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Z á p i s n i c a  č. 4 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 18.05.2021 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Hlavný kontrolór mesta 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur 

6. Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2020 

7. Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 

8. Nakladanie s majetkom mesta 

9. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

Gabura, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,06 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie predloženého programu rokovania:   11:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: Prof. ThDr. Július Filo 

JUDr. Ján Gróf   11:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

Mgr. Michal Zeliska   11:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. primátor uviedol, že v tomto bode môže vystúpiť občan, hosť alebo poslanec na vystúpenie 

má v zmysle rokovacieho poriadku 5 minút, po uplynutí času môže požiadať mestské 

zastupiteľstvo o udelenie ďalších 5 minút.  

 

P. M. Matulová zasielala pripomienky k všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach 

parkovania na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách mesta Svätý Jur.  

Z návrhu VZN nie je jasné napr. V čl. 1 ak ide o právnu normu vydávanú orgánom 

samosprávy by mali byť vymenované všetky stavby, ktoré spadajú pod tento termín a v 

takomto dokumente určite nemôže byť použité slovné spojenie a podobne. Lebo človek nemôže 

vedieť čo “a podobne” ešte môže znamenať.  

Pojem staré vozidlo sa odvolávate, že chcete zachovať esteticky vzhľad mesta, ale na základe 

akého paragrafu? Nebol žiaden špecifikovaný paragraf, iba ste sa odvolávali na zákon o 

odpadoch.  
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Čl. 2 ods. 6 to je absolútne nezrozumiteľná definícia, z ktorej nie je jasné, čo je jej podstatou.  

Čl. 3 ods. 3 celý odsek je nezrozumiteľný a neviem, čo ste tým mysleli.  

Čl. 5 čo znamená pojem mimo vozovky miestnych komunikácií čo bolo spojené s údržbou 

miestnych komunikácií. 

Na základe akej štúdie bolo mesto rozdelené do parkovacích zón? Žiada o predloženie 

projektu parkovacej politiky, mapu s presným rozdelením a vyznačením parkovacích miest, 

manuál k parkovaniu na jednotlivých uliciach. Žiada o predloženie štúdie a projektu na 

zaistenie plynulej premávky po uzatvorení Prostrednej ulice. Čo prinesie táto politika 

obyvateľom Svätého Jura a čo je vlastne jej zámerom? Ako zistíte, že auto parkuje niekde 

krátkodobo  len dve hodiny? Kto to bude sledovať, kontrolovať? Ako zistíte, že nejaké auto 

bolo niekde odstavené 30 dní bez toho, aby sa pohlo?  

 

P.  primátor reagoval, že 31 pripomienok bolo zapracovaných do návrhu, ktorý majú poslanci 

predložený. Je možné, že niektoré z pripomienok, ktoré ste práve predniesli, boli vyhodnotené 

pracovníkom mestského úradu ako zákonné, objektívne a relevantné, tak sú aj zapracované.   

 

P. M. Matulová predniesla pripomienky k všeobecne záväznému nariadeniu a parkovacej 

politike na Prostrednej ulici.  

Existujú projekty? Ako boli vyhlásené súťaže na zaistenie a správanie takejto súťaže? Kde 

boli vyhlásené tendre? Kto bude prevádzkovateľom? Aký spôsobom budú umiestnené všetky 

blikače ako sú umiestnené v “Centrále” a príde vám to ako vhodný spôsob zaviesť to na 

námestí, ktoré ako hovoríte má vysokú historickú hodnotu. Kde sú právne analýzy? Lebo 

týmto znižujete hodnotu našich nehnuteľností, ktoré sme si kupovali s tým, že táto lokalita je 

lukratívna. Robíte všetko preto, aby ste diskriminovali obyvateľov určitého výseku Prostrednej 

ulice. Pre ňu je Prostredná od začiatku až po koniec a nie len od kruhového objazdu po 

križovatku. Ako vnímate rezidenčné parkovanie, pretože toto nemá nič spoločné, keďže 

rezidenčné parkovanie má zabezpečiť to, že keď príde človek večer z práce, tak má kde 

zaparkovať. Nie je, že to bude spoplatnené od 07:00 do 21:00 hod.. Aký je pre vás rozdiel 

medzi rezidenčným a spoplatnením parkovaním? Na akom základe chcete vstúpiť na môj 

pozemok, aby ste posúdili, či je možné na ňom parkovať? Ako môžete vydať len jednu 

rezidenčnú kartu, keď všetci vieme, že na tejto ulici vlastnia nehnuteľnosti niekoľkí majitelia.    

 

P. B. Matulová taktiež predložila pripomienky k všeobecne záväznému nariadeniu o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel na Prostrednej ulici a všeobecne záväznému 

nariadeniu o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách a verejných 

priestranstvách Mesta Svätý Jur. V tejto súvislosti si dovolí poukázať, vzniesť podmienku, že 

normotvorba všeobecne záväzných nariadení je veľmi zaujímavá. Nechápe ako je možné, že 

právny predpis, ktorý má rovnakú právnu silu, je raz uvádzaný ako článok a raz ako paragraf.  

Pripomienky k nariadeniu na Prostrednej ulici:  

Účel je vymedzený ako dosiahnutie parkovacej disciplíny a redukcia motorových vozidiel na 

ulici Prostrednej. Podľa nej je toto všeobecné, vágne a vzhľadom na obsah predloženého 

nariadenia. Rezidenčná časť je vyšpecifikovaná veľmi zle. Istým spôsobom je možné 

nariadenie označiť ako diskriminujúce. Navrhuje vzhľadom na znenie nariadenia uviesť alebo 

vysvetliť obyvateľom aké úvahy a relevantné údaje konkrétne aj právne analýzy tvorili 

podklad, čím ste sa viedli, akou právnou analýzou pri prijatí takéhoto účelu? Taktiež by ju 

zaujímalo a požiadala by o vysvetlenie ako doteraz dochádzalo k údajnému porušovaniu 

parkovacej disciplíny vo VZN vo vymedzenom rezidenčnom úseku? Chcela by vidieť 

relevantné štatistiky a číselné údaje ako bola porušovaná disciplína rezidentmi Prostrednej 

ulice a kýmkoľvek iným? Na základe relevantného dôvodu, podkladu - právnu analýzu  

týkajúcu sa primeranosti zásahu do užívacích práv vlastníkov nehnuteľností na ulici 

Prostredná, pretože tak ako je nadstavené VZN je diskriminačné vo vzťahu k rezidentom, k 
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vlastníkom nehnuteľností vo vymedzenej časti ulice Prostrednej. Tiež vo vzťahu ostatným 

častiam ulice Prostredná, ale aj k ostatným obyvateľom mesta. Chcela by vidieť a počuť 

relevantnú analýzu a posúdenie zhody zásahu zo strany mesta aj vo vzťahu k tomu, akým 

spôsobom by ste chceli vykonávať posudzovanie, či vlastník môže alebo nemôže parkovať 

svoje vozidlo na svojej nehnuteľnosti vo vzťahu k občianskemu zákonníku, ktorý garantuje 

vlastnícke právo. Vlastnícke právo jedno z najnedotknuteľnejších vecných práv, ktoré sú 

stanovené občianskym zákonníkom a ústavou. Ako vlastník nehnuteľnosti mám právo v zmysle 

zákona nakladať so svojou nehnuteľnosťou. Na väčšine výpisov z katastra sa hovorí o 

zastavaných plochách a nádvoriach, čiže si môžem de facto nakladať s pozemkom ako chcem, 

nie je nikde napísané, že na tomto pozemku musí byť parkovacie miesto. Ako budete toto 

posudzovať?  

 

Poslanci schválilo pokračovanie interpelácie o 5 minút.  

 

P. B. Matulová sa vyjadrila k popisu prideľovania rezidenčných kariet. Žiada právne 

odôvodnenie na základe akého ustanovenia, právneho predpisu sa bude vykonávať miestna 

obhliadka? Je toho názoru, že právny poriadok Slovenskej republiky nenachádza takú oporu 

pre postup, ktorý je navrhovaný v zmysle predloženého VZN. Nebola zohľadnená 

nedotknuteľnosť obydlia, tak ako je predpokladaná. Taktiež považuje nedostatočne 

zdôvodnené, že vo VZN sa uvádza správny cestný orgán. Ak je VZN  právna norma vydávaná 

mestom je potrebné zadefinovať aj z hľadiska normotvorby dostatočne presne a jasne, čo je 

správny orgán. V nadväznosti na VZN treba jednoznačne vymedziť čo znamená skutkový stav. 

Nemyslí si, že vzhľadom na zásah, ktorý bol spôsobený týmto nariadením je správne, aby bola 

poskytnutá takáto voľná úvaha a domýšľať si čo normotvorca asi zamýšľal a chcel 

predmetným ustanovením povedať. Ako je možné v zmysle § 1 ods. 5 sa odvoláva 

normotvorca na zmluvu uzavretú medzi Mestom Svätý Jur a prevádzkovateľom? Ako je toto 

možné? Z tohto vyplýva, že už bola uzavretá zmluva. V čase navrhovania ste nemohli vedieť, 

či toto bude odsúhlasené. Ako je možné, že zmluva je už uzatvorená? Kde danú zmluvu možno 

vidieť? Nie je dostatočne upravené viazanie dočasného parkovanie na mobilní aplikáciu, 

nakoľko nie je možné predpokladať, že každý návštevní, rezident bude disponovať mobilným 

telefónom. Ako je nastavený počet rezidenčných miest? Je zohľadnený rozdiel medzi 

rezidenčným a dočasným parkovacím miestom? Koľko bude ktorých a bude zaručené, že ako 

rezident budem mať, kde zaparkovať? Akým spôsobom bude riešená situácia k podnikateľom?  

 

Poslanci neschválili predĺženie interpelácie. 

 

P. Kováčová sa spýtala, že celé VZN bolo nastavené, tak, aby sme mi ako občania nemohli 

vedieť, čo sa zamýšľa. Nebola nastavená žiadna parkovacia politika, nebola žiadna grafická 

príloha. Žiadala v roku 2018 o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP osobu. 

Do týždňa prišla zamietavá odpoveď s odôvodnením, že je to neestetické a nie je upravená 

celková parkovacia politika, ktorá bude v roku 2019-2020. Tento rok opätovne podala žiadosť 

o pridelenie vyhradeného miesta a do 5 dní viselo VZN na úradnej tabuli bez nejakých príloh. 

