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Z á p i s n i c a  č. 8 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 14.12.2021 

 

 

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. Návrh rozpočtu mesta na rok 2022-2024 

8. Nakladanie s majetkom 

9. 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 17,09 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. primátor uviedol, že z rokovania sa ospravedlnili P. Michal Zeliska a P.  Marián Fraňo.  

 

Schválenie predloženého a upraveného programu rokovania: 9:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: Michal Gabura 

JUDr. Ján Gróf   9:0:0 

     

Zapisovateľka:  Ing. Zuzana Kaufmannová     

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

Prof. PhDr. František Gahér CSc 9:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. Koreň, zástupca zriaďovateľa CMŠ Betlehem: Vzniesol pripomienku k navrhovanému 

rozpočtu, kde podľa jeho názoru nie je zohľadnená prijatá novela zákona o financovaní 

neštátnych škôl a školských zariadení. Ďalej uviedol, že počas doterajšej existencie CMŠ 

Betlehem mesto neprispievalo na stravu pre deti v CMŠ Betlehem. Je presvedčený o tom že 

deti navštevujúce CMŠ Betlehem majú rovnaký nárok na stravu ako ostatné deti navštevujúce 

iné školské zariadenia v meste. Viackrát sa im nepodarilo dosiahnuť to, aby školská jedáleň 

vozila stravu do ich materskej školy, tým pádom sú nútení z peňazí ktoré dostanú na 

prevádzku dotovať aj stravu. Bol by rád aby mesto dodržiavalo zákony a CMŠ Betlehem 

dostala to čo jej patrí.  
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P. primátor: sa ohradil voči tvrdeniu, že mesto nedodržiava zákony. Poslanci dostali 

vyjadrenie mesta Svätý Jur. Spomínaný zákon bol prijatý a podpísaný prezidentkou len 

minulú stredu. Je tam priestor do konca januára uzavrieť zmluvu so školským zariadením a zo 

zákona vyplýva objektívny nárok aby aj súkromné a cirkevné školské zariadenia dostávali 

rovnaké financie na prevádzku a mzdy. U nás je situácia zložitejšia, nakoľko škôlky sú 

v príjmovej aj výdavkovej časti napojené priamo na rozpočet. Ekonomické oddelenie 

intenzívne pracuje na stanovení nákladov na jednotlivé MŠ.  Ak by sme postupovali podľa 

MŠ Veltlínska, tak by CMŠ dostala dokonca ešte menej peňazí ako dostáva teraz.  Ak by sme 

postupovali podľa MŠ Felcánová, tak by to bolo vo vyjadrení koeficientu možno o 2 body 

viac s tým, že napr. do platových nákladov sa započítavajú len mzdy a nie odmeny.  Štát 

nešiel cestou že by taxatívne stanovil koeficient, ten je len odporúčací. Koeficient má mesto 

napojený aj na ZUŠ, ŠKD, ABC klub, krúžky a CMŠ. Mesto sa nebráni rokovaniam 

o navýšení koeficientu, resp. uzavretiu zmlúv. Zákon má však viaceré nedostatky, ZMOS 

požiadal GP o podanie zákona na ústavný súd, ďalej zákon nehovorí o tom či primátor má 

kompetenciu uzavrieť zmluvu alebo či zmluva musí prejsť schvaľovaním mestským 

zastupiteľstvom. Ako už bolo uvedené výpočet prevádzkových a mzdových nákladov sa líši 

od škôlky k škôlke a veľmi ťažko sa spriemeruje. Čo sa týka jedálne, nemôže sa brať do 

úvahy len výdavková časť, ale aj príjmová časť, pretože na druhej strane, tento rok sa 

zvyšovala réžia z 5 na 7 Eur a len vďaka tomu je jedáleň  teraz v rozpočte vyrovnaná. 

Predpoklad je vzhľadom na vývoj situácie, že sa réžia bude zvyšovať až na 15 Eur. 

Preveríme, aké sú možností jedálne a čo aké by boli zvýšené náklady, ak by sme pokryli 

našou kuchyňou aj CMŠ. P. primátor takúto žiadosť zo strany CMŠ doteraz neevidoval. Ak 

by sa CMŠ zapojila do systému jedálne, peniaze na stravu by nešli cez CMŠ ale priamo od 

rodičov na účet jedálne. Je potrebná analýza možno s tým budú spojené náklady s vytvorením 

pracovného miesta. V tejto dobe je veľký problém s obsadzovaním pracovných miest, s týmto 

má problémy aj samotný Mestský úrad, kedy za posledné roky došlo k výraznej obmene 

pracovníkov. Ešte k MŠ: máme síce rozpočtované prostriedky, lenže čerpanie je 

dvojtretinové, v koeficiente tie peniaze sú, len sa posúvajú, takže tam je čerpanie vždy 100%.. 

