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Z á p i s n i c a  č. 4 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 22.9.2020 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

6. Zmeny rozpočtu mesta na rok 2020 

7. Nakladanie s majetkom mesta 

8. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

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

rokovania na schválenie.  

 

P. primátor informoval, že po bode 3. Interpelácie presunieme bod 8.2 Orange parkovanie, 

aby mohli zástupcovia predstaviť zámer.   

 

Schválenie predloženého programu rokovania:    10:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: JUDr. Ján Gróf 

Prof. ThDr. Július Filo   10:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  10:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

V bode interpelácie nikto nevystúpil.  

 

Príloha 8/2 Orange parkovanie 

 

P. primátor uviedol, že mesto sa už rok snaží pripraviť návrh parkovania na Prostrednej ulici. 

Najskôr sme začali s hardvérovým riešením, kde pravdepodobne budú vysúvacie stĺpiky, 

ktoré by sa do lokality hodili a zároveň by boli vkusne spracované. Takéto riešenie nám 

schválil Krajský pamiatkový úrad a následne boli požiadavky adresované dodávateľovi. 

Firma Orange nám predstaví samotný návrh.  
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Zástupca firmy Orange: cieľom je vyriešenie parkovacej politiky, kontrola disciplíny 

parkovania vo dvoroch, aby sa vedelo domonitorovať, kto parkuje vo dvore a kto parkuje na 

ulici. Aby sa vedeli nadstaviť pravidlá pre občanov a pre návštevníkov, rezidentov. Navrhnuté 

riešenie dokáže skontrolovať rezidentov, ktorí budú mať zaevidované ŠPZ a dokáže správcovi 

dať výstup. Ak rezident, ktorý má parkovať vo dvore zaparkuje na ulici a aj opačne. Systém 

bude dostupný v aplikácií. Platba je možná na klasickom automate a cez aplikáciu. Počíta sa 

s možnosťou návštev, kde budú vyhradené miesta, o čom bude mať mesto prehľad 

a podmienky sa nadstavia. V spolupráci so spoločnosťou Triton sme už zaviedli parkovaciu 

politiku v iných mestách. Na základe nasnímaných informácií o autách vieme pomocou 

algoritmu povedať, že prišli dve autá a jedno z nich bol rezident, tak vieme dať informáciu, že 

sa deje neželaná aktivita a napríklad mestská polícia bude vedieť vodiča napomenúť. Pri 

vyparkovaní rezidenta z dvora taktiež senzor parkovacieho miesta zaznamená pohyb 

a upovedomí o ňom zodpovednú osobu.  V rámci aplikácie bude možné nasnímať ŠPZ auta.  

 

P. primátor doplnil, že spoločnosť Triton zabezpečuje 24 hodinový dispečing, že ak by prišlo 

ku konfliktnej situácií, tak vieme vzniknutý problém doriešiť veľmi rýchlo. Prvé mesiace 

budeme vychytávať nedostatky, s ktorými nepočítame alebo o nich nevieme.  

 

P. Gahér sa spýtal, či je to pilotný projekt alebo už ste niečo podobné realizovali a ak áno, aké 

sú skúsenosti? 

 

Zástupca firmy Orange: nadviazal na p. primátora, že ľudia skúšajú nájsť rôzne chybičky 

systému a vieme to vďaka tomu, že už realizujeme podobný projekt v Žiari nad Hronom, 

Galante a v obchodnom centre Vivo v Bratislave. Práve v Galante ľudia skúšali a my sme 

v spolupráci s mesto vychytávali rôzne drobné chybičky. Je potrebné vyladiť nie len systém, 

ale aj všeobecne záväzné nariadenie, prístup mestskej polícii. Dva mesiace sme optimalizovali 

celý systém.    

Ohľadne financovania sú dve varianty. Jedna je spojená s kapitálovým výdavkom, kedy mesto 

zainvestuje nejakú sumu peňazí a potom je všetko v majetku mesta a aj v správe. Je 

prispôsobená alternatíva ako to urobiť a nezaťažili by sme veľmi mestský rozpočet. Chceme, 

aby to bolo robené formou služby, a ak náhodou odíde napríklad parkovací senzor, tak stačí 

zavolať na jedno telefóne číslo a my vybavíme reklamáciu. Firma garantuje počas 

dohodnutého obdobia, že bude systém zabezpečovať a garantujeme jeho plnú funkčnosť.  

Ponuka je pripravená na 48 mesiacov bez jednorazových poplatkov, inštalačných poplatkov 

a mesačne je ponuka nadstavená na 945,50,- € bez DPH. Parkovacie automaty obsahujú dva 

vstupné a dva výstupné, stĺpiky, ktoré vpúšťajú a vypúšťajú vozidlá, je v tom platobný 

automat, sú v tom semafory, kamery. Táto časť je rozdelená na dve varianty, buď sa to uhradí 

jednorázovým poplatkom a to je 111 669,90 € bez DPH, alebo možné rozdelenie na 48 

mesačných platieb v hodnote v 2 325,70 € bez DPH. Sumy sú vrátane aplikačnej časti 

a hardvérovej časti.  

 

P. primátor: všeobecne sa predpokladá, že v správe bude mať parkovací systém I. Svätojurská 

a.s., pretože ak by systém patril pod správu mesta, tak by sme sa museli stať platcami DPH, 

čo by nám spôsobilo značné škody v rozpočte. P. prednostka robila analýzu a museli by sme 

doplácať 100 000,- €.  

 

P. Filo: hovorilo sa o parkovacom systéme na Prostrednej ulici za pomoci vysúvacích 

stĺpikov, ktoré zabránia prakticky vstup alebo výstup. Bude Prostredná ulica neprechodná pre 

tých, ktorí budú chcieť iba prejsť? 
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P. primátor odpovedal, že sú dva zámery, a to výrazné spomalenie motorových vozidiel a ich 

odklonenie, a druhá je zavedenie parkovania. Nadstavenie budeme riešiť vo všeobecne 

záväznom  nariadení, predpokladáme, že prvých 10 – 15 minút bude zadarmo. Ale spúšťanie 

stĺpikov bude samotný prejazd spomaľovať.  

 

Zástupca firmy Orange: doplnil, že so skúseností budeme systém nadstavovať tak, aby sme ho 

doviedli až k dokonalosti, ako pre správcu a aj občanov mesta. Nadstavenie časového 

horizontu na prejazdy nie je problém nadstaviť, všetko je len o komunikácií.  

 

P. Dočolomanský sa spýtal, či rozumie dobre tomu, že námestie bude spomalené, ale stále 

bude fungovať dynamicky? Investícia nie je malá. Vyhodnocovali ste parametre pohotovosti? 

Máte k tomu ceny? 

 

Zástupca firmy Orange: všetko záleží na požiadavkách mesta. Nie je problém v nadstavení 

prejazdu.  

