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Z á p i s n i c a  č. 5 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 24.9.2019 

 

 

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. Nakladanie s majetkom mesta 

7. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

Gabura, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,08 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie predloženého programu rokovania s presunutím bodu 7.3 Architektonická štúdia 

Poľnohospodárska usadlosť – chov včiel – lokalita Rebrá za bod 3. Interpelácie: 

          10:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: JUDr. Ján Gróf  

Mgr. Martin Achberger   10:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

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

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. Chudý sa vyjadril k vývoju včiel vo Svätom Jure. Nárast včelníc od roku 2013 je 5-násobne 

vyšší ako v tomto roku, počet včelárov je 4-násobne vyšší. Včelári majú klesajúcu tendenciu 

produkcie cca od roku 2013. Prevčelenie má nežiaduci vplyv na zdravie včiel. Vo Francúzsku 

je zavedený zákon, že v jednej lokalite môže byť len 44 včelstiev a jednotlivé lokality musia 

byť vzdialené od seba minimálne 2 km. Pri vyšších počtoch včelstiev v jednej lokalite 

prichádza medzi včelami k rabovačkám. To znamená, že včelstvá si kradnú zásoby medzi 

sebou a samozrejme sa aj zabíjajú. Takto vzniká úbytok včiel. Jeho včely sa nachádzajú 

v lokalite Kukly v lete mal cca 40 rodín momentálne ich má 15 a z toho ešte 5 smeruje 

k uhynutiu. Tento rok je pre neho veľmi zlý, včely boli silné a zdravé, ale rabovačky ho 

pripravili o rodiny. Ideálne prostredie pre včely je: cca do 10 km žiadne iné včelie rodiny, 

dostatok vlahy a jedla, na jednom stanovišti mať maximálne 20 až 30 včelstiev, prostredie bez 

stresu spôsobený hlukom.  
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P. Hranai vystúpil za Občianske združenie Panónsky háj z dôvodu, že dňa 19.9.2019 p. 

Lipovský zvolal schôdzu o využití Panónskeho hája na chov kráv. Nezúčastnili sa p. primátor, 

predseda Panónskeho hája p. Oravec, p. Puchala z Ochrany prírody zúčastnili sa p. Lipovský, 

p. Čičo z I. Svätojurskej a.s. a p. Hranai. V roku 2017 bol totálne vyrúbaný Panónsky háj, čo 

má aj zdokumentované. P. Lipovský chce priviesť Panónsky háj do pôvodného stavu ale on 

nevie ako pred 50timi rokmi vyzeral. Nikto nechce, aby Panónsky háj bol obkolesený 

oplotením, aby nikto nemohol doň v stúpiť. Týmto prírodná rezervácia stratí svoj zmysel. Akú 

má zmluvu I. Svätojurská a.s. s BROZkou? Majú územie v prenájme? Je dôležitejšia záchrana 

prírodnej rezervácie alebo chov kráv? 

 

P. primátor reagoval, že projekt bol podaný na envirofond. Cieľom bolo vyrúbanie náletových 

drevín a obnaženie pôvodného porastu. Projekt podávalo mesto v spolupráci BROZ –

Bratislavský ochranársky zväz. Projekt nebol úspešný no napriek tomu sa mesto rozhodlo 

zrealizovať ho. BROZka sa zaviazala, že zrealizuje časť projektu, no žiaľ ich časť 

neprichádzala. Mesto svoju časť uskutočnilo. Prebehlo rokovanie niekedy na jar, kde 

BROZka sľúbila zrealizovanie ich časti do 31.12. aj napriek tomu, že nedostane finančné 

prostriedky, pretože stroje na to má. V prípade, že tak neurobí nebudú sa realizovať oplôtky 

ani pasenie kráv. Celú činnosť mesto delegovalo na I. Svätojurskú a.s. a z pohľadu mesta bola 

len jedna požiadavka, aby prišlo k dohode medzi Občiansky združením Panónsky háj, BROZ 

a I. Svätojurskou.  

 

P. Hranai doplnil, že na stretnutí k dohode neprišlo. BROZka chcela zrušiť prístupovú cestu, 

natiahnuť elektrické oplotenie, kde nie je zaručená žiadna bezpečnosť proti čomu sú 

obyvatelia Panónskeho hája. Súhlasili by s pasením kráv, ak by mali kravy pastiera a dvakrát 

týždenne by tadiaľ iba prešli, tak ako to bolo v minulosti. Nie je pravdou, že vyrúbané stromy 

a kríky boli náletovými drevinami, pretože vyrúbali duby, buky, jasene, ktorých priemer bol až 

40 cm. Ponechali pár nasledovníkov 20 – 30 cm. Navrhuje obhliadku na mieste v čo 

najkratšej dobe.  

 

P. primátor navrhuje zorganizovať stretnutie medzi všetkými dotknutými, ktoré sa zvolá 

v najbližšej dobe.  

 

P. Hranai doplnil, že BROZka priniesla na stretnutie plán ako si všetko predstavujú a dúfa, že 

ho predložili na mesto. 

 

P. primátor reagoval, že nemá vedomosť o pláne, pokiaľ vie zo stretnutia nebola vyhotovená 

zápisnica.  

 

P. Rischer chce zareagovať na vývoj včelárstva ako včelár aj ako obyvateľ mesta. Rozšírenie 

včelstva vo Svätom Jure nie je žiaduce. Ako občan vidí problém v tom, že včelnica by mala 

vzniknúť na pozemkoch, ktoré nie sú určené na výstavbu. Vznikajú obavy, že ak zastupiteľstvo 

povolí výstavbu hocičoho v lokalite, kde to nie je možné bude možné v tom trende pokračovať. 

Mesto je pekné, pretože sa tu dodržujú určité pravidlá. V problematike sa vyzná vďaka svojej 

práci.  

