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Z á p i s n i c a  č. 2 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 9.2.2021 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Nakladanie s majetkom mesta 

6. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

Gabura, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,05 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie predloženého programu rokovania:   11:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: JUDr. Ján Gróf 

Marián Grančič   11:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

Mgr. Michal Zeliska   11:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. primátor si ponechal slovo, pretože na mail prišla žiadosť od p. Zuščíkovej, ktorá sa chcela 

zúčastniť dnešného rokovania ohľadne prenájmu pozemku.  

„Dobrý deň, nakoľko som bola v kontakte s pozitívnou osobou, nemôžem sa zúčastniť 

plánovaného mestského zastupiteľstva, kde som osobne chcela objasniť situáciu ohľadom 

predajného stánku na Krajinskej ceste. Predmetný stánok som kúpila od p. Geršiča. Bola som 

ním informovaná, že kvôli pandémii a následne narodenia dieťaťa, sa dostali do finančných 

problémov, tak im vznikol aj dlh za pozemok voči mestu. 

Stánok som odkúpila a navrhla, že preberám aj tento dlh na seba (po dohode s mestom). 

Neboli zatiaľ informovaní o návrhu na odpratanie stánku. Bolo im to doručené políciou až 

2.2.2020. Ale týmto mne vznikol obrovsky problém. Zavrela som prevádzku v Bratislave, 

presťahovala som sa do Svätého Jura. Najväčšia chyba-predala som svoj pojazdný bufet, aby 

som mala na vyplatenie p. Geršiča a následne dokončenie. 

Čiže navrhujem, uzatvorme zmluvu napr. do konca roka, keďže som zaplatila aj elektrinu, 

vodu, atd. Navštívili sme právnika, ktorý nás usmernil, že mesto môže stiahnuť žalobu na p. 

Geršiča, mňa nechá teda podnikať aspoň do konca roka, kde ja budem splácať dlh aj za p. 

Geršiča. Keď sa v zákonnej lehote p. Geršič odvolá v čase pandémie sa budú pojednávania 
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predlžovať. Nakoniec nebudú mať peniaze na odpratanie (nakoľko je to nákladne a musí sa 

najprv rozobrať), odprace to mesto na svoje náklady a p. Geršič to bude splácať po 5,- € 

(nakoľko majú aj iné exekúcie). Ďalej v tomto scenári, ale už tam vstupujem ja, pretože 

stánok už je môj, pýtam sa: Dá mesto odpratať môj majetok?? Takže zase zrejme príde k 

sudu....a to počítam, že už bude rok 2023... 

Preto si myslím, že je skutočne korektne pre obe strany-uzatvorme zmluvu aspoň do konca 

roka, niekedy v novembri to prejedáme a uvidíme ako ďalej. Ja sa zaviažem, že dlh za nich 

splatím, a keď sa nedohodneme na ďalšej spolupráci, tak stánok do konca roka 2021 

odpracem na vlastne náklady. 

Taktiež sa budem snažiť vyriešiť vedľa stojaci mlieko mat. Prosím teda mesto, aby zvážilo 

môj návrh a uľahčilo mi túto veľmi ťažkú situáciu, do ktorej ma paradoxne dostali Jurania, 

ktorí chceli, aby som sa vrátila a priatelia mi hľadali nejaký vhodný priestor a našli práve 

tento nešťastný stánok. 

 

Za pochopenie ďakujem, želám všetko dobre hlavne zdravie. 

S pozdravom Zuščíková“ 

 

P. primátor doplnil, že p. Geršič mal nedoplatky za rok 2019 vo výške 160,20 €, nedoplatok 

za rok 2020 vo výške 640,80 € čo spolu činí 801,- €. V roku 2021 nie je nájomné ešte 

zaplatené, ale pohľadávka ešte nevznikla, keďže je ešte v splatnosti 640,80 € a dostal ešte 

pokutu 200,- €, ktorá vnikla na Svätojurských hodoch pred dvoma rokmi. P. Zuščíková mala 

pohľadávku voči nám 116,- €, ale ako sa stala vlastníčkou stánku, tak všetko vyplatila 

30.12.2020. Aktuálne voči nej neevidujeme pohľadávku. Stánok na Krajinskej ceste bol 

kedysi povolený p. Fialovi a následne menil vlastníkov viac krát.   