Reálne čísla vychádzajú zo záverečného účtu a odpočtu príjmovej časti.  Opakujem však, že 

mesto bude postupovať podľa zákona a teda sa nebráni dať CMŠ, na čo má nárok. 

 

P. Filo: vyjadril potešenie nad prijatím novely zákona č. 596/2003 Z.z. a zákona č. 597/2003 

Z.z. ktorou štát chce zrovnoprávniť deti, ktoré chodia do súkromných a cirkevných škôl 

a využívajúcich aj ďalšie školské zariadenia ako napr. jedálne. Podľa zákona majú obce do 

31.1.2022 podpísať zmluvu o financovaní s príslušným zriaďovateľom. Keďže najbližšie 

zasadnutie MsZ bude až začiatkom februára, tak navrhuje aby MsZ prijalo uznesenie k tejto 

téme. Následne predniesol pripravený text návrhu uznesenia: MsZ berie na vedomie novelu 

zákona č. 596/2003 Z.z. a zákona č. 597/2003 Z.z, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.januára 

2022. MsZ súhlasí s uzavretím zmluvy o financovaní s príslušným zriaďovateľom súkromnej 

a cirkevnej školy a školského zariadenia pôsobiaceho na území mesta Svätý Jur do 31.januára 

2022 tak, aby na deti v týchto školách a školských zariadeniach mesto Svätý Jur prispievalo 

finančné prostriedky v plnej výške v porovnaní s príspevkami na mzdy, prevádzku 

a stravovanie detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 

P.primátor: upozornil na to, že stravovanie nie je v zákone explicitne spomenuté a je súčasťou 

tvorby koeficientu. Ďalej je otázka na právnika či mesto môže súhlasiť so zmluvou, ktorej 

znenie vopred nepozná. Zároveň, v prípade neuzavretia zmluvy by malo mesto financovať 

všetky školské zariadenia nediskriminačne. Je to veľmi nejednoznačné a ako som už 

spomenul zákon ako taký bude zrejme potrebovať aj vykonávaciu vyhlášku.  
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P. Brúder: vystúpil k bodu  8.1 – odkúpenie pozemku. Jedná sa o pozemok na hranici katastra 

mesta Svätý Jur a Chorvátsky Grob, vedľa Blahútovho kanála. Je vlastníkom vedľajšieho 

pozemku. Pozemok nadobudol v rámci pozemkových úprav. Na pozemku sa nachádzajú 

stromy a náletové dreviny. Už v minulosti podal návrh na odkúpenie vo februári to bolo 

prerokovávané na MsZ, nebolo to vtedy schválené. Požiadal o odkúpenie po pol roku znova. 

Pozemok je roky neobrábaný dáva ho kosiť. Chce tam vysadiť ovocný sad so starými 

odrodami. Pozemok má nepravidelný tvar je dlhý a nie je inak využiteľný. 

 

P. Szabóová Vysocká: predniesla interpeláciu vo verejnom záujme ohľadne dodržiavania 

zákona č. 357/2004 o zverejňovaní majetkových oznámení verejných funkcionárov, aby boli 

tieto oznámenia za rok 2019 a 2020 zverejnené na webe mesta.  

 

P. primátor: požiadame komisiu aby prijaté majetkové priznania skontrolovala a obratom ich 

budeme mať možnosť zverejniť. 

 

P. Horváth:  upozornil na priložený materiál od p. poslanca Fraňa týkajúci sa kauzy defender.  

 

P. primátor: prečítal priložený materiál od p. poslanca Fraňa týkajúci sa kauzy defender: Dňa 

28.9.2021 na MsZ v bode interpelácie P. Fraňo predniesol výhrady k nakladaniu s majetkom 

1.svätojurskej a.s. Dňa 4.10.2021 P. Fraňo poslal mail predstavenstvu 1.svätojurskej a.s. 

s prosbou, aby predmetné vozidlo zabezpečili tak, aby do ukončenia riešenia nevzniklo 

poškodenie vozidla. Dňa 2.11. sme dostali odpoveď z predstavenstva zhrnutú do piatich 

bodov. Dňa 26.11. som išiel po asfaltovej ceste na biely kríž a predo mnou kľučkovalo 

predmetné vozidlo. Išiel som za ním až na biely kríž a odtiaľ vystúpil podgurážený lesník. 

Pýta sa ďalej koho je úmysel odkladať netransparentný predaj majetku, kto bude zodpovedný 

ak prídeme minimálne o 10 000 Eur (ponuka na odkúpenie od p. poslanca Fraňa). Aktuálne sa 

vozidlo už nejde predávať ale opraviť, oprava bola nacenená na 6 – 8 000 Eur. Ďalej uvádza, 

že v tejto veci mali po zastupiteľstve diskusiu s p. predsedom predstavenstva Grančičom. 

