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Z á p i s n i c a  č. 4 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 25.6.2019 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta  

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 17,08 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie predloženého programu rokovania s doplneným bodom: 8:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: JUDr. Štefan Horváth  

Ing. Bohumil Pajer    8:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

    Prof. PhDr. František Gahér, CSc.   8:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. Achberger vystúpil za Vinohradnícky spolok, s tým že zver ničí vinohrady - listom od 

predsedu spolku (príloha č. 1). 

 

P. primátor reagoval, že predložený list bol doručený dnes, postúpime ho aj poľovným 

združeniam. Tento problém sa týka najmä poľovného združenia Podhradie, kde je mesto 

minoritným vlastníkom podielu. Môžeme apelovať na Okresný úrad o navýšenie odstrelu 

danielej zvery. Mesto bude v rámci zákonných možností nápomocné.  

 

P. Horváth odporúča s oslovením štatutárov jednotlivých poľovných združení Turček, 

Jablonka, Podhradie, ktorí tiež dostanú list. Samotný problém je komplexnejší preto by bolo 

vhodné vyvolať stretnutie s I. Svätojurskou a.s., Mestom  Svätý Jur a poľovnými združeniami.   

 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 



 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 

 

P. Polák uviedol, že kontrola bola zameraná na prijaté platné uznesenia MsZ. Uznesenia, 

ktoré už sú splnené od predchádzajúcej kontroly plnenia uznesení alebo stratili platnosť 

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

Svätý Jur plní svoju povinnosť v zmysle zákona a zverejňuje v zmysle § 5 písm. b zákona č. 

211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám všetky zámery nakladania s majetkom 

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

 

Príloha 4/2 Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2019 

 

P. primátor informoval, že plán kontrolnej činnosti bol riadne doručený a v zmysle zákona 

o obecnom zriadení zverejnený. 

 

K bodu 5. – Všeobecne záväzné nariadenie mesta  

 

Príloha 5/1 VZN o poskytovaní dotácie Mestom Svätý Jur 

 

P. primátor uviedol, že mesto v súvislosti so zákonom č. 177/2018 a zákonom č. 346/2018 

boli prijaté opatrenia na znižovanie administratívnej záťaže a preregistrovanie mimovládnych 

neziskových organizácií. Mesto Svätý Jur tiež pristúpilo k zmene všeobecne záväzného 

nariadenia, čo súvisí so zjednodušením podávania žiadostí o dotácie. Chceme docieliť, aby 

sme nevyžadovali rôzne dokumenty na vydokladovanie poskytnutia dotácie.  

 

P. Polák požiadal mestské zastupiteľstvo o upriamenie pozornosti na čl. 5, bod 4, písm. b) 

odporúča doplniť do písmena „okrem delegovaných osôb“ z dôvodu organizovania akcií 

občianskymi združeniami, na ktoré dostávajú dotáciu napr. šachisti, pingpongisti, futbalisti je 

potrebné uhradiť poplatok za delegované osoby, čo sú rozhodcovia.  

 

P. primátor doplnil, že predložený návrh vychádza podľa predlohy všeobecne záväzného 

nariadenia o dotáciách z Bratislavského samosprávneho kraja.  

 

P. Horváth súhlasí s pripomienkou p. Poláka a navrhuje doplniť v čl. 5, bod 4, písm. b) 

„okrem odmien osôb delegovaných športovými zväzmi“. 

 

P. Achberger sa spýtal, či neprichádza takéto znenie do rozporu so zákonom? 

 

P. Fiamová odpovedala, že znenie v takomto rozsahu je v poriadku a nie je v rozpore so 

zákonom.   

 

P. Gahér reagoval, že obmedzujeme skupinu. Požiadal p. Poláka – kontrolóra mesta o bližšie 

vysvetlenie k navrhovanej zmene.  

 

P. Polák odpovedal, že všetky občianske združenia museli prejsť tento rok transformáciou. 

Jednou z možností v zmysle zákona o športe je, aby dané občianske združenia – športové 

kluby mohli vykonávať svoju činnosti aj za podpory dotácií vyšších územných celkov alebo 

miest a obcí. Bohužiaľ zákon o športe rieši, čo všetko môže ísť do nákladov daného klubu ale 

VZN Svätého Jura vylučuje tieto delegované osoby. Jedná sa osoby, ktoré majú licenčné 

oprávnenie na rozhodovanie v daných súťažiach. Občianske združenia, aby mali možnosť 

tieto cudzie osoby, ktoré sú delegované daným športovým zväzom riadne náklady si uplatniť 

v dotáciách.  



 

 

P. Horváth sa spýtal, či by nebolo možné v bode 4 písm. b) úplne vypustiť a vsunúť to pod 

bod č. 5? 

 

P. primátor reagoval, že mesto nechcelo, aby sa dotácie využívali na mzdy alebo ako odmena. 

Chceme aby občianske združenia vykonávali naďalej svoju činnosť nezištne.  

 

Príloha 5/2 VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 

P. primátor uviedol, že v súvislosti so zákonom č. 245/2008 Z. z. a novelou zákona č. 

544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR  ako aj v súvislosti s určenými finančnými 

pásmami na nákup potravín Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. všeobecne 

záväzné nariadenie určuje nové školné v Materských školách, Základnej škole, Základnej 

umeleckej škole a Školskej jedálni. Najrozsiahlejšie zmeny vychádzajú v Základnej 

umeleckej škole, školskom klube a krúžkoch, kde pristupujeme k zvýšeniu školného. 

V školskej jedálni prichádza k zmene z dôvodu štátom schválených obedov zadarmo.  

