemického odpadu, vybudovanie priestoru na preberanie 

drobného stavebného odpadu. Momentálne sa preberá vo vnútri, čo spôsobuje veľkú prašnosť, 

preto by sa mal presunúť do vonkajších priestorov. Výkaz – výmer vyšiel na 29 000,- €.  

Na samo zavlažovacie zariadenia máme ponuku od spoločnosti Kulla, ktorá túto službu robí 

aj pre mesto Bratislava, čo znamená, že je asi najvyššou cenovou ponukou akou disponujeme. 

Chceme urobiť prieskum trhu, čo by malo cenu znížiť. Chceme skrášliť námestie a osadiť ich 

na verejné osvetlenie. Tiež by sme chceli umiestniť kvetinovú pyramídu na miesto, kde býva 

vianočný stromček.  

Nákup motorového vozidla odhadujeme na 30 000,- €, ale predbežne disponujeme ponukou 

cca 24 000,- € Škoda Octávia.  

Už vieme ako sme hospodárili v minulom roku a podarilo sa nám prekročiť prebytok 

v bežnom rozpočte 1 163 895,54 €, je to dôsledok toho, že životná úroveň sa zvyšuje 

a samozrejme nám prichádzajú podielové dane, zohľadňuje sa zavedenie geograficko-

informačného systému, ktorý vychytal daňové nedoplatky. Investícia do systému sa nám 

vrátila už v prvom roku. Záverečný účet bude predložený v májovom rokovaní. V roku 2019 

bude rozpočet iný aj z dôvodu, že sa zvyšovali platy. 

 

P. Zeliska sa spýtal na samo zavlažovacie kvetináče, že máme v návrhu uznesenia 22 000,- €, 

v materiály je uvedený ekonomický mód za 6 000,- €, maximalistický mód za 9 500,- €. Ako 

máme rozumieť týmto číslam? 

 

P. primátor odpovedal, že ak by sme chceli umiestniť na všetky stĺpy osvetlenia kvetináče, tak 

suma je do 30 000,- €. Ak by sme išli v ekonomickom móde bolo by to lacnejšie. Sumu 

v uznesení sme navrhovali ako stred.  

 



 

 

P. Gahér súhlasí s návrhom s výnimkou umiestnenia pyramíd, tie sú príliš drahé. V jednom 

roku sme šetrili na kvetoch, keď sme potrebovali budovať hasičskú zbrojnicu.  

 

P. primátor doplnil, že záruka na materiál je 10 rokov.  

 

P. Dočolomanský: pyramídy je potrebné prehodnotiť. A ak by sa umiestňovali na miesto, kde 

býva vianočný stromček môže to obmedziť prehľadnosť kruhového objazdu. 

 

P. Achberger podotkol, že sa hovorilo o ozelenení ostrovčekov na Krajinskej ulici. 

 

P. primátor informoval, že máme vypracovaný návrh, aby sa na ostrovčeky mohli umiestniť 

kosodrevinové rastliny, ktoré nie sú vôbec údržbové a nedorastajú do veľkej výšky. Problém 

vzniká až pri financovaní, pretože hlavný ostrovček vychádza na 7 000,- €. Hľadáme inú 

lacnejšiu alternatívu, keď ju budeme mať pôjdeme na Bratislavský samosprávny kraj 

s požiadavkou, aby to Regionálne cesty Bratislava urobili. Máme prísľub, že to urobia. 

Chceme určite niečo lepšie ako plot, ktorý tam je. Ostrovčeky sú zaliate asfaltom, čo bude 

trochu komplikovanejšie na odstránenie, vodu by sme vedeli priviesť z podchodov. 

 

K bodu 8. – Rôzne 

 

Príloha 8/1 Žiadosť o určenie názvu ulice 

 

P. primátor uviedol, že na mesto bola doručená žiadosť o určenie názvu ulice. Ide o cestu pri 

bývalom areály poľnohospodárskeho družstva, ktorá ústí pri prevádzke Družstevný dvor. Sú 

tam postavené nehnuteľnosti. Mesto sa neprikláňa k určeniu názvu tejto ulice, pretože je ešte 

plánovaná výstavba. Komisie jednoznačne neodporučili zatiaľ určiť názov ulice, alebo 

odporučili určiť názov ulice až po jej kolaudácii.   