Takisto uvádza, že až do 13.10. nebol predaj alebo oprava vozidla témou rozhodovania na 

žiadnom zasadnutí predstavenstva. V závere podotýka, že keby sa o predaji vozidla 

nedozvedel, tak by bolo predané p. Čičovi za 1000 Eur. 

 

P. primátor: upozornil, že mesto má v predstavenstve svojich zástupcov a apeloval, aby 

predstavenstvo vyriešilo tento spor a rozhodlo. Ďalej uviedol, že navštívi 1.svätojurskú a.s. 

a jej predstaviteľov a požiada, aby prijali rozhodnutie. 

 

P. Horváth:  uviedol, že na poslednom predstavenstve o veci už rozhodli a to tak, že vozidlo 

sa odpredávať nebude. Podľa jeho názoru P. Fraňo pravdepodobne nemá dobré informácie.  

Aj na MsZ to bola celá kauza už viackrát prejedávaná. 

 

P. Gróf: Toto nie je prvý podnet od p. poslanca Fraňa smerom na 1.svätojurskú a.s. navrhuje 

tieto podnety konečne vyriešiť, aby nevznikali ďalšie pochybnosti.  

 

P. primátor: Uviedol, že mesto nemá zápisnicu z posledného predstavenstva ešte k dispozícii, 

ak už Svätojurská o vozidle rozhodla je potrebné o rozhodnutí informovať aj p. poslanca 

Fraňa. Zároveň požiadam I. Svätojurskú a.s. aby podľa možností zápisnice z predstavenstva 

posielala obratom po vyhotovení. 

 

P. Grančič: uviedol, že na poslednom predstavenstve sa rozhodlo a to tak že, vozidlo sa 

odpredávať nebude. V prípade, že sa bude vozidlo v budúcnosti predávať P. Fraňo ako 

záujemca bude oslovený.  
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P. primátor: uviedol, že boli predložené návrhy uznesení a požiadal návrhovú komisiu 

o návrhu hlasovania.  

 

P. Gahér: uviedol, že v rámci bodu interpelácie nemôžeme prijímať uznesenia, musia byť 

zaradené do riadneho bodu a predmetom diskusie. Toto je v rozpore s rokovacím poriadkom. 

 

P. primátor: uviedol, že už viackrát z bodu interpelácie vyplynul návrh uznesenia, o ktorom sa 

hlasovalo.. V rokovacom poriadku nie je explicitne uvedené, že v bode interpelácie nemôže 

byť hlasovanie o návrhu. Ak poslanec prednesie návrh uznesenia, návrhová komisia má dať 

o ňom hlasovať. 

 

P. Dočolomanský: navrhol v zmysle predchádzajúcej diskusie pozmeniť uznesenie tak, aby 

v druhom bode uznesenia nebolo uvedené priamo stravovanie, ale len mzdy a prevádzka. 

 

P. primátor: doplnil, že vzhľadom aj na to, že zákon ešte nevyšiel v zbierke zákonov je otázne 

ako bude uznesenie vykonateľné. 

 

P. Filo: upozornil, že aj školské stravovacie zariadenia sú  uvedené v zákone a nemali by sa 

vylúčiť z uznesenia. Zákon má byť v platnosti od januára, legislatívny proces je uzavretý  

a týmto vyjadríme súhlas, že sa tým budeme zaoberať. 

 

P. primátor: už teraz predpokladáme, že zákon bude zverejnený v zbierke zákonov, nie je však 

vykonávacia vyhláška. Existuje riziko nejednoznačnej interpretácie. V januári bude treba 

absolvovať ďalšie stretnutia na túto tému, kde sa budú prejedávať konkrétne detaily.  

 

K bodu 4. – Hlavný kontrolór mesta 

 

Príloha 4/1 Kontrola plnenia uznesení  
 

P. primátor oznámil, že materiál bol riadne predložený. 

 

Príloha 4/2 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 
 

P. primátor oznámil, že materiál bol riadne zverejnený a predložený. 

 

K bodu 5. – Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur 

 

Príloha 5/1 5.1. VZN č. 3/2021 –  o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území mesta Svätý Jur 

 

P. primátor: MsÚ pripravil úpravu VZN, ktorým na jednej strane znižuje sadzbu poplatku pre 

záhradkárov a chatárov na 25 Eur a zároveň vylučuje akceptáciu čestného prehlásenia na 

úpravu sadzby poplatku. Sľubujeme si od toho, že sa nám vyčistí systém od výnimiek bez 

relevantného potvrdenia. 

 

 

K bodu 6. – Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 

 

Príloha 6/1 Zmena rozpočtu – Informačný systém mesta 
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P. primátor: Mesto získalo dotáciu z oblastnej organizácie cestovného ruchu na rozšírenie 

informačný systém. Sú to jedinečné smerovníky, tabuľky  boli vyrobené podľa požiadaviek 

mesta priamo na mieru. Navrhujeme dorovnať túto dotáciu a rozšíriť informačný systém o 6 

stĺpikov s 33 smerovníkmi. 