 

P. Dočolomanský sa spýtal, že v čom bude podnikať? 

 

P. primátor odpovedal, že požiadala o otvorenie prevádzky na predaj občerstvenia, ale na 

predmetný pozemok je podaná žaloba na vypratanie.  

 

P. Zeliska sa spýtal, že kedy bola podaná žaloba na vypratanie? Kedy odkúpila stánok? Bolo 

to až po podaní žaloby? 

 

P. primátor odpovedal, že v priebehu roka 2020 bola podaná žaloba, ale ona odkúpila stánok 

v čase, keď žaloba bola podaná.  

Ako vieme, na Krajinskej ceste viacero podnikateľov skúšalo predaj, ale nikto z nich nebol 

úspešný. Nikto nechce spochybňovať jej zámer, možno práve ona bude úspešná, ale roky nás 

žiaľ presvedčili, že sa nikomu nedarilo s podnikaním. 

 

P. Zeliska podotkol, že na predchádzajúcom zastupiteľstve sa riešila výstavba polyfunkčného 

objektu, nebude tam tento stánok prekážať? 

 

P. primátor odpovedal, ak bude zasahovať, tak len minimálne. Bez problémov by sa to dalo 

vyriešiť.  

 

P. Gróf navrhol 5 minútovú prestávku, s ktorou všetci poslanci súhlasili.   

  

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák: správa o kontrole plnenia uznesení MsZ bola spracovaná k dátumu 02.02.2021. Táto 

správa bola zameraná na prijaté platné uznesenia MsZ. Uznesenia, ktoré už sú splnené od 
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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 č. 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.  

 

K bodu 5. – Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 5/1 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 4713/6 a časť parc. č. 4715/2 

Hummel 

 

P. primátor uviedol, že na ostatnom rokovaní sme prijali zámer odpredaja pozemku, ktorý sa 

nachádza pri odbočke na Zuby. Jedná sa o dva pozemky, kde bolo potrebné jeden pozemok 

rozdeliť geometrickým plánom na to, aby vznikol priestor na parkovacie miesto. Geometrický 

plán je súčasťou materiálu.  

 

Príloha 5/2 Spôsob nakladania s časťami pozemkov parc. č. 434/2, 3 – Krna 

 

P. primátor uviedol, že na rokovaní zo dňa 22.9.2020 bol schválený spôsob odpredaja parcely, 

ktorý sa nachádza pri zdravotnom stredisku. Mesto malo požiadavku o vytvorenie dvoj-

metrového prechodného pásu, ktorý napája dve bránky a tvoria prístup k záhradám. 

Geometrický plán stanovil iné výmery ako boli stanovené v návrhu schvaľovania, a preto sme 

sa rozhodli pôvodné uznesenie zrušiť a schváliť opätovne návrh. Jeden pozemok bude p. Krna 

odkupovať, ktorý lemuje jeho pozemok. Druhý pozemok zostane mestu. Kúpna cena je 

stanovená na 56,14 €/m2, čo je rovnaká cena ako sme odpredávali pozemok p. Kriššákovi.  

 

Príloha 5/3 Spôsob nakladania s objektom č. 1681 – zámenná zmluva – r. Nemcových  

 

P. primátor: jedná sa o žiadosť, ktorá bola prejednávaná, zatiaľ bola dohoda, že sa vytvorí 

geometrický plán, ktorý odčlení z pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov potrebnú časť 

a zabezpečí prístup aj nákladným vozidlám do zadnej časti MŠ Pezinská. Zámenou zmluvou 

by sa mala vytvoriť zámena novovytvoreného pozemku za objekt, ktorý je vo vlastníctve 

mesta, ale zase na pozemku žiadateľa. V prípade schválenia zámeny následne budú vytvorené 

znalecké posudky, tak aj na objekt a znalecké posudky budú porovnané a rozdiel bude 

doplatený mestu.   

