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Z á p i s n i c a  č. 3 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 06.04.2021 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Hlavný kontrolór mesta 

5. Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 

6. Nakladanie s majetkom mesta 

7. 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.  

Dňa 30.03.2021 sa Mestské zastupiteľstvo nekonalo a následne sa rokovanie presunulo 

z dôvodu neuznášania schopnosti poslancov na 06.04.2021.  

 

Schválenie predloženého programu rokovania:   10:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: JUDr. Ján Gróf 

Mgr. Michal Gabura   10:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

Mgr. Michal Zeliska   10:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. primátor: v tomto bode okrem verejnosti majú možnosť vystúpiť aj poslanci mestského 

zastupiteľstva, prípadne všetci, ktorí sú zúčastnení priamo na rokovaní.  

  

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  

 

P. Polák: správa o kontrole plnenia uznesení MsZ bola spracovaná k dátumu 23.03.2021. Táto 

správa bola zameraná na prijaté platné uznesenia MsZ. Uznesenie 2019/7-16 navrhujem zrušiť  

z dôvodu zmeny podmienok a v uznesení 2021/2-11 opraviť č. parcely 4715/2 na 4710/2. 

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 
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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.  

 

 

Príloha 4/2 Kontrola I. Svätojurská a. s.  

 

P. primátor uviedol, že hlavný kontrolór v rámci svojej činnosti vykonal kontrolu aj v I. 

Svätojurskej a. s., ktorá je dcérska spoločnosť mesta so 100 % vlastníctvom v rukách Mesta 

Svätý Jur.  

  

P. Polák oboznámil prítomných poslancov s výsledkom kontroly. I. Svätojurská a. 

s. hospodárila v roku 2019 s účtovnou stratou – 5 270,45 € pri výške odpisov HIM 30 550,- €. 

Na stratu za rok 2019 mali vplyv dve skutočnosti, a to zvýšenie odpisov HIM z plánovaných 

18 000,- € na 30 550,- €, zvýšenie nákladov na dokončenie areálu Bieleho kríža (domček, 

bufet, spevnené plochy, oplotenie,) z plánovaných 10 000,- € sa zvýšilo na skutočných 

27 918,67 €, ktoré boli vynaložené z prostriedkov I. Svätojurskej a. s.. Na účtoch spoločnosti 

bolo ku dňu 31.12.2019 celkom 21 654,69 €, v pokladni hotovosť 3 886,44 €.   

 

Príloha 4/3 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2020 

 

Bod bol bez pripomienok. 

 

K bodu 5. – Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 5/1 Zmena rozpočtu – interiérové vybavenie požiarnej zbrojnice 

 

P. primátor uviedol, že sa podarilo dobojovať rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Bola to 

najdrahšia investícia za posledných šesť rokov, ktoré mesto robilo z vlastných zdrojov. 

Celkové náklady sa vyšplhali na 900 tisíc €. Súčasťou rekonštrukcie požiarnej zbrojnice bola 

sanácia susedného objektu, ktorý je súčasťou areálu objektu AINOVI. Požiarna zbrojnica je 

nanovo zrekonštruovaná. Stará časť bola zrekonštruovaná presne podľa požiadaviek 

Krajského pamiatkového úradu. Počas rekonštrukcie sme sa stretli s viacerými problémami. 

Celková rekonštrukcia obsahovala celkovo 42 zmenových listov. Keďže sa jednalo 

o rekonštrukciu tak to nebolo také prekvapivé. Posledným krokom nám ešte chýba zariadenie. 

V požiarnej zbrojnici vznikol jeden nový byt – garzónka, ktorá bude slúžiť pre Jakubskú cestu 

a zároveň ako kuchynka pre akcie dôchodcov. Na prízemí vznikla väčšia zasadacia miestnosť, 

v podkroví sú dve zasadacie sály a zvyšná nová časť, ktorá je rovnobežná s Prostrednou 

ulicou je zázemím pre požiarnu zbrojnicu – podkrovná časť pre dobrovoľných hasičov, na 

prízemí sú garáže kompletne vybavené. 

Predbežne vyčíslené zariadenie priestoru je na úrovni 38 000,- € rezervu ponechávame 2 000,-

eur, ak by sme náhodou na niečo zabudli. Očakávame nižšie čerpanie, pretože vybavenie 

budeme súťažiť.  

