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Z á p i s n i c a  č. 4 
z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 24.05.2022 

 
 
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. Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 
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 17,05 hod. a predložil program 
rokovania na schválenie.  
 
P. primátor uviedol, že ako predkladateľ doplnil program rokovania o bod 6.4. Zmena 
rozpočtu mesta - nákup trafostanice Biely Kríž. Ďalej uviedol, že z rokovania sa ospravedlnili 
viceprimátor Ing. Peter Dočolomanský, PhD., MUDr. Štefan Horváth a hlavný kontrolór Ján 
Polák. 
 
Schválenie predloženého a upraveného programu rokovania: 9:0:0  
 
P. primátor predstavil nového prednostu Mestského úradu Svätý Jur Ing. Michala Chrenka. 
 
K bodu 2. – Pracovné komisie 
 
Určenie overovateľov: p. Marián Fraňo 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 9:0:0 
     
Zapisovateľka:  p. Michaela Studená   
 
Návrhová komisia:  Mgr. Michal Zeliska 

Mgr. Martin Achberger  9:0:0    
 
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. 
  
Róbert Barok: som jeden z posledných odchovancov stolného tenisu pána učiteľa Rudolfa 
Vidu. Pôsobenie Svätojurského stolného tenisu sa datuje od 17.04.1947. Klub vychoval 
skvelých hráčov, v zásade ide o jediný indoorový šport vo Svätom Jure pracujúci s mládežou, 
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aktívne hrajúci aj v mužských krajských súťažiach, druhú ligu. Minulé týždne sa nám podarilo 
organizovať aj majstrovstvá kraja. Klub, ktorý aktívne pracuje, má veľa členov, tento rok sa 
nám podarilo vybojovať s B družstvom druhú krajskú ligu, kde A-čko hrá pravidelne a 
dlhodobo túto druhú najvyššiu súťaž. Odkaz stolného tenisu Svätého Jura je cítiť dodnes, to, 
že bývalí odchovanci nám v týchto ťažších časoch, ktoré my prežívame ako klub, pomáhajú 
dodnes. Napr. Martin Jaslovský, správca jednej športovej haly v Bratislave, ktorý nám 
pomohol práve vtedy, keď bola telocvičňa dlhodobo zavretá, nemohli sme trénovať, nemohli 
sme hrať súťaže a on nám pomohol tým, že je odchovanec Svätého Jura, že nás uprednostnil 
pred bratislavskými klubmi, aby sme tam mohli solídne dohrať a hrať nejaké súťaže, dokonca 
nám poskytol priestory na trénovanie detí. Napr. Milan Novák pôsobí dodnes ako tréner vo 
Veľkom Biely, pôsobí tak, že vychováva deti, poskytuje nám hráčov, aby sme vybojovali druhú 
ligu. Problémom je v podstate to, že klub ide dolu kopcom, a to z viacerých dôvodov, že stolný 
tenis je náročný šport na časovú jednotku. Ak chcete vychovávať deti, dvakrát do týždňa je 
utópia a môžeme fungovať ako krúžok. Deti nám odchádzajú, nakoľko im nevieme poskytnúť 
viac, ani trénerské ani priestorové služby. Stolný tenis je tak špecifický šport, že ho nevieme 
limitovať, súper má právo 20 min. meškať a medzitým ten jeden zápas môže trvať od 15-35 
min. a skrečovať druhú ligu pred divákmi je hanba. A to sa nám stalo viackrát, že telocvičňu 
sme mali do pol deviatej, prišli futbalisti, ktorí to majú zaplatené a museli sme skončiť zápas. 
Tento rok sme našťastie postúpili, ale minulý rok sme hrali o zostup z druhej ligy, tam boli 
dôležité zápasy. Pezinok bol klub asi na miniatúrnej úrovni, dnes sú slovenskou špičkou. 
Vďaka tomu, že im mesto poskytlo priestory, vybudovali v škole priečku v rámci tried, majú 
tam permanentne postavené stoly. Napríklad sme mohli už dva-tri roky dozadu nahlásiť 
ženskú súťaž ako prvú ligu, ale jednoducho to nejde. Ten stav stolného tenisu je alarmujúci, 
pokiaľ máme mať progres a nefungovať ako uzavretá komunita, tie hodiny, ktoré máme, aby 
sme trénovali a prípadne dali možnosť zatrénovať si aj verejnosti, je bez šance. Nemáme kedy 
a nemáme kde. Materiálne sme veľmi dobre zabezpečení. Chcem sa poďakovať, že mesto 
Svätý Jur nám poskytuje dotácie, to, čo žiadame, to aj dostaneme, ale faktom je, že dostaneme 
2.100-2.200 EUR, ale na druhý deň je zmluva nájomná 2.500 EUR. Čiže tie peniaze, ktoré 
dostaneme idú hneď na nájom a sme v mínuse. Ideálne by bolo vybudovať nejaký vlastný 
priestor, ktorý si budeme deliť so šachistami, alebo s nejakým iným indoorovým aktivistom. 
Možno to uhráme ešte päť rokov ako muži, ale deti pôjdu dolu, záujem bude upadať, takže to 
je všetko, čo som chcel povedať, že našou prosbou, túžbou je, aby sme mali vlastný priestor. 
Stačí nám, aby sme mali permanentne rozložené tri stoly, keď prídu deti, tak sa to rozloží na 
5-6 stolov, a ak to bude naše vlastné, môžeme to poskytovať verejnosti, poskytnú sa 2-3 dni do 
týždňa v isté hodiny pre verejnosť, pre ľudí, ktorí sa sem prisťahovali, alebo ktorí hrávali 
kedysi stolný tenis a majú túžbu hrať, dnes sa to reálne nedá. 
 
P. Zeliska: pred časom tu sedel pán Turian a vtedy sa dohodlo, že sa uskutoční stretnutie s 
pánom Turianom a s pánom riaditeľom školy. Uskutočnilo sa? 
 
P. primátor uviedol, že sa spoločné stretnutie zatiaľ neuskutočnilo, zároveň sa ospravedlnil. P. 
primátor volal s pánom riaditeľom základnej školy, on mal odlišný pohľad na vec v kontexte 
detí, lebo tvrdí, že deťom vytvára základná škola dostatočný priestor, vznikla tam aj otázka 
prenájmu telocvične ako takej, pretože si prenajímate iba polovicu telocvične.  
P. primátor ďalej uviedol, že stretnutie operatívne zorganizuje a pozve na neho aj poslancov 
MsZ. Zároveň opätovne podotkol, že P. riaditeľ má iný názor, ako tu bolo povedané a faktom 
je, že by bolo asi najlepšie, aby ste si vzájomne vyargumentovali svoje postoje.  
 
P. Barok: dlhodobý názor pána riaditeľa je, že máme nadštandardný priestor v rámci iných 
oddielov, skupín športujúcich v telocvični. Sú tam oddiely, alebo športujúci, ktorí sú tam ako 
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súkromný sektor, ktorí tam nerobia nič s deťmi, idú si tam zahrať futbal, nohejbal, tenis. 
Neviem, či to má nejaký význam. 
 
P. primátor poznamenal, že tento bod by nemal byť forma diskusie. Keby sme boli úspešní z 
Enviromentálneho fondu minulý rok, tak už teraz by bol vybudovaný priestor - nadstavba 
dielní, kde vznikne „open space“, S týmto priestorom nemá škola ani mesto aktuálne žiadny 
konkrétny zámer. Idea bola, že bude pre spolky a občianske združenia ako veľmi jednoduchý, 
so sociálnymi zariadeniami, ale bez šatní. Teraz vyšla znovu výzva v rámci energetického 
zhodnotenia budov a opäť ju podávame, ale vo výške 400.000 EUR ako kompletné zateplenie 
a nadstavbu. Nám napríklad z prvej podanej žiadosti ani oficiálne neprišlo z 
Enviromentálneho fondu vyhodnotenie, či sme boli alebo neboli úspešní.   
 