 

P. Fiamová uviedla, že najhlavnejšie zmeny sú: 

Najprv sme dali do súladu pri príspevkoch materských školách podmienky pri neplatení 

príspevkov so zákonom č. 245 o výchove a vzdelávaní kde sme mali uvedené, že riaditeľ 

môže rozhodovať o výške príspevku, keď je rodič v hmotnej núdzi. Uviedli sme to do súladu 

so zákonom, kde rodič takýto príspevok neplatí, čiže vypadol odstavec 1 písm. c) 

a nahradzuje sa odstavcom 2, kde sú presne definované podmienky v súlade s zákonom kedy 

sa príspevok za dieťa v MŠ neplatí.  

Pri Základnej umeleckej škole sme navýšili školné priemerne o 2,- € pre deti do 18 rokov. Pri 

dospelých sa výška nemenila. Zadefinovalo sa, že počas školského roka nie je možné 

požiadať o zníženie príspevku, keď je žiak neprítomný z akéhokoľvek dôvodu.  

ŠKD - na návrh riaditeľa Základnej školy sa zvýšil poplatok za družinu a poplatok za krúžok. 

V zmysle zákona o dotáciách č. 544/2010 sme doplnili nový paragraf, kde je uvedené ako sa 

má používať dotácia na stravu (obedy zdarma), čo všetko je potrebné predložiť, ako sa 

prihlasuje na stravovanie, pretože nie každý má nárok na dotáciu. Rozdelil sa poplatok za 

potraviny a za réžiu. Réžia bude fixná bez ohľadu na to, či dieťa bude chodiť jeden deň alebo 

celý mesiac na stravu.  

 

P. primátor doplnil stanovisko komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné 

prostredie: Komisia odporúča schváliť VZN so zmenou, aby výšku príspevku v Základnej 

umeleckej škole platili plnú taxu bez ohľadu na vek obyvatelia s trvalým pobytom mimo 

územia mesta Svätý Jur.  

Základná škola dostáva peniaze na základe podielových daní v súlade na počet žiakov.  

 

P. Achberger: chcel by vysvetliť stanovisko vinohradníckej komisie z čoho vychádzala. 

Občania bez rozdielu, kde majú trvalý pobyt si platia príspevok, teda hovoríme o celkovej 

cene za daný krúžok, ktorá sa nejako delí. Časť znáša mesto a časť rodičia. Prečo by mali 

cudzí obyvatelia navštevovať základnú umeleckú školu za nejaký príspevok? Prečo by malo 

mesto doplácať, ekonomicky je to nezmysel. 

 

P. Fiamová reagovala, že v základnej umeleckej škole sú tri skupiny: žiaci do osemnásť rokov 

na nich dostávame podielové dane, títo sú rozdelení ďalej na juranov a nejuranov. Dospelí sú 

v jenom balíku a hradia si všetko sami v plnej výške. Dospelých je minimum. Čo sa týka 

„nejuranov“ je to len dobeh, pretože voľakedy sme robili ZUŠ pre Slovenský a Chorvátsky 

Grob a dokonca sme tam mali detašované pracovisko. Detašované pracovisko sa zrušilo, ale 



 

 

deti štúdium dokončujú u nás. Počet detí s trvalým  pobytom mimo Jura je z roka na rok 

menší. Cudzí by sa nemali už ani prijímať. 

 

P. Achberger sa spýtal na réžiu - režijné náklady v školskej jedálni. Vyčíslil náklady na 

stravovanie v materskej škole 1,40 € a teraz chceme zvýšiť 1,54 nárast je 0,14 €, čo je prvý 

pohľad málo, režijný poplatok 0,06/deň pri 20 dňoch je to 1,20 € teraz zvyšujeme na 5,- €, 

prečo je to také výrazné navýšenie? 

 

P. Fiamová odpovedala, že réžia je povolená približne posledných 5 rokov. Zo začiatku sme 

sumu stanovili nástrelovo a dlho sa nemenila, finančné prostriedky využívame na samotný 

chod jedálne. Štát dotuje minimálne školské jedálne a mesto všetko dopláca zo svojich 

zdrojov. Čiže réžia je na spoluúčasť rodičov na fungovanie školskej jedálne, hodnota 1,54 € je 

daná z vyhlášky a míňa sa len potraviny, nie na prevádzku (mzdy, odvody, energie, taniere, 

príbory, zariadenie jedálne – to platí všetko mesto ).  

 

P. primátor doplnil, že ani 5,- € neporyje všetky výdavky. Predpokladáme v budúcnosti 

výrazné navýšenie poplatku na réžiu.  

 

P. Achberger sa spýtal, či všetci žiaci budú platiť rovnako po 5,- €? Bolo by možné, aby sa 

zmodernizoval systém pri odhlasovaní dieťaťa v škôlkach z obedov? Pretože ak dieťa ochorie 

cez víkend, tak nie je možné ho v pondelok ráno odhlásiť.  

 

P. primátor odpovedal, že  je v záujme mesta, aby bolo možné deti odhlasovať v pondelok 

ráno poprípade aj utorok.  

 

Príloha 5/3 VZN o dani za záber verejného priestranstva 

 

P. primátor uviedol, že upravujeme možnosť povoľovania sezónneho zabratia verejného 

priestranstva z mesiacov 1. máj až 31. október príslušného roka na mesiace 1. apríl až 31. 

október príslušného roka.  

 

K bodu 6. – Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 

 

Príloha 6/1 Zmena rozpočtu – urnová stena 

 

P. primátor uviedol, že mesto po kompletnej rekonštrukcii, stavby nového oporného múru 

a kamenného plota dokončilo stavby v areáli cintorína. Momentálne potrebuje zakúpiť 

prefabrikáty na urnovú stenu.  

