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Z á p i s n i c a  č. 3 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 14.5.2019 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Záverečný účet mesta 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta  

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 17,06 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. primátor doplnil do rokovania bod 8.5 Kompostery a v bode 7.3 nastane zmena. 

Schválenie predloženého programu rokovania s doplneným bodom: 10:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: JUDr. Ján Gróf  

Marián Fraňo     10:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

    Mgr. Michal Zeliska     10:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. Gavorníková prišla požiadať o vybudovanie výbehu pre psov, pretože v meste nie je možný 

voľný pohyb psov. Viacero psičkárov by výbeh pre psov uvítalo. Ako vieme v meste nie je 

dovolený voľný pohyb psov. Navrhujeme plochu Pri štadióne pod účkom, ktorá je dostatočne 

veľká.  

 

P. primátor reagoval, že v minulosti sa uvažovalo na tomto mieste s vybudovaním výbehu pre 

psov. Tento pozemok je významne zaťažený, pretože ním prechádza stredo-tlak, vysoko-tlak 

plynu a vysoké el. napätie. Pre tieto dôvody sa na pozemku nemôže stavať. Môžeme 

prehodnotiť opäť návrh a predložiť ho do komisií a potom následne predložiť do mestského 

zastupiteľstva.  

 

P. Pavelek vystúpil v mene obyvateľov Nešticha. Prišiel požiadať o možnosť zriadenie obytnej 

zóny. Z dôvodu, že rýchlosť motorkárov, cyklistov a tiež šoférov motorových vozidiel sa 



 

 

neznižuje a to na uliciach parkuje omnoho viac áut. Momentálne na Neštichu stúpol počet 

detí. Nebezpečné je sa pohybovať po ceste dospelým a nie to ešte deťom. Nedali by sa aspoň 

zriadiť spomaľovače, osadiť tabule s maximálnou rýchlosťou 20 - 30 km/h? obyvatelia sa 

nemajú možnosť vyhnúť autám, cyklistom alebo motorkárom na chodník, pretože tam nie je.   

 

P. primátor odpovedal, že nie je problém vypracovať projekt na dopravné značenie, ale 

nemyslí si, že značka spôsobí okamžité spomalenie. Veľkým problémom sú cyklisti, ale tých 

nezastavia šroubovacie spomaľovače, pretože oni ich skáču. Ak by sme pristúpili 

k vybudovaniu stavaných spomaľovačov, tak by ich mohli spomaliť. Cena jedného by bola 

cca 5 000,-€ a dal by sa umiestniť pod rozdvojkou.  

 

P. Pavelek doplnil, že niekedy boli šroubovacie spomaľovače ale vydržali týždeň.  

 

P. primátor doplnil, že budeme prekladať koryto potoka a pri tejto príležitosti by sa mohol 

vybudovať stavaný spomaľovač. Vybudovanie spomaľovačov dáme prerokovať do stavebnej 

komisie.  

 

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 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. – Záverečný účet mesta  

 

Príloha 5/1 Záverečný účet Mesta Svätý Jur za rok 2018 

 

P. primátor uviedol, že mesto prekladá záverečný účet mesta za rok 2018, kde sme prvýkrát 

hospodárili s rekordne vysokými bežnými príjmami, ktoré boli takmer na úrovni 4,8 mil. €. 

Tento rok sme hospodárili s prebytkom 1,163 mil. €, čo je vysoké číslo, ktoré bolo spôsobené 

vyplatením peňazí za nájom pozemkov Diaľničnej spoločnosti 470 000,- €, ktoré nasledujúci 

rok nebudú k dispozícii. Po odpočítaní týchto peňazí by sme mali na budúci rok hospodáriť na 

úrovni 600 000,- €, ak by sa nič nepredvídané nestalo.  

Kapitálové výdavky mesta boli na úrovni 1,5 mil. €, ktoré boli preinvestované. Pre mesto nie 

je najľahšie míňať peniaze, pretože musíme postupovať podľa zákonov, podliehame prísnej 

kontrole. Peniaze, ktoré vytvoríme v príjmovom rozpočte následne využijeme v kapitálovom 

rozpočte, čím ich vraciame do mesta.  

V rámci rozpočtu v príjmovej časti tvoria značnú časť podielové dane, ktoré boli na úrovni 

cca 2,3 mil. €, čo je približne polovica bežných príjmov. Eventuálne zníženie podielových 

daní v príjmovej časti, už tak významne nezakýva naším rozpočtom, pretože tvorí takmer 

polovicu našich príjmov. Mesto je dlhodobo rozpočtovo veľmi dobre nadstavené.  

Na kapitálové výdavky máme cca 7 mil. €, takže vieme zrealizovať pripravené projekty. 

