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Z á p i s n i c a  č. 7 
z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 02.11.2021 

 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  
                                   
Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  
2. Pracovné komisie 
3. Interpelácie 
4. Hlavný kontrolór mesta 
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur 
6. Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 
7. Nakladanie s majetkom mesta 
8. Rôzne 

            
K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 
 
V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 
Gabura, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,06 hod., a predložil program 
rokovania na schválenie.  
 
P. Primátor ako predkladateľ stiahol bod 7.1 z rokovania, pretože neuplynula lehota pol roka 
od posledného prerokovania tohto bodu. Opätovne je predložený bod 8.1 organizácia dopravy 
Mierová, Dukelská na žiadosť poslanca Grófa. Bod bol proaktívne pripravený napriek tomu, 
že bol prerokovaný na predchádzajúcom rokovaní. 
 
P. Zeliska sa spýtal, že prečo je opätovne predložený bod na rokovanie, keď sa jednohlasne 
prijalo rozhodnutie poslancov, ktorí boli prítomní. Je zvláštne, takto postupovať, že pokiaľ nie 
je niekto na zastupiteľstve a bod sa schváli, tak na nasledujúcom rokovaní má byť opätovne 
prerokovaný.  
 
P. primátor doplnil, že chyba je možno aj na strane mestského úradu, že sa bod pripravil 
proaktívne, pretože predpokladal, že poslanec túto myšlienku otvorí v bode rôzne.  
 
P. Gróf reagoval, že nepotrebuje, aby bol bod súčasťou programu. Môže sa vyjadriť aj v bode 
interpelácie.  
 
Schválenie predloženého a upraveného programu rokovania: 7:0:0  
 
K bodu 2. – Pracovné komisie 
 
Určenie overovateľov: Marián Grančič 

JUDr. Ján Gróf   7:0:0 
     
Zapisovateľka:  Mgr. Martina Khardani   
 
Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

Mgr. Michal Zeliska   7:0:0    
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K bodu 3. – Interpelácie 
 
Nikto nevystúpil v bode. 
 
K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení 
 
Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  
 
P. Polák: Táto 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 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám všetky zámery nakladania s majetkom mesta a všetky zmluvy, objednávky na 
oficiálnom webe mesta ako aj na úradnej tabuli.  
 
K bodu 5. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur 
 
Príloha 5/1 VZN č.2/2021 – o určení spádových Materských škôl v meste Svätý Jur 
 
P. primátor uviedol, že mestský úrad  pripravil v rámci novelizácia zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde 
sa tento zákon zmenil a dal povinnosť mestám a obciam všeobecným záväzným nariadením 
stanoviť spádovosť jednotlivých materských škôlok, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
miest a obcí. Mesto je zriaďovateľom štyroch materských škôlok, preto navrhujeme schváliť 
všeobecne záväzné nariadenie, kde sa stanovilo po vzájomnej porade riaditeliek materských 
škôlok s porovnaním údajov evidencie určenie spádových oblastí. Sociálna komisia predniesla 
pripomienku k samotnému prerozdeleniu spádových ulíc, ktorá nebola zapracovaná. Oproti 
prvému návrhu sa zmenila iba spádovosť ulice Pri štadióne a to z toho dôvodu, že sa 
predpokladá zvýšenie tried v Materskej škôlke Pezinská. V praxi sa, ale predpokladá, že sa 
veľmi nič nezmení. Do spádovej škôlky je prioritou prijať predškolákov. Zatiaľ nebol 
problém s prijatím detí. Do budúcna plánujeme navýšiť kapacitu miest.  
 
P. Filo sa spýtal ako predseda sociálnej komisie, že prečo netreba zohľadniť prednesenú 
pripomienku?  
 
P. primátor odpovedal, že sme vychádzali z aktuálneho stavu detí, ktoré by sa mali budúci rok 
začať hlásiť a zároveň detí, ktoré dovŕšia vek predprimárneho vzdelávania. Nepredpokladá, že 
v praxi sa stane, že niektoré dieťa, ktoré chodí napr. do MŠ Pezinská a jeho spádová škôlka 
by bola napr. MŠ Veltlínska, že by po dovŕšení veku predprimárneho vzdelávania menilo 
materskú škôlku. Návrh sociálnej komisie skôr vychádzal z celkového počtu ľudí, ktorí na 
daných uliciach bývajú a nie z počtu detí.  
 
K bodu 6. – Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 
 
Príloha 6/1 Zmena rozpočtu – medzipoložkový presun projekt DigitalVillage 
 
P. primátor uviedol, že mesto ako ste boli informovaný na predchádzajúcom rokovaní sa 
zapojilo do cezhraničnej spolupráce. Ako jeden z viacerých partnerov, kde naša výška 
projektu činí 187 000,- €, kde spolufinancujeme 5%. Projekt sme začali realizovať a preto 
predkladáme prvú zmenu rozpočtu. Celý projekt by mal byť ukončený na konci roku 2022. 
Cieľom je vytvorenie virtuálnej reality troch objektov.  