Navštívila dopravný inšpektorát, kde prerokovala dopravené značenie aj s p. policajtom, 

ktorý jej povedal, že nie všetky parkovacie miesta na Prostrednej ulici spĺňajú technické 

normy na to, aby boli vyhlásené ako parkovacie miesta. Policajt má tiež výhrady a že 

historické jadro má svoje špecifiká. Pamiatkári budú rešpektovať zvislé dopravné značenia 

ale ako Pamiatkový úrad nechcú, aby boli maľované čiary na parkovanie v historickom 

centre. Mesto zamietlo ZŤP parkovanie a napriek tomu na Bratislavskej ulici vydalo ZŤP 

parkovanie. Minulý rok pribudlo vodorovné dopravné značenie priamo pred mestským 

úradom bez zvislej dopravnej značky. Takéto zmeny cestného správneho orgánu sú robené 

náhodne alebo sú robené v zmysle niečoho, čo sa dohodlo predom? Ako to bude ďalej s 
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prideľovaním parkovacích miest? Neuvažuje mestské zastupiteľstvo, aby sa takto doplnené a 

prerobené VZN vyvesilo opätovne pre občanov, aby sa začalo s občanmi rozprávať, tak ako 

sa to robí v Bratislave v centre. Chceme vedieť, čo môžme očakávať. Nikde nie je napísané, že 

ten, kto dostane rezidenčné parkovacie miesto, ho bude mať ako vyhradené, toto žiada 

vysvetliť. V druhom VZN sú špecifikované len niektoré lokality a ulice. Požiadala poslancov o 

zvolanie diskusie  s občanmi.  

 

P. primátor odpovedal, že v zmysle platnej normy na Prostrednej ulici vychádzajú ešte ďalšie 

dve ZŤP miesta, preto sme ešte neprideľovali miesta aj teraz sme vám odpísali, že budeme 

prideľovať miesta následne. S označením dopravného značenia sme mali problém. Máme 

stanovisko z Krajského pamiatkového úradu, že to nesmieme. Nechceli by sme maľovať 

čiary, ale chceme robiť výbrus do dlažby, ale zatiaľ nemáme ešte stanovisko. Projekt je 

momentálne u policajta na vyjadrení.  

 

P. Kováčová doplnila, že mesto neinformovalo pamiatkový úrad, len ste sa pýtali na 

vyjadrenie k umiestneniu stĺpikov. 

 

P. primátor odpovedal, že si nemyslí, ale mali by sme mať od nich stanovisko k blikačom. 

Nebudú to blikače, pretože je to historické námestie bude to vyzerať podobne ako je v 

Bratislave v Starom meste.   

 

P. Hájek sa spýtal k parkovaniu na Prostrednej ulici. Rezidenta viažete na osobu, ktorá je 

vlastníkom nehnuteľnosti na ulici. Mysleli ste na osoby, ktoré majú trvalý pobyt, ale nie sú 

vlastníkom? V praxi napríklad v Petržalke sa to viaže na trvalý pobyt. Ku koncu nariadenia je 

opisované, že vlastník má mať možnosť parkovať na svojom pozemku, či v tomto nevidíte 

problém s Európskym dohovorom o ľudských právach, kde existuje rozhodnutie, že 

diskriminácia na základe veľkosti nehnuteľnosti je neprípustná, či ste sa aj týmto zapodievali? 

 

P. primátor: Vždy po každom prijatom všeobecne záväznom nariadení, ak vstúpi do platnosti, 

ak má nejaký občan pochybnosť, že nie je v súlade so zákonom, tak je možné sa obrátiť na 

Okresnú prokuratúru, ktorá skontroluje celý proces prijímania a aj celý obsah, či je všetko v 

súlade. Prokuratúra vydá rozhodnutie, ak nájde pochybenie, tak odporučí mestu, aby ho 

odstránilo. Ak sa mesto nestotožní s názorom prokurátora, tak je prokurátor povinný podať 

podnet na súd.  

Proces sme spustili na ostro a je veľmi rád, že prišlo také množstvo pripomienok hlavne tých, 

ktorých sa to priamo dotýka. Pezinskú ulici sme stihli prerokovať ešte pred covidom, no žiaľ 

pri Bratislavskej už bola epidémia. Situácia žiaľ nedovolila, aby sme urobili stretnutie, preto 

sme zvolili túto formu a pripravili sme tento návrh. Zapojilo sa až 95 fyzických osôb a 31 

pripomienok sme aj akceptovali. Je možné, že niektoré z vašich prednesených pripomienok sú 

už zapracované. Faktom je, že ak by nebola epidémia, tak by sme pozvali ľudí na verejné 

prerokovanie.  

 

P. Hájek sa spýtal, že prečo nebolo zverejnené doplnené, prepracované VZN? 

 

P. primátor odpovedal, že nebol na to časový priestor. Poslanci obdržali spracované 

pripomienky tri dni pred rokovaním, tak ako to ustanovuje zákon o obecnom zriadení. 

Momentálne je na mestskom zastupiteľstve ako prerokuje, či prijme alebo stiahne bod.  

 

P. Pécsi sa vyjadril k bodu 8/6, kde žiadajú odpredaj pozemku od mesta. Na komisii 

prezentovali svoj návrh. Chceli by vyriešiť patovú situáciu, ktorá vznikla s dvomi parkovacími 

miestami na ulici Sauberg. Investor mal vytvoriť 11 parkovacích miest, ktoré vytvoril pozdĺž 
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vetvy H, ktorú odovzdal mestu. Dve parkovacie miesta sa dávali do vetvy B ako aj do 

zvyšných vetiev. Je určené, že ulice sa majú uzavrieť bránami alebo rampami. Spomínané dve 

parkovacie miesta boli tak nešťastne navrhnuté, že bez toho, aby ste prešli cez súkromný 

pozemok neviete zaparkovať. Požiadali sme o odpredaj do vlastníctva, pretože je 

komplikované parkovanie.  

 

P. Viola sa chce spýtať na bod 7/4, kde sa má prerokovávať rozpočet - zber rozložiteľného 

biologického odpadu. Zaujíma ju ako často sa bude zbierať a akým spôsobom? 

 

P. primátor odpovedal, že sme v štádiu pred vyhlásením obstarávania zrejme pôjdeme 

prieskumom trhu, pretože budeme zatiaľ obstarávať iba na polroka. V druhom polroku by sme 

mali pripraviť úplne nový systém zberu a likvidácie odpadov, kde by sme mali prejsť už na 

množstevný zber. Rozložiteľný odpad by sa mal zbierať raz za týždeň.  

 

P. Viola: čiže to má byť zber z bytoviek a všetkých domácností?  

 

P. primátor odpovedal, že bytovky budú riešené formou nádob, ktoré budú v kontajnerových 

stojiskách. Rodinné domy budú zbierané od domu k domu okrem Bratislavskej, Prostrednej a 

Pezinskej ulice. Ostatné sa budú zbierať v recyklovateľných vreciach, každý by mal dostať 

nádobu, do ktorej umiestni vrece.  

 

P. Viola sa pýtala poslancov, že akú formu komunikácie volíte? Pýta sa preto, že chcela 

kontaktovať poslancov a dostala len jednu odpoveď.  

 

P. primátor reagoval, že v prípade vašich otázok pre poslancov môžete poslať vaše 

pripomienky na mail: msu@svatyjur.sk alebo primator@svatyjur.sk a my ich prepošleme.   

 

P. Viola doplnila, že na stránke mesta sú zverejnené mailové adresy poslancov, ale zrejme nie 

sú funkčné.  

 

P. Dvorščíková odpovedala, že mailové adresy sú funkčné.  

 

P. Horváth reagoval, že jemu občas príde mail od občanov. Toto je možnosť nakontaktovať sa 

na poslanca, nevidí komunikačný problém.   

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  

 

P. Polák: Táto kontrola bola zameraná na prijaté platné uznesenia MsZ. Uznesenia týkajúce sa 

prenájmov pre NDS a. s. je nutné znova preveriť, z hľadiska protokolárneho odovzdania 

pozemkov, nakoľko tam ostala ešte nevysporiadaná čiastka vo výške cca 32.000,- EUR za 

rôzne doby prenájmov. 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. – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý jur  

 

mailto:msu@svatyjur.sk
mailto:primator@svatyjur.sk
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Príloha 5/1 VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na Prostrednej ulici v meste Sv. Jur 

 

P. primátor: Prostredná ulica prešla kompletnou rekonštrukciou v roku 2000 a vtedy bola 

zrekonštruovaná na ulicu, ktorá by mala byť pešia zóna a zároveň by to malo byť centrum, 

námestie mesta. Postupom času okolo roku 2007 sa ulica začala meniť na parkovisko, kde 

predtým chodníky a časti, ktoré užívali zväčša chodci, sa zabrali vozidlami. Situácia 

postupom času začala byť neudržateľná a to aj z dôvodu toho, že motorové vozidlo začalo byť 

ako spotrebný tovar. Pri niektorých domácnostiach evidujeme 4 až 5 vozidiel. Zároveň 

záujem mesta je nielen zaviesť regulatív, ale vrátiť námestie do pôvodného stavu. To podľa 

možnosti dopracovať sa do stavu, aby na Prostrednej ulici neparkovali vozidlá. Vznikla 

myšlienka začať aktívne riešiť reguláciu vozidiel, ktoré len prechádzajú cez námestie a 

zároveň zaviesť reguláciu vozidiel, ktoré stoja na verejných priestranstvách. Každý majiteľ 

vozidla by si mal dlhodobejšie parkovanie zabezpečiť na vlastnom pozemku. Filozofia 

systému bola nastavená tak, aby bola podľa možnosti plne automatizovaná čo s najmenším 

zásahom človeka. Postupom času sme sa dopracovali k prvému technickému riešeniu 

systému, ktoré by dokázalo samostatne načítať vozidlo, ktoré vchádza. Dokázalo by 

identifikovať vozidlo, ktoré vojde do dvora a neobsadí miesto na ulici. Ak by sme systém 

spustili, tak predpokladáme, že chyby budeme dolaďovať cca pol roka. Technický systém je 

nastavený tak, že by mali byť kamery a stĺpik na vjazde a výjazde. Malo by byť 

rozmiestnených okolo 100 čidiel, tak aby vozidlo nezaparkovalo, že ho systém nezaeviduje. 