  

Príloha 6/2 Zmena rozpočtu – informačný systém 

 

P. primátor uviedol, že projekt informačného systému sme mali vypracovaný cca v roku 2018 

alebo 2017. Teraz sa vyskytla možnosť požiadať o dotáciu na realizáciu projektu. Celková 

cena projektu je 24 000,- € a výška dotácie je len 5 000,- €.   

 

Príloha 6/3 Zmena rozpočtu – osvetlenie telocvične 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť od stolnotenisového oddielu, pretože majú 

pocit, že osvetlenie nie je vyhovujúce. Navrhli, aby prišlo k náprave. Pri kolaudácii telocvične 

v správe svetlo bolo vyhovujúce.  

 



 

 

Príloha 6/4 Zmena rozpočtu – ŠJ vybavenie 

 

P. primátor uviedol, že je potrebné vynaložiť finančné prostriedky na vybavenie školskej 

jedálne z dôvodu očakávaného nárastu stravníkov spôsobené „obedmi zadarmo“. 

Z kapitálových výdavkov sa zakúpi nová umývačka riadu, stôl. V pláne je aj búranie steny 

a úprava priestorov.  

 

Príloha 6/5 Zmena rozpočtu – aktualizácia PD ul. Pezinská 

 

P. primátor informoval, že na Pezinskú ulicu máme platnú projektovú dokumentáciu 

s platným stavebným povolením. Avšak projektová dokumentácia je z roku 2008, tak mesto 

objednalo zameranie ulice, pretože táto cesta je ťažisková tepna. Na tejto ulici je most, ktorý 

sa bude prerábať. Celý projekt a jeho realizácia v roku 2008 vo výkaze – výmere mala 

hodnotu 70 mil. SKK. Ulica je v zlom stave a chceli by sme ju opraviť. Firmou R-PROJEKT 

INVEST bol zaslaný predbežný rozpočet na aktualizáciu dokumentácie pre stavebné 

povolenie vo výške 18.666,- €. Podľa právnych zástupcov mesta nepotvrdených informácií 

projektové dokumentácie na líniovej stavby nepodliehajú autorskému zákonu, čiže môžeme 

vybrať iného projektanta, ktorý by nám projektovú dokumentáciu aktualizoval. 

 

Príloha 6/6 Zmena rozpočtu – PD ul. Mikovíniho, Malokarpatská – Jurský potok 

 

P. primátor uviedol, že v meste sa pripravujú rozsiahle proti povodňové opatrenia, ktorých 

aktuálna investícia SVP by mala byť vo výške 5,5 mil. €. SVP má vysúťažený projekt a aj 

spoločnosť p. Krčmárika, ktorý je zodpovedný za projektovú dokumentáciu. Popri tomto 

projekte dúfame, že sa podarí vybudovať nová cesta na Neštich. Máme obstaranú štúdiu cesty 

a jej umiestnenie. Ak by všetko išlo dobre, tak v roku 2021 by sme mohli využiť situáciu 

a postarať sa o vybudovanie cesty. Na ulicu Mikovíniho máme tiež projekt so stavebným 

povolením ale vieme, že sa bude meniť koryto potoka, preto by bolo potrebné toto do projektu 

zapracovať. P. Krčmárik bol oslovený so žiadosťou o projektovanie celého potoka a zaslal 

nám cenovú ponuka na ucelenú projektovú dokumentáciu cesty, vody, kanalizácie, plynu, vo 

výške 42 000,- €. Ešte sme oslovili aj iné spoločnosti, kde jedna navrhla 40 000,- € a na druhú 

ešte čakáme. Pri projektovaní jednou spoločnosťou by sme predišli hľadaniu vinníka pri 

vzniknutej škode. Mesto disponuje finančnými prostriedkami, aby bez väčších problémov 

dokázalo vybudovať ulicu Pezinskú aj ulicu Malokarpatskú. Celkovo by sme mali minúť na 

obe ulice 3 mil. €.  

 

P. Gahér podotkol, že do projektu by sme sa nemali púšťať pokiaľ nebudú vybudované 

poldre. 

 

P. primátor dodal, že je všetko na posudzovaní na Okresnom úrade životného prostredia. Sme 

veľmi blízko k zrealizovaniu tejto stavby.   

  

Príloha 6/7 Zmena rozpočtu – rekonštrukcia ulíc 

 

P. primátor: ako každý rok máme v pláne zrekonštruovať ulice, ktorých podložie je 

v poriadku a prichádza len k výmene povrchu. Aktuálne chceme urobiť dva vnútrobloky ulice 

Kozmonautov a vytvárame rezervu na ďalšiu ulicu Zuby alebo Hájniky. Na príjazdovú cestu 

na skanzen chceme žiadať o grand, kde možnosť získať 50 000,- €. Projekte sme doplnili o 

odvodnenie ulice. Na opravu ciest navrhujeme vyčlenenie 60 000,- €. Ak by sme ušetrili 

peniaze, tak by sme ich mali použiť na opravu cesty pri I. Svätojurskej a.s..  

 



 

 

Príloha 6/8 Zmena rozpočtu – rekonštrukcia MsÚ – časť D – ekonomické odd. 

 

P. primátor informoval, že sme upravili projekt, ktorým budeme riešiť rekonštrukciu MsÚ 

objekt D:  ekonomického oddelenia ako zmenu stavbu pred dokončením, máme výkaz-výmer 

900 000,- €. Opravovať sa budú priestory ekonomického oddelenia, múzea a priestor nad 

nimi, kde vzniknú priestory pre archív a open - desk kancelária, zasadacia miestnosť. Projekt 

sa upravoval do takej podoby, aby sa nemuselo upravovať stavebné povolenie. 