 

P. Silný sa vyjadril za Wiegrovu vilu, že nemú nič proti včelínu len nechcú, aby vznikol 

precedens na vytváranie stavebných pozemkov. Z kultúrneho hľadiska Wiegrova vila, by 

chcela vytvoriť kultúrne večere, predstavenia divadelné, ktoré by mohli slúžiť obyvateľom 

mesta. Radi by spolupracovali s mestom napríklad cez web stránku si zakúpiť lístky. 

  

P. primátor reagoval, že na kultúrnej komisii by sa táto téma mohla rozdebatovať. 
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P. Klika pochádza z lokality Panónsky háj a chce doplniť interpeláciu p. Hranai o to, že 

v Panónskom háji je 29 parciel. Dňa 19.9. sa stretnutia zúčastnilo len 6 obyvateľov. Ako sa 

stretnutie organizovalo, keď neboli všetci majitelia pozemkov pozvaný?  

 

P. primátor zopakoval, že mesto zorganizuje stretnutie na mestskom úrade.  

 

Príloha 7/3 Architektonická štúdia Poľnohospodárska usadlosť – chov včiel – lokalita 

Rebrá 

 

P. primátor uviedol, že na mesto bola predložená žiadosť manželov Markovcov 

o poľnohospodárku usadlosť, ktorá sa zaoberá chovom včiel. Štúdia vychádza zo schválenej 

metodiky, ktorú mesto schválilo nie ako záväzný dokument, ale ako podklad na tvorbu zmien 

a doplnkov územného plánu. Táto štúdia bola prerokovaná dvakrát v komisii územného 

rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok raz bola prerokovaná na mestskej rade.  

 

P. Marka veľmi mrzí negatívna reakcia p. Chudého, nepozná ho, a tiež ho mrzí, že sa sním 

nespojil už skôr. Pre neho a jeho manželkou je to altruistický projekt. Upravili svoje vinice, 

ktoré dali do prenájmu jurským vinárom. Na jednej terase zatiaľ ešte nič nie je, ale taktiež 

tam chcú vysadiť vinič. Celé územie zveľadili a tiež by tam chceli mať včely. Celý projekt je 

pre jeho manželku a nie je to myslené na zarábanie. Nechcú nikomu ublížiť chovom včiel. 

Obaja majú radi Jur. Z hľadiska prírody sú vysoko pozitívne naladený. Projekt chápu ako 

príspevok pre Jur. Nevedia o včelách nič, ale spojili sme sa s včelárom, aby sa poradili. 

V projekte nie je žiadna výstavba, ktorá by krajine ublížila.  

 

P. Filo je tiež včelárom. Sa spýtal, že v materiály je uvedené, že z dôvodu nových skutočností 

navrhuje opätovne prerokovať? Aké sú to tie nové skutočnosti? 

 

P. primátor odpovedal, že novými skutočnosťami chápeme množstvo včiel. Všetky 

skutočnosti pomenoval p. Chudý.  

 

P. Dočolomanský doplnil, že výjazdová komisia videla z revitalizovanú vinicu. Tiež boli na 

pozemku, kde by mala stáť usadlosť. Pozemok nie je určený na bývanie, pretože je úzky, dlhý 

a naozaj nevhodný na bežné regulárne bývanie. Stavebná komisia uvážila, že na mieste sa 

bude vykonávať len včelárska činnosť. Z návrhu nie sú zrejmé všetky parametre danej stavby 

k tomu by sa mala stavebná komisia ešte vyjadriť po predložení ostatných náležitostí. 

Informácie od p. Chudého o aktuálnom stave včelstiev sú zaujímavé, preto by malo prísť 

k spolupráci a dohode medzi novým záujemcom a už existujúcimi včelármi.  

 

P. Filo navrhuje odloženie bodu a počkať na doplnenie a nové vyjadrenia p. Marka na počet 

chovu včelích rodín.  
 
 

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

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

 

 

K bodu 5. – Všeobecne záväzné nariadenie mesta  

 

Príloha 5/1 VZN o správe a prevádzke cintorínov 

 

P. primátor uviedol, že mesto pripravilo návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta 

o správe a prevádzkovaní cintorínov, kde sa doplnili pozemky, ktoré sú súčasťou dolného  

rímskokatolíckeho cintorína, tak aby bolo všetko v súlade s reálnym stavom. Upravila sa 

otváracia doba pohrebiska, ceny služieb a nájmu za jednotlivé typy hrobových miest. Vytvoril 

sa nový paragraf na úpravu urnovej steny. Na zamyslenie zostáva ako sa bude postupovať pri 

odpredaji urnového miesta alebo prenájmu v kolumbáriu. Momentálne vo všeobecne 

záväznom nariadení navrhujeme 2 000.- € za odkúpenie jedného urnového miesta. V kúpnej 

zmluve bude zakomponované, že za cenu mesto zabezpečí vygravírovanie potrebného textu 

čo je v cenovom rozpätí od 350 do 500 eur. Týmto chceme zabezpečiť jednotu vizuálu 

kolumbária. Cena nájmu je stanovená na prvých 15 rokov za 150,- €/rok a potom ďalších 10 

rokov za 6,- €/rok. Doteraz platné ceny sa len zaokrúhlili. Všeobecne záväzné nariadenie bolo 

dvakrát prerokované v komisiách, kým bolo predložené na rokovanie mestského 

zastupiteľstva.  

 

Príloha 5/2 VZN o dani za záber verejného priestranstva 

 

P. primátor uviedol, že predložené všeobecne záväzné nariadenie bolo pred časom menené ale 

v letných mesiacoch sme prešli úplnou aktualizáciou, kde sa zjednotili články, ktoré boli 

duplicitné, zvýšili sa cena za záber verejného priestranstva v čase Svätojurských hodov. Ceny 

sa nezvyšovali približne 7 rokov. Stánkari sa tiež vyjadrovali, že ceny sú nízke. Príjmy za 

záber verejného priestranstva tvoria takmer polovicu rozpočtu za Svätojurské hody.   