 

Príloha 5/4 Spôsob nakladania s časťami pozemkov parc. č. 651/1, 653/4 – predaj Mária 

Víteková, Oľga Gabrišová, Eduard Pajdlhauser, Darina Kučerková, Lucia 

Pajdlhauserová 

 

P. primátor: na mesto sa obrátili so žiadosťou majitelia objektu, ktorý je postavený na 

mestskom pozemku o jeho vysporiadanie. Schvaľujeme prvý stupeň. Zrejme si necháme ešte 

pozemok vytýčiť, pretože je v priamom dotyku s pozemkom., kde by mala vzniknúť 

komunikácia.  

 

Príloha 5/5 Zriadenie vecného bremena pre SPP – distribúcia, a.s. Bratislava – ERPU 

CKN parc. č. 4616/1 

 

P. primátor: na mesto sa obrátil zástupca investora AK Inžiniering so žiadosťou o schválenie 

vecného bremena, ktoré je priamo súvisiace s budovaním novej lokality, ktorý sa priamo 
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viaže na lokalitu Zuby z hornej strany. Navrhujeme schválenie vecného bremena za 

jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená v súlade so znaleckým posudkom.  

 

Príloha 5/6 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry ul. 

Polkoráby – ERPU AK Inžiniering, spol. s.r.o. v zastúpení vlastníkov  

 

P. primátor uviedol, že sa jedná o tú istú lokalitu ako v predchádzajúcom bode, kde by sme 

mali čoskoro podpísať dohodu, ktorá stanoví majetkovoprávne vysporiadanie. Bod prešiel 

rokovaním všetkých komisií a aj mestskej rady a v rámci ich názorov sme pristúpili 

k majetkovoprávnemu vysporiadaniu iba infraštruktúry, ktorú priamo spravuje mesto. Ani 

v prvých zmluvách neprejavíme záujem o prebratie splaškovej kanalizácie, dažďovej 

kanalizácie, rozvodov vody a preložky vodovodu.  

 

K bodu 6. – Rôzne 

 

Príloha 6/1 Mestská polícia Svätý Jur – náčelník 

 

P. primátor uviedol, že aktuálny náčelník p. Gajdúšek podal výpoveď a z tohto dôvodu 

musíme riešiť situáciu. Navrhujeme jeho dovolanie a zároveň poverujeme vedením MsP p. 

Hábera. Poďakoval p. Gajdúškovi za strávený čas, robotu, ktorú odviedol pre naše mesto. 

Zaželal mu veľa šťastia a úspechov do ďalšej práce a aj osobného života.  

 

Príloha 6/2 Hlavný kontrolór – žiadosť o súhlas k vykonávaniu inej zárobkovej činnosti  

 

P. primátor: na mesto sa obrátil novozvolený hlavný kontrolór p. Polák so žiadosťou o súhlas 

vykonávania inej zárobkovej činnosti a podnikaní nakoľko u nás je zamestnaný na polovičný 

úväzok. Navrhujeme súhlas udeliť. 

 

 

P. primátor informoval, že sme absolvovali už tri kolá celoplošného testovania a do ďalšieho 

smerujeme. Tentokrát to budeme realizovať len jeden deň a to sobotu o 8,00 hod. do 18,00 

hod. na troch odberových miestach v základnej škole (dve odberové miesta na objednávku) 

a telocvični (jedno odberové miesto bez možnosti objednania). Záujem ľudí o testovanie klesá 

a zároveň je už otvorená MOM – mobilné odberové miesto na ihrisku od pondelka do soboty 

v čase od 10,00 hod. do 18,00 hod. Občania majú možnosť sa pretestovať priebežne, pretože 

mesto už ďalší víkend nebude pripravovať testovanie. Kolegovia sú už mierne unavení až 

nervózni, a preto dúfame, že čoskoro táto situácia skončí.  

Podarilo sa nám obhájiť titul najlepšie hospodáriaceho mesta za rok 2019. Predpokladáme, že 

aj za rok 2020 budeme atakovať vyššie priečky, pretože v ťažkom korona roku sme dovŕšili 

prebytok bežného rozpočtu 869 000,- € a preinvestovali sme 1 600 000,- €. Ukazovatele, 

ktoré sa hodnotia v hospodárení, sme mali na veľmi dobrej úrovni. Preinvestovanie sa 

hodnotí, preto lebo je to ako by schopnosť mesta vracať peniaze občanom.  