Samozrejme žiadame o rôzne granty, dotácie ale na druhej strane ak by nám nebolo 

vyhovené, tak vieme realizovať projekty aj bez pomoci.  



 

 

Dokumenty k záverečnému účtu boli riadne zverejnené a jeho súčasťou sú: hodnotiaca spáva 

programového rozpočtu a rozbor hospodárenia za rok 2018, správa nezávislého audítora, 

stanovisko hlavného kontrolóra.  

 

K bodu 6. – Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

 

Príloha 6/1 VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrade za 

sociálne služby poskytované mestom  

 

P. primátor uviedol, že mesto pristúpilo k úprave všeobecne záväzného nariadenia z dôvodu 

zmeny platnej legislatívy, zakomponovanie praxe, zvýšenie nákladov na poskytovanie služieb 

na obyvateľa. Vo verejnej súťaži sme vysúťažili Charitu Modra za sumárnu cenu 6,-€/hodina. 

Mesto navrhuje schváliť, že prijímateľ bude uhrádza 2,80 € a mesto bude uhrádzať 3,20 €. 

 

P. Filo odporúča schválenie dokumentu. 

 

P. primátor doplnil, že Charita Modra sa uchádza pravidelne o pridelenie grantu. Boli úspešný 

a v praxi to znamená, že dva roky za poskytovanú opatrovateľskú službu nebudú platiť 

aktuálny poberatelia to budú mať zadarmo.  

  

Príloha 6/2 VZN o určení názvu novovzniknutej ulice – lokalita Sauberg 

 

P. primátor uviedol, že lokalita Sauberg sa nachádza nad ulicou Pri peci. Kolaudujú sa 

rodinné domy v tejto lokalite a na to, aby sme im mohli prideliť súpisné a orientačné číslo, tak 

potrebujeme schváliť názov ulice. Mesto bude určovať len jeden názov ulice a kolmé ulice sa 

budú volať rovnako. Majitelia terajších domov si priali mať názov ulice Na vŕšku alebo 

Javorová. Všetky komisie odporúčajú názov Sauberg.  

 

P. Horváth sa spýtal, či musí byť v názve slovo ulica? 

 

P. Fiamová odpovedala, že v zákone je stanovené, že musí byť názov musí obsahovať slovo 

ulica, námestie atď. Konkrétne názov tejto bude „Ulica Sauberg“.  

 

K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 7/1 Spôsob prenájmu pozemkov – p. Kubíček 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o prenájom pozemku, ktorý sa nachádza oproti 

pumpe Shell. Kedysi na pozemku bola zberňa druhotných surovín. Momentálne je pozemok 

vyčistený, mesto nemá žiaden plán využívania. P. Kubíček podal žiadosť o prenájom. 

Navrhujeme prenajať pozemok verejnou obchodnou súťažou, aby aj iní mohli požiadať 

o možný prenájom pozemku. Tento spôsob je transparentnejší. Podmienky v súťaži sa 

stanovujú v uznesení.  

 

Príloha 7/2 Spôsob prenájmu pozemkov – p. Korčeková 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o prenájom pozemkov záhradkárskej lokalite 

pod „účkom“, kde pozemok mali prenajatý manželia Kročkoví. V prípade, že nájomca je 

dôchodca, je možnému poskytnúť na základe schváleného uznesenia 50% zľavu. P. Kročková 

sa rozhodla požiadať o nájom sama, aby mohla využiť túto možnosť. Mesto a aj komisie 

odporúčajú schválenie uznesenia.  



 

 

 

Príloha 7/3 Spôsob prenájmu pozemku – VANTAGE RENT CAR s.r.o. 

 

P. primátor pripomenul, že na začiatku rokovania spomenul, že v tomto bode navrhneme 

zmenu, pretože dnes bola doručená žiadosť o zrušenie prenájmu a zároveň bolo požiadané 

o odkúpenie pozemku. Majiteľ budovy navrhuje odkúpenie pozemku za 44,- €/m2. Je možné 

schváliť spôsob predaja, čo ešte nie je samotný predaj.  

 

P. Grančič navrhuje schváliť spôsob predaja pozemku.  

 

P. Gahér tiež navrhuje schváliť spôsob predaja. 

 

Príloha 7/4 Spôsob prenájmu časti pozemku - VÚVH 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o prenájom pozemku, kde je záujem 

o vytvorenie hydrogeologický vrt. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia. Mestská 

rada odporúča uviesť do zmluvy, že po ukončení vrtu previesť pozemok mestu za symbolickú 

cenu. 