 

K bodu 6. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 6/1 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemku parc. č. 1463/3 Slovak Telekom 

 

P. primátor uviedol, že po takmer polroka trvajúcich rokovaní aj na stavebnej komisii spolu 

s mestom prišlo k vzájomnej dohode o umiestnení stožiara/vykrývača. Operátor chce zlepšiť 

signál v lokalite Kačačnice. Stožiar bude umiestnený na mestských pozemkoch v lokalite 

Cibíky. Mesto odporúča schválenie spôsobu prenájmu a zároveň aj prenájom pozemku. 

Možné je to iba v tom prípade ak sú podklady v dostatočnom čase zverejnené spôsobom 

mieste obvyklým – na stránke mesta a úradnej tabuli. Mesto tieto podmienky splnilo. 

Dohodnuté nájomné je 2 000,- €/rok.  

  

Príloha 6/2 Spôsob prenájmu časti pozemku parc. č. 673/4 D. Štefanko 

 

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

v záhradkárskej lokalite smerom na Pezinok pod hlavnou cestou pred odbočkou na 

odpočívadlo. Časť pozemku je neoplotená a voľná. Žiadateľ požiadal o pozemok, aby si 

mohol zväčšiť záhradu. Ak sa schváli spôsob prenájmu pozemku, tak o pozemok bude môcť 

požiadať aj iný záujemca.  
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Príloha 6/3 Prenájom pozemku parc. č. 6339/15 - Ljubovič 

 

P. primátor informoval, že pozemok sa nachádza v lokalite Panónsky háj. Nájom bol 

vypovedaný p. Ljubovičovi z dôvodu pohľadávky voči mestu. Po urgenciách boli pohľadávky 

vyplatené ako dôvod vzniku pohľadávok uviedol, že bývalá manželka mu neodovzdala poštu. 

Mesto navrhuje opätovne uzavrieť nájomnú zmluvu s p. Ljubovičom. Počas zverejnenia 

požiadali o prenájom pozemku ďalší traja záujemcovia, ktorí boli pozvaní na stretnutie. 

Stretnutia sa zúčastnil len jeden záujemca.    

 

Príloha 6/4 Prenájom pozemkov parc. č. 4530/76, 4531/9 - Brejcha 

 

P. primátor uviedol, že na mesto bola doručená žiadosť p. Brejchu o prenájom pozemkov. 

Mesto schválilo zámer prenájmu pozemkov a v rámci zámeru prenájmu pozemkov prejavil 

o ne záujem aj iný záujemca za rovnakým účelom ako má pôvodný záujemca. Mesto v tomto 

prípade predkladá dva návrhy uznesení. V jednom prípade navrhujeme osloviť oboch 

záujemcov o predloženie cenovej ponuky a následne schválenie prejde rokovaním mestského 

zastupiteľstva, kde mesto odporučí schváliť toho kto predloží vyššiu cenovú ponuku. 

V druhom prípade uznesenia navrhujeme vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. Pri tomto spôsobe 

sa môžu uchádzať o pozemok aj iní. Pri vyhlásení obchodnej súťaži mestskému zastupiteľstvu 

bude predložené na schválenie uznesenie s víťazom obchodnej verejnej súťaže. V uznesení  

budú stanovené všetky podmienky na prenájom pozemku. Návrhová komisia môže navrhnúť 

tretie uznesenie s priamym prenájmom pôvodnému žiadateľovi. Ešte je potrebné uzatvoriť 

dohodu so Slovenským vodohospodárskym podnikom, pretože vlastnia úzky pás medzi 

pozemkami. Obaja žiadatelia dokladovali, že súhlas majú.  

 

Prestávka 5 minút. 

 

P. primátor ukončil prestávku. 

 

P. Gróf navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo schválilo priamy prenájom pre p. Brejchu, 

z dôvodu, že jeho terajší pozemok sa nachádza oproti a terajší pozemok riadne obhospodaruje. 

 

Návrhová komisia upravila uznesenie v znení: MsZ schvaľuje priamy prenájom časti 

pozemku parc. č. 4530/76 o výmere 400 m2, druh pozemku vodné plochy, vo vlastníctve 

Mesta Svätý Jur, k. ú. Svätý Jur, list vlastníctva 1968 a pozemku parc. č. 4531/9 o výmere 524 

m2, druh pozemku ostatné plochy, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, k. ú. Svätý Jur, list 

vlastníctva 1968, evidované v registri „C“ na katastrálnom odbore Okresného úradu 

v Pezinku, s podmienkou povinnosti strpieť umiestnenie vodného toku (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 

minimálne 1,00 €/m2/rok, pre žiadateľa Jaroslava Brejchu.  

 

Príloha 6/5 Zmena uznesení – prenájom časti pozemku parc. č. 7118 - VÚVH 

 

P. primátor informoval, že po schválení uznesenia a jeho doručení VÚVH sa ohradil, pretože 

so schváleného uznesenia jasne nevplynul spôsob ďalšieho predĺženia zmluvy. Mesto dalo 

podmienku, že po 15tich rokoch bude mať nárok na existujúci vrt, s čím VÚVH nesúhlasí. 

Rokovania nepostúpili ďalej, preto mesto pripravilo návrh uznesenia, kde sa jasne 

špecifikoval spôsob prenájmu a jednotlivé podmienky k priamemu prenájmu.  
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P. Achberger sa spýtal, či v rámci rokovaní bola prerokovaná požiadavka s komisie o tom, 

aby údaje z vrtu boli sprístupnené mestu alebo oprávneným žiadateľom? 

 

P. primátor odpovedal, že v určitom bode zostali rokovania stáť a k tejto podmienke sme sa 

nedostali. Vieme to možno ošetriť v nájomnej zmluve ako podmienku. VÚVH sa bráni 

možnosti prevedenia vrtu do majetku mesta.  