 

Príloha 8/2 Zásady odmeňovania poslancov 

 

P. Fraňo predniesol, že na základe ústnej žiadosti niektorých poslancov predložil návrh do 

finančnej komisie, a to zmenu odmeňovania poslancov, kde jedinou podmienkou bola odmena 

100,- €/mesiac v čistom. Finančná komisia po prerokovaní odporučila posunúť tento návrh na 

prerokovanie do mestského zastupiteľstva.  

 

P. Horváth reagoval, že v prvom momente sa mu zdal návrh veľmi premrštený, pretože sa 

jedná o trojnásobné navýšenie odmeny. Zistil si okolité odmeňovanie miest a obcí ako 

napríklad v Modre majú odmenu 100,- €, v Pezinku na poslednom rokovaní bol predložený 

návrh na 250,- € v hrubom. Miestne časti, ktoré sú nám veľkosťou blízke ako Rusovce 

nemajú odmenu, Lamač má odmenu 186,- € a Vajnory majú 126,- €. V kontexte nie je 

navrhovaná suma premrštená, ale v návrhu mu chýba informácia, že nijako sa nezohľadňuje 

aktivita poslancov. Je jedno, či sa poslanec zúčastní alebo nezúčastní na rokovaní mestského 

zastupiteľstva alebo komisie. Spýtal sa, či sa neuvažovalo, že sa bude prihliadať na účasť 

poslancov? 

 

P. Fraňo odpovedal, že na finančnej komisii to brali do úvahy, ale každý poslanec si musí sám 

uvážiť koľko do svojej práce dáva. Nezáleží, či sa zúčastní alebo nie. Pokiaľ sa nevzdá svojho 

mandátu.  

 

 

 



 

 

Príloha 8/3 Prevod nehnuteľnosti p. č. 255, 254 na mesto Svätý Jur 

 

P. primátor uviedol, že záhrada materskej školy Felcánova nie je evidovaná na liste 

vlastníctva, a preto sme vyvinuli kroky, ktoré to majú napraviť. Požiadali sme o dodatočnú 

delimitáciu, aby nám bolo vyhovené je potrebné schváliť dve navrhnuté uznesenia. V zmysle 

zákona by nám mal štát dva pozemky previesť. 

 

 

P. primátor povedal, že začalo posudzovanie v plynov EIA na výstavbu novej lokality 

v Chorvátskom Grobe. Malo by vzniknúť 500 rodinných domov. Od starostky máme 

informácie, že uvedenú výstavbu majú v územnom pláne od roku 2006. Samozrejme 

vznesieme pripomienku, ale ako vieme ochranné pásma boli znížené, ale ak by boli platné 

ochranné pásma, tak odstúpenie by muselo byť 100 – 150 m. Prebieha mnoho diskusii aj s I. 

Svätojurskou a.s., kde ešte budeme preverovať ochranné pásma a platnosti vyhlášok. 

Prenájom naše mesto nemôže ovplyvňovať územný plán inej obce.  

 

P. Gahér: v roku 2006 pásma boli v platnosti to znamená, že ak to mali rozpracované a  

schválené vtedy, tak to museli rešpektovať. Je potrebné skontrolovať dátumy.  

 

P. primátor uviedol, že logicky by to tak malo byť, ale ako vieme nie vždy to tak je. 

V Chorvátskom Grobe sa snažia vysporiadať s touto situáciou.  

 

P. Horváth pripomenul, že na jeseň hovoril o buste na Prostrednej ulici, ktorú žiadali viacerí 

odstrániť. Táto pani, ktorá je tam osadená nebola občianskou nášho mesta, svedčila 

nepravdivo, za čo aj sedela vo väzení. Oslovili sme Krajský pamiatkový úrad a máme aj 

odpoveď? Vieme túto bustu odstrániť? 

 

P. primátor odpovedal, že Krajský pamiatkový úrad bol oslovený, ale ako uviedol nevydával 

žiadne povolenie na osadenie. Ale tiež ani nenaradil jej odstránenie. Preveríme, či stavebný 

úrad môže konať, keďže nie sme ani majiteľmi nehnuteľnosti. Skúsime využiť všetky možné 

právne postupy ako by sa dala samotná busta odstrániť.  