V tomto roku očakávame finančné prostriedky od Národnej diaľničnej spoločnosti za 

pozemky, ktoré majú v nájme.  

Výsledok súťaže na Pezinskú ulicu budeme vedieť až zajtra, pretože prichádzalo mnoho 

doplňujúcich otázok.  

Ulice Mierová a Dukelská plánujeme začať opravovať po 15. marci, pretože v tomto období 

končí rozkopávková uzávera.  

Na Požiarnej zbrojnici finišujeme a tesne pred odovzdaním ešte zvoláme mestskú radu lebo 

aktuálne sme nesúhlasili s navrhovaným predĺžením dokončenia termínu stavby do 

28.02.2021, keďže aktuálny termín odovzdania mal byť 31.01.2021. Na stavbe vznikli určité 
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objektívne okolnosti na základe ktorých by sme mali predĺžiť lehotu, ale vyhodnotili sme, že 

nebudeme akceptovať predĺženie lehoty ak sa nič výnimočné neprihodí.  

 

P. Pajer sa informoval, že na cyklotrase vznikla drevená lávka, ktorá premosťuje potok. 

Robilo toto mesto alebo diaľničná?  

 

P. primátor odpovedal, že tam pôjdeme pozrieť, že v ktorej je to časti.  

 

P. Fraňo doplnil, že lávka sa nachádza v hornej časti a umiestnil si to obyvateľ z Vajnor a má 

lávku umiestnenú len dočasne, kým sa neotvorí prístup.  

 

P. primátor doplnil, že v podmienke má Diaľničná spoločnosť povinnosť otvorenie, 

sprístupnenie prechodu.  

 

Ukončenie rokovania: 18,10 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Khardani  
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Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 9.2.2021 

 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2021/2-1 

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 2021/2-2 

MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice – JUDr. Ján Gróf, Marián Grančič. 

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 2021/2-3 

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   
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Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení 

Číslo uznesenia 2021/2-4 

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 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 4713/6 a časť parc. č. 4715/2 Hummel 

Číslo uznesenia 2021/2-5 

MsZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. 4713/6 o výmere 67 m2, druh pozemku vinice (LV 1968) k. 

ú. Svätý Jur podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pre kupujúceho vlastníka 

nehnuteľností evidovaných na LV 3542 pozemku parc. č. 4713/25, 4714/3, 4714/1 a stavieb na týchto 

pozemkoch, ktorým je Štefan Hummel bytom Dukelská 6 Svätý Jur, za kúpnu cenu 50,00 Eur/m2, plus 

náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.   

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť 

z dôvodu, že ide o žiadateľa, vlastníka susedných nehnuteľností evidovaných na LV 3542 pozemku 

parc. č. 4713/25, 4714/3, 4714/1 a stavieb na týchto pozemkoch a za účelom zabezpečenia vstupu do 

prevádzky a parkovania pre návštevníkov prevádzky.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021. 

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: 5.1 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 4713/6 a časť parc. č. 4715/2 Hummel   

Číslo uznesenia 2021/2-6 

MsZ schvaľuje predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 4715/46 o výmere 96 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie oddelený geometrickým plánom č. 2/2021 overeným 14.01.2021 (G1-

9/2021) z pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. 4715/2 zastavaná 

plocha a nádvorie, (LV 1968) k. ú. Svätý Jur podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pre 

kupujúceho vlastníka nehnuteľností evidovaných na LV 3542 pozemku parc. č. 4713/25, 4714/3, 

4714/1 a stavieb na týchto pozemkoch, ktorým je Štefan Hummel bytom Dukelská 6 Svätý Jur, za 

kúpnu cenu 50,00 Eur/m2, plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.   
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Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť 

z dôvodu, že ide o žiadateľa, vlastníka susedných nehnuteľností evidovaných na LV 3542 pozemku 

parc. č. 4713/25, 4714/3, 4714/1 a stavieb na týchto pozemkoch a za účelom zabezpečenia vstupu do 

prevádzky a parkovania pre návštevníkov prevádzky.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021. 