S pamiatkovým úradom máme všetko prerokované. Na opravu fasády MsÚ prišli už dve 

ponuky. Pozitívne je, že obe ponuky sú akceptované krajským pamiatkovým úradom. Raz už 

bol prieskum trhu zrušený, snáď prídu aj ´dalšie aby sme mohli verejné obstarávanie riadne 

vyhodnotiť. 

 

Príloha 6/9 Zmena rozpočtu – ŠKD dofinancovanie 

 

P. primátor: na mesto sa obrátil riaditeľ Základnej školy so žiadosťou o dofinancovanie 

rozpočtu pre ŠKD, pretože sa zmenil koeficient z 5,39 na 6, kde je rozdiel 10 000,- €. Od 1. 

Septembra bude nárast detí v školskom klube, bude potrebné otvoriť novú triedu a tým prijať 

aj nových zamestnancov. Odporučili sme zvýšenie školného z 15,- na 20,- €.  

 

Príloha 6/10 Zmena rozpočtu – oprava miniihriska 

 

P. primátor informoval, že mesto bolo úspešné pri získaní dotácie na opravu horného ihriska 

v areáli ŠK Svätý Jur. Výška poskytnutej dotácie je 10 000,- €. Pristúpiť by sme mali ku 

kompletnej oprave výmene umelej trávy.  

 

Príloha 6/11 Zmena rozpočtu – rekonštrukcia ŠK, šatne, tribúna 

 

P. primátor uviedol, že na stretnutí, ktoré sa konalo so zástupcami športového klubu sa 

akceptovala požiadavka o rekonštrukciu priestorov – interiéru tribúny. Mesto nechalo na 

ceniť aj priľahlú plochu. Projektovú dokumentáciu spracoval p. Srna spolu s profesistami. P. 

Srna urobil všetko zadarmo, platili sme iba profesistov. jednou z najdrahších položiek bude 

oprava elektriky a kanalizácie.  

 

Príloha 6/12 Zmena rozpočtu – zvýšenie dotácie ŠK 

 

P. primátor uviedol, že na mesto bola doručená žiadosť o navýšenie dotácie pre Športový 

klub, kde je aktuálne schválená dotácia vo výške 22 000,- €. Športový klub odôvodnil 

navýšenie, tým že bude použitá na bežné výdavky, a to na hospodára. V klube je celkový 

problém so správou zvereného objektu, čoho výsledkom bola potreba vyhotovenia 

kamerového záznamu kanalizácie, kde po otvorení žumpy sa našli laty, stolička rôzne 

nečistoty. Faktúra za celkové vyčistenie aj s uložením odpadu bolo 3 000,- €. Za normálnych 

okolností by toto musel zaplatiť Športový klub, ale mesto to urobili z vlastnej iniciatívy, tak to 

mesto uhradí z vlastných zdrojov. O areál nie je postarané, tak ako by malo byť. Verí, že po 

schválení navýšenia sa nájde človek, ktorý sa o areál bude príkladne starať a nenastanú viac 

takéto nepríjemné škody. Predkladateľ odporúča schváliť zmenu rozpočtu. Čerpanie však 

umožniť až vtedy, keď bude predstavený nový hospodár, nakoľko dotácia by mala byť určená 

na jeho činnosť. 

 

 

 

 



 

 

Príloha 6/13 Zmena rozpočtu – výbeh pre psov 

 

P. primátor: na základe interpelácie z predchádzajúceho rokovania mesto spracovalo podnet, 

ktorý bol prerokovaný vo všetkých komisiách a mestskej rade. Navrhovaná finančná suma 

pokryje nakúpenie materiálu, ale postavenie nie je zahrnuté. Ak sa schváli uznesenie, tak 

tento rok sa nestihne postaviť výbeh, pretože plán činnosti technického úseku je 

rozplánovaný.  

 

P. Achberger podotkol, aby sa psíčkari aktívne zapojili do budovania výbehu. Neskôr, aby 

prišlo k dohode na užívaní. 

 

P. primátor doplnil, že psíčkari nemajú občianske združenie skôr sa komunikuje len 

s fyzickými osobami, pretože dohody sa robia trošku ťažšie. Mesto by priestor mulčovalo 

traktorom, nebude tam určite dotiahnutá elektrika.  

 

P. Dočolomanský doplnil, že na stavebnej komisii podrobnejšie preberali prevádzku priestoru. 

Pozemok nemá veľkú rozlohu ale môžeme skúsiť ako sa budú o zverený priestor starať. 

 

K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta  

 

Príloha 7/1 Prenájom časti pozemku parc. č. 7118/ - Výskumný ústav vodného 

hospodárstva 

 

P. primátor uviedol, že na predošlom rokovaní sa schválil zámer prenájmu pozemku na 

vybudovanie vrtu s hĺbkou 10 m.  

 

Príloha 7/2 Prenájom časti pozemku parc. č. 4801/63 - Kročková 

 

P. primátor uviedol, že na predošlom rokovaní sa schválil zámer prenájmu pozemku pre p. 

Kročkovú, ktorá mení nájomnú zmluvu len na svoje meno. – bez manžela 

 

Príloha 7/3 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 6339/15 - Ljubovič 

 

P. primátor pripomenul, že ide o pozemok – záhradu v Pannónskom háji. P. Ljubovičovi 

mesto najskôr zmluvu vypovedalo, keďže bol neplatič. Avšak vyplatil všetky dlhy, tvrdil, že 

nikdy mu neboli doručené žiadne výzvy. Stále má záujem o pokračovaní v nájme pozemku.  

 

Príloha 7/4 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 4530/76 a 4531/9 - Brejcha  

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť od p. Brejchu o prenájom pozemku, ktorý sa 

nachádza vedľa cesty II/502 je to rožný pozemok pri vjazde do podjazdu smerom na Kaplnku. 