 

K bodu 7. – Návrh rozpočtu mesta za rok 2022-2024 

 

Príloha 7/1 Návrh rozpočtu mesta na rok 2022-2024 

 

P. primátor: Mesto Svätý Jur v súlade so zákonom predkladá MsZ rozpočet na roky 2022 – 

2024, pričom rok 2022 je záväzný a roky 2023 – 2024 sú informatívne. Mesto Svätý Jur 

predpokladá hospodárenie  v príjmovej časti 5,8 milióna, vo výdavkovej časti 5,8 milióna, 

rozdiel bežného rozpočtu je 1200 Eur. Rozpočet je prognóza a bude sa ako po minulé roky 

viackrát meniť. Kapitálové výdavky predpokladáme na úrovni 5,9 milióna, kapitálové príjmy 

101 tisíc. Kapitálové výdavky sú všetky investície ktoré dlhodobo pripravujeme, nie je úplne 

reálne že kapitálový rozpočet v tejto výške aj naplníme. Budúci rok máme prioritizované 

projekty, kde sa chceme uchádzať o peniaze z EU – MŠ Pezinská - dokončenie rekonštrukcie, 

rozšírenie o 16 miest, súčasťou bude aj rekuperácia a klimatizácia, MŠ Felcánová - generálna 

rekonštrukcia až na obvodové múry, jedná sa o pamiatkový objekt, rozpočet bude na úrovni 

800 tisíc. Projekt sa bude hodnotiť komplexne, je reálna možnosť že budeme uspokojení aj 

v plnej výške za predpokladu, že sa nebude postupovať podľa bench-marku t.j. financovanie 

na existujúce a novo vytvorené miesto.  Ďalšou investíciou je kúpa klavíra/krídla pre ZUŠ, je 

dohoda so  ZUŠ, kde je spoluúčasť z ich rozpočtu 9 tisíc, mesto dofinancuje zvyšok cca 2 

tisíc. Klavír bude musieť byť vysúťažený, dôležitá je špecifikácia parametrov.  Našou 

ambíciou v roku 2022 je aj rekonštrukcia bábkového divadla – vinohradnícky dom,  aktuálne 

pripravujeme PD, požiadali sme o dotáciu z BSK vo výške 200.000. Predpokladáme 

dokončenie rekonštrukcie ul. Pezinská. Bežný rozpočet počíta s novými položkami ktoré sa 

týkajú volieb – župné a komunálne, detaily budeme vedieť neskôr. Významnou položkou je 

EU projekt Digital Village – gro financovania sú personálne výdavky, výška projektu je 

187 000 Eur , spolufinancovanie mesta je 5%. Novou položkou je odchodné/odstupné, pretože 

budú komunálne voľby a ja ako primátor mám v prípade nezvolenia nárok na odstupné.  V 

rámci bežného rozpočtu nás v januári čaká úprava financovania cirkevnej a súkromnej MŠ, 

zrejme aj ZUŠ a ŠKD. V príjmovej časti bežného rozpočtu sme vychádzali podľa aktuálnych 

čísel, ale chystá sa aj daňovo odvodová reforma, ktorá môže významne nabúrať financovanie 

samospráv na čo sa musíme v prípade potreby tiež pripraviť. Aktuálne sme mali v rámci 

čerpania bežného rozpočtu k 31.9. prebytok 1,1 milióna, na konci roka prichádzajú ešte 

faktúry a vyúčtovania, predpoklad je na konci roka prebytok 300 – 400 tisíc. Bol prijatý ďalší 

nový zákon tykajúci sa sociálnych služieb, mesto bude mať povinnosť spolufinancovať 

občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Druhý typ sociálnej služby ktorý 

pre nás zabezpečuje charita Modra, získali grant z EU, čiže tu čerpanie vo výdavkovej časti  

mat nebudeme. 

 

P. Filo: Ďakujem p. primátor za informácie, teším sa z toho že mesto napreduje, že je tu 

množstvo aktivít, že MsU pripravuje plány a využíva aj možnosti ktoré sú z iných zdrojov 

a rád by som týmto poďakoval za dobrú prácu. 