4 
 

 
Príloha 6/2 Zmena rozpočtu – medzipoložkový presun PD „Bábkové divadlo“ 
 
P. primátor uviedol, že mesto uzavrelo prieskum trhu na dodávateľ projektovej dokumentácie 
Bábkového divadla. Objekt je v horšom až havarijnom stave. Občianske združenia sme 
presunuli do Požiarnej zbrojnice. Prvotne prebehla architektonická štúdia, ku ktorej je 
stanovisko Krajského pamiatkového úradu. Následne sa vykonal architektonicko - historický 
prieskum, ku ktorému je tiež stanovisko Krajského pamiatkového úradu.  
V súťaži boli predložené dve ponuky na profesie a statiku, kde boli predložené dve sumy, a to 
29 000,- € a 39 000,- €. Výhodou nižšej ponúknutej sumy je, že subjekt nie je platcom DPH. 
Spoločnosť s vyššou ponukou nám robila aj prvotný architektonickú štúdiu, preto nie sú 
vyhodnotené ešte ponuky. Profesie a statiku sme si netrúfli robiť sami, pretože to musí byť 
zosúladené. Zmenu rozpočtu predkladáme už teraz, pretože sme podali žiadosť na 
Bratislavský samosprávny kraj o spolufinancovanie vo výške 200 000,- €, kde výsledok o 
pridelení mimoriadnej dotácií budeme vedieť v polovici decembra. Po schválení bude celé 
prízemie prerobené pre umiestnenie Malokarpatského múzea, kde sme garantovali 
momentálne platné podmienky aj v budúcnosti. Múzeum by sa stalo atraktívnejším, mali by 
miesto na stálu expozíciu, dočasné expozície a aj workshopy. Súhlasné stanovisko vydalo aj 
Malokarpatské múzeum v Pezinku.  
 
K bodu 7. – Nakladanie s majetkom mesta 
 
Príloha 7/1 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku parc. č. 7423; Žiadateľ: 
Brúder 
 
Bod stiahnutý z rokovania. 
 
Príloha 7/2 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku 5016/9; Žiadateľ: F. 
Laurovičová, M. Orda-Oravcová 
 
P. primátor uviedol, že prišla žiadosť o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza na rohu ulíc 
Partizánska a SNP. Pozemok dlhodobo užívali majitelia nehnuteľnosti, kde po prebehnutí 
dedičského konania noví majitelia požiadali o vysporiadanie pozemku. Cena vychádza z 
cenovej mapy, ktorá má len odporúčací charakter. Finančná a stavebná komisia odporúčajú 
odpredaj. Vinohradnícka komisia neodporúča odpredaj. Mesto odporúča vysporiadať 
pozemok. 
 
P. Achberger vysvetlil, prečo má vinohradnícka komisia záporné stanovisko. Bod prerokovali 
komplexnejšie, kde výsledkom je odporúčanie pre mesto, aby prehodnotilo cenovú mapu. 
Komisia nemala problém s vysporiadaním pozemku ale cena už v súčasnej dobe nie je 
aktuálna.  
 
P. primátor reagoval, že cenová mapa môže byť predložená na prehodnotenie do finančnej 
komisie. Treba brať ohľad na to, že pozemok má výmeru 85 m2, čiže on je samostatne pre 
mesto ťažko použiteľný.  
 
Príloha 7/3 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj časti pozemku 673/1; Žiadateľ: 
Ing. D. Moravčíková  
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P. primátor uviedol, že prišla žiadosť o odpredaj časti pozemku. Ide  o pozemok, ktorá sa 
nachádza v záhradkárskej osade hned' vedľa lokality Kačačnice. Žiadna z komisií a ani 
mestská rada neodporúčajú predaj pozemku. 
 
Príloha 7/4 Spôsob nakladania s majetkom mesta uzatvorenie Kúpnych zmlúv Ul. J. 
Cubínka; Žiadateľ: MARTINÁK, s.r.o. – investor stavby 
 
P. Primátor uviedol, že prechádzame k d'alšiemu stupňu nakladania s majetkom mesta a to 
uzatvorenie kúpnych zmlúv pod komunikácie Ul. J. Cubínka vetva B, ktorú vybudoval 
investor. Je to posledný stupeň k schváleniu podpísania zmlúv.  
 