Pozemok bol z časti skultivovaný p. Brejchom. Mesto neodporúča pokračovať formou 

prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože k pozemku nemá priamy vzťah.   

 

Príloha 7/5 Predaj pozemkov parc. č. 507/6, 8 – Bencont Property 

 

P. primátor pripomenul, že na predchádzajúcom rokovaní bol schválený zámer prenájmu 

pozemkov, ktoré priamo susedia a časť je pod objektmi majiteľa. Kúpna cena je určená na 

56,-  Eur/m2 pozemku plus náklady spojené prevodom nehnuteľností.  

 

 



 

 

Príloha 7/6 Nadobudnutie majetku vo vlastníctve SPF do vlastníctva Mesta Sv. Jur 

 

P. primátor uviedol, že Mesto Svätý Jur v rámci opätovných žiadostí o nadobudnutie 

pozemkov v Jozefkovom údolí žiadalo previesť majetok od Slovenského pozemkového 

fondu. Mesto už žiadalo predtým o pozemky, ale v SPF všetky žiadosti zrušilo a celý proces 

musel začať odznova. Konkrétne sme žiadali o pozemky v Jozefkovom údolí a pri 

zdravotnom stredisku.   

 

K bodu 8. – Rôzne 

 

Príloha 8/1 Odstránenie nadzemných častí podchodov 

 

P. primátor uviedol, že sa opätovne predkladá bod do rokovanie, aj keď finančné prostriedky 

sú schválené na odstránenie nadzemných častí podchodov. Nepanuje spoločná zhoda, či 

podchody zachovať alebo ich odstrániť. Mesto prebieha momentálne povoľovacím procesom 

po jeho ukončení by sa šachty upravili ako predošlé dve. Na stavebnej komisie boli veľmi 

rôzne názory, finančná komisia odporučila odstránenie a mestská rada ponechala rozhodnutie 

na mestské zastupiteľstvo. Mestská rada požiadala o stanovisko základnú školu. Základná 

škola poslala stanovisko (príloha č. 2).  

 

P. Gahér doplnil, že žiadal p. riaditeľa, aby sa vyjadrili, či je podchod potrebný alebo 

nepotrebný. Križovatka je nebezpečná a navrhuje nahradiť nadzemné časti priehľadnou 

konštrukciou.  

 

P. primátor doplnil, že otázky boli určené adresne, no žiaľ pán riaditeľ neposkytol odpoveď.  

 

P. Achberger sa spýtal, či vieme podchody opraviť tak, aby deti chceli chodiť tadiaľ? 

 

P. primátor odpovedal, že zrekonštruované boli, no žiaľ nevydržali dlho čisté a používania 

schopné. Otázka je, či by sme po zrekonštruovaní vedeli ľudí motivovať ich používať. 

 

P. Grančič navrhuje opraviť podchody a potom zrušiť prechod.   

 

Príloha 8/2 Žiadosť o dohodu Herman  

 

P. primátor sa spýtal poslancov, či súhlasia s udelením slova pre p. Hermana. Všetky poslanci 

súhlasili.  

 

P. Herman požiadal o odloženie rozhodnutia odstránenia stavby, pretože nemá dostatok 

finančných prostriedkov. Výstavbu budovy začal z dôvodu, že mu niekto podpálil unimobunku 

na úschovu hospodárskych strojov. Zhoreli mu aj rôzne stroje napríklad traktor. Nie je už 

vlastníkom pozemkov všetko previedol na svoju dcéru.  

 

P. primátor doplnil stanovisko, že v konaní bolo preukázané a dokázané, že vlastníkom stavby 

je p. Herman a vlastníci pozemkov sú len účastníci konania, ktorí evidujú a majú vedomosť 

o danej stavbe. Ale stavebný úrad musí konať voči vlastníkovi stavby. Vlastníci pozemku 

majú uzatvorenú dohodu s p. Hermanom o užívaní pozemku. Zákon určuje povinnosť 

postupovať výlučne voči vlastníkovi stavby. 

Mesto nemôže konať protiprávne, práve naopak je povinné vymáhať podlžnosti a postupovať 

v rámci zákonov. Mesto nemôže vytvoriť precendens, pretože by veľa ľudí prišlo a pýtalo sa, 

že prečo ste jednému stavbu neodstránili a inému ju odstraňujete.  



 

 

 

Návrhová komisia navrhuje uznesenie: MsZ schvaľuje, aby komisie prehodnotili návrh pána 

Hermana na dohodu. 
 

P. primátor požiadal predsedov komisií, aby sa venovali kultúre a cestovnému ruchu.  

Objekt pošty je pripravený na predaj a čoskoro by nám mala prísť ponuka o jeho odkúpenie, 

treba porozmýšľať koľko by sme mohli ponúknuť.  

Pozemok po bývalej knižnici je stále na predaj, rokujeme o sume.  

K územnému plánu budeme opätovne posielať listy, aby sa zase niečo pohlo v pred. Oficiálne 

stanovisko, že prečo ešte nemáme schválený plán je že nemajú dostatok kvalifikovaných 

pracovníkov. 

7.9. budú Hubertové slávnosti.  

 

P. Gahér požiadal o sprostredkovanie Výročia SNP do školy, pretože v poslednej dobe účasť 

na tomto stretnutí klesá.  

 

P. primátor odpovedal, že určite oslovíme základnú školu a navrhuje, aby každý z poslancov 

zobral povinne so sebou niekoho.    

 

Ukončenie rokovania: 20,13 hod. 

Zapísala: Mgr. Martina Khardani  
 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 25.06.2019 
 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2019/4-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania.  