Súčasťou systému je 24 hodinový dispečing. Ak by mal niekto pochybnosť k platbe, alebo sa 

nevie dostať zo systému, tak vždy môže zazvoniť dispečerovi. Mestská polícia bude 

vykonávať kontroly. Stĺpikom trvá približne 5 sekúnd na spustenie a 5 sekúnd na vysunutie, 

tým sa predĺži doba prejazdu pre vozidlá. Technicky sme všeobecne záväzné nariadenie 

vytvárali, čiže preto je rád, že je pripomienkované toľkými pripomienkami. Menilo sa a 

zároveň ešte nie je rozhodnuté o niektorých veciach a zrejme dnes alebo v blízkej budúcnosti 

sa rozhodne. Jedna z dôležitejších vecí je, že máme k dispozícii napočítané autá s EČV PK, 

BA a inou značkou. Všetky tieto výpočty boli podkladom k tomu, keď sme ten systém 

kreovali. Je predpoklad koľko by mohlo vzniknúť vozidiel, ktoré nemôžu parkovania na 

svojich pozemkoch, tie by mali možnosť parkovať na ulici Prostredná bez toho, že by bolo 

pre nich spoplatnené parkovanie.  

Uvažovali sme, že nie je naším záujmom, aby rezidentnú kartu mali občania, ale záujem toho 

rezidenta je, aby mal túto kartu. V jeho záujme je požiadať formou žiadosti a následne 

pracovník cestného správneho orgánu príde a zhodnotí situáciu a následne sa rozhodne o 

pridelení alebo nepridelení.  

 

P. M. Matulová sa spýtala, že na základe akého právneho titulu budete vstupovať na 

súkromný pozemok? 

 

P. primátor odpovedal, že na základe toho, že vy nás o to požiadate.  

 

P. M. Matulová reagovala, poznáte paragraf vydierania? Pretože vy nás tu vydierate. 

 

P. primátor odpovedal, že vy budete o niečo žiadať a to o rezidentskú kartu. 

 

P. Hergottová sa spýtala, či si myslíme, že toto vyrieši problém parkovania, ktorý je v 

podstate len pol roka? V lete vzniká problém, že nie je kde parkovať. Podľa nej by viacerí 

súhlasili, že v lete by sme neparkovali na ulici, a tým pádom by bolo pekne a čisté námestie s 

kaviarničkami, ale vy by ste nám zabezpečili záchytné parkovisko. Čo je zámerom tohto 

nariadenia? 
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P. primátor odpovedal, že záchytné parkovisko by malo vzniknúť na Krajinskej ceste pri 

reštaurácii 99 za autobusovou zastávkou smer do Pezinka. Cieľom je, aby na Prostrednej 

neboli autá, ale iba terasy. Rozmýšľali sme po vzore niektorých miest, že na víkend by sa 

zdvihli stĺpiky a nikto by nemohol vojsť, čo je ale extrémny prípad. Cieľom je zabezpečiť 

námestie, keď s dieťaťom pôjdete na zmrzlinu a nedajbože na pár sekúnd odbehne a niečo sa 

stane. Toto je pilotný projekt a opakuje, že je rád, že sa dvihla vlna diskusie a záujmu.  

 

P. Kováčová má v lete problém s parkovaním, pretože v lete majú pred domom umiestnenú 

terasu. Nemajú možnosť mať parkovacie miesta voľné ani pred vlastnou bránou. Všetci 

návštevníci námestia budú radi, ak budú môcť odparkovať vozidlo niekde na záchytnom 

parkovisko. Ako obyvatelia trpíme tým, že sem chodia cudzí ľudia. Dokáže si predstaviť, že 

každá rodina sa vie zmobilizovať a v rámci technických možností si vie upratať autá. 

Približne od roku 2000 musíme žiadať o povolenie o prejazd pre nákladné motorové autá, 

pamiatkarov na namaľovanie fasády, na všetko sa musí niekto vyjadrovať. Rovnako aj na 

vytvorenie parkovacieho miesta budeme potrebovať vyjadrenie pamiatkového úradu, ktorý 

môže trvať aj osem mesiacov. Navrhuje, aby mali možnosť mať nejaké auto vonku.  

 

P. Primátor odpovedal, že hneď ako bude vybudovaná cesta pri autobusovej zastávke na 

Krajinskej ceste, tak vznikne aj záchytné parkovisko na 80 áut.  

Bolo predložených 95 pripomienok, kde boli aj identické. V každej pripomienke bolo od 1- 

45 pripomienok. Zapracovaných je 31 pripomienok, ktoré boli objektívne, relevantné a 

zákonné. K prejazdnosti ulice sme urobili minulý týždeň štatistiku, kde v čase od 07:00 do 

08:30 hod. cez Prostrednú ulicu smerom dole prešlo v pondelok 95, utorok 81, stredu 87, 

štvrtok 87 a piatok 84 vozidiel. Predpokladáme, že sú to rodičia, ktorí vezú svoje dieťa do 

školy smerom do Bratislavy a Pezinka. Je na zváženie zníženia monitorovacieho času na 

otvorenie vjazdu, čiže by sa skrátil spoplatnený čas povedzme od 09:00 do 20:00 hod. O čom 

by mali ale rozhodnúť poslanci. Predpokladáme, že ulica Pezinská bude v časti od 

Hergottovej po studňu jednosmerná - smerom hore, takže musíme rátať, že budú chodiť inou 

trasou, ale Pezinská ulica nie je až tak využívaná.  

 

P. Kováčová sa spýtala, či sú výpočty relevantné, pretože aj celý Neštich chodí smerom dole?  

 

P. primátor odpovedal, že priemerne z Neštich prejde cez kruhový objazd 214 áut.  

 

P. Filo si myslí, že je spoločným záujmom chrániť a skľudniť stred mesta. Má pripomienku k 

procesu a dodania podkladov na preštudovanie, pretože veľmi nerozumel ako majú byť 

zoradené, pretože boli neoznačené, že k čomu patria a budí to dojem nepripravenosti. Kto si 

vyhodnotil pripomienky a zdá sa, že vytvoril minimálne dve alternatívne prílohy, ktoré máme 

pred sebou. Kto vyhodnotil tieto pripomienky? V ktorej prílohe sú zapracované prijaté 

pripomienky?  

Chce sa spýtať na riešenie na Prostrednej ulici, pretože ide o vymedzenú rezidenčnú zónu. Na 

mape, ktorú sme dostali, narátal 82 áut, ak dobre počítal. Sú tu ľudia, ktorí majú nárok na 

rezidenčnú kartu, ktorá bude pravdepodobne trvalá, ale zaparkujú, ak bude voľné parkovacie 

miesto. Majú nárok na parkovanie, ale žiaľ možnosť im možno bude chýbať. Za rezidenta 

považujeme len jednu osobu alebo aj rodinu? Ak sú dvaja vlastníci obaja budú považovaní za 

rezidenta alebo len jeden?  

Parkovanie má byť stanovené vo všetky dni od 07:00 do 21:00 hod., čo je podľa neho 

nezmysel, ak toto zostane, tak bude hlasovať proti. Všade sa to definuje napríklad na 

pracovné dni vo vymedzenom čase a nie viazať to na celý rok. Nevieme, čo sa bude diať 

počas zvyšku hodín, kedy nie je parkovanie spoplatnené budú rampy/stĺpiky spustené, bude sa 

dať prechádzať alebo budeme žiadať o vstup? Osobne ho irituje stanovenia času spoplatnenie 
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parkovacích miest v kombinácií, či rezidenti majú právo na miesto alebo len keď sa nájde 

miesto. Navrhuje skrátenie času a určenie dní. Aký bude pomer rezidenčných možností 

a rezidentov v tejto zóne? Prosí, aby sme nerobili tento systém a nechali voľné parkovanie.  

 

P. primátor uviedol, že pamiatkové rezervácie v rámci Bratislavského kraja sú len dve a to 

Staré mesto a naše námestie. V historickom jadre v Bratislave je parkovanie zakázané a tak 

ako sme sa bavili sme sa snažili nájsť systém, aby to nebolo úplne zakázané. Svätý Jur 

potrebuje mať na Prostrednej ulici nízku frekvenciu pohybu motorových vozidiel, tiež sa tu 

nachádzajú spoločné dvory, ktoré sú do veľkej miery obmedzené na parkovanie. Chceme 

pozdvihnúť úroveň námestia v zmysle pamiatkovej rezervácie.  

Stĺpiky by mali byť vstavané. Budú stále hore v zmysle, keď vojdete v rámci hodín, ktoré sa 

budú najväčšou pravdepodobnosťou upravovať vyjdete mimo hodín, tak systém vám 

automaticky vypočíta, že ste boli hodinu a zaplatíte 0,50 €. Vojdete v neplatenom a vyjdete 

v neplatenom čase, za ten čas ste neboli v platenom čase nebude platiť nič a stĺpik vás pustí.  

Vyjadrenie k zmluve, tak nie je podpísaná, čiže nás nijako netlačí. Systém je len vymyslený 

ako by to mohlo fungovať. Čakáme na cenové ponuky. Mesto nebude priamo realizovať tento 

systém, ale naša dcérska spoločnosť. Ak by sa všeobecne záväzné nariadenie prijalo, tak 

účinnosť by bola posunutá na termín, ktorý vytvorí dostatočný čas na vybudovanie, 

sprevádzkovanie. 

Nastavenie časov budeme musieť ešte prehodnotiť.  

 

P. Zeliska súhlasí s riešením parkovacej politiky v celom meste lebo situácia je neúnosná. 

Niektorí obyvatelia majú áut na jednu rodinu strašne veľa, potom nie je kde zaparkovať. 

Navrhuje, aby sme to s týmito pripomienkami poslali opätovne do všetkých komisií a ešte raz 

prerokovali. Čo sa týka prejazdnosti, tak z vlastnej skúsenosti a to väčšinou chodieva pešo, 

tak sa stáva, že pred ôsmou ráno na semafore (Bratislavská smerom dole) prejde až na druhú, 

tretiu zelenú. Keby sme mali stĺpiky ráno s tým počtom áut, ktoré boli povedané a išlo by to 

viac menej všetko cez Bratislavskú ulici, tak by to bolo veľmi zložité. Paradoxne 

pripomienky, ktoré prišli sú z Prostrednej ulice. Rozprával sa s pánom z Bratislavskej ulice 

a on to povedal naopak „ja bývať na Prostrednej, tak sa tomu poteším, horšie to budeme mať 

my tu na Bratislavskej“. Navrhuje opätovné prerokovanie v komisiách. 