 

 

K bodu 8. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 8/1 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku parc. č. 7423; Žiadateľ: 

Brúder 
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P. primátor: na mesto prišla žiadosť o odpredaj pozemku ostatné plochy ktorý sa nachádza na 

hranici katastra mesta Svätý Jur a Chorvátsky Grob, pri vjazde na Čiernu Vodu, tohto bodu sa 

týkala interpelácia ktorú predniesol p. Brúder. O tomto bode sme už raz rozhodovali, ale tým 

že bolo zmätočne naformulované uznesenie a zároveň ak by bolo naformulované správne tak 

by nebolo schválené, tak sme to odložili v zmysle rokovacieho poriadku o pol roka a preto ho 

predkladáme opätovne. Komisie aj mestská rada odporúčajú odpredaj, jedine vinohradnícka 

komisia neodporúča schváliť toto uznesenie. V zmysle odporúčania finančnej komisie, cena je 

stanovená na 40 Eur/m2.  

 
Príloha 8/2 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku parc. č. 5016/20; Žiadateľ: 

r. Froncová 

P. primátor: na mesto prišla žiadosť o vysporiadanie časti pozemku nachádzajúceho sa na 

rohu ulíc Kollarová a Mierová, ide o trojuholník 4 m2, ktoré dlhodobo užíva rodina Froncová 

a požiadala o jeho vysporiadanie. Mesto navrhuje cenu 50 Eur/m2, rovnako vysporiadavame 

všetky takéto pozemky v majetku mesta.  

P. Gahér:  Navrhujem doplniť cenu do uznesenia. 

P. primátor: Cenu doplníme do uznesenia. 

 
Príloha 8/3 Zámer nakladania s majetkom – odkúpenie pozemku parc. č. 5085/55; Žiadateľ: 

BENCONT PROPERTY, s.r.o.  

P. primátor: na mesto prišla žiadosť o odpredaj pozemku od spoločnosti BENCONT 

PROPERTY, ktorá postavila polyfunkčný objekt v lokalite Kačačnice. Po zameraní vznikol 

pozemok, ktorý má výmeru 11 m2, kedysi bol súčasťou chodníku, teraz je to časť chodníka 

a prechod pre chodcov. Mesto takéto pozemky vysporadúva za cenu 2.33 Eur/m2. Mesto 

odporúča tento pozemok vysporiadať. 
 

Príloha 8/4 Zámer nakladania a nakladanie s majetkom – prenájom pozemkov Zuby; 

Žiadateľ: Pavel Ihring a Ing. Dagmar Ihringová 

P. primátor: na mesto prišla žiadosť o prenájom pozemku od manželov Ihringových, ktorí sú 

investori v novej lokalite na Zuboch. Aby mohli naplniť literu územného rozhodnutia, 

potrebujú mať právny vzťah k prístupovej komunikácii, ktorú budú nanovo budovať, budú 

tam inžinierske siete. Odporúčame schváliť prenájom za 1 Eur a zároveň odporúčame 

schváliť aj druhý stupeň nakoľko prenájom bol v zmysle zákona zverejnený. Ide 

o komunikáciu na pažiti poza družstvo. 
 

 

Príloha 8/5 Zámer nakladania s majetkom – prenájom časť pozemku parc.č.: 6748/1; 

Žiadateľ: ŠK VODA-HORY 

P. primátor: na mesto prišla žiadosť o prenájom pozemku v lokalite Biely kríž, kde majiteľ 

chaty má mimo objektu zakopanú žumpu. Súčasťou žiadosti bolo prenajať pozemok 45 m2 na 

to, aby tam žiadateľ vybudoval stavbu – sociálne zariadenia.  Stanovisko mesta Svätý Jur je, 

že nesúhlasí s prenájmom v tejto lokalite, odporúčame neschváliť prenájom a zároveň 

postupovať v zmysle odporúčania mestskej rady - navrhujeme udeliť súhlas 1.svatojurskej a.s. 

aby tento pozemok pod žumpou doriešila v rámci svojho nájomného vzťahu. 
 

Príloha 8/6 Nakladanie s majetkom – uzavretie kúpnej zmluvy PALK a.s. 

P. primátor: na mesto prišla žiadosť od spoločnosti PALK a.s. ktorá vlastní Pálffyho kaštieľ, 

kde v rámci stavebného povolenia vybudovala spevnené plochy – 14 parkovacích miest a 

verejné osvetlenie. Teraz prichádzame k poslednému stupňu – schválenie kúpnych zmlúv, kde 

nám spoločnosť stavebné objekty odpredá spolu za sumu 1 Eur.  
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Príloha 8/7 Nakladanie s majetkom – odpredaj pozemku parc.č.: 5016/9; Žiadateľ: F. 

