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Z á p i s n i c a  č. 6 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 5.11.2019 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta  

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 17,10 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie predloženého programu rokovania:    10:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

Mgr. Martin Achberger   10:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

    Mgr. Michal Zeliska    10:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. Pucher ako zástupca vinohradníkov a rekreantov nad Pustým kostolíkom Svätý Jur 

predniesol pripomienky k záväznej časti Územného plánu Mesta Svätý Jur 02/2014, ktoré sú 

podrobne popísané v prílohe č. 1. Žiada o stiahnutie VZN z rokovania mestského 

zastupiteľstva.  

 

P. Metke predniesol pripomienky k zmenám a doplnkom k Územnému plánu Mesta Svätý Jur 

02/2014, ktoré sú súčasťou prílohy č. 2. Odporúča, aby sa o VZN nehlasovalo a aby bol 

územný plán opätovne prehodnotený s odstránením diskriminácie a tento upravený návrh bol 

opätovne pripomienkovaný a prerokovaný. 
 

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení 
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P. primátor ospravedlnil p. Poláka z rokovania a zároveň informoval, že správa o kontrole 

plnenia uznesení je uvedená v materiáloch. V prípade otázok alebo pripomienok budú 

predložené hlavnému kontrolórovi.     

 

K bodu 5. – Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

Príloha 5/1 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2018/2019 

 

P. Nemčovičová je riaditeľkou materskej škôlky na ulici Pezinská. Je najväčšou škôlkou so 4 

triedami a 79 deťmi, s 8 pedagogickými zamestnancami, 3 nepedagogickými zamestnancami 

a 2 kuchárkami. Cieľom vlastného vzdelávacieho programu „Tajomný altánok“ je zdravie 

a pohyb. Altánok sa využíva po celý rok v každom počasí. Škôlka sa najviac zapája do 

výtvarných súťaží. Veľmi by chceli ešte opraviť druhú časť podkrovia. V roku 2020 čaká 

materskú škôlku oprava elektriky.   

 

P. Hergottová je riaditeľkou materskej škôlky na ulici Bratislavská. Materská škôlka je 

dvojtriedna, s počtom 40 detí, majú 4 pedagogických zamestnancov a 1 nepedagogického 

zamestnanca. Program v škôlke pod názvom „U nás v mravčekove“ je zameraný na zdravý 

životný štýl a pohyb. Cieľom škôlky je dokončenie úprav školského dvora a altánku. 

V minulom roku prešli rekonštrukciou – vymaľovali, majú novú elektriku. 

 

P. Schwarzová je riaditeľkou materskej škôlky na ulici Veltlínska. Materská škôlka je 

trojtriedna s počtom detí 63, majú 6 pedagogických zamestnancov a 2 nepedagogických 

zamestnancov. Materská škôlka je zameraná na environmentálnu výchovu, podporu 

a ochranu zdravia detí. Realizovali rôzne športové aktivity počas celého roka a tiež sa 

zúčastnili rôznych súťaží. V nasledujúcom roku by chceli dokončiť a opraviť drobné 

nedostatky na školskom dvore.  

 

P. primátor za materskú škôlku na ulici Felcánova uviedol, že je dvojtriedna s počtom 40 detí. 

V procese prípravy je štúdia. Tá bude podkladom pre projektovú dokumentáciu, pretože 

škôlka prejde kompletnou rekonštrukciou. Materská škôlka je v polo havarijnom až 

v havarijnom stave. Budova sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, takže veľmi výrazne do 

podoby rekonštrukcie zasahuje Krajský pamiatkový úrad, takže procesy sú dlhšie. Avšak na 

budúci rok by sme chceli začať stavať. Materská škôlka sa z dvojtriednej zmení na trojtriednu, 

čiže pojme 60 detí. Súčasťou rekonštrukcie bude aj nový školský dvor. 