 

Ukončenie rokovania:  19,35 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Khardani  

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 29.01.2018 
 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2019/1-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2019/1-2 

MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice – MUDr. Štefan Horváth, MUDr. Ján Gróf. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 
   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2019/1-3 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. Peter Dočolomanský, Mgr. Michal Zeliska. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 
   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   



 

 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení 

Číslo uznesenia 2019/1-4 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 
   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 5.1 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Číslo uznesenia 2019/1-5 
MsZ schvaľuje správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svätý Jur za školský rok 2017/2018.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.1 Predaj pozemku 5084/20 - Kačačnice  

Číslo uznesenia 2019/1-6 

MsZ ruší uznesenie č. 2018/5-22  z 25.9.2018. 

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. Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.   MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska 
 

    

 

Číslo hlasovania: 7 



 

 

Číslo bodu: 6.1 Predaj pozemku 5084/20 - Kačačnice  

Číslo uznesenia 2019/1-7 
MsZ schvaľuje pozemku v k. ú. Svätý Jur, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako 

parc. č. 5084/20 vinice o výmere 131 m2 (na LV 1968), postupom podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného pre 
majiteľov bytov v bytovom dome súp. č. 1689 na pozemku parc. č. 5085/18 a spolumajiteľov 

pozemku parc. č. 5085/12 a to do:  

bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

 Ing. Dušan Kaufmann a  Ing. Zuzana Kaufmannová  podiel  3854/74237 z celku  

 Ing. Juraj Kavčiak a Eva Kavčiaková   podiel  8680/74237 z celku 

 JUDr. Ján Kováč a Ľubica Kováčová   podiel  8546/74237 z celku 

 Daniel Heriban a Mgr. art. Kamila Heribanová  podiel  8680/74237 z celku 

 Marek Banas a  Oľga Banasová    podiel  8546/74237 z celku 

 Stanislav Druso a  Mária Druso    podiel  9053/74237 z celku 

 Ing. Igor Szegényi a Mgr. Jana Szegényi  podiel  7306/74237 z celku 

  

výlučného vlastníctva :  

 Dušana Vargová  podiel 5928/74237 z celku 

 Ing. Dušan Kaufmann  podiel 6605/74237 z celku 

 Richard Putala   podiel 7039/74237 z celku 

 

za kúpnu cenu 50 Eur/m2 pozemku plus náklady spojené prevodom nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok 
susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov (nadobúdateľov). 

Podmienky:  

a) Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy všetkými 
zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

c) Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky voči mestu Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.07.2020 

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.  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo 
 

  

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.2 Predaj pozemku 4710/2 - Kečler 

Číslo uznesenia 2019/1-8 

MsZ schvaľuje predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Svätý Jur  parc. č. 4710/3 o výmere 13 m2 

zastavané plochy a nádvoria oddelený geometrickým plánom č. 22/2017 z pozemku parcela registra 

„C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. 4710/2 (LV 1968), postupom podľa § 9a odst. 8 písm. 
e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre Dipl. pol. Janez Kečler a manželku PharmDr. Slavomíru Kečler PhD. majiteľov 

pozemkov v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4601/1, 4601/7, 4601/6 a objektu rod. domu s. č. 1503 na pozemku 
parc. č. 4601/6, za kúpnu cenu 56,- Eur/ m2 pozemku plus náklady spojené  prevodom nehnuteľností. 



 

 

Zdôvodnenie: Ide o plochu zastavanú stavbou oplotenia, ktorá svojou polohou a využitím je priamo 

určená na výkon vlastníckych práv ku stavbe rodinného domu súp. č. 1503 a tvorí jeden ucelený 
pozemok rodinný dom s dvorom a záhradou. 