 

P. Zeliska sa spýtal, že kde má byť presne umiestnení vrt? Vinohradnícka komisia navrhuje, 

aby bol monitorovací objekt (vrt) bližšie k obývanej časti Svätého Jura, a aby údaje 

a výstupné informácie o všetkých už jestvujúcich vrtoch boli sprístupnené mestu Svätý Jur je 

to možné?  

 

P. primátor odpovedal, že údaje môžeme požadovať. Vrt by mal byť umiestnený od Šúru 

smerom na Pezinok.  

 

P. Achberger ako predseda komisie doplnil, že vrt chceme bližšie k mestu, aby sme v prípade 

potreby mohli informácie využiť. 

 

P. Dočolomanský súhlasí s p. Achbergerom. Je potrebné preveriť prenajímanú plochu, pretože 

požadujú 0,5 m2.  

 

P. primátor doplnil, že vrt nie je široký a nebude potrebné prenajímať väčší pozemok, ale nie 

je problém preveriť potrebnú výmeru. 

 

Príloha 7/5 Prenájom pozemkov parc. č. 4530/76, 77 – Land agency s.r.o. 

 

P. primátor informoval, že na mesto prišla žiadosť pôvodne o odpredaj, ale mestské 

zastupiteľstvo súhlasilo s nájom pozemku meriolizačného kanála. Záujemcovi bola ponúknutá 

suma za prenájom 0,50 €/m2/rok na dobu určitú 12 rokov. Záujemca písomne potvrdil, že má 

záujem o prenájom.   

 

Príloha 7/6 Spôsob nakladania s časťou pozemku p. č. 4716/7 – zámena – Ing. Láska 

 

P. primátor uviedol, že na Mesto Svätý Jur prišla opätovne ponuka od p. Lásku, je majiteľom 

pozemku nachádzajúceho sa na Bernolákovej ulice. Pozemok je zaťažený múrom 

a bezbariérovým prístupom medzi Bernolákovou ulicou a Krajinskou cestou. P. Láska zistil, 

že pred jeho domom v rovnakej línii vlastní pozemok mesto, preto požiadal o zámenu 

pozemkov v rovnakej výmere 45 m2. Stavebná, finančná komisia a aj mestská rada sa zhodujú 



 

 

a odporúčajú zámenou pozemkov 1:1. Mestská rada tiež odporúča, aby náklady spojené so 

zámenou znášal žiadateľ. 

 

Príloha 7/7 Prehodnotenie kúpnej ceny časť pozemku p. č. 4753/11 – Polakovičová 

 

P. primátor uviedol, že na mesto bola doručená žiadosť ohľadne prehodnotenia kúpnej ceny 

pozemku nachládajúceho sa na Žabkách. V tejto lokalite už prišlo k predaju pozemku jej 

susedovi za 50,- €/m2. Odpredaj pre p. Polakovičovú bol schválený, avšak požiadala o jeho 

prehodnotenie. Momentálne je nájomcom pozemku. 

 

Príloha 7/8 Predaj pozemku parc. č. 5084/20 Kačačnice – zmena uznesenia 

 

P. primátor pripomenul, že pre tento pozemok bol schválený odpredaj, žiaľ počas realizácie 

prišlo k zmene jedného vlastníka v bytovom dome, kde odpredávame tento pozemok, preto je 

nutné zrušiť pôvodné uznesenie a prijať nové uznesenie. Ostatné podmienky zostávajú 

nezmenené.   

 

K bodu 8. – Rôzne 

 

Príloha 8/1 Žiadosť o navýšenie dotácie Športový klub Svätý Jur 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o navýšenie dotácie pre športový klub. 

Dôvodom navýšenia je zvýšenie odmien pre rozhodcov v jarnej časti sezóny 2018/2019, ktorý 

odsúhlasil zrejme Futbalový zväz. Momentálne schválená dotácie pre športový klub je vo 

výške 22 000,- €, ktorá bola navyšovaná cca pred dvoma rokmi o 400,- €. Dovtedy športový 

klub dostával 21 600,- €. Športovému klubu bola mimoriadne pridelená dotácia v sume 150,- 

€, ktorá bola použitá pre detské družstvo ako štartovné. V januári po mestskom zastupiteľstve 

sme sa dohodli so zástupcami športového klubu, že mesto investuje do areálu športového 

klubu významnejšie prostriedky na rekonštrukciu interiéru tribúny. Tiež by sme chceli 

v rámci rekonštrukcie zrekonštruovať vstupné nádvorie a ak bude potrebné zrekonštruovať 

kanalizáciu. V najbližších dňoch uvidíme videá skutkového stavu danej kanalizácie. Mesto 

tribúnu už zameralo je pripravený návrh a čakáme na profesistov. Na júnovom zasadnutí by 

sme mali mať predložený kapitálový výdavok na rekonštrukciu interiéru tribúny a samotnej 

tribúny. Chceme zrekonštruovať čo najviac vecí. Ak by sa schválilo navýšenie dotácie, tak 

finančné prostriedky by nemohli byť použité na odmeny rozhodcom, pretože podľa platného 

VZN č. 3/2018 o poskytovaní dotácií nie je možné použiť peniaze na mzdy a odmeny. 