Laurovičová, M. Orda-Oravcová 

P. primátor: ide o druhý stupeň schvaľovania odpredaja pozemku, kde bol schválený zámer. 

Ide o pozemok ktorý sa nachádza na rohu ulíc SNP a Partizánska, ktorý je dlhodobo užívaný  

žiadateľom, má výmeru 85 m2 a aktuálne prichádza k jeho odpredaju. Mesto navrhuje cenu 

50 Eur/m2, rovnako vysporadúvame všetky takéto pozemky v majetku mesta.  

 

K bodu 9. – Rôzne 

  

Príloha 9/1 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2020/2021 

P.primátor: Jednotlivé správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svätý Jur poslanci obdržali elektronicky, boli riadne 

zverejnené na stránke mesta, v minulosti bolo zvykom že jednotliví riaditelia prišli na MsZ 

a predniesli spomínanú správu. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sme ich teraz na 

MsZ nepozvali, ak by boli nejaké otázky poprosím ich predniesť alebo doručiť, my ich 

postúpime a následne vás budeme informovať. 

 
Príloha 9/2 Predĺženie platnosti uznesení 

P.primátor: predkladáme predĺženie platnosti 2 uznesení. 1. uznesenie: zriadenie vecného 

bremena pri stavbe v lokalite Pezinské záhumenice, platnosť končí 31.12.2021. 2. uznesenie: 

zriadenie vecného v časti nehnuteľnosti pre SPP v lokalite Bratislavské záhumenice - p. 

Martinák. 

 
 

Príloha 9/3 Odmena pre hlavného kontrolóra 

P. viceprimátor:  na mestskej rade sme odporučili odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 

10%, tj., za 12 mesiacov suma 1237,80 Eur. 

 

P. primátor: doplnil, že hlavný kontrolór aj teraz v čase covidu kedy aj MsÚ bol paralyzovaný 

nám bol významne nápomocný pri investičných akciách, kde bol prítomný na kontrolných 

dňoch s hlavným dozorom ako zástupca mesta, čo nevyplýva z jeho pracovných povinností. 

Preto sa prihováram za odmenu pre hlavného kontrolóra.  

 
 

Príloha 9/4 Predbežné termíny rokovania MsZ, MsR a komisií na rok 2022 

P. primátor: aj keď to nie je zákonná povinnosť, mesto predkladá, kvôli organizácii času 

predpokladaný kalendár rokovaní na rok 2022. Tento kalendár nie je záväzný, budúci rok 

bude však pravdepodobne iný pretože budú voľby a predpokladám, že namiesto posledných 

dvoch MsZ bude reálne len jedno, prípadne sa termín upraví vzhľadom na voľby.  

 
Záverečná diskusia 

P. primátor: informoval, že vzhľadom na pandemické opatrenia, koncom roka zrejme 

nebudeme robiť žiadne kultúrne podujatia, ale aj v prípade ak by sa niečo zmenilo, tak by to 

mesto priamo neorganizovalo ale skôr súkromní podnikatelia s podporou mesta. Novoročný 

ohňostroj neorganizujeme, ak by sa situácia významne uvoľnila, urobíme per rollam 

hlasovanie, ohňostroj vieme zabezpečiť operatívne, zatiaľ s tým však nepočítame. 

Pripravujeme ešte posledné vydanie novín, v schránkach by mali byť budúci týždeň pred 

Vianocami. 
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P. Gróf: chcel by som sa spýtať ako to vyzerá s parkoviskom na Neštichu. Ďalšia otázka sa 

týka územného plánu, v akom je stave a kedy bude k dispozícii finálna verzia. 

 

P. primátor: čo sa týka parkoviska na Neštichu, aktuálne sme na vodoprávnom konaní, 

pretože tam budujeme aj vodovodnú prípojku, p. Kmeťová prisľúbila vydanie rozhodnutia 

pred jej odchodom do dôchodku.. Je naša úplná priorita ešte v tomto volebnom období to 

parkovisko postaviť, nemáme ešte vysúťaženého dodávateľa, boli sme tam s dvomi 

stavbyvedúcimi, upozornili nás na to že to bude veľmi zložitá investícia. Je to naprojektované, 

stavebný úrad si ešte vyžiadal 2 rezy, ktoré neboli úplne zrejmé. VO spustíme po doložení 

týchto 2 rezov, ktoré ešte môžu mať dopad na PD a teda aj na výkaz/výmer. Plánovaná 

realizácia je 04-08/2022. 

Čo sa týka ÚP, je schválený a platný, my teraz prechádzame úpravami schváleného ÚP, kde 

za rok jeho platnosti cca od konca roku 2019 sme zistili drobné anomálie, kde slovné spojenie 