Vychádzame z dostupnosti senzorov, ktorá je na určitej percentuálnej úrovni. Na senzory 

dávame 90 %, čo znamená možnú 10 % poruchovosť, ale samozrejme to máte ako službu, kde 

je urobený výjazd a hneď je urobená výmena. Rýchlosť výmeny poruchy bude určená 

v zmluve. Z pohľadu parkovacích senzorov, parkovacích automatov teda vieme odstrániť 

poruchovosť do 36 hodín.  

 

P. primátor podotkol, že výber parkovného zostane u nás, teda v I. Svätojurskej.  

 

Zástupca firmy Orange: doplnil, že pri platobnom automate Vám zostáva 100 % z vybraného 

poplatku. V prípade aplikácie platby cez platobnú kartu je tam transakčný poplatok, čo 

znamená, že z každého vybraného eura je minimálny. Cez kartu je transakčný poplatok 

nadstavený na 10 %, cez sms systém je poplatok vo výške 20 – 25 %. Dokázané je, že 70% 

poplatku ide cez automaty a 30% ide cez aplikáciu. 

 

P. Filo sa spýtal, že kto bude mať informácie na vykonávanie exekutívy? 

 

P. primátor: bude to kombinácia toho dispečingu, ktorý zabezpečuje Triton a potom následne 

mestskou políciou. Firma Triton pustí, aj keď človek nezaplatí, ale následne pošle mestskej 

polícii informáciu, že daný človek nezaplatil parkovné a my to budeme vymáhať. Vďaka 

kamerovému systému si vieme takto ľudí aj dohľadať.  

 

Zástupca firmy Orange: potvrdil, že to bude takto. Vďaka stĺpikom bude takmer 100 % 

vyberateľnosť na parkovnom nedisciplinovaných vodičov. Mesto Galanta nemalo rampy 

a dva mesiace policajti len upozorňovali vodičov. Vo vašom meste sa dá nadstaviť, že po 

zazvonení sa nemusí stĺpik otvoriť, pretože človek bude riadne informovaný, že vstupuje na 

platené parkovisko.  

 

P. primátor doplnil, že podstatné bude nastavenie parkovania pre rezidentov. Vieme, že 

nastanú prípady, že v niektorom dvore sa nedá zaparkovať, tak bude mať miesto vyhradené 

priamo na ulici.  
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K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák: kontrola bola zameraná na prijaté platné uznesenia MsZ. Uznesenia, ktoré už sú 

splnené od predchádzajúcej kontroly plnenia uznesení alebo stratili platnosť, prípadne 

účinnosť, nie sú súčasťou tejto správy. Taktiež kontrolou bolo zistené, že Mesto Svätý Jur 

plní svoju povinnosť v zmysle zákona a zverejňuje v zmysle § 5 písm. b zákona č. 211/2000 

z. z. o slobodnom prístupe k informáciám všetky zámery nakladania s majetkom mesta 

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

 

K bodu 5. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta  

 

Príloha 5/1 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  

 

P. primátor uviedol, že toto všeobecne záväzné nariadenie sa tento rok menilo, kde sa 

rozširovala možnosť celoročného záberu verejného priestranstva na terasy. Tento krát 

rozširujeme priestory a stanovujeme poplatky za ambulantný predaj a to na Dukelskej ulici 

a iných miestach. Ak budú splnené všetky podmienky, tak bude možný ambulantný predaj aj 

na iných miestach.  

 

K bodu 6. – Zmeny rozpočtu mesta na rok 2020 

 

Príloha 6/1 Zmena rozpočtu mesta – cyklostojany a informačné tabule 

 

P. primátor uviedol, že mesto dalo spracovať cenovú ponuka na cyklostojany, informačné 

tabule, sedacie súpravy a v rámci zmeny rozpočtu je návrh na dokúpenie smetných košov na 

Prostrednú ulicu v časti od Krajinskej cesty po Hergottovu ulicu. Smetné koše doplníme 

a zároveň vymeníme poškodené nádoby. Cyklostojany budú označené našim erbom. 

Nakúpime 6 ks oceľových informačných tabúľ, ktoré budú na detských ihriskách, kde nie je 

prevádzkový poriadok. Každoročne vynovujeme detské ihriská. Na tabuliach bude z jednej 

strany mapa a z druhej strany prevádzkový poriadok.  

Do Scheindlinovej záhrady sa bude kupovať dvoj-hojdačka, budeme opravovať hraciu 

zostavu a lezeckú stenu. Na ihrisku Letohradská sme opravovali altánok.  

 

P. Zeliska sa spýtal, či 10 ks bude umiestnených od Krajinskej cesty po Hergottovu? Nie je to 

veľa na taký malý úsek? Obojstranné tabule pôjdu len na ihriská? 

 

P. primátor odpovedal, že v spodnej časti sa umiestni 6 ks, 2 ks smetných košov pôjde na 

výmenu a 2 ks zostanú do rezervy.  

Tabule budú umiestnené v Kačačniciach, na Prašnom ihrisku, na ihrisku Kozmonautov, 

v Scheidlinovej záhrade, na Bielom Kríži a v areáli pre psov. Možno Bieli Kríž bude 

realizovať I. Svätojurská, ale pre istotu sme ju zahrnuli.  

 

P. Zeliska a aj ihrisko Letohradská? 

 

P. primátor odpovedal, že áno.  

 

P. Zeliska doplnil, že Vinohradnícky spolok mal návrh, že na cyklotrasu by sa umiestnili 

orientačné tabule, kde by sa uviedlo aké prevádzky sa nachádzajú vo Svätom Jure. Tabule by 

si pripravil Vinohradnícky spolok. Sú to tieto tabule? 



6 

 

 

P. primátor odpovedal, že grafiku, obsah vieme variabilne meniť, pretože máme viacero 

vrstiev. Konkrétne pri Kaplnke chcel Vinohradnícky spolok umiestniť jednu tabuľu, tak s tou 

sme nepočítali, zatiaľ.  

 

P. Achberger sa spýtal, že tým, že grafika má viac vrstiev, tak sa myslí elektronická tabuľa?  

 

P. primátor upresnil, že si vieme vybrať aký obsah bude mať mapa. Napríklad vinohradnícku 

časť, kultúrnu časť alebo to bude všetko nahustené. Pri kaplnke by malo zmysel umiestnenie 

cyklotrasovej časti.  

 

P. Achberger sa spýtal, že ako postúpilo označenie využívania cyklotrasy pre cyklistov, 

chodcov, športovcov a vinohradníkov? Pretože prichádza k stretom.   

 

P. primátor odpovedal, že boli označené cesty piktogramami, ktoré pomohli. Umiestnenie 

tabule, keď cyklista ide v rýchlosti, tak nestihne nevnímať. Pokiaľ je piktogram na zemi 

„Spomaľ auto“, tak si ho skôr všimne a zareaguje. Na Hradištnej sa to osvedčilo a stretli sme 

sa s pozitívnym ohlasom. Na cyklotrasu sa vyznačoval zákaz voľného pohybu psov.  