Bratislavský samosprávny kraj má tiež všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách 

formulované ako naše mesto a nie sú jediný.  

 

P. Gróf pripomenul, že okrem rekonštrukcií šatní, tribúny sa im aj sľúbilo navýšenie, ale žiaľ 

nepamätá si v akej výške.  

 

P. primátor doplnil, že si nie je istý, či a koľko sa im schválilo v rámci debaty po rokovaní 

mestského zastupiteľstva. Rekonštrukcia športového areálu zaťaží rozpočet mesta, ale sľúbili 

sme, že ju urobíme.  

 

P. Horváth pripomenul, že sme nesľúbili žiadne finančné navýšenie, ale chceli by sme 

podporiť mládežnícke družstvá. Ak by sme chceli schváliť predložený návrh uznesenia, tak 

by sme museli zmeniť všeobecne záväzné nariadenie? 

 

P. Fiamová odpovedala, že áno museli by sme ho zmeniť. 



 

 

 

P. primátor doplnil, že zo športovým klubom fungujeme na báze preplácania faktúr. Pokiaľ sú 

na faktúrach uvedené odmeny pre rozhodcov alebo odmeny na mzdy, tak ich nemôžeme 

preplatiť. Ak by sme im dotáciu zvýšili o požadovanú sumu, tak by ich nemohli využiť na 

preplatenie rozhodcov, kým by sme nezmenili všeobecne záväzné nariadenie. Ak by sme 

zmenili VZN, tak by to malo dopad na všetky občianske združenia.   

 

P. Gróf: súhlasí s pomocou pre športový klub, ale 6 000,- € sa mu zdá veľa. Navrhuje zvolať 

stretnutie, pretože v športovom klube sa nachádza veľa ľudí, ktorí zadarmo robia veľa roboty, 

aby sa mohli vyjadriť a dohodnúť na konkrétnejších krokoch.  

 

P. Zeliska doplnil vyjadrenia poslancov, že na stretnutí so športovým klubom sa nesľúbili 

žiadne peniaze, ale sľúbila sa pomoc mládežníckym družstvám. Súhlasí s ďalším stretnutím 

a vyhotovením zápisnice, aby sa nezopakovala situácia na čom sa dohodlo a na čom nie.  

 

P. primátor sa spýtal, že či bude zvolávať stretnutie kultúrna komisia alebo bude stretnutie so 

všetkými poslancami? 

 

P. Gróf odpovedal, že najlepšie by to bolo s poslancami.  

 

Príloha 8/2 Memorandum SVP 

 

P. primátor informoval, že druhý rok aktívne spolupracujeme so Slovenským 

vodohospodárskym podnikom (SVP) s cieľom vyriešenie protipovodňových opatrení mesta. 

Aktuálne sú poldre na posudzovaní na životnom prostredí, čakáme len či bude postačujúce 

jednoduché posudzovanie alebo budeme musieť ísť na EIA posudzovanie. Projektová 

dokumentácia úseku rekonštrukcie celého potoka od Jozefkovho údolia až po knižnicu je 

pripravená na územné rozhodnutie. Mesto sa zatiaľ zúčastňuje stretnutí, predkladá žiadosti 

a pripomienky. Časom budeme musieť pristúpiť k majetkovoprávnemu vysporiadaniu 

pozemkov, na ktoré sa pripravujeme. Ak by sa projekt riešil cez štrukturálne fondy, tak 

majetkovoprávne vysporiadanie je oprávnený výdavok, čo znamená, že by nemuselo mať 

záťaž pre náš rozpočet. SVP potrebuje mať s mestom uzavretý dokument, aby bolo zrejmé, že 

máme záujem o vyriešenie protipovodňových opatrení. Odhadovaná výška projektu bola 

stanovená na 4 milióny €, potom sa zvýšila na 4,5 milióna € a teraz je na hranici 5 miliónov €, 

ktoré by malo SVP preinvestovať. Mesto chce hlavne vyriešiť komunikáciu popri Šúrkom 

potoku. Disponujeme jednou cenovou ponukou na projektovú dokumentáciu vrátane 

profesistov, ktorá by bola aj z realizačným projektom. Realizačný projekt je veľmi podrobný 

a veľmi drahý.  

Predložené memorandum nás k ničomu nezaväzuje, ale je to prvý krok k realizácii.  