 

P. Gróf navrhuje body 5.1 a 5.2 stiahnuť z rokovania a vrátili späť do všetkých komisií na 

vyjadrenie. Poprosil by všetkých poslancov, aby si pozreli, že kto je rezident a ako sa môžu 

riešiť rezidenčné miesta, lebo vo výklade pojmov je to napísané. Myslí si, že toto by mohlo 

byť pre obyvateľov prínosom alebo treba nariadenie opätovne prerokovať. Je veľa 

pripomienok treba sa ku všetkým vyjadriť. Súhlasí s úpravou časov.  

 

P. Kováčová doplnila, že v Starom meste majú podzemné garáže a každý byt má k dispozícii 

tri parkovacie miesta.  

 

P. Gróf sa spýtal, či to majú zadarmo? 

 

P. Kováčová odpovedala, že áno dve sú zadarmo. Sa spýtala, či nie je rozumné pouvažovať 

nad niečím iným ako stĺpikmi, pretože v zime sú problémy s primŕzaním. Vôbec to celé 

prehodnotiť a obmedziť prejazd len dopravným značením.  

 

P. Pajer reagoval na parkovanie v Bratislave, pretože jeho partnerka robí reality a má 

vedomosť o tom, že cena za jedno parkovacie miesto sa hýbe od 25 000,- € do 35 000,- €.  
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Spýtal sa, keď sú prítomní obyvatelia z Prostrednej ulice, že kde parkujú svoje autá počas 

hodov? Zdá sa vám fér, že človek, ktorý má zakúpenú garáž, tak platí väčšiu daň ako človek, 

ktorý parkuje na verejnom priestranstve, ktorý ani daň neplatí, to na margo diskriminácie.  

 

P. primátor: tieto posledné otázky by som vyhodnotil ako rečnícke.  

 

P. Filo poprosil odpovedať na otázku, že kto vyhodnocoval pripomienky. 

 

P. primátor odpovedal, že štandardne sa pripomienky rozdelia na zákonné a nezákonné, čo 

urobí referent. Následne úsek vyhodnotí, ktoré sú objektívne a tie navrhne zapracovať. Potom 

sú pripomienky zákonné, ale subjektívne a tie sa z pravidla nechávajú na posúdenie 

mestského zastupiteľstva alebo komisií. Ako predkladateľ sa môžem stotožniť s návrhom p. 

Zelisku a dať opätovne prerokovať materiál do komisií. Chceli sme prerokovať tento materiál, 

aby sme sa pohli v pred. Bežne príde jedna, dve pripomienky všeobecne záväzné nariadeniam 

možno. 

Stotožňuje sa s návrhom p. Zelisku a sťahuje bod z rokovania na opätovné predloženie do 

komisií. Pokiaľ sa uvoľnia opatrenie môžeme zvolať stretnutie s obyvateľmi.   

 

Príloha 5/2 VZN o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách a verejných 

priestranstvách mesta Svätý Jur 

 

P. primátor uviedol, že všeobecne záväzné nariadenie je platné a malo by sa implementovať 

iba všeobecne záväzné nariadenie z bodu 5.1.  

Nová vyhláška zabezpečila, že gro dopravných značiek by mohla zmiznúť napr. nebudú sa 

používať žlté čiary.   

Sťahuje bod z rokovania.  

 

Príloha 5/3 VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených 

mestom Svätý Jur 

 

P. primátor uviedol, že toto všeobecne záväzné nariadenie sme predložili z dôvodu 

novelizácie zákona č. 209/2019, ktorým sa novelizoval zákon č. 245/2008 § 28 /5/, ktorým sa 

zjednocuje  výška poplatku (tzv. školného) v materských školách.  

Doteraz malo mesto školné 20,- € pre deti s trvalým pobytom v meste Sv. Jur a deti bez 

trvalého pobytu v meste 50,- €/mesiac. V škôlkach máme prijaté len dve deti bez trvalého 

pobytu.  

Upravujeme definíciu v § 28 /6/, preto treba vo VZN upraviť odsek 2: 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,  

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

Nakoľko od 1.9.2021 bude zrušená dotácia na stravu, navrhujeme posunúť termín účinnosti 

návrhu VZN od 1. 9. 2021. Pripomienky, ktoré boli vznesené sú aj zapracované.  

 

K bodu 6. – Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2020 

 

Príloha 6/1 záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2020 

 

P. primátor uviedol, že v súlade s platnými zákonmi predložilo mesto na schválenie záverečný 

účet mesta za rok 2020. Mesto Svätý Jur hospodárilo s bežnými príjmami vo výške 5 193 
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930,65 € a bežnými výdavkami vo výške 4 324 056,67 €. Prvý rok korana krízy nemal 

negatívny vplyv na naše hospodárenie aj vďaka tomu, že sa nám podarilo využiť všetky 

dotačné nástroje, ktoré boli vytvorené na sanáciu škôd vytvorených korona krízou. Rok 2020 

okolo marca sme hospodárili s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 869.873,98 €. Čo 

v praxi znamená, že v hospodárení sme na tom dobre.  

Minulý rok sme preinvestovali financie vo výške 1 839 270,92 €, kde najväčšími položkami 

bola rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice, rekonštrukcia Bratislavskej ulice a Kollárova ulica, 

dokončovali sa problémy s zvlhnutím budovy MsÚ a vybudovali sa dve oddychové zóny – 

Kačačnice, vnútroblok Kozmonautov. Netreba zabudnúť, že sme opravili celý interiér tribúny 

na ŠK.  

V rámci záverečného účtu bola predložená hodnotiaca správa programového rozpočtu, správa 

nezávislého audítora, stanovisko hlavného kontrolóra a všetko bolo zverejnené v súlade 

s platnou legislatívou.   

 

K bodu 7. – Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur  

 

Príloha 7/1 Zmena rozpočtu – maľovanie stĺpov na námestí  

 

P. primátor uviedol, že navrhujeme opätovne namaľovať stĺpy verejného osvetlenia na 

námestí. Naposledy sme maľovali stĺpy pred šiestimi rokmi, vtedy sa stĺpy obnovili, vybrúsili, 

očistili sklá. Podarilo sa nám vyprieskumovať sumu, ktorá je rovnaká ako pred šiestimi rokmi. 

Navrhujeme zmenu rozpočtu schváliť.  

 

Príloha 7/2 Zmena rozpočtu - cyklotrasa 

 

P. primátor informoval, že mesto má v pláne budovať v rámci vyhlásených výziev cyklotrasy. 

Je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu a rôzne povolenia a následne buď združenie 

Jurava alebo Bratislavský samosprávny kraj sa stáva žiadateľom a vybuduje v prípade 

úspešnosti a schválenia finančných prostriedkov cyklotrasu. Táto cyklotrasa by mala 

smerovať do Malého raja. Trasovanie sa bude musieť prehodnotiť, pretože už teraz evidujeme 

dva kolízne body. Jeden sa nachádza pri farme p. Pažitného a druhý bod je pri kompostárni. V 

tomto stave funguje všetko zatiaľ bez väčších problémov. Je toho názoru, že by sme nemali 

zaberať nejakú existujúcu cestu, ale skôr vybudovať úplne novú cestu. Kedysi to bolo žiaľ 

optimalizované možnosťami čerpania zdrojov a doteraz s tým máme celkom veľký problém, 

napríklad cestu, ktorú využívali rybári na Štrkovú jamu. Smerom na Slovenský Grob by sme 

museli voliť úplne novú trasu. Navrhujeme zmenu rozpočtu, aby sme mali otvorené ruky a 

mohli riešiť projekt s tým, že by sme mali odsúhlasiť nové trasovanie v komisiách a na 

mestskej rade, tak by sme už mohli súťažiť a objednávať projektovú dokumentáciu.  

 

P. Filo chce podporiť zámer. Spýtal sa, či je funkčná klasifikácia v poriadku? 

 

P. Dvorščíková odpovedala, že je to v poriadku, pretože jedna suma je na príjmovej strane 

rozpočtu a druhá je na výdavkovej strane rozpočtu a tým pádom sa rozpočet vyrovnáva.  

 

P. Grančič uviedol, že niektoré myšlienky, ktoré p. primátor uviedol boli zaujímavé, ale myslí 

si a mali by sme sa poučiť z minulosti, že trasy, ktoré sú ťahané po hlavných tepnách  

obmedzujú ľuďom život. Aj táto časť by išla po hrádzi a je nevhodná. Bolo povedané, že by 

cesta mohla ísť mimo, ale nevie si predstaviť, že by sme kvôli tomu devastovali ornú pôdu. Je 

to veľká dehonestácia role. Prečo musíme cyklotrasy spevňovať asfaltom? Nevidí dôvod, že 

ak sa chcú ľudia bicyklovať po hrádzi, tak môžu, nikto ich nevyháňa. Zásadne nesúhlasí s 

trasovaním.  
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P. primátor reagoval, že problém s pôdou vzniká pozdĺž hrádzi, kde by sme museli 

klasifikovať pôdu. Potrebujeme vedieť, či máme niečo začať riešiť, aby sa nestalo, že na 

konci už po prípravách nebudú schválené financie.  

 

P. Gróf sa spýtal, že čo nám nová cyklotrasa prinesie? Nevidí zmysel, aby sme budovali 

ďalšiu cyklotrasu. Ako už bolo spomínané, majú problémy rybári, ale aj poľovníci. Komisia 

pre vinohradníctvo bola jednoznačne proti návrhu. Minule sme tu mali predstaviteľov za 

vinohradníkov a povedali aké majú problémy. Stali sa potičky, kolízie v lesoch, s traktoristom 

alebo s vinohradníkmi? V bode rôzne by sa chcel spýtať, že ako budeme riešiť situáciu na 

Neštichu, pretože sa chystá veľká petícia proti cyklistom. Chceme dotiahnuť nových cyklistov 

z Malého raja? Ak by sme cestu urobili, tak zokruhujeme celý Šúr. V Šúri žijú určité druhy 

zvery, ktoré budú vyrušované. Nestačí nám pre našich občanov počet ciest. Peniaze by sa 

vedeli využiť na opravu už jestvujúcich a na opravu označenia. Vníma tento návrh ako 

problémový. P. Pažitný sa vyjadril veľmi negatívne a hlavne má veľa nepríjemných 

skúseností.  