 

P. Gróf: má sa jednať o informačnú tabulu alebo o reklamnú tabuľu? Pán poslanec Zeliska 

spomenul, že by tam mali byť informácie o otvorených vinárstvach to je predsa reklama. 

Potom môžeme zverejniť aj zoznam krčiem. Ak má byť informačná tabuľa, tak tam predsa 

majú byť kultúrne pamiatky alebo niečo iné, tak ako je to pri potravinách.  

 

P. primátor doplnil, že tým, že sme vinohradnícke mesto, tak na tabuli na boku je informácia 

aké vinárstva fungujú, nie je tam napísané od kedy sú otvorené. Sme vinohradnícke mesto. 

Určite mapa nebude fungovať na báze reklamy.  

 

P. Zeliska doplnil, že zámerom bolo vytvorenie informačnej tabule pre cyklistov, ktorí 

prechádzajú, aby mesto vnímali ako vinohradnícke – vinárske mestečko.   

 

Príloha 6/2 Zmena rozpočtu mesta – vežové hodiny 

 

P. primátor: ako ste si mohli všimnúť vežové hodiny sú 2-3 mesiace zastavené, pretože 

potrebujú generálnu opravu. Mesto každoročne zabezpečuje bežnú údržbu na úrovni 300,- – 

500,- € podľa toho v akom sú stave. Minulý rok sme boli upozornený na vykonanie 

generálnej opravy, že hodiny sa môžu zastaviť, čo sa aj tento rok stalo. Výhodou opravy 

následne bude, že nebude potrebné vykonávať každoročnú opravu, ale sa bezplatne nadstavia 

z diaľky. Veža stále zvoní, pretože je systém oddelený.  

 

P. Gahér podotkol, že nech ručičky hodín zostanú čierne, pretože raz boli zlaté a viditeľnosť 

nebola dobrá.   

 

Príloha 6/3 Zmena rozpočtu mesta – Ul. Bratislavská 

 

P. primátor uviedol, že v rámci schváleného kapitálového rozpočtu sme mali schválenú aj 

rekonštrukciu ul. Bratislavská, ktorá bola v rozpočte počítaná na sumu 180 000,- € a nakoniec 

sme vysúťažili sumu 163 331,- € aj napriek tomu, že suma bola výrazne nižšia, tak v rámci 

prác sme prišli k zmenám projektu, ktoré sme vnímali, že treba urobiť. Po jednotlivých 

položkách je potrebné urobiť: osadenie chráničiek na kabeláž kamerového systému na ul. 

Bratislavská za 734,64 €. Ak realizujeme rekonštrukciu, tak vkladáme optické chráničky. 
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Časom ich budeme mať všade, a ak bude potrebné, mohol by byť internet zadarmo na 

viacerých miestach.  

Vybúranie železobetónového schodiska bol dlhodobý problém, ktorý stál 179,68 €.  

Zmena pozdĺžneho parkovania na šikmé a kolmé parkovanie pred domami bolo 11 476,85 €. 

Toto sa realizovalo na odporúčanie projektanta, stavebného dozoru. Asfaltovanie bolo 

potrebné, pretože by na jednom parkovnom mieste vznikali dve výšky a aj rozdielne povrchy. 

Zároveň by to pri odvodnení spôsobovalo problém. Veľkým rizikom je vždy robiť 

odvodnenie pri dome, lebo sa môžu zmeniť pomery a dom by mohol začať vlhnúť. Osobne 

hovoril s každým majiteľom, ktorý má okná do ulice. Pýtal sa ich ako si predstavujú úpravy, 

častokrát sa názor menil, ale finálnu verziu každý majiteľ nehnuteľnosti podpísal. Na celej 

ulici bude 11 nových stromov.  

Vybúranie betónových cestných obrubníkov, ktoré sa menili za nové, od Krajinskej cesty a pri 

hotely Maxim stáli 7 890,- €. Výkopy na položenie chráničky a umiestnenie stromov je za  

960,- €.  

Zaasfaltovanie vjazdu do Materskej škôlky je samostatná vec, ktorú sme riadne vysúťažili za 

10 265,79 €. Rozšírenie ulice v hornej časti spôsobilo to, že je plnohodnotnou obojsmernou 

ulicou. Chybou vo výkaz-výmer sa navýšila položka obstarávanie betónu a zeminy na 7 970,-

€. Celá Bratislavská bude stáť cca 208 000,- €. 

 

P. Achberger: na poslednom rokovaní sa spomínala položka okapových chodníkov na 

Bratislavskej ulici. Tiež sa spomínalo, že chodník bližšie k Prostrednej sa nebude 

rekonštruovať a ako vidíme, tak sa na ňom pracuje. Je to zahrnuté v cenách? 

 

P. primátor odpovedal, že tým, že sa rozšírila cesta, tak prišlo k anomálií, že časť chodníka 

zostala len zasypaná kamienkami. Toto opravujeme z položky určenej na opravu chodníkov. 

Pokladáme zámkovú dlažbu a v prípade pokládky ľahšie položíme elektrické káble. Po porade 

s projektantom, stavebným dozorom a kolegami na mestskom úrade sa cesta rozšírila a to 

bolo priamo naviazané aj na chodník.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Príloha 6/4 Zmena rozpočtu mesta – Kačačnice 

 

P. primátor uviedol, že projekt mal skutočný výkaz výmer 396 000,- € s DPH. Dali sme si 

cieľ o zníženie ceny ale žiaľ sa to nepodarilo. Mobiliár stál cca 14 000,- €, ktorý bol ale 

pôvodne za 100 000,- €. Zónu otvoríme až na jar, aby dorástla tráva. 

 

Príloha 6/5 Zmena rozpočtu mesta – verejné osvetlenie prašné ihrisko - Kačačnice 

 

P. primátor uviedol, že na chodníku dobudovanom v minulom roku od stanice až po 

Kačačnice popod bytovkami Pri štadióne navrhuje urobiť verejné osvetlenie. V jednej časti 

budú vysoké lampy, v druhej budú trojmetrové, lampy nebudú rušiť obyvateľov. Lampy sú 

ťahané tak, aby sa nepoškodili žiadne siete, ktoré máme zamerané a zároveň naťahujeme 

chráničku na kamerový systém. Lampy budú stáť okolo 8 000,- € a kabeláž bude v podobnej 

sume.  

 

K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 7/1 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod technickou infraštruktúrou 

u. Pri Peci – Saubergy – THORIN a. s. 

 

P. primátor uviedol, že je to historický pozostatok, ktorý mal byť zrejme už dávno 

vysporiadaný, ale nebol pretože dve parkoviská, ktoré sú na spodnej vetvy ulice sú v majetku 
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mesta a tiež naše oddelenie sa to dozvedelo nedávno a musíme schváliť, že to nadobúdame do 

majetku.   

 

Príloha 7/2 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 6339/1 – predaj Mosný    

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť majiteľov nehnuteľnosti, konkrétne chaty 

v Panónskom háji, o odkúpenie pozemku po záhrade, na ktorom sa táto chata nachádza. 