Príloha 7/5 Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú a.s.: Žiadateľ: 
MARTINÁK, s.r.o. – investor stavby 
 
P. primátor uviedol, že prišla žiadosť o zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú 
distribučnú a.s., ktorá prekladá vedenie NN vo vrchnej časti danej lokality. Po ukončení prác 
bude vedieť mesto vysporiadať pozemok, o ktorý žiadala rodina Cepkových. 
Západoslovenská distribučná platila spoločnú odplatu vo výške 28,- €/m2 výmery v 
intraviláne a 4,- €/m2 výmery v extraviláne. Svojho času sa platila presne tá istá suma za 
bežný meter, kde teraz už Západoslovenská distribučná a.s. si dáva vecné bremeno o šírke 
dvoch metrov, čiže tá suma je akoby dvojnásobná za meter štvorcový ako bola kedysi za 
bežný meter.  
 
Príloha 7/6 Zámer prenájmu a prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta 
Svätý Jur, súp. č. 12/64, Ul. Horné predmestie, Požiarna zbrojnica. 
 
P. primátor uviedol, že po zrekonštruovaní Požiarnej zbrojnice sme časť prenajali 
občianskemu združeniu jednu zasadaciu miestnosť. Ďalšie dve zasadacie miestnosti 
prenajímame, využívajú občianske združenia a dôchodcovia. Teraz pristupujeme k prenájmu 
väčšej časti zbrojnice, ktorú bude využívať Dobrovoľný hasičský zbor.  
 
Príloha 7/7 Prenájom pozemku parc. č. 435/14; Žiadateľ: Minárik 
 
P. primátor informoval, že na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva sme schválili 
zámer prenájmu pozemku pod chatou a prislúchajúceho pozemku pre nového vlastníka v 
lokalite Jozefkoveho údolia. Pristupujeme k druhému stupňu a to k samotnému prenájmu 
pozemku.  
 
Príloha 7/8 Prenájom časti pozemku parc. č. 4801/17 a 4801/46; Žiadateľ: 
Ondrejkovičová 
 
P. primátor uviedol, že ako v predchádzajúcom bode prichádza k schváleniu druhé stupňa 
prenájmu pozemku. Na ostatnom rokovaní bol schválený zámer.  
 
K bodu 8. – Rôzne 
 
Príloha 8/1 Organizácia dopravy ulíc Partizánska, Mierová, Dukelská 
 
P. primátor v stručnosti oboznámil, čo bolo povedané na predchádzajúcom rokovaní. 
Súčasťou rekonštrukcie ulíc Mierová - Dukelská a aj ulice Partizánska je ich 
zjednosmernenie. Mierová by mala byť jednosmerka smerom ku škole a Partizánska by mala 
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byť jednosmerka smerom od školy. Toto zjednosmernenie je prerokované aj s dopravným 
inžinierom. V praxi by mal byť jeden pruh pojazdný a jeden pruh odstavný, ktorý bude v 
smere jazdy, tak aby šofér, ktorý vychádza do pojazdného pruhu mal aj prehľad o tom, či 
oproti nemu nejde cyklista alebo chodec. Touto organizáciou mesto sleduje, aby boli voľné 
chodníky. Takto bolo schválené aj uznesenie. Dnes predkladáme bod do rokovania na žiadosť 
poslanca Grófa.  
 