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2019/4-2 

MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice – MUDr. Štefan Horváth, Ing. Bohumil Pajer. 
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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2019/4-3 

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

Gahér, CSc.  
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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 4 



 

 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení   

Číslo uznesenia 2019/4-4 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení.  

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 4.2 Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2019   

Číslo uznesenia 2019/4-5 

MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur na II. polrok 2019. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 4.2. Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2019   

Číslo uznesenia 2019/4-6 

MsZ poveruje hlavného kontrolóra výkonom následnej finančnej kontroly na činnosti schválené 

v pláne.  

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 5.1 VZN o poskytovaní dotácií Mestom Svätý Jur  

Číslo uznesenia 2019/4–7 

MsZ schvaľuje doplnenie čl. 5 bod 4 písm. b) na výplatu miezd a odmien , okrem osôb delegovaných 
športovými zväzmi.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 



 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 
Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

   Proti: 

 Marián Fraňo       

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 5.1 VZN o poskytovaní dotácií Mestom Svätý Jur   

Číslo uznesenia 2019/4-8 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o poskytovaní dotácií Mestom Svätý Jur 

s pripomienkou.  
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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 5.2 VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 

Číslo uznesenia 2019/4-9 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o výške príspevkov v školských 

zariadeniach.  

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 5.3 VZN o dani za záber verejného priestranstva   

Číslo uznesenia 2019/4-10 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnej dani za záber verejného 

priestranstva.  

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu - urnová stena   

Číslo uznesenia 2019/4-11 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

08.4.0 717002 4.3 46 
Rekonštrukcia plotu dolný cintorín, 
urnová stena 

+15.000,- 

  454002    46 Prevod z ostatných fondov obce +15.000,-  

 

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.2 Zmena rozpočtu - informačný systém 

Číslo uznesenia 2019/4-12 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

04.5.1 713004  11.2 46 Informačný systém mesta +20.000,- 

  454002    46 Prevod z ostatných fondov obce +20.000,- 

04.5.1 713004 11.2 72c Informačný systém mesta – z dotácia od BSK +5.500,- 

 312008  72c Kapitálový transfer BSK – Informačný systém +5.500,- 

 

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.3 Zmena rozpočtu - osvetlenie telocvične   

Číslo uznesenia 2019/4-13 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

09.1.2.1 717002 10.1 46 TZ telocvične – osvetlenie +10.000,- 

  454002    46 Prevod z ostatných fondov obce +10.000,- 

 
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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

  

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.4 Zmena rozpočtu - ŠJ vybavenie  

Číslo uznesenia 2019/4-14 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

09.6.0.1 717004 9.8 46 Stroje a zariadenia ŠJ +15.400,- 

09.6.0.1 717002 9.8 46 Rekonštrukcia +  4.600,- 

  454002    46 Stroje a zariadenia ŠJ +20.000,- 

 

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 6.5 Zmena rozpočtu - aktualizácia PD ul. Pezinská 

Číslo uznesenia 2019/4-15 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 



 

 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

04.5.1 716 AE 08 11.2 46 PD Pezinská ulica +20.000,- 

  454002    46 Prevod z ostatných fondov obce +20.000,- 

 
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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 6.6 Zmena rozpočtu - PD ul. Mikovíniho, Malokarpatská - Jurský potok 

Číslo uznesenia 2019/4-16 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

04.5.1 716 AE 06 11.2 46 PD Mikovíniho ulica +45.000,- 

  454002    46 Prevod z ostatných fondov obce +45.000,- 

 

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 6.7 Zmena rozpočtu - rekonštrukcia ulíc  

Číslo uznesenia 2019/4-17 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

funkčná 
klasifikácia 

položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

04.5.1 717002 11.2 46 Rekonštrukcia ulice +60.000,-  

  454002    46 Prevod z ostatných fondov obce +60.000,-  

 
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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 6.8 Zmena rozpočtu - rekonštrukcia MsÚ - časť D - ekonomické odd.  

Číslo uznesenia 2019/4-18 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

01.1.1 716 3.1 46 Autorský dozor +10.000,-  

01.1.1 717002 3.1 46 Rekonštrukcia budovy MsU časť EO +200.000,- 

  454002    46 Prevod z ostatných fondov obce +210.000,-  

 

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 6.9 Zmena rozpočtu - ŠKD dofinancovanie 

Číslo uznesenia 2019/4-19 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

REKAPITULACIA ZMENY 
ROZPOČTU - bežné výdavky 

Ekonom. 
klasifikácia 

KZ / 
program 

Schválený 
rozpočet 

Návrh rozpočtu 
po úpravách 

zmena rozpočtu 
navýšenie 

          0 

DRUŽINA školné a krúžky 641 006  41 / 9.6 29 000 35 000 6 000 

ŠKD transfer 641 006  41 / 9.6 166 200 192 200 26 000 

ŠKD spolu 641 006  41 / 9.6 195 200 227 200 32 000 

          0 

ŠKD spolu     195 200 227 200 32 000 

      
      REKAPITULACIA ZMENY 

ROZPOČTU - bežné príjmy 

Ekonom. 