 

P. Gahér si myslí, že memorandum by sa malo schváliť, pretože môže pomôcť vyriešiť 

kľúčový problém s cestou na Neštich a nebude nás to veľa stáť.  

 

P. Filo sa spýtal, že ako sa bude upravovať koryto potoka? 

 

P. primátor odpovedal, že koeficient 100-ročnej vody Q100 je na úrovni 10,3 m3/sekunda, čo 

by v realite vyzeralo po prechode takého to množstva vody zničenie koryta. Niečo veľmi 

podobné ako sa stalo v obci Píla. Koeficient sme znížili navrhnutím troch poldrov, ktoré budú 

umiestnené: Jozefkové údolie, dva nad Hradištnou ulicou s objemom 6 m3. Potok bude plne 

betónový obložený kameňom, aby vyzeral ako pôvodný. Gabióny sme odmietli tak isto ich 

odmieta SVP, pretože nemajú dlhú životnosť. Pôvodný harmonogram prác sa odhaduje na 



 

 

január 2021 – december 2022. Je mnoho faktorov, ktoré by mohli oddialiť začatie prác, ale 

zatiaľ plán pokračuje veľmi dobre. Vo viacerých častiach bude potok prekrytý, aby mohla 

vzniknúť cesta. Na Mikovíniho ulici by mala vzniknúť kľudnejšia zóna.  

 

Príloha 8/3 Memorandum ASSECO 

 

P. primátor informoval, že mesto bolo v rámci Smart city oslovené spoločnosťou Asseco, 

ktorá sa uchádza o nenávratný finančný príspevok na podporu centier excelentnosti 

nadnárodného významu – II. Etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01. Výskum sa bude 

zaoberať schopnosťou maximálneho možného vyťažovania získavaných dát ako aj zaistenia 

ochrany súkromia a bezpečnosti zariadení, prenosu ako aj procesu spracovania získavaných 

údajov. Memorandum nás k ničomu nezaväzuje.  

 

Príloha 8/4 Žiadosť o zmenu riešenia verejného vodovodu v UŠ – Pezinské záhumenice 

Petrakovič 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o zmenu riešenia schválenej urbanistickej 

štúdii verejného vodovodu pre budúce objekty na Pezinských záhumeniciach v jej hornej 

časti. V pôvodnej urbanistickej štúdii bolo navrhované zokruhovanie pitnej vody, čo je 

logické v tejto lokalite. Najmä v letných mesiacoch je problém v tejto lokalite s tlakom vody. 

BVS žiadala v urbanistickej štúdii zokruhovať verejný vodovod zrejme s výsledkom zvýšiť, 

stabilizovať tlak verejného vodovodu. P. Petrakovič ako jeden zo žiadateľov prišiel na to, že 

v úzkej ryhe, kde ústi ulica Pezinské záhumenice je len priestor 1,2 až 1,5 m, kde je zakopané 

vysoké napätie a plyn. Realizácia pôvodnej schválenej urbanistickej štúdie BVS, by bola 

reálna ale nákladná. P. Petrakovič sa obrátil na mesto s možnosťou, aby verejný vodovod 

končil pri p. Macháčkovi  a odtiaľ sa naťahovali prípojky. S touto verziou primátor nesúhlasí, 

pretože takéto množstvo sietí vložiť do zeme nie je veľmi reálne. Je lepšie hľadať inú 

alternatívu napríklad ako navrhla stavebná komisia zokruhovať vodovod v rámci ulice.   

 

P. Petrakovič BVS súhlasí s prepojením, čo je finančne drahé. Ak odsúhlasia BVS urobí 

šachtu, ale stavebný úrad nevydá stavebné povolenie bez prívodu pitnej vody ku stavbe. Pitnú 

vodu má na svojom pozemku formou studne. Plyn si dotiahne sám za cca 10 000,- €. 

Elektrikári urobia prípojku na vlastné náklady. Voda by mala stáť cca 15 000,- €, čo je 

nereálne zaplatiť.  

 

P. primátor reagoval, že p. Petrakovič je v nešťastnej situácii, pretože vlastníci v jednej 

lokalite rozdelia náklady na siete, no žiaľ u Vás nikto ďalší nechce. Stavebný úrad potrebuje 

mať schválené siete na vydanie stavebného povolenia, pretože to požaduje zákon.  

 

Bod stiahnutý z rokovania. 

 

Príloha 8/5 Kompostery 

 

P. primátor informoval, že kompostery sú zložené v I. Svätojurskej a. s., aktuálne čakáme na 

kontrolu, ktorá prebehne do mesiaca. Kontrola musí spočítať predmetné kompostery, ktoré 

my už máme spočítané. Následne po kontrole pristúpime k rozdeľovaniu do domácnosti. 