P. Gróf: o uvedenom schválenom bode sa dozvedel od dvoch občanov bývajúcich na 
Partizánskej ulici. Nevedel na schválenie reagovať, nakoľko nebol na predchádzajúcom 
rokovaní z objektívnych dôvodov.  
Uvedený bod zjednosmernenia a hlavne parkovania nebol v programe žiadnej komisie a ani 
nebol v programe mestského zastupiteľstva. Tento bod bol dodaný ako mimoriadny. K danej 
veci: bude hovoriť najmä o Partizánskej ulici, pretože na nej býva a pozná pomery. Chcú sa 
vybudovať parkovacie státie na pravej strane. Na Partizánskej ulici č. 12 po križovatku s 
Dukelskou je nemožnosť vybudovania parkovania pozdĺžne nakoľko tam je parkovisko 
priečne. Na ulici je parkovisko, ktoré je súčasťou parku v tejto časti sa nachádza prevádzka 
buchtárov a bývalá krčma p. Pechara. V tejto časti má aj p. Pechar vybudovaných 9 
parkovacích miest, to znamená, že d'alšie parkovacie miesta sa tam vybudovať nedajú. Na 
týchto deviatich miestach stoja služobné vozidlá a vozidlá zákazníkov. Ked' príde 
zásobovanie, tak je ulica neprejazdná 10 - 15 minút. Na Dukelskej ulici sa parkovať nedá, 
pretože je to obytná zóna. Myslí si, že sa zastupiteľstvo nezaoberalo tým, že na Partizánskej 
sú dve prevádzky autoservisov a jedna prevádzka kozmetiky, ked' k ním prídu zákazníci, tak 
nebudú mať kde odparkovať vozidlá. Ak je v škole rodičovské združenie alebo v telocvični je 
akcia, tak je ulica Partizánska plná až po križovatku s Dukelskou v oboch smeroch. Čo sa týka 
počtov, viete niekto povedať koľko býva obyvateľov na Partizánskej ulici? Odpoved' znie 
129, počet domov je 35 a počet domácností je 50. týchto 50 domácností má 79 vozidiel z toho 
na dvoroch parkuje 35 a na ulici parkuje 44 vozidiel. Keby sme vytvorili parkovacie miesta 
pozdĺžne, tak spravíme 42 parkovacích miest. V prípade konania osláv alebo sviatkov je v 
niektorých dvoroch väčšia návštevnosť, nebudú mať kde parkovať. Žiaľ v dnešnej dobe sa 
všade chodí autom. S jedným poslancom sa rozprávali, že zámerom je, aby ľudia parkovali vo 
dvoroch, no žiaľ to sa nedá, pretože niektorí z objektívnych dôvodov nemôžu parkovať vo 
dvore lebo sa do dvora nezmestia. Napríklad má suseda, ktorý má 7 vozidiel z toho parkuje 3 
vo dvore zvyšok parkuje vonku. Nemôžme nariadiť občanom, aby si zrušili predzáhradky a 
parkovali autá tam. Oslovil aj dopravného inžiniera, že s čím súhlasil, alebo čo mu bolo 
prednesené. V jednosmerke sa dá parkovať po oboch stranách, ale podľa dopravného inžiniera 
v Jure chcete niečo iné. Vy chcete, aby ste do protismeru mohli pustiť cyklistu a vtedy nie je 
možné parkovať po oboch stranách, s tým súhlasí. Nejde tu o chodcov, pretože oba chodníky 
budú voľné. Riešime toto kvôli základnej škole? Telefonoval s dvoma učiteľkami a pánom 
riaditeľom, ktorí uviedli, že v prípade priaznivého počasia (cca 5 mesiacov) prídu na 
bicykloch a kolobežkách 30 - 50 žiakov. Navrhuje ponechanie zjednosmernenia, ale zrušiť 
tento spôsob parkovania. Nevytvárajme si problémy tam, kde nie sú. Riešme tam, kde sú 
problémy napríklad Neštich a iné ulice, ktoré sú preplnené.  
 
P. primátor pod'akoval p. Grófovi za vysvetlenie, prečo požiadal o vloženie tohto bodu do 
rokovania. Pôvodne, čo schválil dopravný inžinier bolo zjednosmernenie urobené tak, že 
odstavný pruh bol na druhej strane a to sme sa rozhodli zmeniť z jednoduchého dôvodu, že 
koridor Dukelskej ulici a ako bez kolízny prechod využívajú deti, ktoré chodievajú na ihrisko. 
Spúšťajú sa smerom na Mierovú, po ktorej prejdú na ihrisko. Nemohli by takto ísť po tomto 
krátkom úseku, ak by niekto dieťa zachytil vozidlom, preto sa zmenila strana odstavného 
pruhu. Na Partizánskej takýto problém nevzniká, preto môže byť aj na hornej strane. 
Odstavné pruhy majú vzniknúť kvôli zavedeniu poriadku, pretože ak ponecháme súčasnú 
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situáciu, tak autá budú na 99 % parkovať na chodníkoch a nedocielime, aby boli chodníky 
voľné. Ak by sme chceli chodníky čisté museli by sme tam poslať mestskú alebo štátnu 
políciu, pretože na chodníku v zmysle platného právneho zákona stáť nemôžu pokiaľ 
nespĺňajú zachovanie šírky. V praxi pri parkovaní na oboch stranách by sa ulica stala 
neprejazdnou. Filozofiou odstaveného pruhu bola, aby ľudí prinútilo parkovať vo vnútri. Pri 
rekonštrukcii na Dukelskej si dva domy vytvárali miesto na parkovanie vozidiel vo vnútri. 
Tiež postupujeme ako na Kollárovej, kde sa parkovalo aj na druhej strane, ale teraz sa dá po 
nej bez problémov chodiť. Na Bratislavskej sa nám to tiež osvedčilo a áno, keď ide niekedy 
na návštevu k svokrovcom, tak parkuje pre Maxime.  
Ak ponecháme situácia, tak ako je, tak sa nikam nepohneme v parkovaní, pretože autá budú 
narastať. Bolo spomenuté, že jedna rodina má 7 áut, ale my nie sme povinný na verejnom 
priestranstve pre nich vytvárať parkovacie miesta. Pri železničnej stanici je vytvorené 
parkovisko pre 60 áut. Prevádzky by si mali samy zabezpečiť parkovacie miesta pre svojich 
zákazníkov, nemôžu sa správať tak, že vonku bude čakať 10 áut na opravu/servis. Je pravda, 
že na Neštichu je problém a zavedenie bude veľmi podobné, čo nás ešte čaká. Máme možnosť 
teraz niečo zmeniť. Ak to nebudeme chcieť, tak to nezavedieme. Bezpečnosť detí zlepšíme aj 
zdvihnutými križovatkami. Ak by sme na Bratislavskej ulici počítali autá, tak by sme tam 
nikdy nič neurobili. Docielili sme, že začali parkovať vo dvoroch.  
 