 

P. Filo poďakoval, že sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice podarila. Vznikol veľmi zaujímavý 

objekt pre službu nášmu mestu, ktorý bude dobre využívaný. Zariadenie sa týka zasadačiek 

alebo aj bytov? Koľko vzniklo rekonštrukciou úžitkovej plochy?  

 

P. primátor odpovedal, že sme to zrekonštruovali za 840,- €/m2 aj s DPH, čiže vzniklo viac 

ako 1 000 m2 úžitkových plôch. Aktuálne sa novostavby stavajú na úrovni 1 000,- €/m2. 

Súčasťou zariadenia je kompletné vybavenie bytu, troch zasadacích miestností (stoly, stoličky 

vstavané skrine), zariadenie garáží (skrinky na prezliekanie, vešiaky a podobne) zároveň 
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podkrovie. Snažili sme predstaviť požiarnu zbrojnicu v Svätojurských ohlasoch, ale keď 

skončí táto covid kríza, tak by sme chceli urobiť deň otvorených dverí, aby ľudia videli, čo sa 

vlastne urobilo.  

 

Príloha 5/2 Zmena rozpočtu – traktorová kosačka 

 

P. primátor uviedol, že ešte v roku 2015 sme kupovali menšiu traktorovú kosačku, ktorá stála 

cca 5 000,- € až 6000,- €. Bola to tak isto ako aj teraz značka Straget, ale so zadným náhonom 

a s kosiacim stredom. Kosačka má už 6 rokov, je využívaná denne po dobu približne 6 

mesiacov v roku. Opotrebovanie je zjavné a v poslednej dobe je aj často krát opravovaná. 

Prišiel čas na nákup novej kosačky, ktorá by bola štvorkolka s plnou výbavou. So skúsenosti 

by bola využívaná aj v zime na odhŕňanie užších chodníkov.  

 

P. Zeliska sa spýtal, že akú funkciu bude robiť ťahané rozmetadlo?  

 

P. primátor odpovedal, že bude soliť chodníky v rámci zimnej údržby. Kupovať ho budeme 

len v tom prípade, ak by to čo máme nesedelo na novú kosačku. 

 

K bodu 6. – Nakladanie s majetkom mesta  

 

 

Príloha 6/1 Spôsob prenájmu a prenájom pozemku parc. č. 7338, k. ú. Sv. Jur – 

ImmoStrahl s.r.o. 

 

P. primátor uviedol, že na mesto sa obrátila spoločnosť BeneVobis so žiadosťou, ktorá je 

nájomcom našej vinice pod stanicou so žiadosťou o postúpenie nájmu spoločnosti 

ImmoStrahl s.r.o.. Táto spoločnosť investovala do vinice do novej výsadby a zároveň ju aj 

obrába a spravuje. Ide o technické postúpenie nájmu za tých istých podmienok ako má 

pôvodný nájomca.  

 

Príloha 6/2 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 4513/34, k. ú. Svätý Jur – SH auto, s.r.o. 

 

P. primátor uviedol, že na mesto sa obrátil nový majiteľ nehnuteľnosti skladu v areáli 

poľnohospodárskeho družstva, ktorý je v majetku mesta, so žiadosťou o postúpenie nájmu 

pozemku pod halou – skladom. Bývalá majiteľka predala sklad novému majiteľovi a ten 

potrebuje doriešiť právny vzťah k pozemkom.  

 

P. Gróf  sa spýtal, či sme vlastníkom my alebo I. Svätojurská a.s.? 

 

P. primátor odpovedal, že v areáli poľnohospodárskeho družstva to funguje tak, že pozemky, 

ktoré sú zaťažené cudzími nehnuteľnosťami prenajíma mesto priamo. Pozemky, ktoré sú 

v rámci areálu, tak prenajíma I. Svätojurská a.s.. My im na to dávame každoročne súhlas 

v zmysle zmluvy, peniaze, ktoré vyberie by mali použiť na správu celého areálu.  

 

Príloha 6/3 Spôsob prenájmu časti pozemku parc. č. 4531/1 – spolok priateľov psov  

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o prenájom pozemku, ktorý dlhodobo užíva 

spolok priateľov psov ako cvičisko. Pozemok sa nachádza pozdĺž hlavnej cesty pred 

Memoriou. Mesto odporúča predĺžiť nájom za rovnakých podmienok ako bol doteraz.  