 

P. Mellenová je riaditeľkou Základnej umeleckej školy (ZUŠ). ZUŠ v minulom školskom roku 

mala 11 kvalifikovaných pedagógov, ktorí vyučovali 272 žiakov v dvoch oddeleniach: 

v individuálnom a skupinovom. Všetky 4 odbory (hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-

dramatický) sa zúčastňovali všetkých možných dostupných súťaží. Upozornila, že v tomto roku 

ZUŠ oslavuje 50. výročie založenia školy a pri tejto príležitosti bude 20.11.19 slávnostný 

koncert, na ktorý srdečne všetkých pozýva.  

 

P. Vajcík je riaditeľom Základnej školy. Základná škola mala v minulom školskom roku 490 

žiakov, od septembra ich je 540, 24 tried. Škola má 39 pedagogických zamestnancov, z toho 7 

vychovávateliek a 2 asistentov, k tomuto školskému roku sú už 4 asistenti, špeciálny pedagóg, 

školský psychológ a 7 nepedagogických zamestnancov. V školskom klube je 7 oddelení a 200 

detí. Podľa rebríčka INEKO je škola už tretí rok po seba v Bratislavskom kraji najlepšou 

školou. Na celom Slovensku je škola na druhom a treťom mieste. Udržanie výborných 
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výsledkov je čoraz ťažšie, pretože kvalita škôl sa zlepšuje. Za športový deň škola získala veľmi 

pozitívne ohodnotenie od p. Bereša, ktorý je kondičným trénerom slovenských hokejových 

reprezentantov. Športový deň organizovali v spolupráci s p. Porvazníkom, za prítomnosti p. 

primátora. Škola si uznanie veľmi cení.  

Na škole prebehla komplexná inšpekcia, ktorá bude bez opatrení. S I. Svätojurskou a. s. 

začala škola spolupracovať na lesnej pedagogike, chodievajú na Biely kríž, kde deviataci 

budú pomáhať sadiť aj stromčeky. Taktiež v spolupráci s Mestskou políciou rozbiehajú 

projekt „Pešo do školy“, pretože dopravná situácia začína byť kritická. Snažíme sa 

presvedčovať detí, aby chodievali radšej pešo do školy.  

Nastáva situácia prihlasovania detí z okolitých miest a obcí do našej školy. Samozrejme 

prednosť majú vždy jurské deti a nesúhlasí prijímaním „cudzie“ deti na úkor znižovania 

odborných učební. Riziko vidí v nekvalifikovanej pracovnej sile v Bratislavskom kraji, ktorá 

sa začína postupne prejavovať.  

 

P. primátor doplnil, že v rámci areálu školy je na územnom konaní nadstavba dielní a jej 

súčasťou by mala byť kompletná rekonštrukcia, čiže zateplenie aj nová vnútorná inštalácia. 

S rekonštrukciou by sme chceli začať v lete 2020.  

 

P. Gahér oslovil. p. riaditeľa s tým, že predstavitelia mesta sa zúčastňujú rôznych osláv ako 

Oslobodenie mesta, SNP, ale žiaľ už niekoľko rokov nevidel žiadneho zástupcu školy, ani 

žiaka. V iných mestách a obciach sa tradície udržiavajú. Možno je na zváženie účasť žiakov 

práve na týchto podujatiach.  

 

P. Vajcík odpovedal, že pokiaľ budú vedieť včas konanie akcií, tak nie je problém pripraviť 

vystúpenie.  

 

P. Gahér doplnil, že nejde ani tak o vystúpenie, ako o vlasteneckú výchovu a podobne.  

 

P. Vajcík doplnil, že deti chodievajú na exkurzie ako napríklad: v Seredi – Múzeum 

holokaustu, Osvienčim a podobne.  

 

P. primátor podotkol, že všetky hodnotiace správy sú zverejnené na webovej stránke Mesta 

Svätý Jur.  

 

Prijaté uznesenie: Číslo uznesenia 2019/6-5 
 

K bodu 6. – Všeobecne záväzné nariadenie mesta  

 

Príloha 6/1 VZN o UPD mesta – zmeny a doplnky 

 

P. primátor uviedol, že zmeny a doplnky územného plánu 02/2014 sa začali pripravovať 

v roku 2013. Na základe zozbieraných žiadostí vznikol dokument, ktorý sa posudzoval. 