P.  Gahér chcel upozorniť na jeden predpoklad, ktorý by nemal byť zohľadňovaní a to počet 
áut v danej domácnosti. Je to ich vec koľko si áut kúpia, kde bude mať parkovanie a podobne. 
Nie je povinnosť mesta im zabezpečovať parkovanie. Rátanie áut nedáva dobrý zmysel. 
Osobne si už dávno urobil dve státia vo vnútri a dokáže svoje dve autá tam parkovať. Každý 
má tu možnosť. Počet áut rastie a pokiaľ nie je niekto prinútený zabezpečiť si parkovanie, tak 
si ho nezabezpečí. Skôr či neskôr budeme musieť zaviesť platené parkovanie aj na uliciach.  
 
P. Gróf súhlasí s platením na uliciach, ale musí sa to spraviť am-blok. Stále sú niektorí, ktorí 
nemôžu zaparkovať vo vnútri. Ak rátame chodník, tak musíme mestskú políciu poslať všade. 
1. mája nemá chodník.  
 
P. primátor reagoval, že na ulici 1. mája na strane od Pezinka je odstavným a na druhej strane 
je chodník. Pezinská ulica bude tiež jednosmerná s pozdĺžnym parkovaní, čo je schválené v 
projekte.   
 
P. Filo sa domnieva, že proces ktorý sme začali možno spôsobí, že u niektorých ľudí svitne, 
že je neekonomické držať toľko vozidiel okolo seba. Možno časom sa bude riešiť aj ekológia, 
treba si zvážiť na čo toľko áut, treba zvážiť aj inú dopravu. Proces organizácie mesta je dobrý. 
Osobne si myslí, že je cesta nadstavená dobre. Stáť po oboch stranách nie je dobré.  
 
P. Dočolomanský: viackrát zarezonovalo presné určenie počtu státí a myslí si, že aj poslanec 
Gróf to poňal, tak, že ubudnú počty státí, tým že budú vykreslené. P. primátor odprezentoval, 
že to bude odstavný pruh, čiže nebudú presne vyznačené dĺžky vozidiel. Minule sme sa 
rozprávali, že tým spôsobom sa ušetrí priestor pri šikmom parkovaní a dohode susedov, ktorí 
si natlačia na 4 parkovacie miesta aj 5 vozidiel. Jednostranné vyznačenie odstavného pruhu, 
by možno umožňovalo vodičom zvyšovať rýchlosť na danom úseku. Možno ak by sa pruh 
nakreslil cikcakovito možno by to nútilo ísť vodičov pomaly.  
 
P. primátor reagoval, že namaľovanie odstavného pruhu cikcakovito na Partizánskej ulici by 
nebol problém, ale nesmeli by tade chodievať cyklisti. Križovatky budú zdvihnuté, takže autá 
by nemali ísť rýchlo. Ukončená rekonštrukcia Mierovej a Dukelskej by mala byť ukončená 
21.11.2021.  
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Prestávka 5 minút. 
 
Návrhová komisia navrhla uznesenie: MsZ ruší uznesenie č. 2021/6-28. 
 
P. primátor skonštatoval, že pôvodné uznesenie zostáva v platnosti.  
 
Príloha 8/2 Mestská polícia Svätý Jur – správa o činnosti 
 
Bez pripomienok.   
 
 
P. primátor pod'akoval Mgr. Martine Khardani, ktorá robila pre Mesto Svätý Jur 12 rokov a 
poprial je v novom zamestnaní všetko dobré.  
Pripravujeme vianočné trhy, ale nevieme, či budú. Plánujeme Mikuláša a prvé vianočné trhy 
na 4.12. a druhé trhy na 11.12.2021.  
Ná záver poďakoval za konštruktívne rokovanie a poprial príjemný večer. 
 