„musia byť polyfunkčné“ veľmi významne ovplyvňuje výstavbu rodinných domov. My ako 

mesto podporujeme výstavbu rodinných domov, takže takéto anomálie nám z toho 

vypadávajú. Podarilo sa nám presvedčiť pamiatkarov aby upustili od toho že nesmieme 

oplocovať vinice, bude už možné oplotiť vinice oborovým pletivom, ktoré je v zásade 

z diaľky neviditeľné. Zásadné úpravy rozšírenia funkčného využitia prichádzajú iba na 

pozemky, ktoré sú v majetku mesta, nachádzajú sa medzi Vajnorami a Čiernou vodou, kde je 

urobený príjazd z D4. V tejto veci prebieha rokovanie na Okresnom úrade, pretože sa jedná 

aktuálne o záber poľnohospodárskej pôdy. Toto územie by malo byť v budúcnosti určené na 

polyfunkčnú výstavbu. Ďalej budú ešte prebiehať dve urbanistické štúdie, ktoré stavebná 

komisia nariadila  dopracovať, lebo neboli úplne presné. Konkrétne meníme v novom ÚP 

povinnosť územného plánu zóny na urbanistickú štúdiu schválenú MsZ, po prerokovaní v 

stavebnej komisii MsZ rozhodne či je urbanistická štúdia v súlade s ÚP a regulatívmi. Chodia 

nám stanoviská všetkých dotknutých organizácií, tých je viac ako 30, následne bude 

spracovanie a dorokovania ako s fyzickými osobami, tak aj so štátnymi organizáciami, to by 

malo byť niekedy do konca januára. Následne požiadame o schválenie Okresný úrad, odbor 

výstavby a bytovej politiky, niekedy v marci by sme mali na MsZ prijímať zmeny a doplnky 

ÚP – kozmetické, nie sú tam žiadne rozvojové územia až na to jedno už spomínané. Takýto je 

ideálny harmonogram. 

 

Na záver p. primátor poďakoval všetkým prítomným za konštruktívne rokovanie, zaželal 

požehnané prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a pevné zdravie do nového roku. 

 
Ukončenie rokovania: 18,55 hod.  

Zapísala: Ing. Zuzana Kaufmannová 
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Uznesenia a hlasovania z rokovania Mestského zastupiteľstva 

zo dňa 14.12.2021 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2021/8-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2021/8-2 

MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice - JUDr. Ján Gróf, Michal Gabura. 

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. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2021/8-3 

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

CSc. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    
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Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 3. Interpelácie  

Číslo uznesenia 2021/8-4 

MsZ berie na vedomie novelu zákona č. 596/2003 Z. z. a zákona č. 597/2003 Z. z, ktoré nadobúdajú 

účinnosť od 1.januára 2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 6 

Proti: 2 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer   

Proti: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič   

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 3. Interpelácie  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2021/8-5 

MsZ súhlasí s uzavretím zmluvy o financovaní s príslušným zriaďovateľom súkromnej a cirkevnej 

školy a školského zariadenia pôsobiaceho na území mesta Svätý Jur do 31.januára 2022 tak, aby na 

deti v týchto školách a školských zariadeniach mesto Svätý Jur prispievalo finančné prostriedky 

v plnej výške v porovnaní s príspevkami na mzdy, prevádzku a stravovanie detí v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 2 

Proti: 2 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Prof. ThDr. Július Filo     

Proti: 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič     

Zdržali sa: 

Michal Gabura JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth   

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení  

Číslo uznesenia 2021/8-6 

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 4.2 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022  

Číslo uznesenia 2021/8-7 

MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 4.2 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

Číslo uznesenia 2021/8-8 

MsZ poveruje HK výkonom následnej finančnej kontroly na činnosti schválené v pláne. 

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. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 9 

Číslo bodu: 5.1 VZN o poplatku za TKO a DSO 

Číslo uznesenia 2021/8-9 

MsZ schvaľuje VZN č. 3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta Svätý Jur.  
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 6.1 Zmena rozpočtu – medzipoložkový presun informačný systém mesta 

Číslo uznesenia 2021/8-10 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2021: 

Funkčná 

klasifikácia 
Položka 

Programo

vý 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
Názov Zmena v € 

03.2.0 717002 5.1. 46 
Rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice 
-3 500,- 

04.5.1 713004 11.2 46 Informačný systém mesta +3 500,- 

 

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. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 7.1 Rozpočet a programový rozpočet mesta Svätý Jur na rok 2022-2024 

Číslo uznesenia 2021/8-11 

MsZ schvaľuje rozpočet a programový rozpočet mesta Svätý Jur a jeho rozpočtových organizácií 

na rok 2022 

  názov 
 na rok 2022 v  EURO 

1 Bežné príjmy 5 885 048,00 

2 Bežné výdavky 5 883 846,00 

3 Rozdiel z bežného rozpočtu 1 202,00 

4 Kapitálové príjmy 101 550,00 

5 Kapitálové výdavky 5 930 000,00 

6 Rozdiel z kapitálového rozpočtu -5 828 450,00 

7 Finančné operácie príjem 7 389 500,00 

8 Finančné operácie výdaj 1 561 050,00 

9 Rozdiel z finančného rozpočtu 5 828 450,00 

10 Príjmy celkom 13 376 098,00 

11 Výdavky celkom 13 374 896,00 

12 ROZPOČET MESTA ROZDIEL CELKOM 1 202,00 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 
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Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 7.1 Rozpočet a programový rozpočet mesta Svätý Jur na rok 2022-2024 

Číslo uznesenia 2021/8-12 

MsZ berie na vedomie výhľadový rozpočet mesta na rok 2023 a 2024 

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. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 7.1 Rozpočet a programový rozpočet mesta Svätý Jur na rok 2022-2024 

Číslo uznesenia 2021/8-13 

MsZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svätý Jur na 

rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. 