 

P. Grančič podotkol, že nie je záruka, že po vybudovaní budú cestu aj cyklisti používať, 

pretože sú veľmi nedisciplinovaní. Chodia všade a napríklad v Šúri je štvrtý stupeň ochrany a 

nič im to nehovorí.  

 

P. Horváth doplnil, že projekt viac prinesie grobanom ako juranom. Problémy budú mať len 

majitelia a obhospodarovatelia pôdy. Zmenu rozpočtu nepodporí bez ohľadu na to kade bude 

trasovaná. 

 

Príloha 7/3 Zmena rozpočtu - rekonštrukcia konských hasičských striekačiek 

 

P. primátor: svojho času v deväťdesiatych rokoch boli na Požiarnej zbrojnici dve historické 

konské striekačky. Jedna väčšia bola cenná a druhá menšia. V celej Európe sú len tri kusy 

väčších striekačiek. Tieto striekačky kedysi boli v majetku mesta a potom sa záhadne stratili. 

Jeden nadšenec ich vypátral a našiel v Piešťanoch, kde ich od majiteľa vykúpil a nám ich 

daroval. Nevykúpil ich lacno, ale zabezpečil ich návrat. Jeho jednou požiadavkou je, aby 

mesto zabezpečilo odbornú kompletnú opravu týchto konských striekačiek. Hľadali sme a 

dostali sme cenové ponuky od 18 000,- € až do 35 000,- € za opravu oboch striekačiek. 

Pripravili sme zmenu rozpočtu.  

 

P. Gróf sa spýtal, že po rekonštrukcii budú umiestnené kde? Na čo nám budú slúžiť?  

 

P. primátor odpovedal, že sme sa nad tým zamýšľali a podľa plánov by do dvoch rokov malo 

byť zrekonštruované Bábkové divadlo a dole na prízemí by malo byť múzeum. A v slze pred 

múzeom by sme ich umiestnili. Ohradené by boli stĺpikmi ale samozrejme sa budú musieť 

ešte vyjadriť pamiatkári. Otázne je či ich chceme umiestniť pod holým nebom. Ešte by mohli 

byť umiestnené aj v požiarnej zbrojnici. Ak by sme ich umiestnili do sklenenej rakvy, tak by 

nás to vyšlo na 4 000,- €.  

 

P. Gróf sa spýtal, či nás tlačí čas? Pri čítaní materiálu ho napadla myšlienka, že strašne veľké 

peniaze sa dali do požiarnej zbrojnice. My máme Dobrovoľný hasičský zbor, nemajú 

profesionálov, ale sú vybavení, ako keby nimi boli. Nie je proti oprave, ale potrebujeme dať 

práve sem 20 000,- €? Ako sa pozrú na to iné združenia, napríklad futbalisti. Ak by nebola 

korona, tak chceli oslavovať 100 rokov a mesto im prisľúbilo dotáciu vo výške 500,- €, nezdá 

sa vám to ako nepomer? 
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P. Primátor reagoval, že sme im opravili komplet tribúnu za 150 000,- €, čo nie je málo. Ak 

by napríklad oslavovali 100 rokov počas hodov, tak by sme im tam napríklad poslali jednu 

kapelu. Bolo neprijateľné, aby sme futbalistom zaplatili 10 000,- € za Desmod. Prišlo mu to 

ako extrém.  

 

P. Gahér sa chce prihovoriť za opravu, pretože to nebude len pre hasičov ale bude to súčasťou 

výstavy múzea. Je rád, že sa našli a že ich budeme ukazovať lebo takéto má málokto na okolí. 

Na iné veci sme dali peniaze a toto si ich zaslúži.  

 

P. Zeliska chápe opravu, tak že nie je priamo pre hasičov, však na čo by im boli historické 

striekačky. Je história, ktorá tu bola a súhlasí s opravou.  

 

P. Achberger sa stotožňuje s návrhom a má to potenciál pritiahnuť turistov a zviditeľniť naše 

mestečko. Nie je možné spolufinancovanie z nejakých iných zdrojov? Možno by bolo na 

zamyslenie dať občanom možnosť prispieť na opravu. 

 

P. Primátor: žiaľ na jednu striekačku boli použité eurofondy. Ak sa nám podarí, tak na väčšiu 

by sme v prípade vypísania grantu, skúsili oň požiadať. Myšlienka to nie je zlá, všetko 

nechávame na zváženie. Bude ale potrebné prezistiť ako by zbierka mohla fungovať. 

 

P. Grančič bol pri stretnutí s reštaurátorom a pre informáciu celá rekonštrukcia bude trvať rok 

až rok a tri mesiace.  

 

Príloha 7/4 Zmena rozpočtu - kuchynský a biologicky rozložiteľný odpad 

 

P. primátor čas a zákon nás donútil, aby sme sa zamysleli nad fungovaním odpadového 

hospodárstva v meste, ktoré bolo bez významného aktualizovania od roku 2012, kde sa 

upravilo drobné separovanie. Vybudovali sme kvalitný zberný dvor a uspeli sme pri grante o 

kompostéry. Žiaľ kompostéry sa ukazujú ako nie úspešný projekt v kontexte znižovania 

tonáže komunálneho odpadu, ktorý je momentálne najdrahší. Za tonu komunálneho odpadu 

platíme 103,- €, čo je veľmi vysoká suma. Do tohto všetkého by sme od 1.7. mali začať riešiť 

kuchynský a biologický rozložiteľný odpad (BRKO). Boli sme sa inšpirovať v Senci, kde to 

funguje fantasticky. Oni pri poplatku 26,- € pri množstevnom zbere majú rozpočet vyrovnaný. 

V Senci im BRKO znižuje o 40 % komunálny odpad tonáže. BRKO sa momentálne skladuje 

za 55,- €. Štát nedomyslel, že najbližšie sa dá skladovať v Budči (pri Zvolene), čo je 

kilometráž obrovská. Senec má momentálne dohodu s Heinburgom. Chceli by sme zaviesť v 

priebehu dvoch rokov podobný systém. Na splnenie zákona budeme v tomto polroku toto 

kontrahovať ako službu, čiže bude to v rámci bežného rozpočtu. Prvé prieskumy vyšli vo 

výške cca 150 000,- €/rok. Ak by sa nám podarilo znížiť o 40 %, čo určite neočakávame v 

prvom roku. Pripravujeme zásadnejšiu zmenu v systéme odpadov, kde v septemberi 

vyhlásime verejné obstarávanie na vývoz odpadu a likvidáciu odpadu. Od 1.1.2022 by sme 

chceli zaviesť množstevný zber a zber BRKO, všetko bude čipované. Možno dáme hnedú 

nádobu na bio odpad na stojiská. V Senci trvalo tri roky, kým sa ľudia naučili vyhadzovať 

odpad. Dospeli k dvojtýždennému vývozu pri najväčšej nádobe 120 l a už aj tú ľudia nevedia 

naplniť. Len separáciou je udržateľná cena za odpad. Minulý rok sme dotovali odpady 

približne sumou 45 000,- €. Je prioritou zavedenie tejto zmeny. Rodinné domy by sa mali 

vyvážať od brány k bráne raz do týždňa. Bytovky budú napočítané koeficientom a vývoz bude 

raz alebo dva krát do týždňa. Ponuky, ktoré prišli sú zaujímavé, lebo neriešia tonáž ale paušál. 

Ak budeme úspešný, tak by sme mohli platiť menej. Budeme musieť robiť osvetu medzi 

ľudmi, aby zmena bola vnímaná ako dobrá. V Senci si pozývali na úrad každého človeka 

osobne a vysvetľovali im, čo kam má ísť.  
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P. Gahér ako mienime motivovať ľudí, ktorý používajú kompostér a zároveň nebudú mať 

kuchynský odpad ? Mali by sme ich odlíšiť. 

 

P. primátor kuchynského odpadu sa vedia regulárne zbaviť len ľudia, ktorý chovajú svine, 

sliepky a podobne. Kuchynský odpad nepatrí do kompostéra. Recyklovateľné sáčky sú oveľa 

výhodnejšie pretože vydržia dlhšie, môžte tam dať dokonca plný kelínok od jogurtu lebo v 

Budči to vedia na linke od separovať a zároveň je lacnejší. Kompostovateľný vydrží len tri 

mesiace. Motivácie budeme zavádzať od januára.  

 

K bodu 8. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 8/1 Výkon práva poľovníctva PZ Podhradie 

 

P. primátor na mesto prišla žiadosť o odsúhlasenie výkonu práva poľovníctva PZ Podhradie. 

Do poľovného združenia spadajú vinice a časť nad kanálom. V tomto združení má mesto 

minoritné vlastníctvo, kde máme pozemky vo výmere 82,48 ha. Mesto odporúča schválenie 

výkonu práva poľovníctva.  

 

P. Horváth: v návrhu uznesenia “doba nájmu určitá 10 rokov 14.1.2022 do 13.1.2032”, čo 

pravdepodobne predkladateľ predpokladal, že to bude odkedy bola zaevidovaná zmluva. 

Tradične schvaľujeme vždy od 1.1. daného roku, a preto navrhuje zmenu “doba nájmu určite 

10 rokov od 1.1.2022 do 31.12.2031”. Zároveň im praje ako poľovník zo susedného revíru 

veľa šťastia pri organizovaní stretnutia zhromaždenia vlastníkov pozemkov, pretože to majú 

veľmi náročné rozdrobenosťou vlastníkov.  

 

P. Zeliska stanovisko finančnej komisie je „podľa návrhu s požiadavkou primátora  

o vnadiskách a krmoviskách v revíri“ to je myslená ako? 

 

P. primátor odpovedal, že ak by prišlo k zakomponovaniu do zmluvy, že kde budú umiestnené 

vnadiská v prípade, že by sa prišli sťažovať nejakí vlastníci pozemkov, kde im zver 

poškodzuje majetok.  