P. Grančič: aj tak by ma zaujímalo a riaditeľ školy by nám mohol predložiť, že v akom režime 
pracuje telocvičňa, ako hovoril pán Barok, že sa prenajíma súkromným spoločnostiam, ktoré 
si tam idú večer zahrať futbal a veľké spoločenské organizácie športové, ako je napríklad 
stolný tenis, nedostanú priestor. Mohol by nám predložiť taký týždenný program, komu to 
prenajíma a prečo im to prenajíma. A ešte by som sa chcel spýtať, telocvičňa patrí k základnej 
škole, takže správca je ešte stále mesto. Teoreticky len výkon správy sa presunul na riaditeľa 
školy. 
 
P. primátor dodal, že prísne vzaté, aj základná škola aj telocvičňa patrí mestu. Správu 
vykonáva pán riaditeľ školy. Práve preto, aby sme sa vyhli takýmto situáciám, v zmysle, že 
by to malo troch alebo štyroch pánov, takže nielen správu, ale aj správcu, ktorý tam s tým, 
ktorým športovým klubom je, musí niekto zaplatiť. A to všetko vykrýva základná škola, čiže 
ona má nielen príjmovú časť z nájomného, ale aj výdavkovú časť s tým spojenú. Takže preto, 
aby to bolo jednoduchšie, my sme postavili telocvičňu a ten režim je, že do 17:00 hod. majú 
telocvičňu deti a krúžky zadarmo a potom sa od 17:00 do 22:00 hod. prenajíma. Víkendy sú 
urobené na rezervačný systém, a keďže nie sú plne obsadené, tam by bol pre vás priestor.  
 
P. Barok uviedol, že my nemáme problém, ak by sme dostali priestor na tretí hrací deň, 
nemáme problém ho finančné vykryť. Druhá vec, že tam je ešte veľká brzda z toho hľadiska, 
že to patrí pod školu, že my ako klub hrajúci druhú súťaž a deti chodia na majstrovstvá kraja, 
niektoré na majstrovstvá Slovenska, potrebujú pravidelné tréningy, sú tam rôzne prázdniny 
a telocvičňa sa zavrie.   
 
P. primátor uviedol, že požiada pána riaditeľa o stretnutie, aby sa to posunulo ďalej, ale myslí 
si, že riešením by bola sobota, keď môžu hrať celý deň, bez obmedzení a tú vie, pán riaditeľ, 
vyňať z rezervačného systému a dohodnúť prípadne aj iné nájomné. 
 
P. Turian: predseda stolnotenisového oddielu, uviedol, že riaditeľ robí v rámci svojich 
možností, ktoré má. Ak chceme štyri, päť dní v týždni hrať, to riaditeľ nevyrieši. My 
potrebujeme separátny priestor, aby sme tých päť dní v týždni mali. Pán riaditeľ nemá 
možnosť to vyriešiť nejakými úpravami. 
    
K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 
 
Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  
 
P. primátor uviedol, že nakoľko pán hlavný kontrolór nie je účastný na Mestskom 
zastupiteľstve, v prípade otázok na neho odpovede doručí písomne alebo telefonicky. 
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Príloha 4/2 Správa z vykonaných kontrol od 15.03.2022 
 
P. primátor navrhol poslancom, že správy z vykonaných kontrol by sa zasielali iba 
elektronicky, vzhľadom na úsporu papiera, a nakoľko sa materiály zasielajú aj elektronicky 
vždy štvrtok, piatok, by to mohlo byť postačujúce. 
 
K bodu 5. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur 
 
Príloha 5/1 VZN o určení názvu ulíc v lokalite Bratislavské Záhumenice 
 
P. primátor uviedol, že lokalita Bratislavské záhumenice, ktorá je momentálne vo výstavbe,  
prejde už čoskoro k momentu kolaudácie a vtedy, ak budú objekty skolaudované, si budú 
môcť dať noví majitelia do objektu trvalý pobyt a bude nutné mať schváleným VZN určené aj 
názvy ulíc. Názvy ulíc prešli v komisiách aj v Mestskej rade dvakrát, najskôr sa stanovilo, že 
sa bude pokračovať v nastavenom trende, a teda, že názvy ulíc budeme pomenovávať po 
osobnostiach. Následne z komisií vyšli návrhy mien osobností a bol spracovaný materiál, 
ktorý je predložený v návrhu. V diskusii je možné zmeniť osobnosti a zároveň aj jednotlivé 
ulice, ich názvy. Najlepšie je to vidno v grafickej vizualizácii, kde celá vetva E až po 
Družstevnú ulicu, bude pomenovaná ulica Bratislavské Záhumenice. Ostatné návrhy, ktoré 
vyšli z komisií, boli ulica Mórica Beňovského, ul. Michala Dočolomanského, ul. Mateja Bela, 
ul. Karola Drexlera. V návrhoch bola ešte ul. Adolfa Schwanzera, ale tým, že sa žltá vetva 
spojila ako jedna ulica, tak táto ulica sa nepomenovala osobitne. V budúcnosti to môže byť 
buď tá ďalšia ulica, alebo v prípade, že Mestské zastupiteľstvo navrhne, že sa vymení za 
nejakú inú. Je to na rozhodnutí Mestského zastupiteľstva.   
K tým dvom požiadavkám, ktoré vychádzajú zo zákona o obecnom zriadení, ešte neboli 
oficiálne vyhlásené komunálne a župné voľby, ktoré by mali byť zlúčené, takže ešte je možné 
ulice pomenovať. A druhá, ktorá vyplývala stanoviskom z Ústavu pamäti národa, 
komunikovali sme s Ústavom pamäti národa, a toto stanovisko sa vydáva v zásade kvôli 
istote, že ulice nepomenujeme po osobe, ktorá bola evidovaná v určitých časoch v zväzkoch 
ŠTB ako agent alebo osoba s protištátnym záujmom. Toto stanovisko sa vydáva pre istotu, ak 
by sme pomenovali ulicu po takom človeku, je vysoko pravdepodobné, že prokuratúra nám 
napadne a zruší celé VZN. Ale to nie je náš prípad, nakoľko ani jeden z navrhovaných ani 
jednu z podmienok, prečo by to nemalo byť pomenované, nespĺňa.  
 
P. Zeliska uviedol, že novovzniknuté ulice uvedené v návrhu VZN nekorešpondujú s 
grafickou prílohou. Bolo by dobré to zosúladiť. 
 