Ukončenie rokovania: 18,45 hod. 
Zapísala: Mgr. Martina Khardani  
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Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 
zo dňa 02.11.2021 

 
 
Číslo hlasovania: 1 
Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 
Číslo uznesenia 2021/7-1 
MsZ schvaľuje predložený program rokovania.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 8 
   Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura  Marián Grančič  
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Michal Zeliska  

   Nehlasovali: 
Mgr. Martin Achberger       

 
Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice 
Číslo uznesenia 2021/7-2 
MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice - Marián Grančič, JUDr. Ján Gróf.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 8 
  Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura Marián Grančič  
 Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Mgr. Michal Zeliska  

   Nehlasovali: 
Mgr. Martin Achberger       

 
Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 
Číslo uznesenia 2021/7-3 
MsZ schvaľuje návrhovú komisiu–Ing. Peter Dočolomanský, PhD., Mgr. Michal Zeliska.  
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 
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Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Michal Zeliska 

 
Číslo hlasovania: 4 
Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení 
Číslo uznesenia 2021/7-4 
MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení.  
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 8 
Za: 
Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

 
Číslo hlasovania: 5 
Číslo bodu: 5.1 VZN č. 2/2021 o určení spádových Materských škôl v meste Svätý Jur 
Číslo uznesenia 2021/7-5 
MsZ schvaľuje VZN č. 2/2021 o určení spádových Materských škôl v meste Svätý Jur.   
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 8 
Za: 
Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

 
Číslo hlasovania: 6 
Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu - medzipoložkový presun projekt DigitalVillage   
Číslo uznesenia 2021/7-6 
MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2021: 

Funkčná 
klasifikácia Položka Programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja Názov Zmena v € 

04.5.1 634004 8.1 41 Prepravné zriadenie MHD 
mesta Sv. Jur -8147,- 

08.5.0 611 7.3 41 Tarifný plat   +5950,- 

08.5.0 621 7.3 41 Všeobecná ZP +595,- 

08.5.0 625001 7.3 41 Na nemocenské poistenie  +84,- 

08.5.0 625002 7.3 41 Na starobné poistenie  +833,- 

08.5.0 625003 7.3 41 Na úrazové poistenie +48,- 
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08.5.0 625004 7.3 41 Na invalidné poistenie +179,- 

08.5.0 625005 7.3 41 Na poistenie v 
nezamestnanosti +60,- 

08.5.0 625007 7.3 41 Poistenie do rezervného fondu +283,- 

08.5.0 637014 7.3 41 Stravné lístky +115,- 

 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 8 
Za: 
Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Michal Gabura 

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

 
Číslo hlasovania: 7 
Číslo bodu: 6.2 Zmena rozpočtu - medzipoložkový presun PD „Bábkové divadlo“  
Číslo uznesenia 2021/7-7 
MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2021: 

Funkčná 
klasifikácia Položka Programový 

rozpočet 
Kód 

zdroja Názov Zmena v € 

03.2.0 717002 5.1. 46 Rekonštrukcia požiarnej 
zbrojnice -30 000,- 

08.2.0 716 7.1 46 Projektová dokumentácia 
Bábkové divadlo +30 000,- 

 
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.  JUDr. Ján Gróf Mgr. Michal Zeliska 