 

Príloha 6/4 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemkov – H & M Group, s. r. o. 
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P. primátor uviedol, že na mesto sa obrátila so žiadosťou o prenájom firma H & M Group, s. 

r. o. pod budúcou komunikáciu a zároveň pozemkov, ktoré by mali byť zasiahnuté výstavbou 

novej prístupovej komunikácie a to k plánovanému polyfunkčnému domu na Krajinskej ceste. 

Súčasťou materiálu je aj mapové zobrazenie. Materiál bol riadne zverejnený v zmysle zákona 

a navrhuje schválenie oboch stupňov schvaľovania z dôvodu, aby investor nebol brzdený 

v prípade, že sa mu podaria splniť stanovené podmienky Okresného dopravného inšpektorátu.  

 

Príloha 6/5 Odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov 

mesta 

 

P. primátor: mesto, tak ako v prvej vlne, tak aj v druhej vlne navrhuje odpustiť 50 % nájmu 

jednotlivým subjektom, ktorí sú u nás v dlhodobom nájme a nemajú problém s platením 

nájomného aj počas krízy. Celková odpustená suma činí 7 157,- € a odpúšťame všetkým, 

ktorých negatívne postihla korana kríza a rozhodnutia vlády o zatvorení prevádzok. Súčasťou 

materiálu je príloha jednotlivých subjektov.  

 

P. Horváth sa na objasnenie spýtal, či budeme odpúšťať všetkým alebo len tým, ktorí podali 

žiadosť a spĺňajú náležitosti? 

 

P. primátor odpovedal, že všetkým, ktorých poznačila kríza. Niektorým vytvoríme priestor na 

ďalšie požiadanie o 50%, ktoré by im mal štát vykompenzovať a následne nám ich dať.  

 

Pripojenie p. Gahéra online. 

 

Príloha 6/6 Nakladanie s pozemkom parc. č. 4511/3 BOSCO s.r.o.  

 

P. primátor uviedol, že bola doručená žiadosť o odkúpenie pozemku vedľa Memorie – 

pohrebnej služby, ktorú má v prenájme spoločnosť Bosco s.r.o.. Spoločnosť má na pozemku 

spevnené plochy pomocou zatrávňovacích tvárnic. Pozemok je využívaný na parkovanie 

motorových vozidiel. Pozemok je v prenájme od roku 2013, za ktorý ročne platia 277,20 €. 

Ponúkaná suma na odpredaj je 50,- €/m2, čo je suma aj v zmysle odporúčanej cenovej mapy, 

ktorú máme v meste. V cenovej mape je stanovená suma na 40,- €/m2. Komisie predaj 

neodporúčajú, mesto však odporúča predaj.  

 

P. Gróf uviedol, že podľa cenovej mapy je pozemok ohodnotený zhruba na 40,- €/m2, 

v prípade hodného osobitného zreteľa môžeme dať zľavu 50 %. Predloženú ponuku máme na 

50,- €/m2, myslí si, že firma Bosco s.r.o./Memoria to nemajú veľmi upravené, ale ak by sme 

im to predali, tak určite by pozemok skultúrnili tak ako ten vedľajší. Starajú sa nám 

o cintoríny, myslí si, že spolupráca je s nimi na dobrej úrovni. V tomto prípade by im vyšiel 

v ústrety a je za predaj pozemku.  

 

Príloha 6/7 Zámer predaja pozemkov parc. č. 4522/3 a 4513/2 

 

P. primátor: na mesto sa obrátil so žiadosťou o odpredaj pozemkov p. Hupka. Pozemky sa 

nachádzajú v areáli poľnohospodárskeho družstva. Mesto neodporúča predaj pozemkov, ale 

odporúčame ponechať nájom. V budúcnosti, ak sa nám podaria vysporiadať pozemky so 

Slovenským pozemkovým fondom, tak by sme mali zabezpečený prístup aj zo zadnej strany 

areálu poľnohospodárskeho družstva.   
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Príloha 6/8 Majetkovoprávne vysporiadanie infraštruktúry a pozemkov pod technickou 

infraštruktúrou lokality ZUBY 

  

P. primátor uviedol, že prišla žiadosť o súčinnosť pri vysporiadavaní pozemkov v budúcej 

lokalite Zuby. Žiadosť podali manželia Ihringovci. Ide o pozemky, ktoré sú v majetku SPF 

a p. Ihring bude na nich budovať prístupovú cestu. Aby SPF vyhovelo žiadosti p. Ihringa 

k vysporiadaniu je potrebné, aby mal upravený budúci majetkovoprávny vzťah s Mestom 

Svätý Jur. Navrhujeme zrušenie uznesenia č. 2019/7-16 a následne navrhujeme prijať nové 

uznesenia, ktoré zabezpečia p. Ihringovi možnosť tieto pozemky najskôr od SPF odkúpiť 

a následne previesť do majetku mesta. Toto je nový systém vysporiadavania pozemkov pod 

komunikáciami.  