 

Príloha 6/6 Spôsob nakladania s pozemkami pod garážami Dukelská 

 

P. primátor uviedol, že pozemky sa nachádzajú v bytovom dvore na Dukelskej ulici. Mesto 

neodporúča predávať garáže do osobného vlastníctva. Na garáže sú uzatvorené nájomné 

zmluvy v celom meste v prípade, že by mesto malo zámer s pozemkami, tak vie vypovedať 

zmluvy a garáže odstrániť. Komisie a aj mestská rada nesúhlasia pozemky odpredať. 

  

Príloha 6/7 Spôsob nakladania s pozemkom CNE 5051 – zámena Wiki 

 

P. primátor informoval, že na vrchu ulice SNP na križovatke Prostredná, Krajinská a SNP sa 

aktuálne stavia objekt, kde sa pri zameraní zistilo, že časť pozemkov/chodníka zasahuje do 

pozemkov mesta a zároveň časť mestských pozemkov zasahuje do pozemkov stavebníka. 

Spoločnosť požiadala o zámenu pozemkov a aj doplatok, pretože je rozdiel vo výmere 3m2 

v prospech mesta.  

 

Príloha 6/8 Spôsob nakladania s časťou pozemku 290/1 – predaj Hrušovský 

 

P. primátor informoval, že na mesto prišla žiadosť o odkúpenie pozemkov v zadnej časti 

mestského pozemku pri ulici Bratislavská. O odkúpenie pozemkov žiadateľ žiada opätovne už 

niekoľkýkrát. Mestské zastupiteľstvo zatiaľ jeho žiadosti nevyhovelo. Mesto neodporúča 

schváliť predaj z dôvodu umiestnenia škôlky. Do budúcna je ťažké odhadnúť, či mesto 

nebude potrebovať tieto pozemky. Keď príde k ukončeniu kompletnej rekonštrukcii 

mestského úradu, tak až potom budeme vedieť zhodnotiť, či spomínané pozemky bude mesto 

potrebovať. 

 

P. Gróf sa uistil, že sa jedná o pozemky, ktoré má momentálne oplotené a o tie, ktoré sú 

v bezprostrednej blízkosti škôlky. Keď mesto ukončí rekonštrukciu bude si môcť opätovne 

požiadať o odkúpenie? 

 

P. primátor odpovedal, že je to možné. Momentálne ide o to, že ak by nám chýbal meter 

napríklad na cestu, tak by sme mohli mať problém. 

 

Príloha 6/9 Spôsob nakladania s časťou pozemkov 83/1 a 196/2 - Hupka 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza na 

Malokarpatskej za horným kostolom smerom k potoku. Stavebná komisia bola pozrieť aj na 

mieste. Ide o zavezený svah, o ktorý požiadal p. Hupka, ktorý je majiteľom susedného 

rodinného domu. Pravdepodobne po nadobudnutí do majetku si tam vybuduje parkovné 

miesto. Na mape sa javí pozemok ako lukratívny ale v skutočnosti je to svah. Mesto na 

žiadosť p. Kováčovej vyčistilo tento svah ale prístup k nemu je komplikovaný. Navrhuje dve 

možnosti uznesení jedným je priamy prenájom a druhý je vypísanie obchodnej verejnej 

súťaže. P. Kováčová nesúhlasí s priamym predajom p. Hupkovi. 
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P. Gahér odporúča vyčlenenie pozemku na vstup, pretože pravdepodobne nepôjdeme do 

obchodnej verejnej súťaže. 

 

P. primátor doplnil, že ak by sme postupovali verejnou obchodnou súťažou, tak mesto bude 

vypracovávať geometrický plán.  

 

Príloha 6/10 Spôsob nakladania s pozemkami p. č. 434/19 a 434/22 – predaj Kriššák 

 

P. primátor informoval, že na mesto už po rokovaniach prišla žiadosť o úpravu predmetu 

žiadosti iba na pozemok p. č. 434/22. Keďže materiál nebol takto prerokovaný, tak materiál 

sťahujeme z rokovania. 

 

Príloha 6/11 Spôsob nakladania s pozemkom KCN 2703/4 – predaj Pavelek 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť od p. Paveleka s manželkou, ktorý majú 

záujem o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa na Gaštanovej ulici v jej vrchnej časti. 

Stavebná komisia bola pozrieť, kde sa presne pozemok nachádza. Pozemok má žiadateľ 

oplotený a stará sa oň, aj keď je v majetku mesta. P. Pavelek žiada o vysporiadanie pozemku. 

Materiál bol riadne prerokovaný v komisiách a mestskej rade, kde všetky komisie odporúčajú 

predaj pozemku.  

 

Príloha 6/12 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 4513/31 – predaj VANTAGE 

RENT CAR s.r.o. 

 

P. primátor informoval, že v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva vo Svätom Jure, 

ktoré je v správe I. Svätojurskej a.s. a v majetku mesta spoločnosť VANTAGE RENT CAR 

s.r.o. odkúpila budovu, ktorá sa nachádza v prednej časti. Budova bola majetkom bývalého 

poľnohospodárskeho družstva. Spoločnosť požiadala o odkúpenie pozemku pod touto 

stavbou. Mesto disponuje znaleckým posudkom z dvoch rokov dozadu, ktorý môžeme 

považovať za objektívny a reálny. Odporúčame predaj pozemku za 44,- €/m2. Zo znaleckého 

posudku cena vychádzala na 43,- € a pár centov. Spôsob prenájmu už bol schválený.  

 

Príloha 6/13 Spôsob nakladania s pozemkami Domov použitých kníh – prehodnotenie 

ceny 

 

P. primátor: na mesto prišla opätovne žiadosť o odkúpenie pozemkov, ktoré sa nachádzajú pri 

železničnej trati. Nový majiteľ skladov žiada o odkúpenie pozemkov, ktoré sú v majetku 

mesta. Jedná sa o pozemky pod budovou a aj priľahlé pozemky. Komisie odporučili 

prehodnotenie ceny, a to za priľahlé pozemky cenu 25,- Eur/m2 a pozemky pod budovou za 

kúpnu cenu 40,- Eur/m2. Komisia územného rozvoja súhlasí s cenou a predajom a zároveň 

žiada dať do podmienky odstránenie nelegálnej skládky, ktorá sa tam momentálne nachádza.  