V tejto lokalite stavby a pozemky pod stavbami sú v majetku súkromných osôb a všetky 

ostatné pozemky, záhrady, cesty sú v majetku mesta. Všetci majitelia majú uzatvorenú 

zmluvu. Pozemky sa nepredávali svojho času, pretože to bolo chránené územie s 5 stupňom 

ochrany, kde mal predkupné právo štát. Momentálne je znížený stupeň ochrany. Komisie 

a ani mestská rada neodporúčajú odpredaj.  

 

Príloha 7/3 Spôsob nakladania s časťami pozemkov parc. č. 434/2, 434/3 – predaj Krna 

 

P. primátor uviedol, že v prípade záujmu je možné požiadať o udelenia súhlasu poslancov, 

keďže ste prítomný.  

 

P. Krna by rád reagoval v prípade nejasností, pretože na komisii vznikla otázka novej uličky 

medzi spojom záhrad.  

 

P. primátor uviedol, že prišla najskôr žiadosť manželov Krnových a následne aj od rodiny 

Kriššákovej. Tým, že bol rozbehnutý proces p. Krnu s manželkou sme nezaradili žiadosť p. 

Kriššáka do programu. Uvidíme ako dopadne dnešné rozhodnutie a následne budeme riešiť 

druhú žiadosť. Žiadosť p. Kriššáka sa týka jedného pozemku, o ktorý požiadal aj p. Krna. 

Pozemky sa nachádzajú za zdravotným strediskom a medzi domami p. Krnu a p. Kriššáka. Na 

konci pozemku ústia dve bránky, ktoré majitelia používajú na prechod z Prostrednej ulice. 

Mesto navrhuje zachovanie 2 m na prístup k bránkam. 

 

Poslanci udelili slovo p. Krnovi. 

 

P. Krna súhlasí s ponechaním prístupu ale v šírke len 1,5 m.  

 

P. primátor: na osobnom stretnutí sme deklarovali šírku 2 m. V prípade iného návrhu toto 

musí navrhnúť niekto z poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

P. Gróf: ako chodia k bráničkám? Pešo? 

 

P. primátor odpovedal, že jedna záhrada si zamedzila prístup z vrchu, takže toto je jediný 

prístup. Druhá záhrada prináleží lekárni a prechádzajú cez ňu. Pri dvoch metroch vie aj 

zacúvať auto. 

 

P. Gróf navrhuje ponechanie šírky 1,5 m.  

 

P. Dočolomanský uviedol, že na stavebnej komisii p. Krna predstavil svoj zámer. V jeho 

záujme nie je robiť problémy. Avšak očakával stanovisko, ktoré prinesie p. Krna a to dohodu 

s okolitými majiteľmi nehnuteľností, súhlas s odkúpením. Snažili sme nájsť kompromis, aby 

sme neuškodili žiadnemu užívateľovi, preto sme stanovili 2 m. 
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Príloha 7/4 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 468/8 – predaj RKC 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť na vysporiadanie časti schodiska pri hornom  

kostole, ktoré je už za bránou a o toto schodisko sa stará rímskokatolícka cirkev. Komisie aj 

mestská rada navrhujú pozemok vysporiadať za kúpnu cenu 2,32 €/m2. 

 

Príloha 7/5 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 4693/6 – Cepka 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o predaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú na 

Bratislavských záhumeniciach v hornej časti pred rodinným domom rodiny Cepkovej. 

O pozemky sa starajú, sú klasifikované ako vinica a ostatné plochy. Druhý pozemok je 

v kolízií so žiadosťou firmy Martinák s. r. o., ktorý potrebuje v rámci územného konania na 

prekládku elektrického vedenia, ktorá napája rodinný dom Cepkovcov. Mesto neodporúča 

odpredať druhý pozemok, predpokladáme, že po ukončení investície nebude pozemok 

zaťažený a následne, ak bude oň záujem, tak ho vysporiadame.   

 

Príloha 7/6 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 83/1 – Neštich  

 

P. primátor uviedol, že na mesto svojho času prišla žiadosť p. Hupku, ktorý má záujem 

o odkúpenie pozemku, ktorý bezprostredne susedí s jeho rodinným domom a zároveň tento 

pozemok využíva na vjazd. Záujem o tento pozemok prejavila aj spodná suseda, tak mesto 

navrhlo uznesenie o vypísaní obchodnej verejnej súťaže. Ponuku doručil iba p. Hupka, ale 

obchodná verejná súťaž nebola zverejnená v rámci zákona, tak musíme verejnú obchodnú 

súťaž zrušiť, ale navrhuje prijať ponuku p. Hupku. 

 

Príloha 7/7 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 435/64 Neštich – predaj 

Pavlovič 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o odkúpenie časti pozemku, ktorý je zastavaný 

terasou. Žiadateľ má záujem o vysporiadanie pozemku. Cena navrhnutá žiadateľom je 100,- 

€/m2. 
 

P. Zeliska sa spýtal, že prečo komisia územného rozvoja a výstavby neodporúčala odpredaj 

a následne mestská rada, z čoho dvaja členovia sú v mestskej rade, odporúčala odpredaj? 

 

P. Dočolomanský odpovedal, že žiadosť bola na komisii viackrát predložená a nezdalo sa im 

rozdelenie metráže, ktoré bolo do mestskej rady dovysvetlené.  

 

Príloha 7/8 Zmena uznesenia MsZ 2019/7-20 – vecné bremeno pre SPP – Martinák 

 

P. primátor uviedol, že mestské zastupiteľstvo schválilo 10.12.2019 vecné bremeno pre SPP 

v rámci preložky rekonštrukcie plynového vedenia pre obytný súbor Weinberg. Po vykonaní 

preložky pri geodetickom zameraní sa zistilo, že na akých pozemkoch sa reálne plyn 

nachádza a preto je treba úprava.  

 

Príloha 7/9 Zámer majetkovoprávneho vysporiadania infraštruktúry a pozemkov pod 

technickou infraštruktúrou ul. Bratislavské záhumenice – Martinák 

 

P. primátor uviedol, že na mesto sa obrátila spoločnosť Martinák s. r. o. s návrhom o budúce 

majetkovoprávne vysporiadanie infraštruktúry a pozemkov, ktorú by mali začať realizovať 
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v rámci druhej etapy výstavby lokality Weinberg/Bratislavské záhumenice. Mesto prevezme 

do správy novovzniknuté pozemky ulíc a ich vetvy.  

 

P. Fraňo sa spýtal, že kde bude Čerešňová ulica? 

 

P. primátor odpovedal, že to navrhovateľ len nastrelil.  

 

P. Gahér sa spýtal, či sa bude rekonštruovať aj panelová cesta a potom nám ju odovzdá? 

 

P. primátor odpovedal, že bude budovať cestu, ktorá je kolmá na Bratislavské záhumenice až 

po vrch, ale tam, kde zabáča k Cepkovcom bude panelová, čiže spodnú časť bude 

rekonštruovať.  