K dispozícii sú 900 l a 665 l kompostery, ktoré budú prideľované podľa rozlohy záhrad. 

V rámci dodávania komposterov bude mesto organizovať školenia cca 3 školenia jedno pre 

dôchodcov a zvyšok pre verejnosť. Zmena rozpočtu je predložená z dôvodu, aby sme 

nemuseli kompostery evidovať v majetku mesta, poisťovať, tak ich budeme účtovať ako 

zásoby a v tom prípade ich nemusíme ani poisťovať. Navrhujeme zníženie kapitálového 



 

 

rozpočtu podľa schválených položiek a potom zvýšenie bežného rozpočtu podľa skutočnosti. 

Tým, že nám dodávateľská spoločnosť dodala kompostery s omeškaním zo zmluvnej pokuty 

im vyplynulo zaplatenie 4 500,-€, čo je aj výška našej spoluúčasti. Celková suma dotácie bola  

92 880,- €. 

 

 

P. primátor informoval všetkých, že prebehla údržba zdravotného strediska, zrekonštruovali 

sa toalety a čakáreň, všetky popukané steny sa nanovo vystierkovali, odstránili sa kachličky 

z čakárne. Zakúpime nové lavice a stoly do čakárne.  

Prestupný dopravný terminál je pripravený na odovzdanie, prešli sme si veľkým množstvom 

problémov, kde riešime posledný problém s klimatizačnými jednotkami po jeho vyriešení by 

sme mali pristúpiť ku kolaudácii. Faktúry sa platia priebežne, ktoré sa prechádzajú mnohými 

kontrolami pri dvoch sme ich nestihli uhradiť v čas kvôli procesom. Prebieha riešenie 

zapojenia kamerového systému už do jestvujúceho.  

Na meste sa uskutočnil detský parlament, kde deti mali požiadavku na skákacie trampolíny, 

ktoré sme im sľúbili. Cenová ponuka na 2 trampolíny je 17 000,- €, takže budeme to musieť 

prehodnotiť a niečo vymyslieť.  

 

P. Zeliska navrhuje zrekonštruovať detské ihriská, na ktorých je to potrebné.  

 

P. primátor reagoval, že na Felcánovej prebehne väčšia rekonštrukcia, pretože steny budovy 

sú popraskané, strecha je v havarijnom stave, na dvore drobné opravy. Na Veltlínskej by sa 

mal zväčšiť dvor tento rok.  

 

P. Gróf sa spýtal, či sa bude robiť plot na Krajinskej ceste? Bude mestská polícia riešiť vraky 

po meste? 

 

P. primátor odpovedal, že na Krajinskej ceste rozmýšľame nad umiestnením betónových 

kochlíkov. Chceme použiť staré, ktoré zrepasujeme, ale zábradlie zatiaľ nebudeme osádzať. 

Odtiahnutie jedného vozidla bude stáť 100,- €/ks cca 5-6 vozidiel budeme čoskoro odťahovať. 

Pokiaľ vrak nemá EČV je ho možné odtiahnuť okamžite. Vraky pozvážame na I. Svätojurskú.  

Treba sa rozhodnúť a predniesť v komisiách, či budeme búrať alebo ponecháme podchody.  

1.6. bude v meste prebiehať Deň detí, do ktorého sa zapájajú spolky v meste a prispievajú 

občerstvením i technikou.  

 

Ukončenie rokovania:  19,24 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Khardani  
 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 14.05.2019 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2019/3-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania spolu s doplneným bodom 8.5 Kompostery.  
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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice 

Číslo uznesenia 2019/3-2 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2019/3-3 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. Peter Dočolomanský, PhD., Mgr. Michal Zeliska. 

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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  



 

 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2019/3-4 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení.  
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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 5.1 Záverečný účet Mesta Svätý Jur za rok 2018  

Číslo uznesenia 2019/3-5 

MsZ schvaľuje Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za rok 2018 bez výhrad.  

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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 5.1 Záverečný účet Mesta Svätý Jur za rok 2018 

Číslo uznesenia 2019/3-6 

MsZ berie na vedomie: 

 Hodnotiacu správu programového rozpočtu a rozbor hospodárenia za rok 2018 

 Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 

2018 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2018 

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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 5.1 Záverečný účet Mesta Svätý Jur za rok 2018  

Číslo uznesenia 2019/3-7 

MsZ potvrdzuje financovanie schodku rozpočtu za rok 2018 z ostatných peňažných fondov 

mesta. 

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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.1 VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrady za 

sociálne služby poskytované mestom 

Číslo uznesenia 2019/3-8 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 2/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb, o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované mestom Svätý Jur. 