Mestská rada sa stotožnila s návrhom komisie a odporúča predaj pozemkov.  

 

Príloha 6/14 Zriadenie vecného bremena pre ZD a.s. 

 

P. primátor uviedol, že pri rekonštrukcii Pálffyho kaštieľa bude nutné preložiť káble vysoké aj 

nízkeho napätia na Družstevnej ulici. Mesto sa s týmto procesom stretlo pri prestupnom 

dopravnom terminály, kde odplatné vecné bremeno platí investor, ktorý vykonáva prekládku 

káblov. Západoslovenská distribučná má znalecký posudok, ktorý používa na prekladanie 

takýchto káblov. 
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Príloha 6/15 Odkúpenie nehnuteľnosti v meste Svätý Jur – Pošta, Slovak Telekom 

 

P. primátor pripomenul, že ešte pred prázdninami bol avizovaný predaj budovy a pozemkov 

pošty vo vlastníctve Slovak Telekomu. Mesto v rámci žiadosti akceptuje vecné bremená, 

ktoré sa na pozemkoch nachádzajú. Mesto malo možnosť obhliadnuť budovu a na jej základe 

bola navrhnutá cena.  

 

P. Zeliska sa spýtal, že či už vieme presne aké vecné bremená pripadajú na tento objekt? 

 

P. primátor odpovedal, že ide o uložené káble – siete. Na budovu ako takú by nemali byť 

vecné bremená. Zatiaľ sú uzatvorené nájomné zmluvy v budove. 

 

P. Filo súhlasí s kúpou pozemku, pretože sú tieto pozemky vhodné na ďalší rozvoj mesta. 

 

P. primátor doplnil, že nie sme jediným uchádzačom a musíme počkať na vyhodnotenie 

ponúk. Rozhodovanie pozostáva v cene a v spôsobe platby.  

 

K bodu 7. – Rôzne  

 

Príloha 7/1 Informácia: úprava komunikácie Pezinské záhumenice - Pezinská 

 

P. primátor uviedol, že aj bod 7/2 sa týka ulice Pezinské záhumenice. Aktuálne prebieha 

rekonštrukcia komunikácie, kde sa dokončujú nájazdy, zásypy. Vysúťažená cena odhadom 

celej komunikácie bola 126 000,- € aktuálne sa podpisoval dodatok na 10 000,- €, ktorý 

spočíval v rozšírení cesty v jednom úseku, zabezpečení odvodnenia a doplnenia dvoch 

žľabov. Cena bola posúdená stavebným dozorom následne bola vyprieskumovaná. Ďalej sa 

navýšila cena cca o 9 000,- € z dôvodu vybudovania premostenia. Za 12 000,- € je na cenená 

križovatka Cibická a Pezinské záhumenice. Križovatku chceme vybudovať ako na 

Partizánskej a Dukelskej avšak táto stála 7 000,- €. Križovatka na Pezinských záhumeniciach 

nemá podloženie a tiež sa vybudujú tri nové rigoly s roštom, ktoré budú zahustené do potoka. 

Na odvodnenie dávame veľký pozor, pretože bytovka pod ulicou sa odvolala v konaní. 

Prepočítaval sa tiež prietok potoka na 50 ročnú vodu. 4 400,- € bude stáť ešte nádrž v hornej 

časti komunikácie, kde budú zahustené ďalšie tri rigoly a bude zabezpečovať nezanášanie 

potoka. Otázkou stále zostáva, či budeme prepájať ulicu Pezinské záhumenice z Pezinskej (pri 

oblúku), kde je čadičová dlažba, pretože cena je výraznejšie drahšia. V prípade záujmu 

o rekonštrukciu tohto úseku môže návrhová komisia navrhnúť uznesenia, ak by z diskusie 

vyplynula takáto požiadavka. Dôležitejšia cenová ponuka je na vyspravenie potoka v hodnote 

18 000,- €, kde by sa potok vyložil betónovým žľabom a betónovými bočnicami. Potok sme 

konzultovali s vodárom a členom stavebnej komisie p. Stanovským, ktorý v stanovisku 

upozorňuje na zrýchlenie prietoku vody, pretože spevnením dna bude voda rýchlejšie 

pretekať. Nárazovo by voda mohla v spodnej časti spôsobiť problém. Navrhuje aj iné riešenie 

iba so spevnenými brehmi. Vyčistenie celého potoka máme na cenené na 5 777,- €. V rámci 

bežného rozpočtu potok čistíme len v hornej časti a vynaložené prostriedky sú cca 2 000,- €. 

Ak nepristúpime k celkovej rekonštrukcii, tak by sme ho aspoň vyčistili. 

 

P. Gahér neodporúča, aby sa tento rok opravoval úsek čadičovej cesty. 

 

P. Dočolomanský reagoval na stanovisko p. Stanovského a zrýchlenie toku potoka. Existujú 

spomaľovače – hrádze, ktoré by potok spomalili.  

 

P. Filo preferuje neuzatvorenie potoka, pretože vsakovanie vody je prospešnejšie.  
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Príloha 7/2 Informácia: úprava a vyčistenie priekopy Pezinské záhumenice 

 

Diskusia spojená s predchádzajúcim bodom.  

 

Príloha 7/4 Žiadosť o dotáciu na podporu budovania elektrických nabíjacích staníc  

 

P. primátor uviedol, že mesto má možnosť uchádzať sa o peniaze z výzvy na vybudovanie 

elektrických nabíjacích staníc. Povinnou súčasťou výzvy je schválenie uznesenia. Chceme 

žiadať o 10 000,- € a ak budeme úspešný, tak aj zrealizovať stavbu. Pri neúspechu v grante by 

sme navrhli do rozpočtu 2020 vyčleniť peniaze na realizáciu.   