 

Príloha 6/9 Predaj časti pozemkov parc. č. 434/2, 3 – Krna s manželkou 

 

P. primátor uviedol, že prišla žiadosť od manželov Krnových o vysporiadanie pozemkov, 

ktoré prináležia k ich rodinnému domu. Po dvojnásobnom schvaľovaní prvého stupňa, kde sa 

odčlenili pozemky a vznikol pozemok vo výmere 301 m2 prichádzame k už druhému a to 

definitívnemu schváleniu odpredaja novovytvoreného pozemku. Pozemok sa nachádza za 

zdravotným strediskom. Odčlenením vznikol dvojmetrový pás, ktorý zabezpečí prístup 

k zadným záhradám.  

 

Príloha 6/10 Nakladanie s pozemkami parc. č. 651/1, 653/4 – predaj Viteková, 

Gábrišová, .... a i. 

 

P. primátor oboznámil prítomných, že prišla žiadosť o vysporiadanie pozemku pod 

hospodárskou stavbou, ktorá sa nachádza na Pezinskej ulici zo strany Pezinských záhumeníc. 

Ide o druhý stupeň schvaľovania, kde pri prvom stupni sme sľúbili skontrolovanie, či sa jedná 

iba o pozemok pod stavbou. Geodet, ktorý to zameriaval zistil, že ide iba o pozemok pod 

stavbou. Pozemok nevychádza mimo stavbu a ani neohrozí budúcu rekonštrukciu – budovanie 

novej ulice Pezinské záhumenice v hornej časti.  

 

Príloha 6/11 Žiadosť k investičnému zámeru výstavby – MUDr. Luknár 

 

P. primátor: v lokalite Panónsky háj sa na nás obrátil p. Luknár nájomca jednej našej záhrady 

so žiadosťou o povolenie výstavby záhradnej chaty do zastavanej plochy 50 m2. V prípade, že 

by mu mestské zastupiteľstvo vyhovelo, tak následne by mohol žiadať o stavebné povolenia 

za predpokladu splnenia všetkých podmienok s našim územným plánom.  

 

K bodu 7. – Rôzne 

 

Príloha 7/1 Dlhodobý finančný majetok mesta - zmenky 

 

P. primátor uviedol, že už po piaty krát pristupujeme, že budeme rozhodovať o zhodnotení 

našich finančných prostriedkov, ktoré dlhodobo nevyužívame. Tento rok predkladáme ponuky 

od dvoch spoločností, v ktorých boli naše finančné prostriedky zhodnocované. Za 4 roky sme 

zhodnotením získali niečo okolo 600 000,- €, ktoré sme formou investícií vrátili do majetku 

mesta. S ponukou sme sa obrátili na dve spoločnosti, v ktorých aktuálne máme uložené 

zmenky. Dostali sme ponuky od IaD Investments, ktorá je v majetku ProPartners Holding a.s., 

kde sme ešte dva roky dozadu mali vložených 2,5 mil. eur. Teraz tam máme vložené 2 mil. 

eur. Pri novom vklade navrhujeme vložiť 1,5 mil. eur z dôvodu, že plánujeme začatie 

rekonštrukcie Pezinskej ulice, ktorá je vysúťažená za 900 tisíc eur, ak sa nevyskytnú nejaké 
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neočakávané prekážky. Ponúkajú nám výnos 4,75%. Druhú ponuku nám predložila J&T 

Banka, ktorá nám ponúkla zakúpenie zmenky s výnosom 4%. V J&T Banke navrhujeme 

zakúpenie zmenky v hodnote 1 mil. eur, tak ako to bolo aj v predošlom roku.  

 

P. Filo sa spýtal, že čo by mohli byť prípadné prekážky na začatie rekonštrukcie Pezinskej 

ulice? 

 

P. primátor: predpokladáme, že sa tento rok začne rekonštrukcia, ale nemáme stále istý 

začiatok stavby z dôvodu, že musíme skoordinovať okrem našej stavebnej firmy aj 

Západoslovenskú distribučnú a.s., ktorá bude prekladať nadzemné vzdušné vedene do zeme. 