 

Príloha 7/10 Spôsob prenájmu pozemkov pre účely stavebného konania a realizácie 

technickej infraštruktúry – Obytný súbor WEINBERG za bastiónmi 

 

P. primátor uviedol, že spôsob prenájmu už bol zverejnený v súlade so zákonom o nakladaní s 

majetkom obcí, tak navrhujeme dvojstupňové schválenie na jednom rokovaní. Jedná sa 

o pozemky, ktoré bude potrebovať spoločnosť Martinák s. r. o. k výstavbe infraštruktúry.   

 

P. Pajer sa spýtal, či sa neobmedzí prístup k vinohradom a či by nám nemohol investor 

vyasfaltovať betónku? 

 

P. primátor odpovedal, že sa môžeme na investora obrátiť s požiadavkou.   

 

Príloha 7/11 Spôsob prenájmu pozemkov parc. č. 4563/8 a 4563/12 v k. ú. Svätý Jur – 

Rastislav Kollár 
 

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

oproti Štrkovej za kanálom, kde je chata, ktorú mali v užívaní p. Švigár a p. Volpato, ktorí ju 

odpredali p. Kollárovi. P. Kollár ako nový majiteľ požiadal o prenájom.   
 

Príloha 7/12 Spôsob prenájmu časti pozemkov parc. č. 6339/13 a 6339/14 v k. ú. Svätý 

Jur – Ing. Andrej Hudec 
 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o prenájom pozemku v Panónskom háji, kde 

mama požiadala o postúpenie na  ich deti.  
 

Príloha 7/13 Spôsob prenájmu časti pozemku  parc. č. 1754/31 – Karol Marko  

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o spôsob prenájmu pozemku, ktorý sa 

nachádza v lokalite pod Wiegrovou vilou. Pozemok je slepou cestou k pozemkom p. Marka. 

Požiadal o ich nájom, nakoľko chce zamedziť vstup ďalším ľuďom na jeho pozemky.  

 

P. Achberger sa vyjadril, že názorom komisia je za zachovanie prístupu k pozemku deltového 

tvaru. Pozemok je svahovitého terénu a navrhujeme mu to prenajať iba po hranicu 

k pozemku, ktorý patrí Wiegrovej vile.  

 

P. Gróf doplnil, že z vrchnej časti má prístup na pozemok.  

 



11 

 

P. primátor podotkol, že zatiaľ schvaľujeme len zámer a do ďalšieho zastupiteľstva 

pripravíme podrobnejší materiál v prípade schválenia.  

 

K bodu 8. - Rôzne 

 

Príloha 8/1 Ul. Pezinská PD  

 

P. primátor uviedol, že mesto celkom aktívne cca pol roka pripravuje projektovú 

dokumentáciu Pezinskej ulice, ktorá bude jednou z najväčších investícií. Realizácia by mala 

začať budúci rok. Projektová dokumentácia bola predložená dvakrát na stavebnej komisii 

a tiež bolo verejné prerokovanie s obyvateľmi ulice. Projektant veľmi promptne prerába 

dokumentáciu podľa našich pripomienok, podnetov. Aktuálne pracujeme s verziou, ktorá je 

z časti aj s výstupov zo stavebnej komisie a teda ulica bude urobená ako obojsmerná, ale 

navrhovať budeme jednosmernú ulicu v smere od Hergottovej ulice. Máme platné stavebné 

povolenie. Po ukončení projektovej dokumentácie prejdeme k verejnému obstarávaniu na 

zhotoviteľa a zároveň požiadame stavebný úrad o zmenu pred dokončením stavby. V máji 

budúceho roka by sme mohli začať, ak bude všetko prebiehať dobre. Veľa záleží od 

ekonomickej krízy. Západoslovenská spoločnosť by mala zrealizovať na celej ulici prekládku 

elektrického vedenia do zeme, čo je významná finančná časť. Na Mierovej a Dukelskej nám 

stavebný úrad kvôli Západoslovenskej distribučnej prerušil konanie. Najviac ľudí na stretnutí 

zaujímalo odvodnenie, čo podľa výpočtov by malo byť dostačujúce. Druhým najväčším 

problémom bolo parkovanie.  

 

P. Filo sa spýtal, že riešenie obojsmernej ulice je dostačujúce, kde sa bude parkovať? 

 

P. primátor odpovedal, že projektant predstavil viac verzií ulice. Pri obojsmernej ceste by 

v strednej časti ulice nebolo možné parkovanie alebo by bolo priamo pri nehnuteľnostiach, čo 

by bolo ale minimálne.  

 

P. Filo: bol na verejnom prerokovaní a väčšina ľudí bola za zjednosmernenie. Predložený 

návrh je konečný? Kedy bude predložené posledné schvaľovanie?  

 

P. primátor odpovedal, že je to posledný návrh spracovaný po pripomienkach. Projektant ešte 

zapracováva most, ktorý bude odstránený a následne urobený nový s väčším prietokom. 

K schvaľovaniu projektu pristúpime neskôr. 

 

 

Tento týždeň obdržíme cenovú ponuku na sochu Sv. Juraja, ktorá bude alternatívna. 

Najdrahšou časťou bude vytvorenie formy. Chceli by sme vytvoriť typ formy vďaka ktorej 

budeme vedieť vytvoriť až 5 sôch, ktoré by sme vedeli ponúknuť na predaj. Sochu chceme 

vytvoriť podľa sv. Juraja, ktorý je na oltári Horného kostola. Na obhliadku prišiel profesor, 

ktorý učí na umeleckej škole, ktorý reštauroval tento oltár. Juraj by mal mať 1,5 m a celkovo 

to bude väčšia socha, pretože kôň je väčší. Osadiť sochu chceme na Prostrednej ulici v slze  

priamo pred mestský úrad.  

 

P. Gahér podotkol, že umiestnenie bude veľmi dôležité.  

 

P. primátor pozval opätovne všetkých na výstavu „Grófi Svätého Jura a Pezinka“, ktorá 

v septembri končí a koná sa v Pezinku v Múzeu.  
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P. Gróf: na poslednom rokovaní sa dotazoval, že aká je situácia s čiernymi stavbami na strane 

Bratislavských záhumeníc smerom do extravilánu. Bolo prisľúbené, že na najbližšom 

zastupiteľstve čo je dnes, že by sme sa tomu povenovali. Riešilo sa niečo v tejto veci? 

 

P. primátor odpovedal, že čierne stavby smerom na Bratislavu má jedna stavba právoplatné 

rozhodnutie o odstránení. Môžeme to podstúpiť exekútorovi, čo sme zatiaľ ešte neurobili. 

Stavba, o ktorej hovoríme, je p. Hermana.  