P. primátor uviedol, že celé VZN sa upraví podľa grafickej časti. 
  
K bodu 6. – Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 
 
Príloha 6/1 Zmena rozpočtu – Rekonštrukcia komunikácie "Záhradky" 
 
P. primátor uviedol, že počas rekonštrukcie Krajinskej cesty vznikla možnosť bezplatne 
využiť recyklát, ktorý sa vyfrézoval z Krajinskej cesty a týmto recyklátom sme dostali 
ponuku upraviť aj cestu popri záhradkách. Táto cesta kedysi bola veľmi málo využívaná, ale v 
čase, keď dopravný inšpektorát v Pezinku osadil stredové zvodidlá a zavrel výstup na hlavnú 
cestu, sa táto cesta začala významne využívať a posledné roky sme do nej v rámci takých 
rýchlych jednoduchých opráv investovali rádovo ročne do 500 EUR a to v zásade len 
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vysypaním makadamu, roztiahnutím a jednoduchým zhutnením. Najväčšie problémy na tejto 
ceste spôsobila posledná časť, a to je popri bytovke, kde okrem iného stála voda a je to tam 
spojené oporným múrikom. Bytovka sa veľakrát aj mailom obracala na nás, aby sme s cestou 
niečo robili, pretože sa im špiní fasáda, keď je to mokré a zároveň sa veľa práši, keď je to 
suché. Tento problém by sme vyriešili touto v zásade jednoduchou rekonštrukciou cesty. 
Mailom sme si toto už odobrili, takže mala by sa začať realizovať každú chvíľu. K tomu, aby 
sa teda mohla realizácia aj zaplatiť, je potrebné vykonať zmenu rozpočtu. 
 
Príloha 6/2 Zmena rozpočtu – 3D Bronzová mapa 
 
P. primátor uviedol, že pri realizácii projektu DigiVill, digitalizácie mesta, tým, že sme začali 
realizovať ten projekt neskôr a projekt je napojený hlavne na personálne, čiže bežné výdavky, 
máme v tomto projekte šetrenie niekde na úrovni okolo 27.000 EUR a preto sme v rámci 
digitalizácie začali pracovať na pridanej hodnote celého tohto projektu, ktorý súvisí priamo s 
digitalizáciou, pretože pred vytvorením tejto 3D mapy bude potrebné zdigitalizovať celé 
námestie a najskôr ho dať do 3D programu, následne 3D tlačiarňou vytlačiť maketu, z nej 
urobiť formu a v úplne poslednej časti sa forma vyleje bronzom a vznikne z toho bronzová 
mapa. Celý tento proces by nemal byť drahší ako 35.000 EUR v rámci celého procesu dodaný 
v podstate na kľúč. Možno pre niekoho veľká suma, ale keď sme robili prieskum trhu, pod 
50.000 EUR sme sa nedostali. Budú nám to robiť študenti pod vedením p. Králika, ktorý má 
priamo s týmto skúsenosti, takže tam budeme mať celkom významné šetrenie a zároveň táto 
3D mapa je navrhnutá, nie ako klasická v Trnave alebo v Bratislave v Starom meste ako 
stolík, ale je navrhnutá, aby bola na podstavci, ktorý bude imitovať korene viniča. Rozmery 
budú stanovené 1,3m x 1,0m a výška 1,0m a bude mať aj pridanú hodnotu v rámci 
vertikálnych a horizontálnych princípov, keďže v jej obvode budú Braillovým písmom 
napísané informácie  o našom meste aj pre nevidiacich. Bude to zaujímavé, až umelecké 
dielo. Na to, aby sme toto dielo mohli zrealizovať, potrebujeme vykonať dve zmeny rozpočtu, 
jednu na riadiacom orgáne v hodnote 27.000 EUR a zároveň druhú u nás v Mestskom 
zastupiteľstve, kde by sme toto dielo dofinancovali. Stále je ešte v diskusii, kde mapu 
umiestniť. My navrhujeme umiestniť niekde medzi pitnou fontánkou a fontánou. Miesto sme 
posudzovali aj v kontexte hodov, pretože ozvučenie býva nad pitnou fontánkou, pôvodne sme 
ju chceli umiestniť na kraj pred Mestský úrad, ale zasa tam na Huberta aj na hody bývajú 
stánky, kde by zanikla. Priestor kde ju umiestniť by sme mali stanoviť my, ale navrhovali sme 
ju umiestniť niekde v strede námestia. 
 
P. Gróf skonštatoval, že je to veľmi dobrý nápad, ale môj názor je, vidíte, čo sa deje na 
Slovensku, čo sa deje vo svete, vidíte, čo hovorí minister financií, čo nás čaká od budúceho 
roka, ja osobne, to, čo treba, čo sme teraz schválili 20.000 EUR na cestu, to nie je problém, 
ale aby sme dali 35.000 EUR za mapu a hneď sa ja vyjadrím k bodu 6.3 30.000 EUR na 
Vinohradnícku cestu, ja osobne by som išiel do trošku úsporného režimu, nevieme, čo nás 
čaká od budúceho roka, takže za mňa osobne nie. 
 
P. primátor dodal, že nejde argumentovať finančne, ale nakoľko sme tiež národná pamiatková 
rezervácia, v Bratislavskom kraji sú iba dve, naše námestie a Staré mesto Bratislava, čiže je tu 
najvyšší stupeň ochrany a mali by sme vytvárať aj diela, ktoré by boli ako keby nadčasové. 
Čiže nielen cesty, ktoré možno za 20 rokov sa rozpadnú, ale aj niečo, ako sa podarilo urobiť, 
napríklad Krížovú cestu, s ktorou sme vtedy tiež váhali a nakoniec z toho vzniklo pekné 
kultúrne miesto úplne nadčasové. V tom zmysle, práve naopak by som bol rád, keby nielen 
opravujeme cesty, staviame chodníky a parkoviská, ale keby sme budovali aj  niečo, čo by 
bolo pridanou hodnotou toho všetkého. A zároveň je tu práve tá jedinečná možnosť v 
kontexte tej mapy, ak sa nám podarí zmeniť projekt, pretože tieto peniaze by sme nevyčerpali, 
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čiže by sme  27.000 EUR vrátili, teda tú mapu by sme teraz mali za tretinu a dovolím si 
povedať, že za rok, pri tomto vývoji, už ju za 35.000 EUR nekúpime. Teraz máme mieru 
inflácie na úrovni okolo 15%, na niektoré produkty, na niektoré aj ďaleko vyššiu.  
 
P. Gahér len doplnil pána primátora, že tých 27.000 EUR by sme buď vrátili, alebo by sme 
museli vymyslieť iný spôsob použitia, a myslí si, že keď doplatíme 10.000 EUR, že to bude 
čosi, čo zostane, čo tu bude pekné. Dá sa šetriť v tomto roku, lebo my máme peniaze na 
zmenkách, t.z. my nie sme chudobní, ale ak budeme odďaľovať investície, tak naozaj tá 
inflácia bude narastať a postavíme toho menej. 
 
P. primátor dodal, že určite sa nás to dotkne, ale nie tak výrazne, lebo my sme mesto nastavili 
tak, že nám príjem podielovej dane tvorí slabé 2/3, čo niekomu tvorí 95%, lebo mesto ako 
podnikateľský subjekt zarába úplne na všetkom, čo sa dá, čiže my máme veľa majetkov, ktoré 
prenajímame. Dotkne sa nás to určite, ale nie až tak zásadne, ako napríklad mestá, ako 
Slovenský či Chorvátsky Grob, ktorá nevlastní v meste vôbec nič, a nemá iné príjmy, a po 
tomto zásahu pána ministra financií možno nebudú napríklad svietiť. A pritom ide o veľké 
obce, ale žijú len z podielových daní. My sme mesto nastavili trošku progresívnejšie, za to 
všetko hovorí fakt, že minulý rok sme v bežnom rozpočte vygenerovali prebytok 960.000 
EUR. A napríklad z tých 960.000 EUR je cca. 130.000 EUR len príjem z úrokov napríklad 
450.000 príjem z nájmov, toto iné mestá nemajú. A zároveň sa nám ale stále viac tie peniaze 
znehodnocujú. Aktuálne bolo vyjadrenie predsedu medzinárodného menového fondu, ktorý 
upozornil vo svojom vyjadrení celý svet, že sa predpokladajú ďalšie tri roky 10-15% skoky 
inflácie, čiže peniaze sa budú znehodnocovať stále viac. 
 