V roku 2017 sme požiadali Okresný úrad obor výstavby a bytovej politiky o stanovisko 

v zmysle § 25 stavebného zákona, na ktoré sme čakali cca 228 dní. Po urgenciách, ktoré boli 

adresované predsedovi vlády, vtedajšiemu prezidentovi, ministrovi vnútra. Náš návrh bol 

posunutý na Ministerstvo dopravy ako najnadriadenejší orgán pre územné plánovanie, kde bol 

skontrolovaný. Vytkli nám jeden zákonný nedostatok, ktorý odstránil spracovateľ a jeden 

formálny nedostatok, ktorý odstránilo mestské zastupiteľstvo, pretože je zaužívaným 

pravidlom, že vyhodnotenie pripomienok schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Predložený návrh 

všeobecne záväzného nariadenia bol riadne zverejnený na úradnej tabuli a aj na webe mesta. 

Počas doby návrhu VZN boli doručené tri pripomienky. Predkladateľ doručil vyhodnotenie 
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pripomienky č. 1 a č. 3 dňa 31.10.2019 (štvrtok) a vyhodnotenie pripomienky č. 2 doručil 

v sobotu 02.11.2019. To znamená, že všetci poslanci boli v zákonnej lehote oboznámení 

s pripomienkami a ich vyhodnotením. Ani jednu pripomienku nenavrhuje Mesto vyhodnotiť 

ako oprávnenú.  
Číslo uznesenia 2019/6-6,7,8 

 

Príloha 6/2 VZN o umiestňovaní volebných plagátov 

 

P. primátor uviedol, že sa blížia voľby a zo zákonnej povinnosti vyplýva určiť plochy, kde 

môžu politické strany a kandidáti umiestniť plagáty. Všetci budú mať vyhradený rovnaký 

priestor. Vytvorili sme jedno oficiálne miesto na autobusovej zastávke na Prostrednej ulici, 

kde vieme toto miesto rovnomerne rozdeliť. Do budúcna ale budeme musieť pristúpiť 

k vytvoreniu stabilného miesta alebo miesta, kde by sme operatívne rozložili tabule, zásteny. 

K VZN neprišli žiadne pripomienky a bolo riadne zverejnené.  

 

P. Achberger doplnil, že čl. 3 v bode 2. „Mimo týchto vymedzených plôch je vylepovanie 

akýchkoľvek materiálov zakázané.“ toto vinohradnícka komisia navrhla vypustiť, pretože sa 

to zdá byť kontraproduktívne.    

 

P. primátor odpovedal, že je to stanovené zákonom.  

 

P. Filo sa spýtal, či vytvoríme na autobusovej zastávke väčší priestor na jednotlivé plagáty? 

 

P. primátor odpovedal, že s najväčšou pravdepodobnosťou na umiestnenie len jedného 

plagátu.  

 

Prijaté uznesenie: Číslo uznesenia 2019/6-9 

 

K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 7/1 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 435/9, 33 – k. ú. Neštich - Mucska 

 

P. primátor uviedol, že na mesto prišla žiadosť o prenájom pozemku, nakoľko sa zmenili 

vlastnícke vzťahy ku chate, ktorá je umiestnená na spomínanom pozemku. Pozemok sa 

nachádza v chatovej oblasti Neštich – Jozefkovo údolie. Ide o postúpenie nájomnej zmluvy na 

nového majiteľa.  

 

P. Horváth podotkol, že v návrhu uznesenia je nájomné stanovené vo výške 0,20 €/m2/rok  

podľa odporúčacej cenovej mapy Mesta Svätý Jur, verzia 06/2016 zo dňa 01.06.2016. Ale 

v správe predkladateľa je uvedené, že susedný pozemok sme prenajali dňa 15.10.2018, na 

dobu neurčitú, výška nájomného 0,166 €/m2/rok, na rekreačný účel. V sume je minimálny 

rozdiel, ale pýta sa, prečo je to tak, aký je tam dôvod? 