 

Príloha 7/5 Zmena rozpočtu – rekonštrukcia ul. Na Pažiti 

 

P. primátor uviedol, že mesto ušetrilo na realizovaní iných opráv 6 000,- € a vďaka tomu by 

mohlo vymeniť  povrch na ul. Na Pažiti.  

 

 

Na záver primátor pozval všetkých na Jablkové hodovanie, ktoré bude 5.10. v Požiarnej 

zbrojnici. Zároveň požiadal predsedov, aby sa začali venovať bežnému ale hlavne 

kapitálovému rozpočtu v jednotlivých komisiách.  

 

Ukončenie rokovania: 19,56 hod. 

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

zo dňa 24.09.2019 
 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2019/5-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 
   Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2019/5-2 

MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice - JUDr. Ján Gróf a Mgr. Martin Achberger. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2019/5-3 

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

Gahér, CSc.  

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

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 
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Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 7.3 Architektonická štúdia Poľnohospodárska usadlosť  chov včiel  lokalita Rebrá -  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  

Číslo uznesenia 2019/5-4 

MsZ berie na vedomie predloženú štúdiu a odporúča žiadateľovi podať žiadosť o začatie 
obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur na náklady žiadateľa. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 2 
Proti: 7 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 

   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger  Marián Fraňo  Michal Gabura  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

   Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo       

 

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení 

Číslo uznesenia 2019/5-5 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 5.1 VZN o správe a prevádzke cintorínov 

Číslo uznesenia 2019/5-6 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o správe a prevádzke cintorínov. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
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Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 
 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 5.2 VZN o dani za záber verejného priestranstva 

Číslo uznesenia 2019/5-7 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva. 

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

Za: 10 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.1 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemku parc. č. 1463/3 Slovak Telekom 

Číslo uznesenia 2019/5-8 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu časti pozemku parc. č. 1463/3, register „C“, LV 1968, obec Svätý 
Jur a katastrálne územie Svätý Jur o výmere 11 m2,  druh pozemku: ostatná plocha vo vlastníctve 

Mesta Svätý Jur, identifikovaných GP č. 6/2018 zo dňa 05.06.2019 ako pozemok parc. č. 1463/14  a to  

podľa § 9a odst. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy 

prenájom spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 na dobu 
neurčitú, za cenu nájomného 2.000,- €/rok. Pozemok bude užívaný za účelom umiestnenia a užívania 

technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice 

verejnej elektronickej komunikačnej siete, zahrňujúc výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných 
častí technologického zariadenia, ako aj montáže zabezpečovacieho systému.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

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

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 
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Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.1 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemku parc. č. 1463/3 Slovak Telekom   

Číslo uznesenia 2019/5-9 

MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. 1463/3, register „C“, LV 1968, obec Svätý Jur a 
katastrálne územie Svätý Jur o výmere 11 m2, druh pozemku: ostatná plocha vo vlastníctve Mesta 

Svätý Jur, identifikovaných GP č. 6/2018 zo dňa 05.06.2019 ako pozemok parc. č. 1463/14 a to podľa 

§ 9a odst. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy 

prenájom  spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 na 
dobu neurčitú, za cenu nájomného 2.000,- €/rok. Pozemok bude užívaný za účelom umiestnenia 

a užívania technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej 

stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete, zahrňujúc výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie 
potrebných častí technologického zariadenia, ako aj montáže zabezpečovacieho systému.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

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

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.2 Spôsob prenájmu časti pozemku parc. č. 673/4 D. Štefanko  

Číslo uznesenia 2019/5-10 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu časti pozemku parc. č. 673/4, register „C“, obec Svätý Jur, 

katastrálne územie Svätý Jur, ktorý je zapísaný v registri „E“ ako časť pozemku parc. č. 673/1, LV 
1968, obec Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur, druh pozemku záhrada, vlastník Mesto Svätý Jur, 

o výmere 276 m2 a to podľa § 9a odst. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov priamy prenájom vlastníkovi susedných pozemkov na dobu určitú, do 
31.07.2024, za cenu nájomného 0,20 €/m2/rok. Pozemok bude užívaný a udržiavaný ako záhradka. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

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

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 
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Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 6.3 Prenájom pozemku parc. č. 6339/15 - Ljubovič   

Číslo uznesenia 2019/5-11 

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

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

Mesta Svätý Jur, č. LV 8053, ktorý je v registri „C“ identifikovaný ako pozemok parc. č. 6339/15 vo 

výmere 1172 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.  

Minimálne nájomné je stanovené  vo výške 0,166 €/m2/rok.   

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2020 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska       

 

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 6.4 Prenájom pozemkov parc. č. 4530/76, 4531/9 - Brejcha  

Číslo uznesenia 2019/5-12 
MsZ schvaľuje priamy prenájom časti pozemku parc. č. 4530/76 o výmere 400 m2, druh pozemku 

vodné plochy, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, k. ú. Svätý Jur, list vlastníctva 1968 a pozemku parc. č. 

4531/9 o výmere 524 m2, druh pozemku ostatné plochy, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, k. ú. Svätý 

Jur, list vlastníctva 1968, evidované v registri „C“ na katastrálnom odbore Okresného úradu 
v Pezinku, s podmienkou povinnosti strpieť umiestnenie vodného toku (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 minimálne 1,00 €/m2/rok, pre žiadateľa Jaroslava Brejchu.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

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

Za: 10 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 
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Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 6.5 Zmena uznesení - prenájom časti pozemku parc. č. 7118 - VÚVH  

Číslo uznesenia 2019/5-13 

MsZ ruší uznesenie č. 2019/3-13 zo dňa 14.05.2019. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.5 Zmena uznesení - prenájom časti pozemku parc. č. 7118 - VÚVH  

Číslo uznesenia 2019/5-14 

MsZ ruší uznesenie č. 2019/4-24 zo dňa 25.06.2019. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 6.5 Zmena uznesení - prenájom časti pozemku parc. č. 7118 - VÚVH  