 

P. Gróf navrhuje poopraviť v uznesení v bode jeden “Schvaľuje poveriť a splnomocniť 

primátora mesta Svätý Jur zastupovaním mesta a zvolaním zhromaždenia vlastníkov 

poľovných pozemkov” presne, tak je uvedené v bode 8.2. 

Momentálne by neriešil vnadiská, ale najskôr by uzatvoril zmluvu. 

 

P. primátor toto je trošku rozdiel, pretože v bode 8.2 tam sme majoritný vlastník a tu sme len 

minoritný vlastník.  

 

P. Pajer doplnil, že ide iba o technickú záležitosť, pretože zhromaždenie môže zvolávať už 

30 % vlastníkov pozemkov. Mesto by mohlo byť svojim podielom súčasťou zvolávateľov.  

 

Príloha 8/2 Výkon práva poľovníctva PZ Panónsky háj 

 

P. primátor: na mesto prišla žiadosť o odsúhlasenie výkonu práva poľovníctva na pozemkoch 

mesta Svätý Jur v poľovnom revíri Šúr. V poľovnom revíry Šúr funguje spoločnosť Panónsky 

háj. V tomto poľovnom združení máme však majoritu. V tomto poľovnom združení vieme 

priamo ovplyvniť zmenu, ak by sme chceli. Mesto je spokojné s vedením združenia a 

odporúčame schválenie pokračovania poľovného výkonu na ďalších 10 rokov.  
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P. Gróf tiež navrhuje upravenie doby nájmu od 1.1.2022 do 31.12.2031, ako je napísané v 

žiadosti, omylom kolegyňa asi spravila preklep v návrhu uznesenia. Ďalej navrhuje zvýšenie 

ceny, keď si dobre pamätá, tak poľovné združenie Jablonka má prenajaté pozemky za 2,60 

€/ha. V tomto bode navrhuje navrhovateľ sumu v rozmedzí od 3 - 3,50 €. Navrhuje cenu 

3,10€. 

 

P. primátor doplnil, že zákon určuje minimálnu cenu a my môžeme cenu zdvihnúť. Hodnota 

sa určuje aká zver sa nachádza v revíry.  

 

Príloha 8/3 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku p. č. 7423 Brúder 

 

P. primátor: na mesto prišla žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza v lokalite medzi 

Vajnormi a Čiernou vodou. Žiadateľ je majiteľom susedného pozemku role a z druhej strany 

je pozemok Slovenského pozemkového fondu a následne pozemok, ktorý má vo vlastníctve 

žiadateľ. Náš pozemok je obkolesený pozemkami žiadateľa. Odpredajom pozemkov súhlasili 

komisie finančná, stavebná a aj mestská rada. Komisia pre vinohradníctvo bola proti 

odpredaju pozemku.  

 

Príloha 8/4 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemkov parc. č. 6339/4,5 – 

Hirnerová 

 

P. primátor: na mesto prišla žiadosť o odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lokalite 

Panónsky háj. Všetky komisie aj mestská rada neodporúčajú odpredaj pozemku. V lokalite 

Panónsky háj mesto neplánuje odpredávať pozemky, pretože nikdy nebolo presne stanovené, 

že ako sa bude s pozemkami presne nakladať. Najskôr podľa ochranného pásma mal pred 

kúpne právo štát, teraz už to tak nie je tak. V tejto lokalite vysporadúvame pozemky pod 

stavbami.  

 

Príloha 8/5 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemkov 4563/8,12 Kollár 

 

P. primátor: na mesto prišla žiadosť o predaj pozemkov. Jeden pozemok je záhrada a druhý je 

pozemok pod stavbou. Pozemky sa nachádzajú v Šúri oproti Štrkovej jame. Mesto navrhuje 

odpredať pozemok pod chatou, pretože je to tak zaužívané, ale pozemok záhradu 

neodporúčame predať. Cenu navrhujeme stanoviť podľa návrhu finančnej komisie za 40,-

€/m2. 

 

Príloha 8/6 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemkov p. č. 2333/168 – Pécsi 

Vrabčeková, a i. .. 

 

P. primátor uviedol, že ide o pozemok žiadateľa, ktorý vystúpil aj v interpeláciách. 

Problémom sú dve parkovacie miesta a nesúlad výroku textovej časti s grafickou časťou. 

Reálne hľadáme priestor, aby sme mohli vyriešiť tento problém. Ak sa dohodneme na novom 

pozemku, kde vybudujeme parkovné miesta? Možno ich vybuduje náš technický úsek 

pomocou zatrávňovacích tvárnic. Zatiaľ neodporúčame pozemok predať do tej doby, kým 

vyriešime spomínané parkovacie miesta. Súčasť územného rozhodnutia bolo stanovených 

umiestnenie 11 parkovných miest. Po vyriešení problému sa stanovisko mesta zmení. 

 

P. Gahér doplnil, že pokiaľ by rešpektovali grafickú časť, tak by nebol žiaden problém. To 

znamená, že oni o tom vedia a je to iba ich rozhodnutie, že nechcú rešpektovať grafickú časť. 

V zásade si nemyslí, že mesto tu má byť aktívne, pretože chybu urobil ten, kto bol vtedy 
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developerom. Možno, že my sme urobili len to, že sme pustili textovú časť bez povšimnutia, 

ale grafická časť hovorí o tom, že sa to dá zrealizovať. 

 

P. primátor uviedol, že sa snažíme nájsť riešenie, čo nie je v tomto prípade jednoduché. Vo 

všeobecnosti nie len na Neštichu ale aj v blízkosti je celkom problém nájsť priestor na dve 

parkovné miesta. Zatiaľ je jediná možnosť vybudovania miest pri zdravotechnike. Žiadateľ 

žiaľ zdedil tento problém.  

 

P. Pécsi informoval, že na jednom parkovacom mieste nemôžu parkovať lebo by porušili 

vlastnícke práva a na druhé sa nedá zaparkovať lebo sa nedá z auta následne vystúpiť.  

 

P. Dočolomanský sa spýtal, že prečo nežiadate aj o horný pozemok pri vašom dome? 

 

P. Pécsi odpovedal, že muselo prísť ku chybe lebo žiadali aj o horný pozemok. Dávali dve 

žiadosti.  

 

Príloha 8/7 Zámer nakladania s majetkom – odkúpenie pozemku 439/9 Pož.zbrojnica 

 

P. primátor: na mesto po ukončení rekonštrukcie požiarnej zbrojnice prišla žiadosť o 

odkúpenie pozemku. Pred kolaudáciu sme zistili novým zameraním (geometrickým plánom), 

že sme zasiahli do pozemku suseda p. Bednára v celkovej výmere 5 m2, čo je 15 cm pozdĺž 

celej stavby. Z majiteľom sme začali rokovanie, pretože touto rekonštrukciu sme mu zničili 

záhradu, ktorú budeme na naše náklady obnovovať. Uzavreli sme dohodu, že tých 5 m2 mesto 

kúpi za 210,- €/m2. Následne ako si vyrieši zvody, čo je podmienkou mesta, pretože 

zahustenie má nasmerované na našu strechu. Potom doriešime ešte zábery na jeho 

pozemkoch. Požiadal poslancov o schválenie tohto uznesenia.  

 

Príloha 8/8 Zriadenie vecného bremena Západoslovenská distribučná (Pezinské záhum.) 

 

P. primátor: na mesto prišla žiadosť o zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú 

distribučnú a.s.. Ide o lokalitu Pezinské záhumenice, ktorú aktívne buduje a vybavuje celý 

inžiniering a záležitosti s tým spojené p. Petrakovič. Mesto odporúča schválenie 

navrhovaného uznesenia. 

 

Príloha 8/9 Zriadenie vecného bremena SPP – ERPU 

 

P. primátor na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva sme prijali uznesenie, kde bolo 

preklepom zle zadefinované parcelné číslo pozemku. Navrhujeme zrušiť pôvodné uznesenie a 

následne prijať nové.  

 

Príloha 8/10 Prenájom časti pozemku parc. č. 4531/1, k. ú. Svätý Jur – Spolok priateľov 

psov 

 

P. primátor: na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva sme schválili zámer nakladaním s 

majetkom mesta a to prenájom pozemku pre Spolok priateľov psov, ktorý dlhodobo tento 

pozemok využívajú a požiadali o predĺženie nájmu.  

 

Príloha 8/11 Prenájom pozemku parc. č. 4513/34, k. ú. Svätý Jur  – SH auto s.r.o. 
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P. primátor: na mesto prišla žiadosť na prenájom pozemku pod objektom v areáli 

Poľnohospodárskeho družstva, kde sme na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva 

schválili zámer prenájmu pozemku a dnes by sme mali schváliť prenájom ako taký.  

 

K bodu 9. - Rôzne  

 

Príloha 9/1 Žiadosť o vydanie súhlasu „urbanistická štúdia zóny D1 – ŠIMKO“ 

 

P. primátor: na mesto prišla urbanistická štúdia od manželov Šimkových, ktorí žiadajú 

zobratie na vedomie tejto štúdie, ktorú mestská rada prerokovala a odporučila schváliť. 

Stavebný úrad nás usmernil, že je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo zobralo túto štúdiu na 

vedomie. Reálne na tomto pozemku je možné postaviť viacero rodinných domov, ale p. 

Šimko postaví len jeden. Mesto odporúča zobrať urbanistickú štúdiu na vedomie.  

 

P. Gahér doplnil, že p. Šimko prisľúbil, že je ochotný časť pozemku poskytnúť na rozšírenie 

Hámrovskej cesty.  

 

Príloha 9/2 Zmena organizácie dopravy- Pálffyho kaštieľ  

 

P. primátor: tento bod sme najskôr nemali v pláne dať do rokovania, ale po toľkých 

diskusiách a významne ovplyvňujúc dopravu, tak sme sa aj po odporúčaní mestskej rady 

predložili bod do rokovania. Pálffyho kaštieľ finišuje svoju rekonštrukciu a súčasťou 

podmienok, ktoré mesto do stavebného povolenie dalo bolo aj vybudovanie novej cesty. 

Pálffyho kaštieľ predložil prvú projektovú dokumentáciu, ktorú sme pripomienkovali a budú 

ju prerábať na naše požiadavky, kde niekedy na rozhraní júla a augusta by mali vybudovať 

novú komunikáciu v zámkovej dlažbe až po zadný vchod ako je spád na ulicu Družstevná. 