Podmienky:  

a) Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy všetkými 
zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

c) Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky voči mestu Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 
Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 11 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Michal Gabura 

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

   Proti: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. MUDr. Štefan Horváth     

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.3 Predaj časti pozemku 7601/1 a 7601/2 - D4 

Číslo uznesenia 2019/1-9 

MsZ schvaľuje predaj majetku Mesta Svätý Jur ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, 
ods.8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to diel 2 o výmere 

11 m2 k novovytvorenému pozemku parc. č. 7601/21 druh pozemku ostatné plochy oddelený 

geometrickým plánom č. 7777-00-107-2018 overený 02.02.2018 z pozemku parc. č.7601/1 v k. ú. 
Svätý Jur (KNC) a diel 1 o výmere 11 m2 k novovytvorenému pozemku parc. č.7601/20, druh 

pozemku ostatné plochy oddelený geometrickým plánom č.7777-00-107-2018 overený 02.02.2018 z 

pozemku parc. č.7601/2 v k. ú. Svätý Jur (KNC) pre Slovenskú republiku zastúpenú Ministerstvom 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky IČO 30416094, za cenu stanovenú ako 1,2 násobok úhrady 

v peniazoch za ich vyvlastnenie  

Zdôvodnenie: Ide o majetkovo-právne vysporiadane pozemkov pod stavbou diaľnice D4 vrátane jej 

príslušenstva. Ide o stavbu vo verejnom záujme. 
Podmienky:  

a) Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy všetkými 

zmluvnými stranami. 
b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

c) Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky voči mestu Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 
   Za: 



 

 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.4 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 507/2 - Bencont 

Číslo uznesenia 2019/1-10 
MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj časti pozemku v k. ú. 

Svätý Jur evidovaného v KN-E ako parc. č. 507/2 zastavané plochy a nádvoria (LV 8053) o celkovej     

výmere 23 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 a to pre kupujúceho majiteľa objektu súp. 

č. 57 na pozemku parc. č. 132/2, parc. č. 132/11 a pozemku 132/13 spoločnosť Bencont Property, 

s.r.o. Bratislava IČO 35965673 za kúpnu cenu 56 Eur/m2. 

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, vlastníka objektu súp. č. 57 na pozemku parc. č. 132/2, parc. č. 132/11  
a vlastníka pozemkov parc. č. 132/2, 132/11, 132/13 a 508/2 v k. ú. Svätý Jur. 

Ide o pozemky, ktoré vzhľadom na vlastníctvo žiadateľa, nie je možné využiť treťou osobou. 

Podmienky:  
a) Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy všetkými 

zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 
c) Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky voči mestu Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 

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 Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.5 Synagóga  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2019/1-11 
MsZ schvaľuje odkúpenie národnej kultúrnej pamiatky vo Svätom Jure, objekt „Synagóga-      

motlitebňa“, č. súp.1577 umiestnená na pozemku p. č.350/4 v k. ú. Svätý Jur, na ul. Pezinská vrátane  

pozemkov parc. č. 350/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2 a parc. č. 350/5 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 161 m2  za sumu 62 000,- Eur . 

Zdôvodnenie: Ide o Národnú kultúrnu pamiatku vo veľmi zlom stavebnotechnickom stave. Vlastníčka 

objektu nevie uhradiť náklady na statické zabezpečenie budovy a hrozí jej úplná devastácia. 
Odkúpením pozemkov sa majetkovoprávne vysporiada pozemok pod objektom súp. č. 1577 

a zabezpečí sa prístup k tomuto objektu.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 9 
Zdržali sa: 1 



 

 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 
   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo       

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger  Marián Fraňo  Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.       

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.5 Synagóga  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2019/1-12 

MsZ schvaľuje obstaranie dokumentácie - „Odborný statický návrh pre zabezpečenie nevyhnutných 

úprav na stavbu „Synagóga-modlitebňa“ umiestnená na pozemku p. č. 350/4 v k. ú. Svätý Jur, na Ul. 

Pezinská č. súp. 1577 vo Svätom Jure. 
Zdôvodnenie: Ide o dokumentáciu  potrebnú pre rozhodovanie Stavebného úradu vo veci zistenia 

nevyhnutých úprav na zabezpečenie stavby súp. č. 1577 na pozemku p. č. 350/4 v k. ú. Svätý Jur, a 

ktoré budú vlastníkovi stavby následne nariadené.   