 

P. Gróf sa spýtal, či to postúpime exekútorovi? 

 

P. primátor odpovedal, že to postúpime exekútorovi, ktorý si určí náklady spojené s 

odstránením stavby, a to príde na schválenie mestského zastupiteľstva.  

Požiadal právnu kanceláriu o celú chronológiu čiernej stavby p. Dobríkovej, ktorú prepošle 

mailom poslancom. Odstránenie stavby je na exekučnom súde od roku 2019.  

Stavebný úrad pred rokom 1976 legalizuje stavby na základe čestného prehlásenia a ďalších 

dokladov. Do roku 2004 sme nemali územný plán, kde do tohto roku by sa dalo ešte 

prihliadať inak na stavby. Po roku 2004 až doteraz museli fungovať stavby podľa regulatív. 

Chceli by sme zmapovať s p. poslancom Fraňom všetky čierne stavby. Veríme, že čoskoro 

bude nový stavebný zákon, ktorý nám pomôže pri odstraňovaní čiernych stavieb.  

 

Ukončenie rokovania: 19,54 hod. 

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

zo dňa 22.9.2020 

 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2020/4-1 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2020/4-2 

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

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

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 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 

Číslo uznesenia 2020/4-3 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu –Ing. Peter Dočolomanský, Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

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 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 



14 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 8.2 Orange parkovanie  

Číslo uznesenia 2020/4-4 

MsZ berie na vedomie informáciu firmy Orange o parkovacom systéme.   

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

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 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2020/4-5 

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 

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 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 5.1 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

Číslo uznesenia 2020/4-6 

MsZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o miestnej dani za užívanie verejného. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.1 Zmena bežného rozpočtu - cyklostojany a informačné tabule  

Číslo uznesenia 2020/4-7 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2020: 
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funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

06.2.0 633006 10.3 42 Všeobecný materiál +11 000,- 

04.5.1 634004   8.1 46 Zníženie pol. MHD mesta -11 000,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

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 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.2 Zmena rozpočtu - vežové hodiny  

Číslo uznesenia 2020/4-8 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2020: 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

08.4.0 718004 4.3 46 Rekonštrukcia vežových hodín +5 500,- 

06.1.0 
712001 AE 

20 
16.1 46 Kúpa budovy pošty (zníženie) -5 500,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

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 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.3 Zmena rozpočtu - Ul. Bratislavská 

Číslo uznesenia 2020/4-9 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2020: 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

04.5.1  
717002 AE 

05 
11.2 46 Rekonštrukcia ul. Bratislavská +47.500,- 

06.1.0 
712001 AE 

20 
16.1 46 Kúpa budovy pošty (zníženie) -47.500,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 
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Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.4 Zmena rozpočtu - Kačačnice   

Číslo uznesenia 2020/4-10 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2020: 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh 

rozpočtu 

zvýšenie v € 

06.2.0  
717001 AE 

13 
12.2 46 

Stavba oddychovej zóny 

Kačačnice 
+32 000,- 

06.1.0 
712001 AE 

20 
16.1 46 Kúpa budovy pošty (zníženie) -32 000,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

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 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.5 Zmena rozpočtu - verejné osvetlenie prašné ihrisko - Kačačnice  

Číslo uznesenia 2020/4-11 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu – rozšírenie Verejného osvetlenia chodník ul. Pri štadióne – 

Kačačnice. 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

06.4.0  713004 5.4 46 Rozšírenie VO Pri štadióne  +20 000,- 

06.1.0 
712001 

AE 20 
16.1 46 Kúpa budovy pošty (zníženie) -20 000,- 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

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 
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Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.1 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod technickou infraštruktúrou ul. 

Pri Peci - Saubergy - THORIN a. s. 

Číslo uznesenia 2020/4-12 

MsZ schvaľuje nadobudnutie pozemkov evidovaných na LV 7592 parc. č. 2333/164 zastavané 

plochy  a nádvoria o výmere 19 m, parc. č. 2333/165 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, 

parc. č. 2333/168 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 do majetku Mesta Svätý Jur IČO 

00304832.  

Zdôvodnenie: Ide o vysporiadanie pozemkov, na ktorých sa nachádzajú parkoviská, vo vlastníctve 

Mesta Svätý Jur. Kúpna cena bola uhradená v rámci predchádzajúcich zmlúv.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 13  

Číslo bodu: 7.2 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 6339/1 - predaj Mosný  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  

Číslo uznesenia 2020/4-13 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj časti pozemku parc. č. 

6339/1 (EKN) evidovaný v CKN ako parc. č 6339/16 o výmere 1054 m2 pre vlastníka stavby chaty 

súp. č. 1157 a pozemku parc. č. 6339/34 na ktorom je chata umiestnená.  

Zdôvodnenie: Predmet žiadosti je v dlhodobom nájme vlastníkov objektu súp. č. 1157 na pozemku 

6339/34 a svojou polohou je susedným pozemkom.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 8 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Proti: 

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

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

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf    

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.3 Spôsob nakladania s časťami pozemkov parc. č. 434/2, 434/3 - predaj Krna 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2020/4-14 



18 

 

MsZ schvaľuje predaj časti pozemku pri zachovaní prechodu v šírke 1,5 m k jestvujúcim bráničkám 

do záhrad. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 4 

Proti: 4 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer 

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger  Marián Fraňo  Michal Gabura Mgr. Michal Zeliska 

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Grančič     

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.3 Spôsob nakladania s časťami pozemkov parc. č. 434/2,434/3 - predaj Krna   

Číslo uznesenia 2020/4-15 

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

Svätý Jur evidovaných v KN-C ako parc. č. 434/3 zastavané plochy a nádvoria  do 27 m2 a parc. č. 

434/2 zastavané plochy a nádvoria do 52 m2 (LV 1968) za kúpnu cenu za cenu 50 €/m2, pri zachovaní  

prechodu v šírke 2 m k jestvujúcim bráničkám do záhrad. Všetky náklady súvisiace s predajom znáša   

kupujúci. 

Zdôvodnenie: Ide o pozemok využiteľný pre vlastníkov susedných nehnuteľností. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.4 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 468/8  predaj RKC  

Číslo uznesenia 2020/4-16 

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

Svätý Jur evidovaných v KN-C ako parc. č. 468/8 druh pozemku ostatné do 42 m2 (LV 1968) 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. 1230 na pozemku 

parc. č. 463/1 (LV 1841) Rímskokatolícka cirkev farnosť Svätý Jur za kúpnu cenu 2,32 €/m2 plus 

náklady spojené s prevodom nehnuteľností. 

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, vlastníka objektu súp. č. 1230 na pozemku parc. č. 463/1, vrátane 

pozemku v k. ú. Svätý Jur. Ide o pozemok, ktorý je svojou polohou a využitím priamo určený na 

výkon vlastníckych práv vlastníka vyššie citovaných nehnuteľností. Žiadateľ dlhodobo prevádzkuje 

dané schodište a udržuje ho.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 
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Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 7.5 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 4693/6 - Cepka   

Číslo uznesenia 2020/4-17 

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

Jur evidovaný v KN-C parc. č.: 4693/6 - 148 m2, druh pozemku vinice (LV 6187) plocha podľa §9a 

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

hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 50 Eur/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Zdôvodnenie: Predmetný pozemok svojou výmerou, polohou a využitím priamo určený pre výkon 

vlastníctva susedných nehnuteľností. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.       