Príloha 6/3 Zmena rozpočtu – Rekonštrukcia vinohradníckych ciest  
 
P. primátor uviedol, že tento návrh zmeny rozpočtu mesto pripravilo na základe návrhu 
Mestskej rady, kde v diskusii vznikla myšlienka, aby sme trochu zrýchlili opravy našich 
vinohradníckych ciest. Nešlo by o opravy, ktoré realizujeme s Vinohradníckym spolkom, ale 
práve o opravy, ktoré sa týkajú prerábky vinohradníckych ciest na panelové cesty. My sme 
získali zadarmo panely, ktoré sme už umiestnili za p. Kandlom, je tam pekne vidieť, ako 
vyzerá panelová cesta a hneď prejdete na rozbitú cestu, takže v rámci toho Mestská rada 
navrhla, aby sme investovali do väčšieho množstva nákupu panelov a zrýchlili. Vypočítavali 
sme to tak, keď by sme to dali urobiť na kľúč. Filozofiou  je urobiť ako keby záložnú cestu k 
Hámrovskej ceste, ak by sa niečo stalo, napríklad požiar alebo podobne. Celá cesta by teda 
vyšla na 220.000 EUR, čo je závratná suma. Ale práve takýmito čiastkami v horizonte 2-3 
rokov by sa nám podarilo docieliť, že cestu spravíme. Faktom je, že napríklad aj panely stáli 
okolo 100 EUR, našiel som už dnes za 300 EUR. Zároveň sme dostali ponuku, že pán Valent 
má 200 ks panelov v Žiline, čo dostal ako vysporiadanie, keď Váhostav krachoval a nedali mu 
peniaze a teraz sme prerátavali, koľko by stálo dopraviť tých 200 panelov, keby nám ich 
zrovna daroval. Takže to sú presne tie otázky ktoré vznikali, že prečo rekonštrukcia 
vinohradníckych ciest. Aby to bol kapitálový výdavok, tak sme to tak nazvali, ale v zásade by 
to malo byť to, že sa kúpia panely a bude sa pokračovať na cestách, ktoré vyberie Mestská 
rada. Bolo by to postupné sfunkčnenie ťažiskových vinohradníckych ciest. 
 
P. Gahér sa vyjadril, že by chcel podporiť tento návrh, pretože my pravidelne dávame 
Vinohradníckemu spolku 10.000 EUR, samozrejme tie cesty každý rok, po každej búrke sú  
vodou rozryté, pred oberačkami sa snažíme to dať znova do poriadku, ja som za to. Predstavte 
si, že pred 50. rokmi urobilo družstvo panelové cesty, ktoré doteraz fungujú. Navrhujem, aby 
sme urobili vždy cestu, tú najhoršiu, lebo je to náročné pre tých, ktorí obrábajú. 
Vinohradníctvo tú pomaly znova rozkvitá, takže ja by som to podporil.  
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P. Pajer uviedol, že nemá nič proti rekonštrukcii ciest, len neviem, či niekto z vás sedel v 
traktore, podľa mňa najhoršie je voziť sa po panelovej ceste. Ak si to niekto chce vyskúšať, 
kľudne mu požičiam traktor a môže si vybehnúť, lebo traktory nie sú odperované a každý 
traktor sa snaží vyhnúť panelovej ceste. Napríklad v Pezinku perfektne nasypali šotoliny a 
tam môže človek ísť normálne 40km/h na traktore, len tu keď má ísť panelkou len ku 
Skanzenu, tak to radšej pôjdem okolo družstva po poľnej ceste, lebo to je tragédia. 
 
P. Gahér dodal, že samozrejme niektoré časti, úseky by sa dali robiť tak, ako ty Bohuš 
navrhuješ, ale niektoré úseky by sme nedokázali urobiť, hlavne, kde je prudké stúpanie alebo 
čistá skala. Skúsme tie najkritickejšie úseky, kde sa stúpa, dať z panelov. A tiež by sme 
museli prepočítať, aká je tá cena. 
 
P. primátor uviedol, že je dôležité nielen urobiť cestu, ale urobiť aj odvodnenie. Nám sa stáva, 
že na cestách, ktoré Vinohradnícky spolok opravil, že pri väčšej búrke, keď neurobia 
odvodnenie, tá cesta vyzerá rovnako, ako pred opravou. P. Macháček začal robiť pri opravách 
ciest aj odvodnenie, práve preto, aby cesty vydržali dlhšie. 
 
Príloha 6/4 Zmena rozpočtu – nákup Trafostanice - Biely Kríž  
 
P. primátor uviedol, že tento materiál bol vyhotovený veľmi narýchlo, nakoľko ide  o 
trafostanicu, ktorá je vybudovaná na Bielom Kríži a následne sa podarilo so 
Západoslovenskou distribučnou dohodnúť, že trafostanicu od nás odkúpi za cenu v znaleckom 
posudku. S I. Svätojurskou, a.s. sme boli pripravení, aj keby ju odkúpili za 1 EUR, pretože pri 
trafostanici je jedna vec ju postaviť, a potom sa o ňu, v zmysle všetkých požiadaviek 
a noriem, starať, čiže to tvorí ďalšie náklady. Medzičasom sme zistili, že tým, že sme boli 
žiadateľom stavebného povolenia a zároveň počas stavby sme opomenuli, my a aj I. 
Svätojurská, a.s., požiadať o zmenu stavebníka, tak trafostanica bola skolaudovaná na mesto 
Svätý Jur, a teda je naša, aj keď sme ju nevybudovali ani nezaplatili. Zaplatili sme ju 
nepriamo formou dotácie I. Svätojurskej, a.s. a teda teraz potrebujeme schváliť zmenu 
rozpočtu na nákup trafostanice s tým, že I. Svätojurská, a.s. na základe dotačnej zmluvy nám 
obratom finančné zdroje vráti a my od nej trafostanicu odkúpime za tie isté peniaze. Už sú 
pripravené zmluvy o odkúpenie trafostanice so Západoslovenskou distribučnou, čiže nakoniec 
bude Západoslovenská distribučná trafostanicu odkupovať od nás. Celkové náklady na 
trafostanicu boli 36.000 EUR s DPH a tým, že nie sme platcom DPH, Západoslovenská 
distribučná by mala od nás odkupovať trafostanicu aj vrátane DPH.  
 
K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta 
 
Príloha 7/1 Zámer nakladania s majetkom – prenájom pozemku; 
Žiadateľ: Macháček 
 
P. primátor uviedol, že pánovi Macháčkovi, ktorý je najväčším obhospodarovateľovi viníc v 
meste Svätý Jur, končí nájomná zmluva na vinice, ktoré sú v majetku mesta, a teda požiadal o 
predĺženie nájmu týchto viníc. Mesto Svätý Jur navrhuje predĺženie nájmu schváliť opätovne 
na 15 rokov a zároveň aj navrhuje nezvýšiť mu cenu, čiže ponechať cenu takú, aká bola 
doteraz. 
 
p. Gahér uviedol len ako takú poznámku, p. Macháčkovi by sme mali dať ešte medailu za to, 
čo robí pre vinohradníctvo v meste.  
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Príloha 7/2 Zámer nakladania s majetkom – prevod pozemkov;  
Žiadateľ: BSK 
 
P. primátor uviedol, že na Mesto Svätý Jur prišla žiadosť o prevod pozemkov na BSK a je to 
na základe rozhodnutia Okresného úradu, ktoré navrhuje pri odovzdaní rozšírenej cesty 
odovzdať tieto pozemky do majetku BSK ako správcu komunikácie II/502. Ide o  pozemky, 
ktoré sú oproti Kaplnke a robili sa tam privádzače na cestu II/502. Tieto privádzače sú už 
skolaudované a sú súčasťou cesty II/502. 
 