Číslo uznesenia 2019/5-15 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu časti pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľností  
Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako 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 pre odber vzoriek podzemných vôd a to 

priamy prenájom s týmito podmienkami: 

- nájomné stanoviť  vo výške 30,- €/rok a dobu nájmu 15 rokov, 
- nutnosť zachovania voľného prechodu po jestvujúcej poľnej ceste,  

- v prípade dodržiavania zmluvných podmienok stanovených v nájomnej zmluve sa mesto 

zaväzuje zmluvu predĺžiť aj na ďalšie obdobie, 
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- v prípade, že bude majetok vyhodnotený ako nadbytočný resp. nepotrebný je povinnosť 

žiadateľa ho vo výške zostatkovej ceny previesť na mesto Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 6.5 Zmena uznesení - prenájom časti pozemku parc. č. 7118 - VÚVH  

Číslo uznesenia 2019/5-16 
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. 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 pre odber vzoriek podzemných vôd a to priamy prenájom 

s týmito podmienkami: 

- nájomné stanoviť vo výške 30,- €/rok a dobu nájmu 15 rokov, 
- nutnosť zachovania voľného prechodu po jestvujúcej poľnej ceste,  

- v prípade dodržiavania zmluvných podmienok stanovených v nájomnej zmluve sa mesto 

zaväzuje zmluvu predĺžiť aj na ďalšie obdobie, 
- v prípade, že bude majetok vyhodnotený ako nadbytočný resp. nepotrebný je povinnosť 

žiadateľa ho vo výške zostatkovej ceny previesť na mesto Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2019 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 6.6 Spôsob nakladania s pozemkami pod garážami Dukelská  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  

Číslo uznesenia 2019/5-17 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj pozemkov v k. ú. Svätý 
Jur parc. č. 5010/31 o výmere 25 m2, parc. č. 5010/30 o výmere 25 m2, parc. č. 5010/29 - o výmere 25 

m2, parc. č. 5010/28 o výmere 24 m2, parc. č. 5010/27 o výmere 24 m2, parc. č. 5010/26 o výmere 20 

m2, parc. č. 5010/25 o výmere 24 m2 evidované na LV 1968 ako zastavané plochy a nádvoria podľa 
§9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 
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dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre kupujúcich vlastníkov garáži na pozemkoch parc. č. 

5010/31, 5010/30, 5010/29, 5010/28, 5010/27, 5010/26, 5010/25. 
Zdôvodnenie:  

Ide o žiadateľov, vlastníkov nehnuteľnosti – stavieb garáži na pozemkoch parc. č.5010/31, 5010/30,  

5010/29, 5010/28, 5010/27, 5010/26, 5010/25. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 2 

Proti: 7 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 
Prítomní: 10 

   Za: 

 Marián Fraňo Prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

   Proti: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura  Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   

   Nehlasovali: 

Mgr. Martin Achberger       

 

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 6.7 Spôsob nakladania s pozemkom CNE 5051 - zámena Wiki 

Číslo uznesenia 2019/5-18 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to zámenu pozemkov evidovaných  

v KN-C ako parc. č. 5051 záhrada o výmere 24 m2 za pozemok parc. č. 490/16 o výmere 21 m2  
zastavané plochy a nádvoria (EKN) podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Rozdiel vo výmerách 3 m2 

žiadateľ doplatí sumou 150,- Eur a zároveň uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností.  
Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur zámenou majetkovoprávne vysporiada pozemok pod časťou miestnej 

komunikácie (chodník) Ulica SNP. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 

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

Za: 10 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

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

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 6.8 Spôsob nakladania s časťou pozemku 290/1 - predaj Hrušovský 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  

Číslo uznesenia 2019/5-19 
MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj časti pozemku parc. č. 

290/1 v k. ú. Svätý Jur o výmere do 34 m2, evidovaný na LV 1345 ako zastavané plochy a nádvoria  
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podľa §9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre kupujúcich vlastníkov bytu č.1 v rodinnom dome súp. č. 
83 na pozemkoch parc. č. 290/4 a parc. č. 290/3 Bratislavská 50 Svätý Jur. 

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľov spoluvlastníkov rodinného domu súp. č. 83 na pozemkoch parc. č.  

290/4 a parc. č. 290/3 a vlastníkov bytu č.1 v rodinnom dome súp. č. 83. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 2 

Proti: 6 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 9 

   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura     

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

   Zdržali sa: 

JUDr. Ján Gróf       

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 6.9 Spôsob nakladania s časťou pozemkov 83/1 a 196/2 - Hupka  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  

Číslo uznesenia 2019/5-20 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj časti pozemkov v k. ú. 
Neštich evidované v KN-C ako parc. č. 83/1, parc. č. 196/12 ostatné plochy v rozsahu parc. č. 83/1 do 

výmery 102 m2 a parcelné číslo 196/12, do výmery 30 m2 podľa §9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to 
pre kupujúceho vlastníka nehnuteľností pozemkov parc. č. 196/14, 83/2, 84/1, 196/5 a stavby 

rodinného domu súp. č. 1529 na pozemku 196/5 za kúpnu cenu 30,- €/m2. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:  
Ide o žiadateľa, vlastníka nehnuteľností pozemkov parc. č. 196/14, 83/2, 84/1, 196/5 a stavby 

rodinného domu súp. č. 1529 na pozemku 196/5. Predmet žiadosti je susedným pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľa a na pozemku bude zriadená záhrada. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 1 
Proti: 6 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za: 

Prof. ThDr. Július Filo       

   Proti: 

Mgr. Martin Achberger  Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

   Zdržali sa: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. JUDr. Ján Gróf     
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Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 6.9 Spôsob nakladania s časťou pozemkov 83/1 a 196/2 - Hupka  

Číslo uznesenia 2019/5-21 

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

Neštich evidované v KN - C ako parc. č. 83/1, parc. č. 196/12 ostatné plochy v rozsahu z pozemku 
parc. č. 83/1 do výmery 102 m2 a parcelné číslo 196/12, do výmery 30 m2 formou obchodnej verejnej 

súťaže. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za: 