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 
Proti: 5 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 11 

   Za: 

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

Ing. Bohumil Pajer       

   Proti: 

 Marián Fraňo  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.6 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parc. č. 1439 - Vidová  

Číslo uznesenia 2019/1-13 

MsZ schvaľuje odkúpenie pozemku vedeného v KN-C ako parc. č. 1439 v k. ú. Svätý Jur o výmere 

380 m2, zastavaná plocha a nádvorie od vlastníka tejto nehnuteľnosti uvedenej na LV 3250 za kúpnu 
cenu vo výške 2,33 €/m2. 

Zdôvodnenie: Ide o majetkovo-právne vysporiadane pozemku, ktorý tvorí prístup k jestvujúcim 

nehnuteľnostiam rodinných domov. 
Podmienky:  

a) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 



 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf   Marián Grančič 

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

   Zdržali sa: 

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

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.6 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parc. č. 1439 - Vidová  

Číslo uznesenia 2019/1-14 
MsZ schvaľuje odkúpenie pozemku vedeného v KN-E ako parc. č. 1439 v k. ú. Svätý Jur  o výmere 

49 m2, zastavané plochy a nádvoria od vlastníka tejto nehnuteľnosti uvedenej na LV 198 za kúpnu 

cenu vo výške 2,33 €/m2. 
Zdôvodnenie: Ide o majetkovo-právne vysporiadane pozemku, ktorý tvorí prístup k jestvujúcim 

nehnuteľnostiam rodinných domov. 

Podmienky:  

a) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf   Marián Grančič 

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

   Zdržali sa: 

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

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 6.7 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 64/1 k. ú. Neštich - Hajnala  

Číslo uznesenia 2019/1-15 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľností  

Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Neštich ako 

pozemok parc. č. 64/1 vo výmere 284 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta 
Svätý Jur, č. LV 1 za účelom rozšírenia záhrady vlastníkovi susedného pozemku na dobu určitú 5 

rokov, a to priamy prenájom. 

Nájomné stanoviť vo výške 0,20 €/m2/rok.   

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



 

 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 
   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 6.8 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 435/64 k. ú. Neštich - Mgr. Pavlovič  

Číslo uznesenia 2019/1-16 
MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľností  

Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Neštich ako 

pozemok parc. č. 435/64 vo výmere 298 m2, druh pozemku: ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta 

Svätý Jur, č. LV 1, na rekreačný účel a to na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
Nájomné stanoviť vo výške 0,166 €/m2/rok.   

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom chaty stojacej na pozemku parc. č. 435/63 

a cez pozemok parc. č. 435/64 je zabezpečený prístup ku chate. Žiadateľ má taktiež záujem o uvedený 
pozemok sa starať a udržiavať ho a využívať ho na rekreačný účel.   

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 6.9 Spôsob prenájmu a prenájom NP Prostredná 40 Svätý Jur - Ing. Pajer  

Číslo uznesenia 2019/1-17 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu nebytového priestoru - pivnice, ktorý sa nachádza v dome č. 40 na 

Ul. Prostredná vo Svätom Jure, na parc. č. 345/2 v k. ú. Svätý Jur, vo výmere 71,56 m², za účelom 
prezentácie svätojurského vinohradníctva a svätojurských vín na dobu určitú 5 rokov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Výšku platieb stanoviť vo výške: 
nájomné: 11,60 €/m2/rok 

fond opráv: 0,50 €/m2/rok 

správa domu: 7,00 €/mesiac 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je dlhodobým nájomcom uvedených nebytových 

priestorov, ktorý do týchto priestorov investuje, udržiava ich a využíva na prezentáciu svätojurského 

vinohradníctva a svätojurských vín.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019   
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. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 6.9 Spôsob prenájmu a prenájom NP Prostredná 40 Svätý Jur - Ing. Pajer  

Číslo uznesenia 2019/1-18 

MsZ prenájom nebytového priestoru - pivnice, ktorý sa nachádza v dome č. 40 na Ul. Prostredná vo 
Svätom Jure, na parc. č. 345/2 v k. ú. Svätý Jur, vo výmere 71,56 m², za účelom prezentácie 

svätojurského vinohradníctva a svätojurských vín na dobu určitú 5 rokov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Výšku platieb 

stanoviť vo výške: 
nájomné: 11,60 €/m2/rok 

fond opráv: 0,50 €/m2/rok 

správa domu: 7,00 €/mesiac 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je dlhodobým nájomcom uvedených nebytových 

priestorov, ktorý do týchto priestorov investuje, udržiava ich a využíva na prezentáciu svätojurského 

vinohradníctva a svätojurských vín.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019   
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. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 6.10 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 7363 k. ú. Svätý Jur - Ing. Pajer  

Číslo uznesenia 2019/1-19 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu 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. 7363 vo výmere 3265 m2, druh pozemku: orná pôda, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, 
č. LV 8512, na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti a to na dobu určitú do 31.10.2030, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.  