 

P. primátor odpovedal, že bol prijatý úzus, že budeme zaokrúhľovať ceny.  
 

Prijaté uznesenie: Číslo uznesenia 2019/6-10 
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Príloha 7/2 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 434/22 – predaj - Kriššák 

 

P. primátor informoval, že na mesto bola doručená druhá žiadosť, kde prvá bola stiahnutá na 

predchádzajúcom rokovaní. P. Kriššák žiada o odkúpenie pozemku, ktorý je v majetku mesta 

a nachádza sa pred vstupom do jeho hospodárskej budovy. Mesto nemá výhrady k odpredaju 

a zároveň odporúča cenu schválenú znaleckým posudkom pre pozemok materská škola 

Pezinská.  

 

P. Fraňo navrhuje aplikovať cenu z cenovej ponuky za poštu.  

 

P. primátor doplnil, pozemky majú rôzne funkčné využitia. Iný vedľajší pozemok bol 

stanovený na 150,- €. 

 

P. Horváth navrhuje schváliť cenu, akú navrhuje predkladateľ v uznesení.  

 

P. Pajer si myslí, že navrhnutá suma 56,- €/m2 je nízka, skôr navrhuje sumu okolo 90,- €.  

 

P. primátor reagoval, že pozemok bude využívaný ako prístup ku garáži. Ak by išlo  

o stavebný pozemok so sieťami, tak potom by cena mohla byť vyššia. V prípade neschválenia 

stanovenej ceny v uznesení môžeme hlasovať o inej spomínanej cene.  

 

Prijaté uznesenie: Číslo uznesenia 2019/6-11 

 

Príloha 7/3 Nakladanie s pozemkom KNC p. č. 2703/4 – Pavelek – prehodnotenie kúpnej 

ceny 

 

P. primátor informoval, že na mesto prišla žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorý je 

špecifikovaný ako lesný pozemok, nachádza sa na Gaštanovej ulici, je dlhodobo oplotený, je 

zaťažený plynovým potrubím. Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva bol schválený 

zámer predaja za 10,- €/m2. Pozemok je svahovitý, čo videla aj stavebná komisia na ich 

obhliadke. V rámci zámeru prišla žiadosť o zníženie ceny na 6,- €/m2. Mesto navrhuje 

postupovať podľa schváleného zámeru predaja pozemku.   

 

Prijaté uznesenie: Číslo uznesenia 2019/6-12 

 

Príloha 7/4 Nakladanie s pozemkom KNC 4792/154, 114, 115 – predaj – Domov 

použitých kníh 

 

P. primátor uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí bol schválený zámer predaja pozemkov 

pre žiadateľa a zároveň majiteľa haly, ktorá sa nachádza na našich pozemkoch popri 

železničnej trati. Omylom sme na predchádzajúcim rokovaní schválili zámer predaja 

pozemkov s nižšou cenou, čo sa stalo zámenou stanovených cien pod stavbou a okolitých 

pozemkov. Finančná komisia navrhuje cenu upraviť na 42 270,- €. Na pozemkoch sa 

nachádza čierna skládka, v prípade schválenia predaja pozemkov zaviažeme nového majiteľa 

jej odstránením.   

 

Prijaté uznesenie: Číslo uznesenia 2019/6-13 
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Príloha 7/5 Predaj časti pozemku parc. č. 4753/11 - Polakovič 

 

P. primátor informoval, že pozemok sa nachádza na ulici Žabky, kde na základe pripomienok 

stavebnej komisie bola odčlenená časť pozemku pre budúci chodník a následne bol schválený 

zámer na predaj spodného pozemku. P. Polakovičová súhlasila s navrhovanou sumou 50,-

€/m2. 
 

Prijaté uznesenie: Číslo uznesenia 2019/6-14 

 

Príloha 7/6 Predaj pozemkov parc. č. 5010/11, 12 – majitelia bytového domu súp. č. 578 

Dukelská  

 

P. primátor uviedol, že spôsob nakladania s pozemkami je schválený. Podarilo sa vysporiadať 

dedičské konania a aktuálne sú majitelia bytov v týchto bytových domoch zrejmí, tak môžeme 

pristúpiť k odpredaju pozemku pod bytovým domom. Schválená suma bola 2,80 €/m2.  