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 7.6 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 83/1 - Neštich 

Číslo uznesenia 2020/4-18 

MsZ ruší uznesenie č. 2019/5-21.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 
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Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 7.6 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 83/1 - Neštich  

Číslo uznesenia 2020/4-19 

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

evidovaný v KN-C parc. č.: 83/1 evidovaného v súbore popisných informácií, ako parcela registra „C“ 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 122 m2 plocha podľa §9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 

kúpnu cenu 65 Eur/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

Zdôvodnenie: Predmetný pozemok svojou výmerou, polohou a využitím priamo určený pre výkon 

vlastníctva susedných nehnuteľností. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 7.7 Spôsob nakladania s časťou pozemku parc. č. 435/64 Neštich - predaj Pavlovič  

Číslo uznesenia 2020/4-20 

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

Neštich evidovaný v KN - C ako pozemok parc. č. 435/64 o výmere 31 m2 ostatná plocha 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 pozemku parc. č. 435/63 

a stavby chaty súp. č. 1479 na pozemku parc. č. 435/63 za kúpnu cenu 100 €/m2, plus náklady spojené 

s prevodom nehnuteľností.  

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, vlastníka susednej nehnuteľnosti pozemku parc. č. 435/63 a stavby 

chaty súp. č. 1479 na pozemku parc. č. 435/63. Pozemok je v nájme žiadateľa a predmet žiadosti je 

svojou polohou a využitím priamo určený na výkon vlastníckych práv vlastníka vyššie citovaných 

nehnuteľností. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

   Zdržali sa: 
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Prof. ThDr. Július Filo       

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 7.8 Zmena uznesenia MsZ 2019/7-20 - vecné bremeno pre SPP - Martinák  

Číslo uznesenia 2020/4-21 

MsZ ruší uznesenie č. 2019/7-20 z 10.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 7.8 Zmena uznesenia MsZ 2019/7-20 - vecné bremeno pre SPP - Martinák  

Číslo uznesenia 2020/4-22 

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

ako parc. č. 4715/9, 4715/10, 4719, zodpovedajúce právu strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v 

rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 38-2020 overenom 28.07.2020 ako koridor vecného 

bremena: 

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

v geometrickom pláne:  

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

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

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

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

úpravy predmetne stavby a jej odstránenie. 

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

a mechanizmami budúcim oprávneným v rozsahu uloženia plynárenského zariadenia za účelom 

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

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

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

niektorých zákonov a v súlade s STN. 

Podmienka:  

- Vecne bremeno bude zriadené odplatne v sume stanovenej znaleckým posudkom pre 

oprávneného SPP- distribúcia, a. s. IČO 35910739, Mlynské  nivy 44/b , 825 11 Bratislava. 

- Jednorazovú odplatu za zriadenie bude mestu uhrádzať investor stavby spoločnosť  

MARTINÁK, s.r.o. Ružinovská 5 Bratislava IČO 35700181. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 7.9 Zámer majetkovoprávneho vysporiadania infraštruktúry a pozemkov pod 

technickou infraštruktúrou ul. Bratislavské záhumenice - Martinák  

Číslo uznesenia 2020/4-23 

MsZ schvaľuje prevzatie budúcich komunikácii vetva A, B, C, D, E, F“ vrátane infraštruktúry do 

svojho majetku a tým aj do správy. 

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur po vydaní právoplatného užívania stavby „Obytný súbor Weinberg za 

bastiónmi“ komunikácii (vetva „A, B, C, D, E, F“) a infraštruktúry prislúchajúcej ku komunikáciám 

vetva A, B, C, D, E, F“ a preukázaní splnenia normových odporúčaní a predpisov pre správu 

komunikácii a ostatnej infraštruktúry a v prípade, že stavba bude bez vád a nedorobkov preberie 

stavbu do svojho vlastníctva a s prevodom do vlastníctva Mesta aj do správy. Prevzatie je podmienené 

aj vlastníctvom pozemkov pod infraštruktúrou.  

Termín platnosti uznesenia: do šiestich mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia                                               

o užívaní stavby komunikácie vetvy „A, B, C, D,E, F“, „Obytný súbor Weinberg za bastiónmi“ 

a ukončení skúšobnej Prevádzky. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 7.9 Zámer majetkovoprávneho vysporiadania infraštruktúry a pozemkov pod 

technickou infraštruktúrou ul. Bratislavské záhumenice - Martinák  

Číslo uznesenia 2020/4-24 

MsZ schvaľuje zámer majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod komunikáciami (vetva A, 

B, C, D, E, F) za kúpnu cenu:  

      - pozemky pod jestvujúcou komunikáciou vo výške 2,33 eur/m2 za pozemky pod novými úsekmi 

cesty (rozšírenie, predĺženie) v celkovej výške 1,- euro.   

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

stavby komunikácie vetvy „A, B, C, D, E, F“, „Obytný súbor Weinberg za bastiónmi“  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     



23 

 

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 7.9 Zámer majetkovoprávneho vysporiadania infraštruktúry a pozemkov pod 

technickou infraštruktúrou ul. Bratislavské záhumenice - Martinák  

Číslo uznesenia 2020/4-25 

MsZ schvaľuje zámer majetkovoprávneho vysporiadania technickej infraštruktúry vetvy „A, B, C, 

D, E, F“ (osvetlenie, mestský rozhlas, vozovka, chodníky, parkoviská), vrátane sadových  

a vegetačných úprav, drobnej architektúry, dažďová kanalizácia, hradobná priekopa za kúpnu cenu 1 

Euro za celý predmet prevodu. 

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

stavby komunikácie vetvy „A, B, C, D, E, F“, „Obytný súbor Weinberg za bastiónmi“ a ukončení 

skúšobnej Prevádzky. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 7.9 Zámer majetkovoprávneho vysporiadania infraštruktúry a pozemkov pod 

technickou infraštruktúrou ul. Bratislavské záhumenice - Martinák  

Číslo uznesenia 2020/4-26 

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

nehnuteľností pozemkov pod infraštruktúrou vrátane infraštruktúry vetvy „A, B, C, D, E, F“) pri  

zachovaní kúpnej ceny v súlade s textom uznesení „číslo uznesenia 2020/4-24 a číslo uznesenia 

2020/4-25“. 

Termín platnosti uznesenia: do vydania právoplatného stavebného a vodoprávneho                                                

rozhodnutia ku stavbe „Obytný súbor Weinberg za bastiónmi“. 