Príloha 7/3 Nakladania s majetkom – prenájom pozemku;  
Žiadateľ: Červienková  
 
P. primátor uviedol, že na ostatnom rokovaní Mestského zastupiteľstva sme schválili zámer 
nakladania s majetkom mesta, a to prenájom spomínaných pozemkov. Ide o pozemky, ktoré 
sa nachádzajú v Panónskom háji a ide o pozemky pre nového vlastníka nehnuteľnosti, ktorý 
odkúpil od starého nájomcu a bývalého vlastníka túto nehnuteľnosť. Čiže ide o formálnu 
záležitosť, aby sme mali právny vzťah s novým majiteľom chatky. 

 
Príloha 7/4 Nakladanie s majetkom – odpredaj pozemku č. 3771/5;  
Žiadateľ: Valent 
 
P. primátor uviedol, že tento materiál bol v komisiách prerokovaný 2-3 krát, ide o budúcu 
prístupovú cestu pre p. Valenta, ktorý stavia vinohradnícku usadlosť. Zároveň, na katastrálnej 
mape sa tento pozemok javí ako cesta, ale v skutočnosti ide o pozemok, ktorý už bol 
zastavaný p. Valentom st. a na tomto pozemku okrem svahu má aj výsadbu,  zimnú záhradu a 
časť nehnuteľnosti. Preto aj finančná komisia odporučila tento pozemok vysporiadať za cenu 
40 EUR/m2. Je to veľmi podobné ako vysporadúvame pozemky v zastavanom území mesta, 
pretože tieto pozemky sa využívajú veľmi podobne ako pozemky v zastavanom území mesta. 
Zároveň, ako na stavebnej komisii, tak aj v Mestskej rade sme ozrejmili, že ide o pozemok, 
ktorý nezabráni prístup k ďalším pozemkom vo vlastníctve iných subjektov. Zároveň sa síce 
tento pozemok javí ako cesta, ale v skutočnosti cesta je ponad tento pozemok. Pôvodne 
žiadateľ mal záujem o odkúpenie aj spodnej časti toho pozemku, ktorý už bude prístupová 
cesta, ale tam mesto a aj odporúčanie komisie a Mestskej rady pristúpi následne k prenájmu 
tohto pozemku. Čiže tá spodná časť, kde pán Valent buduje prístupovú cestu, tú bude mať p. 
Valent v prenájme a cesta bude verejná, čiže nebude uzavretá ani bránou ani rampou. Tú cestu 
má ako povinnosť vybudovať ku kolaudácii svojho objektu. 
 
Príloha 7/5 Nakladanie s majetkom  – odpredaj pozemku parc. č. 320/2;  
Žiadateľ: Prôčková 
 
P. primátor uviedol, že tiež ide o materiál, kde sme zámer schválili na ostatnom rokovaní 
Mestského zastupiteľstva. Žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti na ul. Prostredná v 
spoločnom dvore, tento pozemok prináležal k pôvodnému bytu, ktorý žiadateľka odkúpila, 
záhradu mala dočasne v nájme a následne požiadala o odkúpenie tejto záhrady. Kúpna cena 
pozemku je 50 EUR/m2.  
 
Príloha 7/6 Nakladanie s majetkom - odkúpenie pozemku parc. č. 5035/1; 
Žiadateľ: Barok 
 
P. primátor uviedol, že na Mesto Svätý Jur prišla ponuka, či mesto nemá záujem o odkúpenie 
pozemku, ktorý sa nachádza vedľa Reštaurácie 99, kde v susedstve máme pozemky, ktoré sú 
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v majetku mesta a mesto na toto odkúpenie reflektovalo. Pôvodnú navrhovanú kúpnu cenu 
150 EUR/m2 sa nám podarilo dohodnúť na kúpnu cenu 100 EUR/m2. Tým, že pozemok sa 
nachádza vo veľmi exponovanom území a do budúcna má pre mesto veľký význam, sme s p. 
Barokom dohodli všetky formality. P. Barok odčlenil svoju časť pozemku a zároveň je na 
pozemku jediný vlastník. Celková výmera odčleneného pozemku je 336 m2 a teda dohodnutá 
kúpna cena by mala byť 33 600 Eur. 
 
Príloha 7/7 Nakladanie s majetkom - odkúpenie pozemkov ulica Hájniky 
 
P. primátor uviedol, že Mesto Svätý Jur pred pripravovanou rekonštrukciou ulice Hájniky túto 
ulicu zameralo, odčlenilo pozemky geometrickým plánom. Aktuálne mesto oslovuje všetkých 
dotknutých vlastníkov, jednak so získaním súhlasu ku geometrickému plánu, a jednak s 
ponukou o odkúpenie týchto pozemkov. Vysporiadanie je podmienka k tomu, aby mesto túto 
ulicu zrekonštruovalo. Potrebujeme na to, aby sme mali mandát tieto pozemky vysporiadať, 
schváliť navrhované uznesenie 
 
Príloha 7/8 Nakladanie s majetkom - uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene; 
Žiadateľ: Wagner 
 
P. primátor uviedol, že na Mesto Svätý prišla žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom 
bremene "in rem". To je vecné bremeno viazané k nehnuteľnosti, čo znamená, že by mal 
žiadateľ prístup po ostatných plochách starej vinohradníckej cesty k svojej nehnuteľnosti 
zozadu. Na tento pozemok už má vecné bremeno podobne schválené majiteľ susednej 
nehnuteľnosti. 
 
K bodu 8. – Rôzne 
 
Príloha 8/1 Zadanie urbanistickej štúdie Prostredné - Juh, Svätý Jur 
 
P. primátor uviedol, že ide o druhú časť územia, ktoré sa nachádza v územnom pláne v 
lokalite záhradkársko-rekreačnej, kde aktuálne máme v územnom pláne povinnosť vytvoriť 
spresňujúcu dokumentáciu, ako je územný plán zóny. Táto povinnosť by bola v zásade 
nerealizovateľná pri tom počte majiteľov. V novom územnom pláne navrhujeme zameniť za 
urbanistickú štúdiu schválenú Mestským zastupiteľstvom. Inak povedané, urbanistická štúdia 
bude mať, čo sa týka technickej podrobnosti, formu územného plánu zóny, ale zároveň 
nebude potrebovať všetky stanoviská dotknutých organizácií. V našom katastri ide o 31 
dotknutých organizácií. Filozofiou je, že docielime, že ak v tomto území budeme chcieť 
nejakým spôsobom podľa platného regulatívu povoliť nové stavby, tam je regulatív 2000 – 60 
, čiže majiteľ musí  mať 2000 m2 na 60 m2 rekreačnú chatu, alebo rekreačný objekt. Tento 
dokument spresní, kde tie objekty budú môcť byť s tým, že my ako mesto trváme na tom, aby 
objekty neboli umiestňované napríklad na viniciach, pretože to by zas nepovolil určite 
Okresný úrad Tým som chcel povedať, že množstvo tých úradov my vieme ako keby zastúpiť 
s týmito požiadavkami už pri zadaní. Urbanistická štúdia príde už čoskoro na schválenie, tá 
istá spracovateľka spracovala pre nás v tejto lokalite aj druhú časť toho územia a to je lokalita 
Prostredné-Sever. Zostane nám tam ešte 1/2 územia záhradkárskej lokality a vtedy by sme 
mali už zaregulovanú celú túto lokalitu. 
 