Klasif. KZ 

Schválený 

rozpočet 

Návrh rozpočtu 

po úpravách 

zmena rozpočtu 

navýšenie 

náhrady za obmedzenie 

obhospodarovania 
292 027  41  

85 200  111 200  26 000  

prijaté školné ŠKD     29 000  35 000 6 000 

Zmeny rozpočtu mesta príjmová 
časť CELKOM 

    
114 200 146 200 32 000 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 



 

 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 7 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo  Michal Gabura Marián Grančič  

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

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 6.10 Zmena rozpočtu - oprava miniihriska 

Číslo uznesenia 2019/4-20 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

08.1.0 635006 10.1 41 Údržba mini ihriska +15.500,- 

  292027   41 Iné ROEP +15.500,- 

08.1.0 635006 10.1 111 Údržba mini ihriska - dotácia +10.000,- 

 312001  111 Dotácia na údržbu mini ihriska +10.000,- 

 

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 6.11 Zmena rozpočtu - rekonštrukcia ŠK, šatne, tribúna   

Číslo uznesenia 2019/4-21 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

08.1.0 717002 10.1 46 Rekonštrukcia tribúny + 120.000,-  

  454002    46 Prevod z ostatných fondov obce + 120.000,-  

 
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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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



 

 

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 6.12 Zmena rozpočtu - zvýšenie dotácie ŠK 

Číslo uznesenia 2019/4-22 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

funkčná 
klasifikácia 

položka 
programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

08.1.0 
642001 AE 

01 
10.2 41 Transfer OZ ŠK Svätý Jur +6.000,- 

  292027   41 Náhrady za obmedzenia bhospodarovania +6.000,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

   Proti: 

 Marián Fraňo       

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 6.13 Zmena rozpočtu  výbeh pre psov   

Číslo uznesenia 2019/4-23 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

06.2.0. 717001 12.1 46 Oplotenie výbehu pre psov + 5.000,- 

 454002      46 Prevod z ostatných fondov obce + 5.000,- 

 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 
Proti: 2 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
   Za: 

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

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 
 

  

   Proti: 

 Marián Fraňo Ing. Bohumil Pajer     

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 7.1 Prenájom časti pozemku parc. č. 7118/ - Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Číslo uznesenia 2019/4-24 



 

 

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

Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako časť 
pozemku parc. č. 7118, LV 8512, Výskumnému ústavu vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. 

Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1, IČO 00 156 850, o výmere 0,5 m2, za účelom umiestnenia 

monitorovacieho objektu a následných vstupov na pozemok za účelom odberu vzoriek podzemných 
vôd a to priamy prenájom.  

Nájomné stanoviť vo výške 30,- €/rok a dobu nájmu 15 rokov s podmienkou zachovania voľného 

prechodu po jestvujúcej poľnej ceste. Po ukončení nájmu vlastník prevedie vybudovaný majetok 
„vrty“ do majetku mesta. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 6 

Proti: 2 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo  Michal Gabura Marián Grančič  

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. MUDr. Štefan Horváth     

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer     

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 7.2 Prenájom časti pozemku parc. č. 4801/63 - Kročková 

Číslo uznesenia 2019/4-25 

MsZ schvaľuje prenájom pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľností Okresného 
úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako časť pozemku 

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

Pezinok dňa 09.07.1999 ako parc. č. 4801/15 o výmere 173 m2 a časť parc. č. 4801/46 o výmere 20 m2   

v podiely 1/14 – spoločná cesta, t. j. 1,42 m2 p. Kočkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa, na 
záhradné účely na dobu do 30.06.2023. 

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

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

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

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

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 7.3 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 6339/15  Ljubovič  

Číslo uznesenia 2019/4-26 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu 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. 6339/15 vo 
výmere 1 172 m2, druh pozemku: záhrada, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú, a to priamy 

prenájmom bývalému nájomcovi uvedeného pozemku, ktorý sa o tento dlhodobo stará a užíva ho.  

Nájomné odporúčame vo výške 0,166 €/m2/rok.   

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 7.4 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 4530/76 a 4531/9 - Brejcha 

Číslo uznesenia 2019/4-27 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu časti pozemku parc. č. 4530/76 o výmere max 400 m2 vodné 

plochy a pozemku parc. č. 4531/9 o výmere 524 m2 ostatné plochy, s podmienkou povinnosti strpieť 
umiestnený vodný tok (melioračný kanál) a zachovať jeho prietočnosť, udržiavať ho, opravovať v 

rozsahu potrebnom pre jeho prevádzkovanie bez nároku na náhradu vynaložených finančných 

prostriedkov na tieto činnosti, a to podľa § 9a odst. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov priamy prenájom na dobu určitú 12 rokov za nájomné vo výške 0,50 

€/m2/rok pre majiteľa pozemku v blízkosti - parc. č. 4513/38, za účelom rozšírenia súčasnej 

prevádzky. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 7.5 Predaj pozemkov parc. č. 507/6,8 - Bencont Property  

Číslo uznesenia 2019/4-28 

MsZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 507/8 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 6 m2  a parc. č. 507/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 postupom podľa § 9a 
odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť Bencont Property, s.r.o. Bratislava IČO 35965673 za 

kúpnu cenu 56,-  Eur/m2 pozemku plus náklady spojené  prevodom nehnuteľností. 
Zdôvodnenie:  

Ide o žiadateľa, vlastníka objektu súp. č. 57 na pozemku parc. č. 132/2, parc. č. 132/11 a vlastníka 

pozemkov parc. č. 132/2, 132/11, 132/13 a 508/2 v k. ú. Svätý Jur a pozemky, vzhľadom na 

vlastníctvo žiadateľa, nie je možné využiť treťou osobou. 