 

P. Horváth sa spýtal, či vie niekto upresniť list od obyvateľov objektu na Dukelskej ulici? List 

nie je podpísaný a v samotnom závere sa hovorí, že „vopred ďakujeme za korekciu postupu 

pri usporiadaní právneho stavu rozhodovania o nakladaní s pozemkami.“ Vadí im stanovená 

suma? Chcú to previesť za 1,- €? Akú majú predstavu? Hovoril niekto s nimi? V liste 

spomínajú procesy z minulosti a tiež spomínajú garáže.  

 

P. primátor reagoval, že na mesto sa list nedostal a pravdepodobne sa list asi týka 

schvaľovania v roku 2016, kde obyvatelia namietali na postup, akým spôsobom ho mesto 

nadobudlo do majetku. Obyvatelia namietali, že je to ich. Môžeme pohľadať materiál z roku 

2016 a skontrolovať.  

 

P. Dočolomanský reaguje na list, pretože ho tiež obdržal. Myslí si, že s predmetom veci 

netrafili správne rokovanie mestského zastupiteľstva, pretože hovoria o garážach a je cítiť 

z listu, že sa boja, aby o garáže neprišli.  

 

P. primátor doplnil, že garáže máme všetky vysporiadané možno až na jednu, pretože ak by 

nemali majitelia garáži nájomný vzťah, tak by sme ich museli vypratať z našich pozemkov. 

Garážam boli prideľované aj súpisné čísla.   
 

Prijaté uznesenie: Číslo uznesenia 2019/6-15 

 

Príloha 7/7 Zámena pozemku KN – E parc. č. 5051 Wiki s.r.o. 

 

P. primátor informoval, že tiež na predchádzajúcom rokovaní bol schválený zámer zámeny 

pozemku, kde bola stanovená kompenzačná suma 150,- €. Požiadali sme spoločnosť Wiki 

o vypracovanie znaleckého posudku, kde zákon celkom neurčuje, či sa pri zámenách musia 

alebo nemusia robiť znalecké posudky, v každom prípade sa odporúčajú. Zo znaleckého 

posudku vyšla kompenzačná suma na 796,95 €. Teraz navrhuje schválenie so spomínanou 

novou sumou.  
 

Prijaté uznesenie: Číslo uznesenia 2019/6-16 
 

Príloha 7/8 Zriadenie vecného bremena Petrakovič 
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P. primátor uviedol, že na mesto bola doručená žiadosť o zriadenie vecného bremena na 

pokládku verejného plynovodu vrátane prípojok, ktorá bude uložená na Pezinských 

záhumeniciach v hornej časti. Aktuálne prebieha územné konanie na celú lokalitu – siete 

a výstavba pre rodinné domy. Štúdia bola riešená na stavebnej komisii.  

 

P. Gahér upresnil, že na stavebnej komisii materiál nebol prerokovaný ale na mestskej rade 

áno.   

 

Prijaté uznesenie: Číslo uznesenia 2019/6-17 

 

K bodu 8. – Rôzne  

 

Príloha 8/1 Informácia: odkúpenie pozemkov a objektu budovy Pošta – Slovak Telekom 

 

P. primátor uviedol, že po schválení sumy na poslednom rokovaní a podaní žiadosti 

o odkúpenie celého areálu vrátane pozemkov, mesto dostalo vyrozumenie listom o podaní 

najvyššej ponuky a splnení podmienok. Plánuje zvolať neverejné pracovné stretnutie 

poslancov mestského zastupiteľstva a vedenia mesta na stanovenie podmienok a prípravy 

štúdie na dané priestory. Možno bude treba pristúpiť k jednoduchým zmenám a doplnkom. 

Priestor je definovaný ako polyfunkcia. V prípade iného využitia bude treba zmeniť využitie. 

Zatiaľ nie je stanovený presný dátum predaja, ale pre mesto je lepšie kúpenie najskôr 

v januári 2020. 