Príloha 8/2 Informácia - Pridelenie bytu ul. Hergottova  
 
P. primátor uviedol, že na mesto Svätý Jur bolo nakoniec doručených iba osem žiadostí           
o pridelenie tohto bytu, ktoré prešlo rokovaním ako sociálnej komisie, tak aj Mestskej rady. 
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Stanovisko Mestskej rady bolo, prideliť byt priamo jednej z uchádzačiek. Tento bod               
p. primátor zaradil do rokovania Mestského zastupiteľstva aj z toho dôvodu, aby aj mesto v 
kontexte budúcnosti bolo „nepriestreľné“ v rámci rozhodovania, keď máme iba jeden byt, aby 
sme aplikovali aj nejaký atribút možno šťastia. Preto by som navrhol rozšíriť zoznam 
uchádzačov na štyroch a rozhodnúť žrebom. Aby tam bol nielen atribút priameho pridelenia, 
aby tam bol aj atribút šťastia. Možno by som sa vrátil k tomu, čo som ešte absolvoval u vás na 
sociálnej komisii, prípadne môžeme vám dať k dispozícii aj žiadostí všetkých záujemcov a 
urobiť z nich zoznam. Lebo naozaj z tých 8 záujemcov, nemyslím si, že štyria možno piati to 
úplne potrebujú, resp. sú na to odkázaní. Minimálne traja, aj vrátane záujemkyne, ktorú 
odporúča Mestská rada, je to mladé dievča, ktoré vyšlo z detského domova, je to človek, ktorý 
potrebuje pomoc pri štarte do života. Treba však podotknúť, že byt sa prideľuje na dva roky, 
na dobu určitú, čiže naozaj ide o  taký štart, ale preto aj ja odporúčam ten byt možno rozšíriť o 
ďalších troch, min. dvoch uchádzačov a v materskej škôlke by sme náhodne vyžrebovali s 
náhodne vybratým dieťaťom, prvého a druhého uchádzača, aby bolo jasné, keby prvý 
odstúpil, aby bol pripravený aj druhý. Dávame to ako informáciu aj návrh uznesenia, že 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, ale skôr by som chcel, aby ste sa k tomu 
vyjadrili. 
 
P. Gahér sa vyjadril, že ho to trošku prekvapuje, pretože ten dôvod pre Sáru Keňovú považuje 
stále za veľmi silný. Viete, náš systém ochrany týchto detí je dobrý do 18 rokov, potom 
prakticky žiadna pomoc pre nich nie je. Toto je najdôležitejšie obdobie, kedy ona si hľadá 
prácu, myslím, že už aj prácu má a keby mala takúto, aspoň na tie dva roky, sociálnu istotu, je 
to pre ňu veľmi dôležité obdobie, dobrý štart do života. Možno že ťažko by sme našli z tých 
iných, takéto silné zdôvodnenie. Myslím si, že je to zdôvodnenie presvedčivé. Prikláňal by 
som sa k priamemu prideleniu, ako sme hovorili na Mestskej rade. 
 
5 minút prestávka 
 
Príloha 8/3 Informácia - budovanie miest na nabíjanie elektromobilov 
 
P. primátor uviedol, že na Mesto Svätý Jur prišla žiadosť spoločnosti HBJ Energy, s. r. o. 
ktorá má záujem vybudovať a umiestniť elektronabíjacie stanice v našom meste. Podmienky 
skúsim zhrnúť veľmi jednoducho, ak by to boli miesta, kde by bolo možné tieto elektrostanice 
vybudovať a boli by to už vybudované parkovné miesta, tam by nám, okrem nájmu                
1 EUR/rok pripadlo aj 2% z ročného obratu tej ktorej elektronabíjacej stanice. Ak by to bolo 
miesto, kde by bolo nutné vybudovať aj spevnenú plochu, čiže parkovacie miesto, bolo by to              
1 EUR/rok s tým, že požadovaná dĺžku trvania doby nájmu 20 rokov. Spolu s touto 
spoločnosťou sme prešli mesto a vytipovali miesta, kde by to mohlo byť (sú uvedené v 
materiáloch), ešte stále je tam jedno miesto, s ktorým sme aj my uvažovali (nie je v 
materiáloch), a to by mohlo byť pred vchodom do starej stanice. K tým prvým dvom 
parkovacím miestam pri vchode máme dotiahnutú aj chráničku, ale tým, že energetická sieť je 
aká je a moc sa o tom v médiách nehovorí,  je nutné napojiť nabíjačku priamo až 
z trafostanice. Konkrétne, keby bolo v našom meste v jednom momente nabíjalo 100 
elektromobilov, tak naša energetická sieť to neutiahne. Preto to hovorím, lebo napríklad hneď 
pri tých dvoch miestach je elektrické vedenie nadvzdušné a z toho sa to nedá napojiť. Tiež 
tieto elektronabíjacie stanice spoločnosť aj predáva, nadobúdacia cena je cca. 4.000 EUR bez 
DPH s tým, že ponúkajú aj správu, kde správa tejto elektronabíjacej stanice je 0,04 EUR za 
jednu kWh. Pohrávali sme sa aj s myšlienkou, že si túto elektrostanicu zakúpime na námestie 
pred Mestský úrad. Robí sa to tak, že musia byť min. dve nabíjacie miesta, lebo tie 
elektrostanice majú dva vývody. V zásade ide o to, ak to bude nájom dlhodobý, rozhoduje o 
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tom Mestské zastupiteľstvo. A preto som to predložil ako informáciu, či postupovať tým 
smerom a dohodnúť sa s nimi, aby to vybudovali a prevádzkovali. 
Aby sme mali ucelenú informáciu, mesto Malacky svojho času cca 3 roky dozadu získalo 
10.000 EUR na vybudovanie dvoch týchto elektronabíjacích staníc, ale prípojka ich vyšla 
15.000 EUR a tú dotáciu vrátili. Preto spoločnosť to ponúka za 1 EUR/rok, lebo hlavným 
nákladom je vybodovanie prípojky. Máme výhodu, že máme pred budovou Mestského úradu 
zakopaný kábel, ktorý kapacitne vyhovuje. Paradoxne by bola tá prípojka lacná. Otázka znie, 
či budeme s nimi ďalej rokovať, aby som sa im vedel poskytnúť stanovisko mesta. 
 
P. Gahér by navrhoval, aby to išlo do komisií, hlavne do tej našej, aby sme sa mohli pozrieť, 
kde oni to navrhujú. Ak si spomínate, keď sa budovala stanica, tak sme navrhli, aby tam už 
boli. Podľa mňa, tam by to bolo rozumnejšie, ako tu pred Mestským úradom, kde je stále 
problém s parkovaní, a na stanici, keď príde autom, môže vtedy, keď ide do práce, si to dať 
nabíjať. Možno poviete, že tam nemáme dobrú elektrinu, ale dajme tomu čas a nech sa aj tá 
komisia o tom porozpráva, prediskutuje. 
 
P. primátor dodal, že konkrétne tie dve miesta pri starej stanici by boli na to pripravené, ale 
nebol to vtedy oprávnený výdavok a bolo to z eurofondového projektu a nám by to nabúralo 
rozpočet a nechceli sme riskovať korekciu. My sme si tam položili našu chráničku, keď to 
bolo rozkopané a teraz by tam bolo nutné urobiť prípojku z trafostanice, čiže tá prípojka by 
nebola úplne lacná. Aby sme ich nevodili za nos, úplne jednoduchá otázka, či to chceme robiť 
s nimi alebo sami a zároveň upozorňujem, že tie prípojky sú najväčšia položka toho všetkého. 
 