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 Ing. Bohumil Pajer 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 7.10 Spôsob prenájmu pozemkov pre účely stavebného konania a realizácie 

technickej infraštruktúry - Obytný súbor WEINBERG za bastiónmi  

Číslo uznesenia 2020/4-27 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemkov evidovaných na Okresnom úrade Pezinok, katastrálnom 

odbore, pre obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur a to priamy prenájom pre žiadateľa 

MARTINÁK s.r.o., Ružinovská 5, 821 01 Bratislava, IČO 37 700 181 na dobu určitú do 31.12.2023 
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za 1 €/celý predmet nájmu/rok pre účely stavebného konania a realizácie technickej infraštruktúry 

v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie podanej dňa 18.12.2019.  

Ide o nasledovné pozemky:  

Parcela Register LV Výmera [m2] 

Výmera dotknutej 

časti [m2] Druh pozemku 

4671/120 C 1968 1202 1202 Zastavaná plocha a nádvorie 

4671/121 C 1968 86 86 Ostatná plocha 

4671/122 C 1968 318 318 Ostatná plocha 

4671/127 C 1968 163 9 Zastavaná plocha a nádvorie 

      

4671/76 C 1968 1748 1100 Ostatná plocha 

4693/7 C 6187 188 1 Ostatná plocha 

4702/18 C 1968 128 118 Zastavaná plocha a nádvorie 

4702/8 C 1968 277 170 Ostatná plocha 

4703/1 C 1968 3741 450 Zastavaná plocha a nádvorie 

4703/3 C 6187 401 3 Vodná plocha 

4710/2 C 1968 1833 3 Ostatná plocha 

4723/1 C 1968 198 25 Záhrada 

4723/3;4723(E) E 1968 1560 770 Trvalý trávny porast 

4723/3;4726/3(E) E 8053 30 30 Ostatná plocha 

4723/3;4726/4(E) E 8053 84 84 Ostatná plocha 

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2021 

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 7.10 Spôsob prenájmu pozemkov pre účely stavebného konania a realizácie 

technickej infraštruktúry - Obytný súbor WEINBERG za bastiónmi  

Číslo uznesenia 2020/4-28 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov evidovaných na Okresnom úrade Pezinok, katastrálnom 

odbore, pre obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur a to priamy prenájom pre žiadateľa 

MARTINÁK s.r.o., Ružinovská 5, 821 01 Bratislava, IČO 37 700 181 na dobu určitú do 31.12.2023 

za 1 €/celý predmet nájmu/rok pre účely stavebného konania a realizácie technickej infraštruktúry 

v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie podanej dňa 18.12.2019.  

Ide o nasledovné pozemky: 

Parcela Register LV Výmera [m2] 

Výmera dotknutej 

časti [m2] Druh pozemku 

4671/120 C 1968 1202 1202 Zastavaná plocha a nádvorie 

4671/121 C 1968 86 86 Ostatná plocha 

4671/122 C 1968 318 318 Ostatná plocha 

4671/127 C 1968 163 9 Zastavaná plocha a nádvorie 
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4671/76 C 1968 1748 1100 Ostatná plocha 

4693/7 C 6187 188 1 Ostatná plocha 

4702/18 C 1968 128 118 Zastavaná plocha a nádvorie 

4702/8 C 1968 277 170 Ostatná plocha 

4703/1 C 1968 3741 450 Zastavaná plocha a nádvorie 

4703/3 C 6187 401 3 Vodná plocha 

4710/2 C 1968 1833 3 Ostatná plocha 

4723/1 C 1968 198 25 Záhrada 

4723/3;4723(E) E 1968 1560 770 Trvalý trávny porast 

4723/3;4726/3(E) E 8053 30 30 Ostatná plocha 

4723/3;4726/4(E) E 8053 84 84 Ostatná plocha 

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2021 

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  Marián Fraňo 

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 7.11 Spôsob prenájmu pozemkov parc. č. 4563/8 a 4563/12 v k. ú. Svätý Jur - 

Rastislav Kollár   

Číslo uznesenia 2020/4-29 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemkov evidovaných v registri „C“ v katastri nehnuteľností  

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

pozemok parc. č. 4563/8 o výmere 897 m2, druh pozemku: záhrada, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. 

LV 1968, a pozemku parc. č. 4563/12 o výmere 29 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

LV 1968, na dobu neurčitú, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, 

že záujemca je vlastníkom stavby na pozemku parc. č. 4563/12 a cez pozemok parc. č. 4563/8 je 

zabezpečený prístup k uvedenej nehnuteľnosti.  

Nájomné odporúčame vo výške 0,2 €/m2/rok.  

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2021 

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.  JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer 

 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 7.12 Spôsob prenájmu časti pozemkov parc. č. 6339/13 a 6339/14 v k. ú. Svätý Jur - 
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Ing. Andrej Hudec  

Číslo uznesenia 2020/4-30 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu časti pozemku evidovaného  v registri „E“ v  katastri  

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

Jur ako pozemok parc. č. 6339/1 vo výmere 117 900 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo 

vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 8053, ktorý je v registri „C“ identifikovaný ako pozemok parc. č. 

6339/14 vo výmere 1444 m2, druh pozemku: záhrada, na záhradkárske účely, na dobu určitú 5 rokov, 

a to priamy prenájmom synovi bývalej nájomkyne uvedeného pozemku, ktorí sa o tento dlhodobo 

starajú a užívajú ho. Predmetom nájmu je 722 m2 uvedeného pozemku. 

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

Termín platnosti uznesenia: 31. 12. 2020 

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.  JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer 

 

Číslo hlasovania: 31 

Číslo bodu: 7.12 Spôsob prenájmu časti pozemkov parc. č. 6339/13 a 6339/14 v k. ú. Svätý Jur - 

Ing. Andrej Hudec  

Číslo uznesenia 2020/4-31 

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

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

pozemok parc. č. 6339/1 vo výmere 117 900 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve 

Mesta Svätý Jur, č. LV 8053, ktorý je v registri „C“ identifikovaný ako pozemok parc. č. 6339/13 vo 

výmere 1935 m2, druh pozemku: záhrada, na záhradkárske účely, na dobu určitú 5 rokov, a to priamy 

prenájmom dcére  bývalej nájomkyne uvedeného pozemku, ktorí sa o tento dlhodobo starajú a užívajú 

ho. Predmetom nájmu je 968 m2 uvedeného pozemku. 

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

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2020 

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 JUDr. Ján Gróf 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 32 

Číslo bodu: 7.13 Spôsob prenájmu časti pozemku parc. č. 1754/31 - Karol Marko  

Číslo uznesenia 2020/4-32 

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

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

pozemok parc. č. 1754/31 vo výmere 200 m2, druh pozemku: ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta 
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Svätý Jur, č. LV 1968, za účelom jeho udržiavania a zabezpečenia prístupu k vinohradu vo vlastníctve 

žiadateľa, na dobu určitú 5 rokov, a to priamy prenájmom žiadateľovi.  

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

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2021 

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  Marián Fraňo 

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

Ing. Bohumil Pajer       

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