Zároveň UPC a Slovak Telekom budú budovať nové siete. Pôvodný plán začatia prác je 

spustenie rekonštrukcie Mierová – Dukelská v polovici apríla a následne spustenie Pezinskej 

ulice v máji. Chceme využiť zrušené kultúrne podujatia na začatie rekonštrukcií. Mesto je 

pripravené, firma MBM je vysúťažená, vieme cenu a aj dĺžku rekonštrukcie. Rekonštrukcia 

mosta bude trvať napríklad tri mesiace. 

 

P. Horváth sa spýtal, či ideme viazať o pol milióna menej financií ako v minulom roku? 

 

P. primátor odpovedal, že áno.  

 

P. Horváth sa spýtal, že koľko nám zostáva voľných prostriedkov? 

 

P. primátor uviedol, že máme celkovom k dispozícii cca 5 mil. eur aj s viazanými financiami.   

 

Príloha 7/2 Fond na podporu športu – spoluúčasť mesta  

 

P. primátor: mesto v spolupráci so športovým klubom pripravuje žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu športovej infraštruktúry z fondu 

na podporu športu, kde by sme chceli zrekonštruovať a zrevitalizovať priestor za hornou 

bránou futbalového ihriska, kde by mala vzniknúť umelá tráva. Mali by vzniknúť dve 

plnohodnotné detské ihriská, oporný múr a zároveň by sme mali na ulici Mierovej odstrániť 

betónový plot, pričleniť zeleň, ktorá tam zostane na ulici Mierová. Následne oporný múr 

zakončiť pletivovým plotom. Vznikne niečo podobné ako je na ulici SNP, čiže by boli stromy 

a chodník. Najdôležitejšie je vytvorenie dvoch ihrísk pre deti. Spolufinancovanie je až 50 %. 

Výška projektu by malo byť 350 000,- € a teda naše spolufinancovanie by bolo vo výške 

175 000,- €. Kompletnú dokumentáciu zabezpečuje Športový klub.  

 

P. primátor oboznámil, že pôvodne sa malo prerokovávať ešte schválenie a spolufinancovanie 

projektu Cesta krížov, ktorú máme pripravenú. Jedná sa o nadčasový projekt vo výške 

20 000,- €. Ide o rekonštrukciu všetkých sakrálnych pamiatok pozdĺž Mariánskej cesty 

smerom na Biely kríž. Mesto nie je oprávnený žiadateľ, skúšali sme podať žiadosť cez 

Centorope, ale boli vyradený. Pokúsime sa o opätovnú žiadosť cez občianske zrušenie Miesto 

pre život, ktoré je oprávneným žiadateľom. Pripravujeme potrebné povolenia a projektovú 

dokumentáciu na občianske združenie Miesto pre život, ktoré by následne realizovalo tento 

projekt. Výsledkom by mali byť aj nové altánky na Brezovej lúke a tiež oprava studničky. 

Pozdĺž Mariánskej cesty by mali pribudnúť aj lavičky. Dokumentácia sa pripravovala cez 

Centrope, keď sme členom.  

V ekonomickej oblasti máme výpadok v podielovej dani okolo 12 %. V minulom roku sme 

hospodárili s prebytkom 16%, takže výpadok nie je zatiaľ veľmi zlý, ale veríme, že sa situácia 

stabilizuje a prognózy rastu ekonomiky budú pravdivé.  
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P. Gróf sa v bode rôzne spýtal a zároveň chce apelovať na p. Cibuľku, aby dokončil pergolu v 

parku na Dukelskej? Dreviny rastú a už len prvok chýba cca 3 roky. 

 

P. primátor odpovedal, že by tam mala vzniknúť pergola, preš ako vodný prvok. Všetko má 

zamerané, preš je v procese prípravy. Boli sme koncom februára na obhliadke.  

 

Ukončenie rokovania: 18,35 hod. 

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

zo dňa 6.4.2021 

 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2021/3-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

 Michal Gabura  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 2021/3-2 

MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice – JUDr. Ján Gróf, Mgr. Michal Gabura. 

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  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 2021/3-3 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. Peter Dočolomanský, 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 

 Michal Gabura  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 2021/3-4 

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 

 Michal Gabura  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 4.2 Kontrola I. Svätojurská a.s. 

Číslo uznesenia 2021/3-5 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými 

prostriedkami a vedenia účtovných dokladov a pokladne v I. Svätojurská a.s.  