P. Gahér sa spýtal, či nám už nejakú kalkuláciu dali? 
 
P. primátor odpovedal, že nie, oni v prvom rade, aby dostali kapacity, museli zaplatiť 
poplatok, aby im povedali, že sú tam kapacity a s tým, že keď zaplatili poplatok, im buď 
prepadne, alebo si musia objednať tú prípojku.  
 
P. Gahér sa spýtal, či vieme, koľko máme v Jure elektromobilov? 
 
P. primátor odpovedal, že to je projekt, ktorý sa ukáže až v horizonte budúcnosti, preto je to 
na 20 rokov a oni tej budúcnosti elektromobility zjavne veria. Keď skončíme Mestské 
zastupiteľstvo môžeme tento bod prebrať, aby som vedel minimálne, ako s nimi 
komunikovať.   
 
Pokračovanie Rôzne 
 
P. primátor uviedol, že na mesto Svätý Jur prišlo vyhodnotenie z Fondu športu, že sme neboli 
úspešní, čiže na rekonštrukciu ihriska nedostaneme finančné prostriedky. Nakoniec aj v tom 
bodovaní sme to tak trochu predpokladali, lebo sme získali zo 100 možných bodov 47. Táto 
výzva bola primárne určená na haly, plavárne a pod., čiže na veľké investície a hlavne 
interiéry (telocvične). Máme vysúťaženého aj dodávateľa, celková výška projektu je 353.000 
EUR s DPH, ale stavebná časť bez umelej trávy je na úrovni 50.000 EUR. Čiže oporný múr, 
nový plot a príprava siete, čiže 220.000 EUR z celkovej sumy bola umelá tráva. Náklad bol 
nulový, lebo projektovú dokumentáciu, inžiniering aj stavebné povolenie vybavil pán 
Moravík. Je architekt a má projekčnú firmu. Urobil to ako nezištnú pomoc pre mesto a klub, 
pretože má dieťa vo futbalovom klube. 
 
P. Filo poďakoval za dokončenie Pezinskej ulice všetkým, ktorí sa o to pričinili. 
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P. primátor uviedol, že prišla cenová ponuka na kompletnú výsadbu Pezinskej ulice, ktorá by 
mala stáť cca 11.000 EUR. Do budúceho roka už budeme súťažiť správcu našich všetkých 
okrasných plôch. Lebo už teraz je to pomerne veľa peňazí, rozdelených na plochy v meste, 
takže by sme chceli jedného záhradníka všetkých našich plôch. Máme teda celkom dôležitú 
úlohu, stanoviť výkaz-výmer prác. Pretože kvety treba zazimovať a na jar opäť pripraviť, 
ostrihať, aby to pekne vyzeralo. V tom kontexte by mala do toho spadať aj Pezinská ulica. 
 
Na záver poďakoval za konštruktívne rokovanie a poprial príjemný večer. 
 
Ukončenie rokovania: 19,00 hod. 
Zapísala: Michaela Studená  
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Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 
zo dňa 24.05.2022 

 
Číslo hlasovania: 1 
Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  
Číslo uznesenia 2022/4-1 
MsZ schvaľuje predložený program rokovania. 
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice 
Číslo uznesenia 2022/4-2 
MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice - Marián Fraňo, Prof. PhDr. František Gahér, CSc.,  
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 
Číslo uznesenia 2022/4-3 
MsZ schvaľuje návrhovú komisiu– Mgr. Michal Zeliska, Mgr. Martin Achberger  
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 



15 
 

Číslo hlasovania: 4 
Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení 
Číslo uznesenia 2022/4-4 
MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 8 
  Za: 

Prof. ThDr. Július Filo Marián Grančič  Marián Fraňo  Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Martin Achberger  JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer 

 
Číslo hlasovania: 5 
Číslo bodu: 4.2 Správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra 
Číslo uznesenia 2022/4-5 
MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 8 
  Za: 

Prof. ThDr. Július Filo Marián Grančič  Marián Fraňo  Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Mgr. Martin Achberger  JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer 

 
Číslo hlasovania: 6 
Číslo bodu: 5.1 VZN o určení názvu ulíc v lokalite Bratislavské záhumenice 
Číslo uznesenia 2022/4-6 
MsZ schvaľuje VZN č. 5/2022 o určení názvu novovytvorených ulíc v lokalite Bratislavské 
Záhumenice s úpravou v čl. II podľa grafickej prílohy. 
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

  
Číslo hlasovania: 7 
Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu - Rekonštrukcia komunikácie „Záhradky“ 
Číslo uznesenia 2022/4-7 
MsZ schvaľuje zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2022: 
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funkčná 
klasifikácia 

položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

04.5.1 717002  11.2 46 Rekonštrukcia cesty nad záhradami +20 000,- 

04.5.1 717002  11.2 46 Rekonštrukcia ulíc -20 000,- 

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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 8 
Číslo bodu: 6.2 Zmena rozpočtu - 3D Bronzová mapa 
Číslo uznesenia 2022/4-8 
MsZ schvaľuje zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2022: 

funkčná 
klasifikácia 

položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

08.5.0. 719002 7.3 46 3D bronzová mapa mesta +10 000,- 

 454002  46 Prevod z ostatných fondov obce +10 000,- 

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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 9 
Číslo bodu: 6.3 Zmena rozpočtu - Rekonštrukcia vinohradníckych ciest 
Číslo uznesenia 2022/4-9 
MsZ schvaľuje zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2022: 

funkčná 
klasifikácia 

položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

04.5.1 717002 11.2 46 
Rekonštrukcia vinohradníckych 

ciest 
+30 000,- 

 454002  46 Prevod z ostatných fondov obce +30 000,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
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Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 
   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 10 
Číslo bodu: 6.4 Zmena rozpočtu - Nákup Trafostanice - Biely kríž 
Číslo uznesenia 2022/4-10 
MsZ schvaľuje zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2022: 

funkčná 
klasifikácia 

položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

06.6.0 713005 3.1 46 Nákup Trafostanice BK +40 000,- 

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

Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 9 
   Za: 

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

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

 
   Nehlasovali: 

Ing. Bohumil Pajer       

 
Číslo hlasovania: 11 
Číslo bodu: 7.1 Zámer nakladania s majetkom -  prenájom pozemku Macháček 
Číslo uznesenia 2022/4-11 
MsZ schvaľuje z dôvodu skončenia doby nájmu pôvodnej zmluvy spôsob prenájmu nasledovných 
pozemkov evidovaných v registri „C“ v  katastri  nehnuteľností  Okresného úradu Pezinok, katastrálny 
odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur, LV 6187 :  
           par. č.:       druh pozemku:  výmera v m2:   