 
Číslo hlasovania: 8 
Číslo bodu: 7.2 Zámer nakladania s majetkom - odpredaj pozemku 5016/9; Žiadateľ: F. 
Laurovičová, M. Orda-Oravcová 
Číslo uznesenia 2021/7-8 
MsZ schvaľuje zámer nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku registra „C“ 
parc. č. 5016/9 o výmere 85 m2, zastavané plochy a nádvoria (LV 1968) v k. ú. Svätý Jur, za kúpnu 
cenu 50,- 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 žiadateľa. 
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Zdôvodnenie: Žiadateľky pozemok p. č. 5016/9 užívajú ako oplotený priestor so susednými 
pozemkami 5053/12 a 5053/5, ktoré sú v ich vlastníctve. Pozemok užívali ich rodičia od roku 1959 na 
základe rozhodnutia Výst. 2993/1959. Hranica pozemku je totožná s oplotením a využíva sa ako dvor. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022 
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: 9 
Číslo bodu: 7.3 Zámer nakladania s majetkom - odpredaj časti pozemku 673/1; Žiadateľ: Ing. D. 
Moravčíková  
NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 
Číslo uznesenia 2021/7-9 
MsZ schvaľuje zámer nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj časti pozemku registra 
„E“ parc. č. 673/1 o výmere 400 m2, zastavané plochy a nádvoria (LV 1968) v k. ú. Svätý Jur, podľa 
§9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre žiadateľa. 
Zdôvodnenie: Žiadateľka žiada o odpredaj časti pozemku cca 400 m2, ktorého časť užíva a má 
uzatvorenú s Mestom Svätý Jur nájomnú zmluvu. Prenajatý pozemok dlhodobo udržiava a nachádza 
sa vedľa pozemku 673/34 (LV 4055) vo vlastníctve žiadateľky. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 0 
Proti: 10 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 
   Proti: 
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: 7.4 Spôsob nakladania s majetkom mesta uzatvorenie Kúpnych zmlúv Ul. J. 
Cubínka; Žiadateľ: MARTINÁK, s.r.o. - investor stavby 
Číslo uznesenia 2021/7-10 
MsZ schvaľuje nakladanie s majetkom Mesta Svätý Jur a to uzatvorenie Kúpnych zmlúv k 
majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod komunikáciou Ul. J. Cubínka (vetva B) za celkovú 
cenu 1,- € a majetkovoprávnemu vysporiadaniu technickej infraštruktúry vetva B (osvetlenie, mestský 
rozhlas, vozovka, chodníky, parkoviská) za kúpnu cenu 1,- € za celý predmet. 
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Zdôvodnenie: Žiadateľ - investor stavby „Obytný súbor WEINBERG“ MARTINÁK, s.r.o. vo veci 
uzavretia Kúpnych zmlúv pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou Ul. J. 
Cubínka (vetva B) za celkovú cenu 1,- € schválené Uznesením č. 2018/2-19,2021/5-35 a 
majetkovoprávne vysporiadanie technickej infraštruktúry vetva B (osvetlenie, mestský rozhlas, 
vozovka, chodníky, parkoviská) za kúpnu cenu 1,- € za celý predmet prevodu schválené Uznesením č. 
2018/2-20,2021/5-34. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.03.2023 
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: 11 
Číslo bodu: 7.4 Spôsob nakladania s majetkom mesta uzatvorenie Kúpnych zmlúv Ul. J. 
Cubínka; Žiadateľ: MARTINÁK, s.r.o. - investor stavby  
Číslo uznesenia 2021/7-11 
MsZ poveruje primátora mesta podpísať Kúpne zmluvy k majetkovoprávnemu vysporiadaniu 
pozemkov pod komunikáciou Ul. J. Cubínka (vetva B) a majetkovoprávnemu vysporiadaniu 
technickej infraštruktúry vetva B (osvetlenie, mestský rozhlas, vozovka, chodníky, parkoviská). 
Termín platnosti uznesenia: do 31.03.2023 
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: 12 
Číslo bodu: 7.5 Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú a.s.; Žiadateľ: 
MARTINÁK, s.r.o. - investor stavby  
Číslo uznesenia 2021/7-12 
MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. na 
stavebný objekt SO.02.660 Prekládka NN, t.j. zriadenie, uloženie, správa a prevádzkovanie 
elektroenergetického zariadenia ako aj právo vstupu, prechodu a prejazdu za zmieneným účelom na 
časti pozemku parc. č. 4710/2 (LV 1968) k. ú. Svätý Jur. Vecné bremeno bude na dobu neurčitú. 
Porealizačný geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady oprávnený.  
Zdôvodnenie: Žiadateľ - investor stavby „Obytný súbor WEINBERG za Bastiónmi“ MARTINÁK, 
s.r.o. vo veci zriadenia vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. na stavebný 
objekt SO.02.660 Prekládka NN na pozemku parc. č. 4710/2 (LV 1968) k.ú. Svätý Jur.  
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Na časti pozemku je v zmysle stavebného povolenia SÚ/5495/198/2021-Po, realizovaná prekládka NN 
vedenia, t.j. zriadenie, uloženie, správa a prevádzkovanie elektroenergetického zariadenia ako aj právo 
vstupu, prechodu a prejazdu za zmieneným účelom. Vecné bremeno bude na dobu neurčitú. 
Porealizačný geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady oprávnený. 
Jednorázová náhrada za zriadenie vecných bremien je zvyčajne určená ako spoločná odplata vo výške 
28,- €/m2 výmery v intraviláne a 4,- €/m2 výmery v extraviláne. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.03.2023 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 
Za: 
Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

 
Číslo hlasovania: 13 
Číslo bodu: 7.5 Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú a.s.; Žiadateľ: 
MARTINÁK, s.r.o. - investor stavby 
Číslo uznesenia 2021/7-13 
MsZ poveruje primátora mesta podpísať Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech 
Západoslovenskej distribučnej, a.s.  
Termín platnosti uznesenia: do 31.03.2023 
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: 7.6 Zámer prenájmu a prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Svätý 
Jur, súp. č. 12/64, Ul. Horné Predmestie, Požiarna zbrojnica, Dobrovoľný hasičský zbor Mesta 
Svätý Jur  
Číslo uznesenia 2021/7-14 
MsZ schvaľuje spôsob prenájmu časti objektu požiarnej zbrojnice, ktorý sa nachádza na Ul. Horné 
predmestie č. 12/64, na pozemku parc. č. 21/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 
Svätý Jur, registrovaný v katastri nehnuteľnosti v registri „C“ na LV č. 2348 vo vlastníctve Mesta 
Svätý Jur, pre Dobrovoľný hasičský zbor Mesta Svätý Jur, vo výmere 495,70 m2, na uskladnenia 
nástrojov a zariadenia, na dobu neurčitú vo výške nájmu 1,- €/rok ako prípad hodný osobitného 
zreteľa.  
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ, ktorého zriaďovateľom je Mesto Svätý Jur, bude 
vykonávať dobrovoľnú hasičskú činnosť na území mesta v súlade s VZN Mesta Svätý Jur o požiarnom 
poriadku mesta  a priestory, ktoré má záujem využívať, sú na tento účel určené.  
Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2021 
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Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 
Za: 
Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