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  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 4.3 Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2020   

Číslo uznesenia 2021/3-6 

MsZ berie na vedomie vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur 

za II. polrok 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 

 Michal Gabura  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     
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Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 5.1 Zmena rozpočtu - interiérové vybavenie požiarnej zbrojnice  

Číslo uznesenia 2021/3-7 

MsZ schvaľuje zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2021: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

03.2.0 713001 6.1 46 Interiérové vybavenie +40 000,- 

 454002  46 Prevod z ostatných fondov obce +40 000,- 

 

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  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 5.2 Zmena rozpočtu - traktorová kosačka  

Číslo uznesenia 2021/3-8 

MsZ schvaľuje zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2021: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

05.1.0 713004 6.1 46 Kosačka s príslušenstvom +11 000,- 

 454002  46 Prevod z ostatných fondov obce +11 000,- 

 

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  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.1 Spôsob prenájmu a prenájom pozemku parc. č. 7338, k. ú. Sv. Jur - ImmoStrahl 

s.r.o.  

Číslo uznesenia 2021/3-9 

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. 7338 vo výmere 44 833 m2, druh pozemku: vinica, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. 

LV 8512, na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti, na dobu určitú do 31.12.2040, a to z dôvodu 
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hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov spoločnosti ImmoStrahl, s.r.o., Slnečná 25, 900 45 Malinovo, IČO 

47 476 681.   

Nájomné: vo výške 0,0098 €/m2/rok.   

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť je vlastníkom majetku, ktorý sa na uvedenom pozemku 

nachádza a od r. 2016 uvedený pozemok udržiava. 

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2021 

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  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.1 Spôsob prenájmu a prenájom pozemku parc. č. 7338, k. ú. Sv. Jur - ImmoStrahl 

s.r.o. 

Číslo uznesenia 2021/3-10 

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. 

7338 vo výmere 44 833 m2, druh pozemku: vinica, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 8512, na 

vykonávanie poľnohospodárskej činnosti, na dobu určitú do 31.12.2040, a to z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov spoločnosti ImmoStrahl, s.r.o., Slnečná 25, 90045 Malinovo, IČO 47 476 681.   

Nájomné: vo výške 0,0098 €/m2/rok.   

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť je vlastníkom majetku, ktorý sa na uvedenom pozemku 

nachádza a od r.2016 uvedený pozemok udržiava. 

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2021 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.2 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 4513/34, k. ú. Svätý Jur - SH auto, s.r.o  

Číslo uznesenia 2021/3-11 

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 

pozemok parc. č. 4513/34 vo výmere 177 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo 
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vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 1968, účel využitia - umiestnenie skladu, na dobu neurčitú, a to 

priamy prenájmom vlastníkovi stavby postavenej na uvedenom pozemku.  

Nájomné stanoviť vo výške 0,40 €/m2/rok.   

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2021 

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  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.3 Spôsob prenájmu časti pozemku parc. č. 4531/1 - Spolok priateľov psov 

Číslo uznesenia 2021/3-12 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu časti pozemku parc. č. 4531/1 v k. ú. Svätý Jur vo výmere 1320m2 

vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, zapísaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, 

katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur v registri „C“, v registri „E“ ide o 

časť pozemku parc. č. 4531/2, druh pozemku: trvalé trávnaté plochy, LV 1968, účel využitia - výcvik 

psov, cena nájmu 50,- €/rok za celý predmet nájmu, a to do 30.06.2026 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ mal doteraz prenajatú časť uvedeného pozemku a má 

záujem pozemok naďalej využívať za tým istým účelom. 

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2021 

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  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.4 Spôsob prenájmu a prenájom častí pozemkov - H & M Group, s.r.o.  

Číslo uznesenia 2021/3-13 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu častí pozemkov evidovaných v registri „C“ a „E“ v katastri 

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

Jur, druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 1968, 8046 a 

8053 účel využitia - výstavba komunikácie, na dobu určitú 5 rokov, a to priamy prenájmom 

spoločnosti H & M Group, s.r.o., Holubyho 31, 902 01 Pezinok, IČO: 35 893 371. 