 

 

Na záver p. primátor informoval, že bude prebiehať lampášový Sv. Martinský sprievod 

v nedeľu 10.11.2019. Je to veľká akcia, ktorej sa zúčastňuje čoraz viac ľudí. Ďalej Základná 

umelecká škola bude organizovať koncert k 50. výročiu založenia, ktorý sa uskutoční 

20.11.2019 na mestskom úrade v obradnej miestnosti. Divadlo na stoličkách sa bude konať 

30.11.2019 v Ainove. Vianočné trhy, organizované v spolupráci so združeniami a kultúrnou 

komisiou, budú 7.12. a 14.12.2019. Vianočný koncert je zatiaľ v riešení a hľadaní interpreta 

a miesto konania sa tiež zmení, pretože vo Farskom kostole je veľká zima. Kostol nie je 

možné vyhrievať, pretože hrozí jeho poškodenie. Oslovíme piaristov v dolnom kostole 

ohľadne konania koncertu. Mesto bolo úspešné v žiadosti o grant z Futbalového zväzu na 

opravu tribúny sumou 12 000,- €, kde opravy začnú po 11.11.2019, pretože vtedy sa ukončí 

futbalová sezóna. Do začiatku novej sezóny by sa malo všetko stihnúť opraviť. Celková suma 

na rekonštrukciu umelého trávnika je 17 000,- €, kde schválená dotácie je vo výške 10 000,- 

€. Rekonštrukcia by mala byť do konca novembra ukončená. V oddychovej zóne prišlo 

k zrušeniu pieskoviska a bude nahradené polyuretánovou dopadovou plochou. Vytvorí sa 

menšie pieskovisko s možnosťou prekrytia. Na ulici Kozmonautov sa plánuje osadenie hracej 

zostavy, tiež sa dobudováva chodník a osadenie dvoch lavíc a stola.  

P. primátor požiadal komisie, aby sa venovali k predloženiu rozpočtu.  

 

P. Gahér informoval, že v Pezinku v Mestskom múzeu prebieha výstava „Grófi zo Svätého 

Jura a Pezinka“. Ak by mal niekto záujem, môže sa ísť pozrieť.  

 

P. primátor poprosil všetkých o nájdenie vianočného symetrického stromu. Na záver 

poďakoval všetkým za konštruktívne rokovanie.  

 

Ukončenie rokovania: 18,52 hod. 

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

zo dňa 5.11.2019 
 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2019/6-1 

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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2019/6-2 

MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice – Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2019/6-3 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. Peter Dočolomanský, PhD., Mgr. Michal Zeliska. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2019/6-4 

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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 5.1 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2018/2019  

Číslo uznesenia 2019/6-5 

MsZ schvaľuje správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svätý Jur za školský rok 2018/2019. 

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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 6.1 VZN o UPD mesta - zmeny a doplnky  

Číslo uznesenia 2019/6-6 
MsZ berie na vedomie list Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, č. j. OU-

BA-OVBP1-2019/004772-BLM, zo dňa 22.7.2019, k návrhu Zmien a doplnkov č. 02/2014 Územného 

plánu mesta Svätý Jur v zmysle §25 zákona 50/1976Zb. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 6.1 VZN o UPD mesta - zmeny a doplnky  

Číslo uznesenia 2019/6-7 

MsZ schvaľuje: 

 Zmeny a doplnky č. 02/2014 Územného plánu mesta Svätý Jur  

 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č. 02/2014 Územného plánu 

mesta Svätý Jur  
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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 6.1 VZN o UPD mesta - zmeny a doplnky  

Číslo uznesenia 2019/6-8 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 zo dňa 5.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2004 zo dňa 07.09.2004 k Územnému plánu mesta Svätý Jur. 
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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 6.2 VZN o umiestňovaní volebných plagátov 

Číslo uznesenia 2019/6-9 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o umiestňovaní plagátov. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 
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Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 

Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 7.1 Spôsob prenájmu pozemkov parc. č. 435/9,33 - k. ú Neštich - Mucska   

Číslo uznesenia 2019/6-10 
MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľností  

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

pozemok parc. č. 435/33 vo výmere 335 m2, druh pozemku ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta Svätý 

Jur, č. LV 1, a pozemku parc. č. 435/9, register „C“, LV 1, obec Svätý Jur, katastrálne územie Neštich, 
výmera 418 m2, druh pozemku ostatná plocha, vlastník Mesto Svätý Jur, na rekreačný účel a to na 

dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Nájomné stanoviť vo výške 0,20 €/m2/rok podľa Odporúčacej cenovej mapy Mesta Svätý Jur, verzia 
06/2016 zo dňa 01.06.2016. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom chaty stojacej na susednom pozemku parc. č. 