Nájomné stanoviť vo výške 0,015 €/m2/rok.   
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je dlhodobým nájomcom uvedeného pozemku, do ktorého 

investuje a udržiava ho.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

 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. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 6.11 Prenájom pozemkov - VVDP Karpaty  

Číslo uznesenia 2019/1-20 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov evidovaných na LV č. 8512 pre k. ú. Svätý Jur vo výmere:  

6901                         ost. plocha  1885 
6902                         ost. plocha  935                     

6903                         ost. plocha  1516 

Časť 6904                orná pôda  18372                    
7103                         ost. plocha  676 

7104                         ost. plocha  1123 

7105                         ost. plocha  677 
7106                         ost. plocha  1117                        

7107                         ost. plocha  668                          

7108                         ost. plocha  1173                        

7109                         ost. plocha  1163                        
7110                         ost. plocha  661                         

7111                         ost. plocha  652                          

7112                         ost. plocha  1272                        
7113                         ost. plocha  807                          

7114                         ost. plocha  806                          

7115                         ost. plocha  803                          

7116                         ost. plocha  1192                        
7117                         ost. plocha  3861                        

7119                         ost. plocha  2714                        

za nájomné vo výške: 
Orná pôda   vo výške  0,0081 €/m2/rok 

Ostatná pôda   vo výške  0,0085 €/m2/rok 

za účelom poľnohospodárskej činnosti, doba nájmu do 31.10.2030, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa pre žiadateľa Vinohradnícko vinárske družstvo podielnikov KARPATY, Limbašská 2, 902 03  

Pezinok, nakoľko je nájomcom susedných priľahlých pozemkov. Cesty musia ostať verejne prístupné 

všetkým, ktorí majú povolený vstup na pozemky.  

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 21 



 

 

Číslo bodu: 6.12 Prenájom pozemkov parc. č. 6339/4, 6339/5 k. ú. Svätý Jur - Mgr. Hirnerová -  

Číslo uznesenia 2019/1-21 
MsZ schvaľuje prenájom 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. 

6339/4 vo výmere 595 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Mesta Svätý 
Jur, č. LV 1968, a pozemku evidovaného v registri „E“ v katastri nehnuteľností Okresného úradu 

Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako pozemok parc. č. 

6339/5 vo výmere 1159 m2, druh pozemku: záhrada, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 8053, na 
rekreačný účel a to na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Nájomné stanoviť vo výške 0,166 €/m2/rok.   

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka je vlastníčka chaty stojacej na pozemku parc. č. 6339/38, 

dlhodobo sa o tieto pozemky stará a má záujem pozemky naďalej využívať za tým istým účelom.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 11 

Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 6.13 Prenájom pozemkov parc. č. 64/3,4 k. ú. Neštich - Križan  

Číslo uznesenia 2019/1-22 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku evidovaného v registri „C“ v  katastri nehnuteľností Okresného 

úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Neštich ako pozemok parc. č. 
64/4 vo výmere 127 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, 

č. LV 1, a časti pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľností Okresného úradu 

Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Neštich ako pozemok parc. č. 64/3 vo 

výmere 89 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 1, za 
účelom umiestnenia stavby a predzáhradky a to na dobu určitú 5 rokov, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa.  

Nájomné stanoviť vo výške 0,20 €/m2/rok.   
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia sú vlastníci rodinného domu stojaceho na pozemku parc. 