Súčasťou bude zapustený chodník v 5,5 m komunikácií. Rokovali sme s Unimpexom, ktorý 

nemá problém, aby chodník začínal už na ich pozemku, kde začína prvé parkovné miesto. 

Pálffyovsky kaštieľ predložil alternatívy zmeny organizácie dopravy. Prvá alternatíva 

nepočíta so stopkou a nahradená by bola značkou daj prednosť v jazde a spomalovacím 

prvokom. Druhý variant bol so značkou daj prednosť v jazde a spomalovací prvok. 

Posledným variantom je úplné zrušenie značiek a zavedenie systému pravidla pravej ruky. 

Stavebná komisia odporučila variant číslo jeden, ktorý hovorí o ponechanie stopky.  

 

P. Gróf je za schválenie variantu so značkou daj prednosť v jazde a spomalovací prvok.   

 

P. primátor doplnil, že spomalovacím prvkom sme chceli spomaliť aj cyklistov ale žiaľ ich to 

nespomalí. Vyhýbali by sa mu do protismeru a to by mohlo spôsobiť pre niekoho aj fatálne 

následky. Žiaľ stalo sa viacerým, že cyklisti spôsobili nehodu, pretože nedali prednosť 

vozidlu na hlavnej ceste. Bod bude opätovne prerokovaný v komisiách. 

 

Príloha 9/3 Doplnenie člena komisie finančného riadenia 

 

P. primátor: predseda finančnej komisie, ktorý žiaľ už musel odísť p. Fraňo navrhuje, aby do 

finančnej komisie bola nominovaná p. prednostka, ktorá o dva dni končí vo svojej funkcii. 

Predseda nás požiadal o schválenie p. Dvorščíkovej za člena finančnej komisie a aj vás 

všetkých veľmi pekne prosí, aby ste ju schválili.  

  

 

Dnes sme boli nafotiť na Mariánskej ceste zničené kríže a to Matulov kríž a červený kríž. 

Túto smutnú udalosť samozrejme dáme do poriadku. Na cintoríne sme menili kríž, ktorý sme 
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odložili, tak ho použijeme a natrieme ho na červeno. Našťastie soška Ježiša Krista je 

nepoškodená a aj nápis. Akurát kríž bol na štyri časti zlomený. Matulov kríž bol odlomený a 

bol päť rokov dozadu opravovaný. Táto udalosť je veľmi smutná. 

 

P. Filo poprosil o pomoc, pretože ako sa pamätáte v júni 2019 zhorel objekt v susedstve domu 

seniorov. Momentálne majiteľ zhoreného susedného objektu tam býva. V roku 2019 museli 

byť ešte raz privolaní požiarnici, pretože opätovne vypukol požiar. Prosí o riešenie tohto 

problému a umiestnenie tejto fyzickej osoby do náhradného bývania. V júni 2020 bolo 

schválené zakúpenie unimobunky, kde by bolo možné bývanie. Počas dvoch zím mu iný 

sused poskytol príbytok na chate.  

 

P. primátor uviedol, že prvé miesto, kde sme chceli umiestniť unimobunku má problém so 

spodnou vodou a odpadom. Rozmýšľame o umiestnení do areálu pošty, kde by sme mohli 

napojiť siete, ale musíme ešte doriešiť odpad. Najlacnejšia alternatíva je opravenie strechy a 

postavenie komína na pozemku majiteľa.  

 

P. Filo požiadal, aby mesto vytvorilo bývanie pre dotknuté osoby v zmysle predchádzajúceho 

schválenia kúpy a umiestnenia unimobunky Mestským zastupiteľstvom v júni 2020. 

 

 

P. primátor poďakoval pani prednostke za všetku výbornú prácu, ktorú robila 18 rokov. 

Veľmi veľa dala tomuto mestu. Úprimne je rád, že sa jej podarilo v kariérnom raste prísť na 

pozíciu, kde uspela. Po dnešnom telefonáte mi oznámili, že na pohovore významne 

vyčnievala spomedzi 6 uchádzačov, čo ukazuje akú dobrú, výbornú a významnú prácu robila 

pre Svätý Jur. Úprimne jej za všetko chce poďakovať, za šesť rokov spolupráce. Mestu bude 

chýbať jej práca, nadšenie i nasadenie chýbať. Ešte raz ďakujem.       

 

Ukončenie rokovania: 21,15 hod. 

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

zo dňa 18.5.2021 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1 Schválenie programu rokovania. 

Číslo uznesenia 2021/4-1 

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 2021/4-2 

MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice - Prof. ThDr. Július Filo, JUDr. Ján Gróf. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

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

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

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

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2021/4-3 

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 2021/4-4 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia 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: 5.3 VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom 

Svätý Jur. 

Číslo uznesenia 2021/4-5 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 1/2021 o výške príspevkov v 

školách a školských zariadeniach zriadených mestom 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: 6 

Číslo bodu: 6.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2020.  

Číslo uznesenia 2021/4-6 

MsZ berie na vedomie hodnotiacu správu programového rozpočtu a rozbor hospodárenia na rok 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   
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Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2020.  

Číslo uznesenia 2021/4-7 

MsZ berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a 

hospodárenia mesta za rok 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: 6.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2020.  

Číslo uznesenia 2021/4-8 

MsZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 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: 9 

Číslo bodu: 6.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2020.  

Číslo uznesenia 2021/4-9 

MsZ schvaľuje záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za rok 2020 bez výhrad. 

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: 10 

Číslo bodu: 6.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2020.  

Číslo uznesenia 2021/4-10 

MsZ schvaľuje financovanie schodku rozpočtu za rok 2020 z ostatných peňažných fondov mesta. 

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: 11 

Číslo bodu: 6.1 Záverečný účet mesta Svätý Jur za rok 2020.  

Číslo uznesenia 2021/4-11 

MsZ schvaľuje použitie rezervného fondu mesta vo výške 808 125,50,- € na kapitálové výdavky. 

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: 7.1 Zmena rozpočtu - maľovanie stĺpov na námestí. 

Číslo uznesenia 2021/4-12 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2021: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

06.4.0 637004 5.4 41 Náter stĺpov V.O.  +4 000,- 

 222003  41 
Príjmy z pokút za porušenie 

predpisov 
+4 000,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

    Za: 
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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: 7.2 Zmena rozpočtu - cyklotrasa. 

Číslo uznesenia 2021/4-13 

NECHVÁLENÉ UZNESENIE 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2021: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

04.5.1. 716 11.2 46 
Projektová dokumentácia 

Cyklotrasa 
+40 000,- 

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

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 9 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Proti: 

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

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.3 Zmena rozpočtu - rekonštrukcia konských hasičských striekačiek.  

Číslo uznesenia 2021/4-14 

MsZ schvaľuje zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2021: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov 

Zmena v 

€ 

03.2.0 713004 6.1 46 

Rekonštrukcia prevádzkových strojov, 

prístrojov , zariadení ... hasičských 

striekačiek 

+20 000,- 

 454002  46 Prevod z ostatných fondov obce +20 000,- 

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 



24 

 

 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: 7.4 Zmena rozpočtu - kuchynský a biologicky rozložiteľný odpad.  

Číslo uznesenia 2021/4-15 

MsZ schvaľuje zmenu bežného rozpočtu na rok 2021: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

05.1.0 633006 6.1 41 
Obstaranie kontajnerov, košov 

a sáčkov na BRO  
+50 000,- 

 212002  41 Príjmy z prenajatých pozemkov +50 000,- 

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: 8.1 Výkon práva poľovníctva PZ Podhradie.  

Číslo uznesenia 2021/4-16 

MsZ schvaľuje poveriť a splnomocniť primátora mesta Svätý Jur: 

a) Zastupovaním mesta vo všetkých právnych úkonoch súvisiacich s konaním o uzatvorení zmluvy 

o užívaní spoločného poľovného revíru „Podhradie”. 

b) Navrhnutím náhrady za užívanie poľovného revíru „Podhradie” vo výške 0,660 - 1,00 €/ha/rok. 

c) Uzatvorením písomnej zmluvy o užívaní Poľovného revíru „Podhradie”. 

d) Podieľať sa na zvolaní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov. 

Termín platnosti uznesenia: 31.01.2022 

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: 17 

Číslo bodu: 8.1 Výkon práva poľovníctva PZ Podhradie. 

Číslo uznesenia 2021/4-17 
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MsZ schvaľuje spôsob prenájmu výkonu práva poľovníctva v Poľovnom revíri „Podhradie” v 

zmysle zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Poľovnícke 

združenie „Podhradie Svätý Jur” na pozemkoch vo vlastníctve mesta Svätý Jur vo výmere 82,48 ha, za 

cenu určenú vlastníkmi poľovných pozemkov na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v 

súlade so zákonom č. 274/2009 Z. z. v platnom znení, doba nájmu určitá 10 rokov od 01.01.2022 do 

31.12.2021 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ v 

uplynulom období vykonával poľovné právo na predmetných pozemkoch.  

Termín platnosti uznesenia: 31.01.2022. 

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. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 8.2 Výkon práva poľovníctva PZ Panónsky háj.  

Číslo uznesenia 2021/4-18 

MsZ schvaľuje poveriť a splnomocniť primátora mesta Svätý Jur: 

a) Zvolaním zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov. 

b) Zastupovaním mesta vo všetkých právnych úkonoch súvisiacich s konaním o uzatvorení  

zmluvy o užívaní spoločného poľovného revíru „Šúr” vo výške minimálne 3,10 €/ha/rok. 

c) Uzatvorenie písomnej zmluvy o užívaní Poľovného revíru „Šúr”. 

Termín platnosti uznesenia: 31.01.2023.  

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: 19 

Číslo bodu: 8.2 Výkon práva poľovníctva PZ Panónsky háj.   

Číslo uznesenia 2021/4-19 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu výkonu práva poľovníctva v Poľovnom revíri „Šúr” v zmysle 

zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Poľovnícku spoločnosť 

„Panonsky háj Svätý Jur” na pozemkoch vo vlastníctve mesta Svätý Jur vo výmere 433,127 ha za cenu 

určenú vlastníkmi poľovných pozemkov na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v súlade so 

zákonom č. 274/2009 Z. z. v platnom znení, doba nájmu určitá 10 rokov od 01.01.2022 do 31.12.2031 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ v uplynulom období 

vykonával poľovné právo na predmetných pozemkoch. 