635/57, má záujem sa o tieto pozemky starať a udržiavať ich.  

Termín platnosti uznesenia: 31.03.2020 

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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 7.2 Spôsob nakladania s pozemkom parc. č. 434/22 - predaj - Kriššák   

Číslo uznesenia 2019/6-11 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj pozemku v k. ú. Svätý 
Jur evidovaného v KN-C ako parc. č. 434/22 o výmere 37 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria 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. 434/21, 434/23 za kúpnu cenu  56,14 Eur/m2. 

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, vlastníka nehnuteľností pozemkov parc. č. 434/21, 434/23. Predmet 

žiadosti je susedným pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.  

Termín platnosti uznesenia: 31.12.2020 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 
Proti: 1 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 



13 

 

Prítomní: 10 

   Za: 

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

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth Mgr. Michal Zeliska 

   Proti: 

Ing. Bohumil Pajer 
 

    

   Zdržali sa: 

 Marián Fraňo       

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.3 Nakladanie s pozemkom KNC p. č. 2703/4 - Pavelek - prehodnotenie kúpnej ceny  

Číslo uznesenia 2019/6-12 
MsZ schvaľuje predaj majetku Mesta Svätý Jur a to pozemku v k. ú. Svätý Jur evidovaný 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 10,0 Eur/m2. 

Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, vlastníka nehnuteľností pozemku parc. č. 2697/17. Predmet žiadosti je 

susedným pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.  

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: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 7.4 Nakladanie s pozemkami KNC 4792/154, 114, 115 - predaj - Domov použitých 

kníh 

Číslo uznesenia 2019/6-13 

MsZ schvaľuje predaj majetku Mesta Svätý Jur a to 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 40,- 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 25,- 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 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 
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pozemkami vo vlastníctve občianskeho združenia Domov použitých kníh, občianske združenie IČO 

42183278.  

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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 7.5. Predaj časti pozemku parc. č. 4753/11  Polakovičová 

Číslo uznesenia 2019/6-14 
MsZ schvaľuje predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Svätý Jur parc. č. 4753/11 o výmere 100 

m2 trvale trávnaté plochy oddelený geometrickým plánom č. 49/2019 z pozemku parcela registra „C“ 

evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. 4753/11 o výmere 108 m2 (LV1968), 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 Ing. Zdenu Polakovičovú, vlastníčku susednej nehnuteľností pozemku 

parc. č. 4752/4 a objektu rodinný dom súp. č. 422 na časti pozemku parc. č. 4752/4, za kúpnu cenu 

50,00 Eur/m2 plus náklady spojené prevodom nehnuteľností. 
Zdôvodnenie: Ide o žiadateľa, vlastníka susedných nehnuteľností pozemku parc. č. 4752/4 a objektu 

na časti tohto pozemku súp. č. 422.  

Pozemok je ohraničený oplotením a tento užíva majiteľ pozemku parc. č. 4752/4 na základe nájomnej 
zmluvy.  