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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.2 VZN o určení názvu novovzniknutej ulice - lokalita Sauberg 

Číslo uznesenia 2019/3-9 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu novovzniknutej ulice v meste Svätý Jur  
č. 3/2019 o určení názvu novovzniknutej ulice v meste Svätý Jur a pre novovzniknutú ulicu určuje  

názov: Ulica Sauberg. 

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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 7.1 Spôsob prenájmu pozemkov - p. Kubíček  

Číslo uznesenia 2019/3-10 

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. 4513/48, LV 1968 o výmere 338 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo 

vlastníctve Mesta Svätý Jur a pozemku parc. č. 4513/50, LV 1968 o výmere 143 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Mesta Svätý Jur a v nadväznosti na § 9a, ods. 9 zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - zverejniť verejnú obchodnú súťaž 

s podmienkami: 

- účel: v súlade s územným plánom mesta, 

- minimálne nájomné: 3,50 €/m2/rok, 

- doba nájmu: neurčitá, s 3-mesačnou výpovednou dobou, 

- žiadateľ musí mať vysporiadané finančné záväzky voči Mestu Svätý Jur, 

- úhrada 3 mesiace vopred, splatné vždy 1. za daný štvrťrok. 

Zároveň je potrebné zaviazať budúceho nájomcu povinnosťou umožniť vstup zástupcom 
Západoslovenskej distribučnej, a. s. na vlastný pozemok cez pozemok parc. č. 4513/50.  

Termín platnosti uznesenia: 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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 7.2 Spôsob prenájmu pozemkov p. Kročková  

Číslo uznesenia 2019/3-11 

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 časť 

pozemku parc. č. 4801/63, LV 1968, charakterizovanú v zmysle GP č. 26/99, overeného správou 

katastra Pezinok dňa 09.07.1999 ako parc. č. 4801/15 o výmere 173 m2 a časť parc. č. 4801/46 
o výmere 20 m2 v podieli 1/14 – spoločná cesta, t. j. 1,42 m2 p. Kročkovej ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, na záhradné účely na dobu do 30.06.2023. 

Nájomné vo výške 0,20 €/m2/rok v zmysle Uznesenia MsZ č. 2018/2-23 zo dňa 20. 03. 2018.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka sa o uvedený pozemok dlhodobo stará, užíva ho na 
záhradné účely a naďalej má záujem ho užívať na rovnaký účel.  

Termín platnosti uznesenia: 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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.3 Spôsob prenájmu pozemku - VANTAGE RENT CAR s.r.o.  

Číslo uznesenia 2019/3-12 

MsZ schvaľuje zámer predaja 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. 4513/31 vo výmere 278 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo 

vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 1968 ako prípad osobitného zreteľa  za cenu vo výške 44,- 

€/m2/rok.  
Osobitný zreteľ spočíva vtom že žiadateľ je vlastníkom stavby = administratívnej budovy postavenej 

na uvedenom pozemku.  

Termín platnosti uznesenia: 31. 12. 2019 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 
Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf  

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

Mgr. Michal Zeliska 
 

    

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo       

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 7.4 Spôsob prenájmu časti pozemku - VÚVH   

Číslo uznesenia 2019/3-13 
MsZ schvaľuje spôsob prenájmu časti pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľností  

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

pozemku parc. č. 7118, LV 8512, Výskumnému ústavu vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. 
Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1, IČO 00 156 850, o výmere 0,5 m2, za účelom umiestnenia 

monitorovacieho objektu a následných vstupov na pozemok za účelom odberu vzoriek podzemných 

vôd a to priamy prenájom.  

Nájomné stanoviť vo výške 30 €/rok a dobu nájmu 15 rokov s podmienkou zachovania voľného 
prechodu po jestvujúcej poľnej ceste. Po ukončení nájmu vlastník prevedie nepotrebný majetok „vrty“ 

do majetku mesta. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 
Proti: 2 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

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

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer 
 

  

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.5 Prenájom pozemkov parc. č. 4530/76, 77 - Land agency s.r.o.   

Číslo uznesenia 2019/3-14 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 4530/76 o výmere 150 m2 vodné plochy a parc. č. 

4530/77 o výmere 195 m2 vodné plochy s podmienkou povinnosti strpieť umiestnenie vodného toku 

(melioračný kanál) a zachovať jeho prietočnosť, udržiavať ho, opravovať v rozsahu potrebnom pre 
jeho prevádzkovanie bez nároku na náhradu vynaložených finančných prostriedkov na tieto činnosti, 

a to podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu určitú 12 rokov za nájomné vo výške 0,50 
€/m2/rok pre majiteľa  pozemkov parc. č. 4531/7, 4531/6, 4531/5, 4531/79 a stavby súpisné číslo 1903 

na pozemkoch parc. č. 4531/7, 4531/8 v k. ú. Svätý Jur.  