č. 64/4, dlhodobo sa o tieto pozemky starajú a majú záujem pozemky naďalej využívať za tým istým 

účelom. Cez pozemok parc. č. 64/3 je zabezpečený prístup k rodinnému domu.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 11 

Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   



 

 

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 6.14 Prenájom pozemkov parc. č. 7405, 7407 k. ú. Svätý Jur - BCV, s.r.o. -  

Číslo uznesenia 2019/1-23 

MsZ schvaľuje prenájom 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. 

7405 vo výmere 47663 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. 

LV 8512, a 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. 7407 vo 

výmere 48 662 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 8512,  

za účelom vykonávania poľnohospodárskej činnosti a to na dobu určitú do 31.10.2030, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.  
Nájomné stanoviť vo výške 0,00505 €/m2/rok.   

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je súčasným nájomcom uvedených pozemkov, dlhodobo sa 

o tieto pozemky stará a má záujem pozemky naďalej využívať za tým istým účelom.  

Termín platnosti uznesenia: 31.05.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 11 

   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 6.15 Odpredaj vyradeného majetku Fiat Panda a Škoda Octávia  

Číslo uznesenia 2019/1-24 

MsZ schvaľuje odpredaj majetku Mesta Svätý Jur formou obchodnej verejnej súťaže a to: 

- Úžitkový automobil Fiat Panda Van 1,2 Active  

- Osobný automobil Škoda Octavia Combi  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 11 

   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 7.1 Zmena rozpočtu mesta - kapitálové výdavky  

Číslo uznesenia 2019/1-25 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2019  v časti kapitálové výdavky a finančné operácie 

príjem:  



 

 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 11 

   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 8.1 Žiadosť o určenie názvu ulice - Prnová  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2019/1-26 

MsZ schvaľuje určenie názvu ulice v lokalite Zuby po predložení dokladov potrebných pre jej 

adresné určenie Investorom (stavebníkom) komunikácie.   
Zdôvodnenie:  

K pomenovaniu ulice musí byť priložené právoplatné užívacie povolenie, zameranie geografickej osi 

ulice v listinnej podobe a ako elektronický dokument s následný schválením VZN o určení názvu 
novovzniknutej ulice. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2022 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 8 

Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

   Proti: 

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

 Marián Grančič JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo MUDr. Štefan Horváth     

funkčná 

klasifikácia 
ekonomická 

klasifikácia 
programový 

rozpočet 
kód 

zdroja 
názov položky 

návrh 

rozpočtu v 
€ 

01.1.1 
714001 AE 

09 
3.1 46 

Nákup osobného automobilu pre 

MsÚ 
30.000 

04.5.1 
717001 AE 

07 
11.2 46 

Stavba parkoviska a odstavných 
plôch Neštich 

210.000 

05.1.0 
717001 AE  

16 
6.1 46 Zberný dvor – ďalšia etapa  29.000 

05.4.0 713004 12.1 46 Samozavlažovacie zariadenia 22.000 

 454002  46 Prevod z ostatných fondov mesta 291.000 



 

 

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 8.2 Zásady odmeňovania poslancov  

Číslo uznesenia 2019/1-27 

MsZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov mesta s účinnosťou od 

1.1.2019. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 11 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo Ing. Bohumil Pajer     

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 8.3 Prevod nehnuteľnosti p. č. 255, 254 na mesto Svätý Jur  

Číslo uznesenia 2019/1-28 

MsZ schvaľuje prevod (nadobudnutie) nehnuteľnosti evidovanej v EKN v k. ú. Svätý Jur ako parc. č.  

255 záhrady o výmere 514 m2 na LV 8046 ako vlastníctvo Slovenský pozemkový fond Bratislava do 
vlastníctva mesta Svätý Jur.   

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 8.3 Prevod nehnuteľnosti p. č. 255, 254 na mesto Svätý Jur  

Číslo uznesenia 2019/1-29 

MsZ schvaľuje prevod (nadobudnutie) nehnuteľnosti evidovanej v EKN v k. ú. Svätý Jur ako parc. č.  

254 záhrady o výmere 309 m2 na LV 8048 ako vlastníctvo Slovenská republika v správe Okresného 
úradu Bratislava do vlastníctva mesta Svätý Jur.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 



 

 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 
   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

MUDr. Štefan Horváth  ............................................................................... 

 

JUDr. Ján Gróf   ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

Ing. Šimon Gabura   ................................................................................ 
 