Nájomné stanoviť vo výške 1,00 €/rok.   
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Ide o nasledovné časti pozemkov:  

 

Parcely registra "C", zast. plocha a nádvorie, LV 2201: 

Predmet nájmu:  

Časť parc. č. 486/1 - v rozsahu 26 m2  

Parc. č. 486/2 - v celom rozsahu 8 m2 

Parc. č. 486/3 - v celom rozsahu  58 m2 

Časť parc. č. 486/4 - v rozsahu 170 m2  

Časť parc. č. 485 - v rozsahu 8 m2  

 

Parcely registra "E", zast. plocha a nádvorie: 

Predmet nájmu:  

Časť parc. č. 486/1 - v rozsahu 18 m2  

Časť parc. č. 486/2 - v rozsahu 9 m2  

Časť parc. č. 486/4 - v rozsahu 4,5 m2  

Časť parc. č. 485 - v rozsahu 9 m2  

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2021 

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  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.4 Spôsob prenájmu a prenájom častí pozemkov - H & M Group, s.r.o.  

Číslo uznesenia 2021/3-14 

MsZ schvaľuje prenájom častí pozemkov evidovaných v registri „C“ a „E“ v katastri nehnuteľností 

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

pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 1968, 8046 a 8053 účel 

využitia - výstavba komunikácie, na dobu určitú 5 rokov, a to priamy prenájmom spoločnosti H & M 

Group, s.r.o., Holubyho 31, 902 01 Pezinok, IČO: 35 893 371. 

Nájomné stanoviť vo výške 1,00 €/rok.   

 

Ide o nasledovné časti pozemkov:  

 

Parcely registra "C", zast. plocha a nádvorie, LV 2201: 

Predmet nájmu:  

Časť parc. č. 486/1 - v rozsahu 26 m2  

Parc. č. 486/2 - v celom rozsahu 8 m2 

Parc. č. 486/3 - v celom rozsahu  58 m2 

Časť parc. č. 486/4 - v rozsahu 170 m2  

Časť parc. č. 485 - v rozsahu 8 m2  

 

Parcely registra "E", zast. plocha a nádvorie: 

Predmet nájmu:  

Časť parc. č. 486/1 - v rozsahu 18 m2  

Časť parc. č. 486/2 - v rozsahu 9 m2  

Časť parc. č. 486/4 - v rozsahu 4,5 m2  
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Časť parc. č. 485 - v rozsahu 9 m2  

Termín platnosti uznesenia: 30.06.2021 

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  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 6.5 Odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov mesta  

Číslo uznesenia 2021/3-15 

MsZ schvaľuje odpustenie nájomného za obdobie sťaženého užívania od 15.10.2020 do 28.02.2021 

vo výške 50% , čo predstavuje 7.157 €.  

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: 6.6 Nakladanie s pozemkom parc. č. 4511/3 BOSCO s.r.o.   

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2021/3-16 

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

Jur evidovaných v KN-E ako parc. č. 4511/3 o výmere 462 m2, trvalé trávnaté porasty 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 objektu súp. č. 1104 na pozemku parc. č. 

4511/5 a pozemku parc. č. 4511/2 (LV 204) za kúpnu cenu 50 Eur/m2. 

Zdôvodnenie:  

Ide o žiadateľa, vlastníka objektu súp. č. 1104 na pozemku parc. č. 4511/5 a pozemku parc. č. 4511/2. 

Predmet žiadosti je v dlhodobom nájme žiadateľa. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 7 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 
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Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Michal Gabura JUDr. Ján Gróf 

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Ing. Bohumil Pajer   Marián Grančič 

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

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 6.7 Zámer predaja pozemkov parc. č. 4522/3 a 4513/2   

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2021/3-17 

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

Jur evidovaných v KN-C a to časť pozemku parc. č. 4513/2, zastavané plochy o výmere do 35 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 vlastníka pozemkov parc. č. 4513/86, 

3251/36 (LV 7735) a parc. č. 4522/6 (LV1921). 

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, vlastníka susedných pozemkov. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 

Proti: 10 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

JUDr. Ján Gróf       

   Proti: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 6.7 Zámer predaja pozemkov parc. č. 4522/3 a 4513/2   

Číslo uznesenia 2021/3-18 

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

Jur evidovaných v KN-C a to časť pozemku parc. č. 4522/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

25m2 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 pozemkov parc. č. 

4513/86, 3251/36 (LV 7735) a parc. č. 4522/6 (LV1921). 