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur  uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa  na predmetnú nehnuteľnosť 
z dôvodu, že ide o podnikateľa so sídlom vo Svätom Jure a o plochu v priamom susedstve s 

pozemkami vo vlastníctve Land agency s.r.o. Na pažiti Svätý Jur  IČO 45603421. 

Spoločnosť bude pozemok využívať v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti Land agency s.r.o. Svätý 

Jur IČO 45603421.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2019 

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  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer 
 

    

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.6 Spôsob nakladania s časťou pozemku p. č. 4716/7 - zámena - Ing. Láska  

Číslo uznesenia 2019/3-15 

MsZ ruší uznesenie č. 2018/4-35 z 26.6.2018. 

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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.6 Spôsob nakladania s časťou pozemku p. č. 4716/7 - zámena - Ing. Láska  

Číslo uznesenia 2019/3-16 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to zámenu časti pozemku parc. č. 
4716/7 zastavané plochy a nádvoria (EKN) o výmere 45 m2 za pozemok p. č. 4716/8 o výmere 45 m2  

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

obcí.  
Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur zámenou majetkovoprávne vysporiada pozemok pod časťou miestnej    

komunikácie (chodník) Ulica Krajinská cesta.  

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 7.7.1 Prehodnotenie kúpnej ceny časť pozemku p. č. 4753/11 - Polakovičová 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  

Číslo uznesenia 2019/3-17 

MsZ ruší uznesenie č. 2018/5-13 z 25.9.2018. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 0 

Proti: 9 

Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo  JUDr. Ján Gróf 

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

Mgr. Michal Zeliska 
 

    

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo       

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 7.8 Predaj pozemku parc. č. 5084/20 Kačačnice - zmena uznesenia  

Číslo uznesenia 2019/3-18 



 

 

MsZ ruší uznesenie č. 2019/1-7 z 29.1.2019. 

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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 7.8 Predaj pozemku parc. č. 5084/20 Kačačnice - zmena uznesenia  

Číslo uznesenia 2019/3-19 
MsZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Svätý Jur, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej 

mape ako parc. č. 5084/20 vinice  o výmere 131 m2  (na LV1968), 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 

 Ilka Štefan a Mária Ilková    podiel 5928/74237 z celku 

 
výlučného vlastníctva :  

 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 31.12.2019 
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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 8.1 Žiadosť o navýšenie dotácie Športový klub Svätý Jur  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  

Číslo uznesenia 2019/3-20 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019. 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

08.1.0 642 001AE 01 10.2 41 Transfer OZ ŠK Svätý Jur +6.409,37 

 292 027  41 Náhrady za obmedzenie obhospod. +6.409,37 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 0 

Proti: 3 

Zdržali sa: 6 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth     

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 8.2 Memorandum SVP 

Číslo uznesenia 2019/3-21 

MsZ schvaľuje Memorandum o spolupráci medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom  

a mestom Svätý Jur 
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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 22 



 

 

Číslo bodu: 8.3. Memorandum ASSECO  

Číslo uznesenia 2019/3-22 
MsZ schvaľuje Memorandum o porozumení medzi Mestom Svätý Jur a Výskumným konzorciom 

tvoreným podnikateľskými subjektami a inštitúciami verejnej správy.  

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 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 8.5. Zmena rozpočtu - Kompostéry  

Číslo uznesenia 2019/3-23 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2019: 

 

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

Za: 10 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

 322001 AE01  1AA1 Kap.transfer z EU na kompostery -58450 

 322001 AE 01  1AA2 Kap.transfer zo ŠR na kompostery -52605 

 312001 AE 01  1AA1 Bežný transfer z EU na kompostery 46440 

 312001 AE 01  1AA2 Bežný transfer zo ŠR na kompostery 41796 

05.1.0 713004 AE 16 6.1 1AA1 KV nákup komposterov zdroj EU -58450 

05.1.0 713004 AE 16 6.1 1AA2 KV nákup komposterov zdroj ŠR -52605 

05.1.0 633006 AE 01 6.1 1AA1 BV nákup komposterov zdroj EU 46440 

05.1.0 633006 AE 01 6.1 1AA2 BV nákup komposterov zdroj ŠR 41796 

05.1.0 633006 AE 01 6.1 41 BV nákup komposterov zdroj mesto 7000 

05.1.0 637004 AE 04 6.1 41 BV na exter. školenia o kompostovani 2000 

 292027  41 Náhrady za obmedzenia 

obhospodarovania    

9000 



 

 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
 

  

 

Overovatelia zápisnice:  

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

 

Marián Fraňo    ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