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

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

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 
 

    

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 6.11 Spôsob nakladania s pozemkom KCN 2703/4 - predaj Pavelek 

Číslo uznesenia 2019/5-22 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj pozemku v k. ú. Svätý 
Jur evidované v KN-C parc. č.: 2703/4 o výmere do 344 m2, lesná pôda podľa §9a odst. 8 písm. e/ 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a to pre kupujúceho vlastníka nehnuteľností pozemku parc. č. 2697/17 za kúpnu 

cenu 10,00 Eur/m2. 
Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, vlastníka nehnuteľností pozemku parc. č. 2697/17. Predmet žiadosti je 

susedným pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 
Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 
   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf 

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

   Zdržali sa: 

 Michal Gabura       

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 6.12 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 4513/31 - predaj VANTAGE RENT 

CAR s.r.o. 

Číslo uznesenia 2019/5-23 

MsZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Svätý Jur evidovaného v KN-C ako parc. č. 4513/31 
zastavané plochy a nádvoria (LV 1968) o celkovej výmere 278 m2 podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona   

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

zreteľa za kúpnu cenu vo výške 44,- Eur/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, a to pre     
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kupujúceho majiteľa objektu súp. č. 404 na pozemku parc. č. 4513/31 a to spoločnosť VANTAGE 

RENT CAR, s.r.o.  Bratislava  IČO 35 971 452  
Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, vlastníka objektu súp. č. 404 na pozemku parc. č. 4513/31 v k. ú. Svätý 

Jur. 

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: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 6.13 Spôsob nakladania s pozemkami Domov použitých kníh - prehodnotenie ceny 

Číslo uznesenia 2019/5-24 

MsZ schvaľuje zrušenie uznesenia MsZ č. 2019/2-11 z 19.3.2019.  

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. Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 6.13 Spôsob nakladania s pozemkami Domov použitých kníh - prehodnotenie ceny  

MsZ Číslo uznesenia 2019/5-25 

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

Jur evidovaných v KN-C ako parc. č.: 4792/154 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 868 m2 za 
kúpnu cenu 25,- Eur/m2 a pozemkov  parc. č. 4792/115 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2,  

parc. č. 4792/114 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m2  (LV 1968) za kúpnu cenu 40,- Eur/m2 

podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre kupujúceho majiteľa objektu súp. č. 288 na pozemku 
parc. č.: 4792/115 a súp. č. 1288 na pozemku parc. č. 4792/114 a majiteľa pozemkov parc. č. 4981/16, 

4981/17 v k. ú. Svätý Jur pre OZ Domov použitých kníh, občianske združenie IČO 42183278.  

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť 
z dôvodu, že ide o plochu zastavanú stavbami vo vlastníctve žiadateľa a plochu v priamom susedstve s 

pozemkami vo vlastníctve občianskeho združenia Domov použitých kníh, občianske združenie IČO 

42183278.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 

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

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

 
 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 6.14 Zriadenie vecného bremena pre ZD a.s. 

Číslo uznesenia 2019/5-26 

MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena k pozemkom evidovaným v KN-C ako parc. č. 23/6,   

2706/32, 468/1, v KN-E ako parc. č. 468/1, 2708, 2709, zodpovedajúceho právu:  
    a) právo užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a         

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 

    b)  uvedené vecné bremeno sa vzťahuje na časti nehnuteľností vyznačené v GP 44/2019 o verenom 

19.augusta 2019, 
    c)  vecne bremeno bude zriadené odplatne vo výške 1 890,- Eur pre oprávneného Západoslovenská 

distribučná, a. s. IČO 36361518, Čuleňova6, 816 47 Bratislava. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
   Za: 

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

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

 

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 6.15 Odkúpenie nehnuteľnosti v meste Svätý Jur - Pošta, Slovak Telekom  

Číslo uznesenia 2019/5-27 
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Svätý Jur pozemky parc. č.: 497/1 o výmere 3 762 

m2, parc. č. 497/2 o výmere 1 099 m2, 495/1 o výmere 813 m2 a stavba súp. č. 959 na pozemku parc. č. 

497/2 (objekt pošty) od Slovak Telekom Bratislava IČO 35763469 pre Mesto Svätý Jur za celkovú 
kúpnu cenu 567 400,- Eur a pri akceptovaní vecného bremena.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
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   Za: 

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

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

 

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 7.1 Informácia: úprava komunikácie Pezinské záhumenice - Pezinská  

Číslo uznesenia 2019/5-28 

MsZ berie na vedomie informáciu o úprave komunikácie ul. Pezinská a Pezinské záhumenice. 

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

Za: 8 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

      Za: 

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

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

 

 

Číslo hlasovania: 29 

Číslo bodu: 7.4 Žiadosť o dotáciu na podporu budovania elektrických nabíjacích staníc  

Číslo uznesenia 2019/5-29 

MsZ schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovanie verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc: 

Názov projektu: Ekologický dopravný uzol 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany mesta je 5 000,- € z celkových 
oprávnených výdavkov 10.000,- €. 

Kód výzvy č. 18409/2019-4210-36886 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2020 

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

Za: 8 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 
      Za: 

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

Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 
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Číslo hlasovania: 30 

Číslo bodu: 7.5 Zmena rozpočtu - rekonštrukcia ul. Na Pažiti. 

Číslo uznesenia 2019/5-30 

 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019: 

funkčná 
klasifikácia 

ekonomická 
klasifikácia 

programový 
rozpočet 

kód 
zdroja 

názov položky 

návrh 

rozpočtu 

zvýšenie v € 

04.5.1 717002 11.2 46 Rekonštrukcia ulíc AE 02 +6.000,- 

05.1.0  713004  6.1  46 Nákup kompostérov -6.000,-  

 

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. Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

Mgr. Martin Achberger  ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