Termín platnosti uznesenia: 31.01.2023. 
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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: 20 

Číslo bodu: 8.3 Zámer nakladania s majetkom - odpredaj pozemku p. č. 7423 Brúder. 

Číslo uznesenia 2021/4-20 

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

Jur evidovaný v registri KN C parc. č. 7423 o výmere 612 m2, ostatné plochy za sumu 40,-€/m2 pre 

žiadateľa.  

Zdôvodnenie: žiadateľ je vlastníkom vedľajšieho pozemku. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 3 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Michal Gabura Mgr. Michal Zeliska  MUDr. Štefan Horváth 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.      

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger  Marián Grančič Ing. Bohumil Pajer   

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo       

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 8.4 Zámer nakladania s majetkom - odpredaj pozemkov parc. č. 6339/4,5 - 

Hirnerová 

Číslo uznesenia 2021/4-21 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

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

Jur pozemok KN C 6339/4 o výmere 595 m2, zastavané plochy a nádvoria (LV 1968) podľa 

doloženého geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný náklady žiadateľov.  

Zdôvodnenie: žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parc. č. KN C 6339/38 o výmere 80 m2 (LV 4048), na 

ktorom je postavená stavba súp. č. 532 - chata (LV 3558), ktorý je priľahlý k záujmovým pozemkom. 

Termín plnenia uznesení: do 31.12.2022.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 9 
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Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger Mgr. Michal Zeliska  Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.      

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 8.4 Zámer nakladania s majetkom - odpredaj pozemkov parc. č. 6339/4,5 – 

Hirnerová 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2021/4-22 

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

Jur pozemok parc. č. KN E 6339/5 o výmere 1 159 m2, záhrady (LV 8053) podľa doloženého 

geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný na náklady žiadateľov. 

Zdôvodnenie: Žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parc. č.  KN C 6339/38 o výmere 80 m2 (LV 4048), 

na ktorom je postavená stavba súp. č. 532 - chata (LV 3558), ktorý je priľahlý k záujmovým 

pozemkom. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 8 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Michal Gabura MUDr. Štefan Horváth  

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo      

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 8.5 Zámer nakladania s majetkom - odpredaj pozemkov 4563/8,12 Kollár 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2021/4-23 

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

Jur evidovaných v KN C ako parc. č. 4563/8 o výmere 897 m2, záhrada pre žiadateľa.  

Zdôvodnenie: Žiadateľ je vlastníkom stavby súp. č. 4563/8 o výmere 897 m2 záhrada a parc. č. 

4567/12 o výmere 29 m2 zastavané plochy a nádvoria, na ktorých je od roku 1995 uzatvorená nájomná 

zmluva, na ktorú nadviazal aj terajší vlastník stavby.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 9 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Proti: 
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Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Michal Gabura 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: 24 

Číslo bodu: 8.5 Zámer nakladania s majetkom - odpredaj pozemkov 4563/8,12 Kollár  

Číslo uznesenia 2021/4-24 

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

Jur evidovaných v KN C ako parc. č. 4563/12 o výmere 29 m2, zastavané plochy a nádvoria pre 

žiadateľa. 

Zdôvodnenie: žiadateľ je vlastníkom stavby súp. Č. 1259 - chata (LV 1776) na pozemku parc. č. 

4563/12. Na pozemky parc. č. 4563/8 o výmere 897 m2 záhrada a parc. č. 4563/12 o výmere 29 m2 

zastavané plochy a nádvoria, na ktorých je od roku 1995 uzatvorená nájomná zmluva, na ktorú 

nadviazal aj terajší vlastník stavby. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

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. Bohumil Pajer Marián Grančič   Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Mgr. Michal Zeliska    

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 8.6 Zámer nakladania s majetkom - odpredaj pozemkov p. č. 2333/168 - Pécsi 

Vrabčeková, a i.  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2021/4-25 

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

Jur evidovaný v registry KN C parc. č. 2333/168 o výmere 13 m2, zastavané plochy a nádvoria v k. ú 

Svätý Jur (LV 1968) pre žiadateľov, s tým že žiadateľmi budú zabezpečené verejné parkovacie miesta 

v rozsahu totožnom s prevádzanou nehnuteľnosťou.  

Zdôvodnenie: žiadatelia sú vlastníkmi vedľajšieho pozemku, na ktorom je príjazdová komunikácia k 

rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 7 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Michal Gabura Ing. Bohumil Pajer  
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MUDr. Štefan Horváth Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Michal Zeliska  

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf     

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 8.7 Zámer nakladania s majetkom - odkúpenie pozemku 439/9 Pož. zbrojnica. 

Číslo uznesenia 2021/4-26 

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

Svätý Jur evidovaný v registri KN C parc. č. 439/9 o výmere 5 m2 za cenu 210,- €/m2 zastavané 

plochy a nádvoria, ktoré sú zamerané GP č. 19/2021, do majetku Mesta Svätý Jur.  

Zdôvodnenie: po rekonštrukcii požiarnej zbrojnice bol vyhotovený porealizačný geometrický plán 

19/2021, ktorým sa zistilo že požiarna zbrojnica zasahuje do vedľajšieho pozemku, ktorý nie je vo 

vlastníctve mesta. Z uvedeného dôvodu je potrebné vysporiadať vlastnícke vzťahy pod Požiarnou 

zbrojnicou.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 8.8 Zriadenie vecného bremena Západoslovenská distribučná (Pezinské záhum.). 

Číslo uznesenia 2021/4-27 

MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena pre stavbu „BA_Svätý Jur, Pezinské Záhumenice, 

NNK“ na pozemky registra „C“ parc. č. 595/1 o výmere 1 313 m2 ostatná plocha, parc. č. 600/5 

o výmere 39 m2 trvalý trávnatý porast, parc. č. 653/16 o výmere 2 570 m2 zastavané plochy a nádvoria 

(LV 1968) a pozemky registra „E“, parc. č. 651/1 o výmere 330 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc. 

č. 653/2 o výmere 82 m2 zastavané plochy a nádvoria (LV 8053) pre zriadenie vecného bremena 

strpieť budúceho oprávneného na zaťažených nehnuteľnostiach v rozsahu podľa § 43 zákona č. 

251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určenom geometrickým plánom 

po uložení Elektroenergetických zariadení, ďalej ich užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, 

úpravy, rekonštrukcie, modernizácia a akékoľvek iné stavebné úpravy Energetických zariadení a ich 

odstránenie. Vecné bremená budú na dobu neurčitú. Porealizačný geometrický plán zabezpečí na 

vlastné náklady oprávnený. Jednorazová náhrada za zriadenie Vecných bremien bude v ZoZVB určená 

ako spoločná odplata vo výške 28,- €/m2 výmery vecného bremena v intraviláne a 4,- €/m2 výmery 

vecného bremena v extraviláne. 

Zdôvodnenie: K uloženiu Elektroenergetických zariadení je potrebné uzatvoriť zmluvu o Budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu „BA_Svätý Jur, Pezinské Záhumenice, NNK“ na 

pozemky registra „C“ parc. č. 595/1 o výmere 1 313 m2 ostatná plocha, parc. č. 600/5 o výmere 39 m2 

trvalý trávnatý porast, parc. č. 653/16 o výmere 2 570 m2 zastavané plochy a nádvoria (LV 1968) 

a pozemky registra „E“, parc. č. 651/1 o výmere 330 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 653/2 

o výmere 82 m2 zastavané plochy a nádvoria (LV 8053). 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
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Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 8.8 Zriadenie vecného bremena Západoslovenská distribučná (Pezinské záhum.).  

Číslo uznesenia 2021/4-28 

MsZ poveruje primátora mesta podpísať Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre 

stavbu „BA_Svätý Jur, Pezinské Záhumenice, NNK“. 

Zdôvodnenie: Udelenie súhlasu je potrebné k podpisu Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena pre stavbu „BA_Svätý Jur, Pezinské Záhumenice, NNK“. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 8.9 Zriadenie vecného bremena SPP - ERPU  

Číslo uznesenia 2021/4-29 

MsZ ruší uznesenie zo dňa 9.2.2021 číslo 2021/2-11. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 8.9 Zriadenie vecného bremena SPP - ERPU  

Číslo uznesenia 2021/4-30 
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MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena k časti nehnuteľností pozemkom evidovaným v KN C 

ako parc. č. 4710/2 a parc. č. 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. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2023. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 31 

Číslo bodu: 8.10 Prenájom časti pozemku parc. č. 4531/1, k. ú. Svätý Jur - Spolok priateľov psov. 

Číslo uznesenia 2021/4-31 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 4531/1 v k. ú. Svätý Jur vo výmere 1 320 m2 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 na ten istý účel. 

Termín platnosti uznesenia: 30. 06. 2021 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

JUDr. Ján Gróf  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska 
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   Nehlasovali: 

Ing. Bohumil Pajer      

 

Číslo hlasovania: 32 

Číslo bodu: 8.11 Prenájom pozemku parc. č. 4513/34, k. ú. Svätý Jur - SH auto s.r.o. 

Číslo uznesenia 2021/4-32 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku evidovaného v registri „C” v katastri nehnuteľnosti 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 vlastníctve Mesta Svätý 

Jur, č. LV 1968, účel využitia - umiestnenie skladu, na dobu neurčitú, a to priamy prenájom 

vlastníkovi stavby postavenej na uvedenom pozemku. Nájom stanoviť vo výške 0,40 €/m2/rok.  

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. Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 33 

Číslo bodu: 9.1 Žiadosť o vydanie súhlasu „urbanistická štúdia zóny D1  ŠIMKO“. 

Číslo uznesenia 2021/4-33 

MsZ berie na vedomie Urbanistickú štúdiu zóny D1. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 34 

Číslo bodu: 9.3 Doplnenie člena komisie finančného riadenia. 

Číslo uznesenia 2021/4-34 

MsZ volí Ing. Marianu Dvorščíkovú za člena komisie finančného riadenia, projektov a programov s 

dátumom platnosti a účinnosti od 20.5.2021. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
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Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Prof. ThDr. Július Filo   ............................................................................... 

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