 

 

Podmienky:  

a) Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy všetkými   
    zmluvnými stranami. 

b) Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

c) Kupujúci musí mať vysporiadané akékoľvek záväzky voči mestu Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 
Prítomní: 8 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo  Michal Gabura Marián Grančič 

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

   Nehlasovali: 

Mgr. Martin Achberger       

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 7.6 Nadobudnutie majetku vo vlastníctve SPF do vlastníctva Mesta Sv. Jur  

Číslo uznesenia 2019/4-29 

MsZ schvaľuje nadobudnutie nehnuteľností evidovanej v KN-E v k. ú Neštich (LV 344) ako 

pozemky: 
• parc. č. 467 zastavané plochy a nádvoria o výmere   684 m2       

• parc. č. 470 zastavané plochy a nádvoria o výmere   647 m2       

• parc. č. 457 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2791 m2       

• parc. č. 467 zastavané plochy a nádvoria o výmere   684 m2 
• parc. č. 455/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere   140 m2       

• parc. č. 468/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere   216 m2       

• parc. č. 458 zastavané plochy a nádvoria o výmere   468 m2   
• parc. č. 456/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere     83 m2 

 

identifikované GP 333/2018 ako novovytvorené pozemky v k. ú. Neštich parc. č.:  
470/15, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   83 m2  (z EKN parc. č. 470) 

457/18, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 365 m2  (z EKN parc. č. 457) 

457/4,   zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 793 m2  (z EKN parc. č. 457) 

457/17, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 522 m2  (z EKN parc. č. 457) 
457/15, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 138 m2  (z EKN parc. č. 457) 

457/14, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere    38 m2  (z EKN parc. č. 457) 

457/48  zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 298 m2  (z EKN parc. č. 457) 
457/55, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 124 m2  (z EKN parc. č. 457) 

457/53, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   45 m2  (z EKN parc. č. 457) 

457/16, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   36 m2  (z EKN parc. č. 457) 
457/54, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere     7 m2  (z EKN parc. č. 457) 

             zastavaná plocha a nádvorie  o výmere     6 m2  (z EKN parc. č. 467) 

457/1,   zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 306 m2  (z EKN parc. č. 457) 

457/52, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   89 m2  (z EKN parc. č. 467) 
457/58, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   29 m2  (z EKN parc. č. 467)    

468/6,   zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   44 m2  (z EKN parc. č. 467) 

             zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   47 m2  (z EKN parc. č. 456/2) 
457/22, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere     3 m2  (z EKN parc. č. 467) 

457/13, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   24 m2  (z EKN parc. č. 467) 

458/9,   zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   61 m2  (z EKN parc. č. 455/5) 



 

 

458/11, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   28 m2  (z EKN parc. č. 455/5) 

             zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   24 m2  (z EKN parc. č. 468/9) 
             zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   11 m2  (z EKN parc. č. 458) 

458/4,   zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   18 m2  (z EKN parc. č. 455/5) 

458/10, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere     8 m2  (z EKN parc. č. 468/9) 
458/3,   zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 104 m2  (z EKN parc. č. 468/9) 

458/2,   zastavaná plocha a nádvorie  o výmere     5 m2  (z EKN parc. č. 458) 

458/1,   zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 274 m2  (z EKN parc. č. 458) 
458/5,   zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 156 m2  (z EKN parc. č. 458) 

457/56, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere     3 m2  (z EKN parc. č. 456/2) 

457/21, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere   10 m2  (z EKN parc. č. 456/2) 

 
z  vlastníctva  Slovenský  pozemkový fond Bratislava  do vlastníctva Mesta Svätý Jur   

 

Zdôvodnenie: Ide o pozemky nachádzajúce sa v areáli Jozefkovo údolie pod miestnou komunikáciou 
Podhradie, priľahlé plochy ku komunikácii, pozemok pod časťou stavby kúpaliska, obslužná plocha 

kúpaliska, športoviská, spevnené plochy vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, prístupové plochy k objektom 

vo vlastníctve Mesta. 

Termín platnosti uznesenia: do termínu doriešenia prevodov nehnuteľností  
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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 7.6 Nadobudnutie majetku vo vlastníctve SPF do vlastníctva Mesta Sv. Jur  

Číslo uznesenia 2019/4-30 

MsZ schvaľuje nadobudnutie novovytvorených pozemkov parc. č. 241/1 o výmere 276 m2 a parc. č. 

241/2 o výmere 181 m2, druh vinica, oddelené geometrickým plánom č. 61/2016 z pozemku  
evidovanom v KN-E v k. ú. Svätý Jur ako par. č. 241 vinice o výmere 457 m2 (LV 8046) z  vlastníctva 

Slovenský pozemkový fond Bratislava do vlastníctva Mesta Svätý Jur.   

Zdôvodnenie: Ide o novovytvorené pozemky v k. ú. Svätý Jur identifikované GP 61/2016 ako  parc. č. 

241/1a parc. č. 241/2, ktoré pred rokom 1991 boli v správe MNV v Jure pri Bratislave a pred 25. 
júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a ich využitie nezodpovedá PP. Na 

pozemku parc. č. 241/1 sa nachádza miestna komunikácia Hergottova vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, 

vedená v pasporte miestnych komunikácii.  
Pozemok parc. č. 241/2 slúži ako výjazd zo spoločného dvora  parc. č. 239/3 v k. ú. Svätý Jur.  

Nehnuteľnosť Prostredná 16 bola delimitovaná v roku 1991 na Mesto, avšak bez pozemku parc. č. 

241.  

Termín platnosti uznesenia: do termínu doriešenia prevodov nehnuteľností  

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 31 

Číslo bodu: 8.1 Odstránenie nadzemnej časti podchodov  

Číslo uznesenia 2019/4-31 

MsZ schvaľuje odstránenie nadzemných častí podchodov na križovatke Kollárova ulica – Krajinská 

cesta – Bratislavská ulica.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 1 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
   Za: 

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

 Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

   Proti: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.       

 

Číslo hlasovania: 32 

Číslo bodu: 8.2 Žiadosť o dohodu Herman 

Číslo uznesenia 2019/4-32 

MsZ schvaľuje, aby komisie prehodnotili návrh pána Hermana na dohodu. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 7 

   Za: 

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

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

 

 

Overovatelia zápisnice:  

JUDr. Štefan Horváth   ............................................................................... 

 

Ing. Bohumil Pajer   ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