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: 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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 7.6. Predaj pozemkov parc. č. 5010/11,12 - majitelia bytového domu súp. č. 578 

Dukelská 

Číslo uznesenia 2019/6-15 
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MsZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Svätý Jur, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej 

mape ako parc. č. 5010/11 o výmere 239 m2 a parc. č. 5010/12 o výmere 239 m2 (na LV 1968), 
postupom podľa § 9a odst. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu hodného osobitného pre majiteľov bytov v bytovom dome súp. č. 578 na 

pozemkoch parc. č. 5010/11 a parc. č. 5010/12 a to do:  
 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov:                                                 

 Eduard Berec a Oľga Berecová    podiel  6480/83595  z celku  

 Ing. Schneider Pavol  a Ing. Zita Schneiderová  podiel  6378/83595  z celku 

 Ing. Schneider Pavol  a Ing. Zita Schneiderová  podiel  7819/83595  z celku 

 Adrian Ferda a Mgr. Natália Ferdová   podiel  6466/83595  z celku 

 
výlučného vlastníctva:  

 Dana Belániková     podiel  6473/83595 z celku 

 Ing. Zita Schneiderová     podiel  8075/83595 z celku 

 Eva Skálová      podiel  7975/83595 z celku 

 Michal Belánik      podiel  6481/83595 z celku    

 Ľubica Hummelová     podiel  6356/83595 z celku 

 Jozefína Lacková     podiel  6572/83595 z celku 

 

podielového vlastníctva: 

 Marian Kaufmann     podiel  1060/83595 z celku 

 Marian Kaufmann     podiel  2648/83595 z celku 

 Zuzana  Decker      podiel  1324/83595 z celku 

 Andrea Krajčíková     podiel  1324/83595 z celku 

 Alžbeta Tomašovičová     podiel  7484/83595 z celku 

 Katarína Tomašovičová     podiel    340/83595 z celku  

 Peter Tomašovič     podiel    340/83595 z celku 

 

za kúpnu cenu 2,80 Eur/m2 pozemku plus náklady spojené  prevodom nehnuteľnosti.  

Zdôvodnenie: Mesto Svätý Jur uplatnilo prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok  

zastavaný stavbou bytového domu súp. č. 578 na Ulici Dukelská vo vlastníctve žiadateľov 
(nadobúdateľov). 

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 31.12.2021 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 

Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     
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Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 7.7 Zámena pozemku KN - E parc. č. 5051 Wiki s.r.o.   

Číslo uznesenia 2019/6-16 

MsZ schvaľuje zámenu pozemku evidovaného v majetku mesta Svätý Jur ako parc. č. 5051 záhrada 

o výmere 24 m2 (CKN) za pozemok parc. č. 490/16 o výmere 21 m2 zastavané plochy a nádvoria 
(EKN) o výmere 21 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 podmienky doplatenia Mestu 

Svätý Jur rozdielu v cene pozemkov vo výške 796,95 Eur plus náklady spojené so zámenou 
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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 7.8 Zriadenie vecného bremena Petrakovič 

Číslo uznesenia 2019/6-17 

MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena k pozemku evidovanom v KN-C ako parc. č. 595/1, 
653/16, v KN-E parc. č. 653/2, 651/1 zodpovedajúceho právu:  

a) právo užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy plynárenského zariadenia a jeho odstránenia 

    b)  uvedené vecné bremeno sa vzťahuje na nehnuteľnosť, ktorá bude vyznačená v GP  
    c)  vecné bremeno bude zriadené odplatne – jednorázovo vo výške 500,-Eur pre oprávneného 

investora stavby verejný plynovod vrátane prípojok k rodinným domom v súvislosti 

s technickou vybavenosťou časti ulice Pezinské záhumenice Vladimír Petrakovič, Ing. Erika 
Petrakovičová, Ing. Anna Radzová. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 

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

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

Za: 

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

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 8.1 Informácia: odkúpenie pozemkov a objektu budovy Pošta  Slovak Telekom -  

Číslo uznesenia 2019/6-18 
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MsZ berie na vedomie informáciu, že ponuka mesta Svätý Jur o odkúpenie nehnuteľností v k. ú. 

Svätý Jur pozemky parc. č. 497/1 o výmere 3762 m2, parc. č. 497/2 o výmere 1099 m2, parc. č. 495/1 o 
výmere 813 m2, stavba súp. č. 959 na pozemku parc. č. 497/2 (objekt pošty) od Slovak Telekom 

Bratislava za celkovú kúpnu cenu  567 400,- Eur bola  prijatá. 

 
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 MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. ............................................................................... 

 

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

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