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: 7 

Číslo bodu: 5.2 Spôsob nakladania s časťami pozemkov parc. č. 434/2,3 - Krna  

Číslo uznesenia 2021/2-7 

MsZ ruší schválené uznesenie č. 2020/4-15 z 22.9. 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: 8 

Číslo bodu: 5.2 Spôsob nakladania s časťami pozemkov parc. č. 434/2,3 - Krna  

Číslo uznesenia 2021/2-8 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj novovytvoreného 

pozemku parc. č. 434/2 o výmere 301 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie oddelený 

geometrickým plánom č. 17/2020 overeným 16.12.2020 (G1-1007/20201) z pozemkov parcele 

registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. 434/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

264 m2 a parc. č. 434/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2 (LV 1968) k. ú. Svätý Jur podľa 

§ 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre kupujúceho vlastníka nehnuteľností evidovaných na LV 

431 pozemku parc. č. 434/4, a stavby RD súp. č. 274 na tomto pozemku, ktorým sú Mgr. Jozef Krna 

a manželka Mgr. Kornélia Krnová bytom Nová Pezinská 22 Svätý Jur, za kúpnu cenu 56,14  Eur/m2, 

plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť 

z dôvodu, že ide o žiadateľa, vlastníka susedných nehnuteľností evidovaných na LV 431 pozemku 

parc. č. 434/4, a stavby RD súp. č. 274 na tomto pozemku. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 
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Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska    

   Proti: 

 Marián Fraňo       

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 5.3 Spôsob nakladania s objektom č. 1681 - zámenná zmluva - r. Nemcových   

Číslo uznesenia 2021/2-9 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to zámenu objektu hospodárskej 

budovy súp. č. 1681 na pozemku parc. č. 376/4 (LV 1968) za časť pozemku parc. č. 376/7 o výmere 

27 m2 zastavané plochy a nádvoria podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí. 

Podmienka: V prípade preukázania, že všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku o výmere 27 m2 

je nižšia ako všeobecná hodnota hospodárskej budovy, rozdiel v cene bude Mestu Svätý Jur doplatený. 

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur zámenou majetkovoprávne vysporiada prejazd nákladným autom do 

záhrady materskej školy parc. č. 376/1. 

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: 5.4 Spôsob nakladania s časťami pozemkov parc. č. 651/1, 653/4 - predaj Mária 

Víteková, Oľga Gabrišová, Eduard Pajdlhauser, Darina Kučerková, Lucia Pajdlhauserová   

Číslo uznesenia 2021/2-10 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj časti pozemkov v k. ú. 

Svätý Jur evidované v KN-E ako parc. č. 651/1 a parc. č. 653/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

do 38 m2 podľa § 9a odst. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre kupujúcich vlastníkov hospodárskej stavby 

nachádzajúcej sa na predmetných pozemkoch na ul. Pezinská a vo vlastníctve žiadateľov (LV 7396) za 

kúpnu cenu 50 Eur/m2.  

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľov vlastníkov stavby na časti pozemkov parc. č. 651/1 a parc. č. 653/4.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 



11 

 

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: 11 

Číslo bodu: 5.5 Zriadenie vecného bremena pre SPP- distribúcia, a.s. Bratislava - ERPU CKN 

parc. č. 4616/1   

Číslo uznesenia 2021/2-11 

MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena k časti nehnuteľností pozemkom evidovaným v KN-C 

ako parc. č. 4715/2, 4719, zodpovedajúce právu strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu, 

ktorý bude vyznačený pred kolaudáciou stavby v geometrickom pláne ako koridor vecného bremena. 

Zriadením vecného bremena – povinný Mesto Svätý Jur musí strpieť v rozsahu vyznačenom 

v geometrickom pláne:  

a) Zriadenie a uloženie inžinierskych sietí – plynárenských zariadení distribučnej siete, vrátane 

rozvodov plynových vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich 

prevádzku, 

b) Vykonávanie vlastníckych práv spojených s plynárenským zariadením, t. j. užívanie,     

prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy predmetne stavby a jej odstránenie, 

c) Prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami budúcim oprávneným v rozsahu uloženia plynárenského zariadenia za 

účelom výkonu povolenej činnosti a činnosti uvedenými v písm. a) a b), 

d) Nútené obmedzenie užívania zaťaženej nehnuteľnosti v ochrannom a bezpečnostnom pásme 

plynárenských zriadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade s STN. 