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, vlastníka susedných pozemkov. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 10 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Proti: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth 
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Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 6.7 Zámer predaja pozemkov parc. č. 4522/3 a 4513/2   

Číslo uznesenia 2021/3-19 

MsZ schvaľuje zámer nadobudnutia (odkúpenia) pozemkov do majetku Mesta Svätý Jur pozemky 

KN E, parc. č. 3257/2 o výmere 65 m2, parc. č. 3258 o výmere 71 m2, vinice vo vlastníctve SPF 

Bratislava (LV 8046).  

Zdôvodnenie: Zabezpečenie zachovania vedľajšieho vstupu na pozemky vo vlastníctve Mesta Svätý 

Jur.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022 

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: 20 

Číslo bodu: 6.8 Majetkovoprávne vysporiadane infraštruktúry a pozemkov pod technickou 

infraštruktúrou lokalita ZUBY  

Číslo uznesenia 2021/3-20 

MsZ ruší uznesenie č. 2019/7-16. 

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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 6.8 Majetkovoprávne vysporiadane infraštruktúry a pozemkov pod technickou 

infraštruktúrou lokalita ZUBY 

Číslo uznesenia 2021/3-21 

MsZ schvaľuje zámer majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod komunikáciou Vetva 1 

za celkovú kúpnu cenu 1,- €. Súčasťou vysporiadania je aj pozemok KN E parc. č. 4526/3 výmera 

211m2, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Svätý Jur. 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 1, stavby „Súbor rodinných domov Svätý Jur - lokalita Zuby. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 



18 

 

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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 6.8 Majetkovoprávne vysporiadane infraštruktúry a pozemkov pod technickou 

infraštruktúrou lokalita ZUBY 

Číslo uznesenia 2021/3-22 

MsZ schvaľuje zámer majetkovoprávneho vysporiadania technickej infraštruktúry stavby „Súbor 

rodinných domov Svätý Jur - lokalita Zuby a to komunikácia a spevnené plochy Vetva 1, za kúpnu 

cenu 1,- Euro za celý predmet prevodu. 

Termín platnosti uznesenia: do šiestich mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia o užívaní 

stavby komunikácie Vetvy 1, stavby „Súbor rodinných domov Svätý Jur- lokalita Zuby. 

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 

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 6.8 Majetkovoprávne vysporiadane infraštruktúry a pozemkov pod technickou 

infraštruktúrou lokalita ZUBY 

Číslo uznesenia 2021/3-23 

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

nehnuteľností pozemkov vrátane infraštruktúry Vetva „1“ pri zachovaní kúpnej ceny v súlade s textom 

uznesení č. 1, č. 2. 

Termín platnosti uznesenia do vydania právoplatného stavebného povolenia stavby komunikácie 

Vetva 1.  stavby „Súbor  rodinných domov Svätý Jur - lokalita Zuby. 

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 

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

Mgr. Michal Zeliska       
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Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 6.9 Predaj časti pozemkov parc. č. 434/2, 3 - Krna s manželkou   

Číslo uznesenia 2021/3-24 

MsZ schvaľuje 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 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 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: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 6.10 Nakladanie s pozemkami parc. č. 651/1, 653/4 - predaj Viteková, Gabrišová a i. 

Číslo uznesenia 2021/3-25 

MsZ schvaľuje 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 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 50,00 Eur/m2. 

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

č. 653/4.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022 

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 
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Číslo bodu: 6.11 Žiadosť k investičnému zámeru výstavby - MUDr. Luknár  

Číslo uznesenia 2021/3-26 

MsZ schvaľuje výstavbu chatky do 50 m2 na pozemku parc. č. 6339/20, 6339/45 k. ú. Svätý Jur, 

lokalita Panónsky Háj. 

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: 27 

Číslo bodu: 7.1 Dlhodobý finančný majetok mesta - zmenky  

Číslo uznesenia 2021/3-27 

MsZ schvaľuje obstaranie: 

a: zmenku v hodnote 1.500.000 € na 366 dní v IaD Investments  

b. zmenku v hodnote 1.000.000 € na 366 dní J&T  

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: 28 

Číslo bodu: 7.2 Fond na podporu športu - spoluúčasť mesta   

Číslo uznesenia 2021/3-28 

MsZ schvaľuje: 

• Predloženie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúr“ z Fondu na podporu športu. 

• Celkové predpokladané výdavky projektu do 350.000,- €. 

• Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

z rozpočtu mesta vo výške najmenej 50 % z celkového rozpočtu projektu v súlade 

s podmienkami výzvy t. j. v maximálnej výške 175.000,- €. 

• Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

• Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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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   ................................................................................ 