3251/7                      vinica           6187    
4492/13                         vinica                                    36375    
3243/1                           ostatné plochy                       250    
3243/2                           ostatné plochy                        268   
3920/2                           ostatné plochy            265 
4510/2                           vodná plocha                            1124 
4496   vinica                           28062 

na dobu určitú do 30.09.2037, a to priamym prenájmom žiadateľovi, ktorý je dlhodobým nájomcom 
uvedených pozemkov, o tieto sa stará a udržiava ich, vykonal rekonštrukciu viníc – vybudoval opornú 
konštrukciu a vysadil novú vinicu. Sadzby nájomného ostávajú nezmenené.  
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Termín platnosti uznesenia: do 30. 09. 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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 12 
Číslo bodu: 7.2.1 Zámer nakladania s majetkom -  prevod pozemkov BSK  
Číslo uznesenia 2022/4-12 
MsZ schvaľuje nakladanie s majetkom Mesta Svätý Jur a to bezodplatný prevod pozemkov parc. č. 
4580/44 výmera 377 m2 zastavané plochy a nádvoria, 4580/45 výmera 166 m2 zastavané plochy 
a nádvoria, 4580/46 výmera 714 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktoré boli zameraných 
geometrickým plánom č. 38/2021 overeným pod G1-21/2022 v k. ú. Svätý Jur pre Bratislavský 
samosprávny kraj. 
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 13 
Číslo bodu: 7.2.2 Zámer nakladania s majetkom - prevod pozemkov BSK 
Číslo uznesenia 2022/4-13 
MsZ poveruje primátora mesta podpísať Zmluvu o prevode pozemkov pre Bratislavský 
samosprávny kraj pod rozšírenie cesty II/502 pozemkov parc. č. 4580/44 výmera 377 m2 zastavané 
plochy a nádvoria, 4580/45 výmera 166 m2 zastavané plochy a nádvoria, 4580/46 výmera 714 m2 
zastavané plochy a nádvoria k.ú. Svätý Jur. 
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

 
Číslo hlasovania: 14 
Číslo bodu: 7.3 Nakladania s majetkom - prenájom pozemku Červienková 
Číslo uznesenia 2022/4-14 
MsZ schvaľuje prenájom 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. 6339/47 vo výmere 903 m2, druh pozemku: záhrada, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, 
č. LV 1968, a pozemok parc. č. 6339/48 vo výmere 150 m2, druh pozemku: záhrada, vo vlastníctve 
Mesta Svätý Jur, č. LV 1968,  na dobu neurčitú, a to priamy prenájom žiadateľovi, ktorý je vlastníkom 
pozemku parc.č. 6339/46 a stavby na tomto pozemku postavenej z dôvodu zabezpečenia prístupu 
k uvedeným nehnuteľnostiam. 

Nájomné stanoviť  vo výške 0,2 €/m2/rok podľa Odporúčacej  cenovej mapy Mesta Svätý Jur, verzia 
06/2016 zo dňa 01.06.2016. 
Termín platnosti uznesenia: do 30.06.2022 
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 15 
Číslo bodu: 7.4 Nakladania s majetkom - odpredaj pozemku 3712/5 Valent 
Číslo uznesenia 2022/4-15 
MsZ schvaľuje nakladanie s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku registra „C“ parc. č. 
3712/5 zastavané plochy a nádvorie o výmera 1361 m2, (LV 1968), ktorý bol odčlenený geometrickým 
plánom č. 2084/21 overený pod G1-1020/2021 z 12.01.2022 v k. ú. Svätý Jur za cenu 40,- €/m2, pre 
žiadateľa Ing. Juraja Valenta, bytom: Jelenie č. 449, Svätý Jur, podľa §9a odst. 8 písm. e/ zákona   
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je majiteľom susedných pozemkov a zároveň stavby, ktorá 
zasahuje do pozemku, ktorý je predmetom odpredaja. 
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      
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Číslo hlasovania: 16 
Číslo bodu: 7.5 Nakladania s majetkom - odpredaj pozemku 320/2 Prôčková 
Číslo uznesenia 2022/4-16 
MsZ schvaľuje nakladanie s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku registra „C“ parc. č. 
320/2 záhrada o výmere 39 m2 v k. ú. Svätý Jur za kúpnu cenu 50,- €/m2, pre žiadateľku Ľudmilu 
Prôčkovú, bytom: Čilížska 1, Bratislava, podľa §9a odst. 8  písm. e/  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Osobitný zreteľ spočíva v dlhodobom užívaní pozemku žiadateľkou. 
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 17 
Číslo bodu: 7.6.1 Nakladania s majetkom - odkúpenie pozemku Barok 
Číslo uznesenia 2022/4-17 
MsZ schvaľuje odkúpenie pozemku KN C 5035/1 o výmere 336 m2, vinice vedený na LV 2324 k.ú. 
Svätý Jur za cenu 100,- €/m2 od Alexandra Baroka, Hviezdoslavova 1008/5, Svätý Jur. 
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 18 
Číslo bodu: 7.6.2 Nakladania s majetkom - odkúpenie pozemku Barok  
Číslo uznesenia 2022/4-18 
MsZ poveruje primátora mesta na podpísanie Kúpnej zmluvy na odkúpenie  pozemku KN C 5035/1 
o výmere 336 m2 , vinice vedený na LV 2324 k.ú. Svätý Jur. 
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 
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   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 19 
Číslo bodu: 7.7.1 Nakladania s majetkom - odkúpenie pozemkov ulica Hájniky 
Číslo uznesenia 2022/4-19 
MsZ schvaľuje nakladanie s majetkom Mesta Svätý Jur a to odkúpenie novovytvorených pozemkov 
podľa geometrického plánu č. 82/2021 pozemky 620/9, 622/8, 623/7, 623/8, 625/2, 625/3, 627/12, 
629/8, 630/6, 1653/4, 1656/9, 1659/3, 1661/9, 1661/10, 1662/2, 1662/3, 1669/4, 1673/4, 1682/9, 
geometrického plánu 91/2021 pozemky 635/3, 639/7, 642/7, 643/5, 645/5, 660/3, 1466/8, 1466/7, 
1468/14, 1468/15, 1471/4 a geometrického plánu č. 101/2021 pozemok 1458/3 v k.ú. Svätý Jur za 
cenu 2,32 €/m2. 
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 20 
Číslo bodu: 7.7.2 Nakladania s majetkom - odkúpenie pozemkov ulica Hájniky 
Číslo uznesenia 2022/4-20 
MsZ poveruje primátora mesta k podpísaniu Kúpnych zmlúv k odkúpeniu novovytvorených 
pozemkov podľa geometrických plánov 82/2021, 91/2021 a 101/2021. 
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 21 
Číslo bodu: 7.8.1 Nakladania s majetkom  uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene - Wagner 
Číslo uznesenia 2022/4-21 
MsZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene „in rem“, ktoré spočíva v práve vstupu, 
prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 1425 (LV 1968) v prospech každodobých vlastníkov KN C 
parc. č. 1440/4, 1440/3 (LV 1568). 
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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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 22 
Číslo bodu: 7.8.2 Nakladania s majetkom  uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene - Wagner 
Číslo uznesenia 2022/4-22 
MsZ poveruje primátora mesta podpísať Zmluvu o vecnom bremene. 
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 23 
Číslo bodu: 8.1 Zadanie Urbanistickej štúdie Prostredné - Juh, Svätý Jur 
Číslo uznesenia 2022/4-23 
MsZ schvaľuje zadanie „Urbanistickej štúdie – Prostredné Juh, Svätý Jur“ podľa prílohy č.1. 
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  Marián Fraňo Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 
Číslo hlasovania: 24 
Číslo bodu: 8.2 Informácia - Pridelenie bytu ul. Hergottova  
Číslo uznesenia 2022/4-24 
MsZ schvaľuje pridelenie bytu na Hergottovej ul. pani Sáre Keňovej, bytom 1. mája 19, Svätý Jur 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
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Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 8 
   Za: 

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

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

 
Overovatelia zápisnice:  
 
Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  ............................................................................... 
 
Marián Fraňo     ............................................................................... 
 
Prednosta MsÚ:  
Ing. Michal Chrenko    ........................................................................ 
 
Primátor mesta:  
Ing. Šimon Gabura    ........................................................................ 
 
 
 