 

Podmienka: Zriadenie vecného bremena bude za jednorazovú odplatu v súlade so znaleckým 

posudkom.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2023. 

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: 12 

Číslo bodu: 5.6 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry ul. 

Polkoráby - ERPÚ AK Inžiniering, spol. s. r. o. v zastúpení vlastníkov  

Číslo uznesenia 2021/2-12 

MsZ schvaľuje zámer majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod komunikáciou Polkoráby za 

celkovú kúpnu cenu 1,- €. Presná výmera predmetu prevodu bude stanovená geometrickým plánom po 

ukončení stavby.  

Termín platnosti uznesenia: do šiestich mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia 

o užívaní stavby komunikácie vetvy „A“, Obytná zóna ERPÚ-Svätý Jur. 
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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: 13 

Číslo bodu: 5.6 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry ul. 

Polkoráby - ERPÚ AK Inžiniering, spol. s. r. o. v zastúpení vlastníkov  

Číslo uznesenia 2021/2-13 

MsZ schvaľuje zámer majetkovoprávneho vysporiadania technické, infraštruktúry na ul. Polkoráby a 

to verejné osvetlenie, komunikácia a spevnené plochy vrátane oporných múrov Vetva „A“, sadové 

úpravy pri vetve „A“, Dopravné napojenie obytnej zóny na ulici Polkoráby za kúpnu cenu 1,- Euro za 

celý predmet prevodu. 

Termín platnosti uznesenia: do šiestich mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia 

o užívaní stavby komunikácie vetvy „A“, Obytná zóna ERPÚ-Svätý Jur.  

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: 14 

Číslo bodu: 5.6 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry ul. 

Polkoráby - ERPÚ AK Inžiniering, spol. s. r. o. v zastúpení vlastníkov  

Číslo uznesenia 2021/2-14 

MsZ poveruje primátora mesta podpísať Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve - predaj a kúpa 

nehnuteľností pozemkov vrátane infraštruktúry ul. Polkoráby (vetva „A“) pri zachovaní kúpnej ceny 

v súlade s textom uznesení č.1. č. 2. 

Termín platnosti uznesenia do: do vydania právoplatného rozhodnutia - Stavebného povolenia, 

v rozsahu komunikácie vetvy „A“, Obytná zóna ERPÚ-Svätý Jur. 

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur po vydaní právoplatného užívania stavby (vetva „A“) a infraštruktúry 

prislúchajúcej ku komunikácii vetva „A“ Ulica Polkoráby a preukázaní splnenia normových 

odporúčaní a predpisov pre správu komunikácii a ostatnej infraštruktúry a v prípade, že stavba bude 

bez vád a nedorobkov preberie stavbu do svojho vlastníctva a s prevodom do vlastníctva Mesta aj do 

správy.  

Uvedená správa infraštruktúry je podmienené aj prevodom pozemkov pod infraštruktúrou do majetku 

Mesta.   

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 
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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: 15 

Číslo bodu: 6.1 Mestská polícia Svätý Jur - náčelník  

Číslo uznesenia 2021/2-15 

MsZ vo Svätom Jure na návrh primátora mesta Ing. Šimona Gaburu odvoláva Ing. Bc. Vlastimila 

Gajdúšeka z funkcie náčelníka Mestskej polície Mesta Svätý s účinnosťou k 10.2.2021 v súlade s § 2 

ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií. 

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: 6.1 Mestská polícia Svätý Jur - náčelník  

Číslo uznesenia 2021/2-16 

MsZ vo Svätom Jure na návrh primátora mesta Ing. Šimona Gaburu dočasne poveruje Mgr. Františka 

Hábera vedením Mestskej polície Mesta Svätý s účinnosťou od 10.2.2021.  

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: 6.2 Hlavný kontrolór - žiadosť o súhlas k vykonávaniu inej zárobkovej činnosti   

Číslo uznesenia 2021/2-17 

MsZ súhlasí s vykonávaním inej zárobkovej činnosti a podnikaním hlavného kontrolóra mesta Svätý 

Jur: Jána Poláka. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 
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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:  

 

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

 

Marián Grančič    ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

Ing. Mariana Dvorščíková  ............................................................................... 

 

Primátor mesta:  

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