 
Číslo hlasovania: 15 
Číslo bodu: 7.6 Zámer prenájmu a prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Svätý 
Jur, súp. č. 12/64, Ul. Horné Predmestie, Požiarna zbrojnica, Dobrovoľný hasičský zbor Mesta 
Svätý Jur  
Číslo uznesenia 2021/7-15 
MsZ schvaľuje prenájom časti objektu požiarnej zbrojnice, ktorý sa nachádza na Ul. Horné 
predmestie č. 12/64, na pozemku parc. č. 21/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 
Svätý Jur, registrovaný v katastri nehnuteľnosti v registri „C“ na LV č. 2348 vo vlastníctve Mesta 
Svätý Jur, pre Dobrovoľný hasičský zbor Mesta Svätý Jur, vo výmere 495,70 m2, na uskladnenia 
nástrojov a zariadenia, na dobu neurčitú vo výške nájmu 1,- €/rok ako prípad hodný osobitného 
zreteľa.  
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ, ktorého zriaďovateľom je Mesto Svätý Jur, bude 
vykonávať dobrovoľnú hasičskú činnosť na území mesta v súlade s VZN Mesta Svätý Jur o požiarnom 
poriadku mesta  a priestory, ktoré má záujem využívať, sú na tento účel určené.  
Termín platnosti uznesenia do: 31.12.2021 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 
Za: 
Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

 
Číslo hlasovania: 16 
Číslo bodu: 7.7 Prenájom pozemku parc. č. 435/14; Žiadateľ: Minárik 
Číslo uznesenia 2021/7-16 
MsZ schvaľuje prenájom pozemku evidovaného v registri „C“ v katastri nehnuteľností Okresného 
úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Neštich ako pozemok parc. č. 
435/14 vo výmere 635 m2, druh pozemku: ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 1, na 
rekreačný účel a to na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
Nájomné stanoviť  vo výške 0,166 €/m2/rok.   
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom chaty stojacej na pozemku parc. č. 435/54 
a cez pozemok parc. č. 435/14 je zabezpečený prístup ku chate. Žiadateľ má taktiež záujem o uvedený 
pozemok sa starať a udržiavať ho a využívať ho na rekreačný účel.   
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 
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: 17 
Číslo bodu: 7.8 Prenájom časti pozemku parc. č. 4801/17 a 4801/46; Žiadateľ: Ondrejkovičová 
Číslo uznesenia 2021/7-17 
MsZ schvaľuje prenájom pozemku evidovaného v registri „C“ v  katastri  nehnuteľností  Okresného 
úradu Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako časť pozemku 
parc. č. 4801/63, LV 1968, charakterizovanú v zmysle GP č. 26/99, overeného správou katastra 
Pezinok dňa 09.07.1999 ako parc. č. 4801/17 o výmere 175 m2  a časť parc. č. 4801/46 o výmere 20 m2   

v podieli 1/14 – spoločná cesta, t.j. 1,42 m2 p. Ondrejkovičovej ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
účel využitia: záhradka,  na dobu určitú do 30. 06. 2026. 
Nájomné stanoviť  vo výške 0,20 €/m2/rok v zmysle Uznesenia MsZ č. 2018/2-23 zo dňa 20. 03. 2018.  
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka odkúpila od bývalej nájomníčky vybudované zriadenie - 
studňu, betónové stĺpiky ako aj vysadené ovocné kríky a stromy, ktoré sa na uvedenom pozemku 
nachádzajú.  
Termín platnosti uznesenia: 31. 12. 2021 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 
Za: 
Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

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

 
Číslo hlasovania: 18 
Číslo bodu: 8.1 Organizácia dopravy ulíc Partizánska, Mierova, Dukelská  
NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 
Číslo uznesenia 2021/7-18 
MsZ ruší uznesenie č. 2021/6-28. 
Celkový počet poslancov MsZ: 11 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 1 
Proti: 8 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 10 
   Za: 

JUDr. Ján Gróf       
   Proti: 
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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 

   Zdržali sa: 
 Marián Fraňo       

 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
Marián Grančič   ............................................................................... 
 
JUDr. Ján Gróf   ............................................................................... 
 
Prednosta MsÚ 
Mgr. Martin Horňák  ........................................................................ 
 
Primátor mesta:  
Ing. Šimon Gabura  ........................................................................ 
 
 