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. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 8.1 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku 7423; Žiadateľ: p. Brúder 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2021/8-14 

MsZ schvaľuje zámer nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku registra „C“ 

parc. č. 7423 o výmere 612 m2, ostatné plochy (LV 8512) v k. ú. Svätý Jur, za cenu 40,- €/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.  

Zdôvodnenie: Žiadateľ vlastní vedľajšie pozemky.  
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Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti: 3 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth    

Proti: 

Mgr. Martin Achberger Marián Grančič Ing. Bohumil Pajer   

Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo       

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 8.2 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku 5016/20; Žiadateľ: r. 

Froncová 

Číslo uznesenia 2021/8-15 

MsZ schvaľuje zámer nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemku registra „C“ 

parc. č. 5016/20 o výmere 4 m2, zastavané plochy a nádvorie (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.  

Zdôvodnenie: Žiadateľka žiada o odpredaj pozemku 5016/20, ktorý užíva ako oplotený priestor 

s vedľajším pozemkom 4997/16 v jej vlastníctve (LV 1829). Pozemok 5016/20 užíva ako dvor.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 8.3 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku 5085/55; Žiadateľ: 

BENCONT PROPERTY, s.r.o.  

Číslo uznesenia 2021/8-16 

MsZ schvaľuje zámer nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odkúpenie pozemku registra „C“ 

parc. č. 5085/55 o výmere 11 m2, zastavané plochy a nádvoria (LV 9311) v k. ú. Svätý Jur, za cenu 

2,33 €/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.  

Zdôvodnenie: Okolité pozemky sú vo vlastníctve Mesta Svätý Jur. Na pozemku sa nachádza časť 

priechodu pre chodcov. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

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

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 8.3 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku 5085/55; Žiadateľ: 

BENCONT PROPERTY, s.r.o. 

Číslo uznesenia 2021/8-17 

MsZ poveruje primátora mesta podpísať Kúpnu zmluvu k majetkovoprávnemu vysporiadaniu 

pozemku parc. č. 5085/55 o výmere 11 m2, zastavané plochy a nádvoria (LV 9311) v k. ú. Svätý Jur. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 8.4 Spôsob prenájmu a prenájom  pozemkov; Žiadateľ: Pavel Ihring a Ing. Dagmar 

Ihringová  

Číslo uznesenia 2021/8-18 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemkov evidovaných na Okresnom úrade Pezinok, katastrálnom 

odbore, pre obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur a to priamy prenájom pre žiadateľa Pavel 

Ihring a Ing. Dagmar Ihringová na dobu určitú do 31. 12. 2026 za nájomné vo výške 1,- €/celý 

predmet nájmu/rok, účel: vybudovanie inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie k pozemkom  

podľa územného rozhodnutia č. 1871/1701/2010-Po v zmysle územného a stavebného konania na 

stavbu „Súbor rodinných domov Svätý Jur  – lokalita Zuby“. 

Termín platnosti uznesenia: do 28.02.2022.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    
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Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 8.4 Spôsob prenájmu a prenájom  pozemkov; Žiadateľ: Pavel Ihring a Ing. Dagmar 

Ihringová  

Číslo uznesenia 2021/8-19 

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov evidovaných na Okresnom úrade Pezinok, katastrálnom 

odbore, pre obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur a to priamy prenájom pre žiadateľa Pavel 

Ihring a Ing. Dagmar Ihringová na dobu určitú do 31.12.2026 za nájomné vo výške 1,- € /celý predmet 

nájmu/ rok, účel: vybudovanie inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie k pozemkom podľa 

územného rozhodnutia č. 1871/1701/2010-Po v zmysle územného a stavebného konania na stavbu 

„Súbor rodinných domov Svätý Jur  – lokalita Zuby“. 

Termín platnosti uznesenia: do 28.02.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 8.5 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 6748/1; Žiadateľ: ŠPORTOVÝ KLUB 

VODA-HORY   

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  

Číslo uznesenia 2021/8-20 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu pozemku parc. č. 6748/31 o výmere 45 m2 - zatiaľ neoverený GP – 

ktorý vznikol z pozemku  evidovaného v registri „C“, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur  

ako pozemok parc. č. 6748/1  vo výmere 814 308 m2, druh pozemku: lesná pôda, vo vlastníctve Mesta 

Svätý Jur, č. LV 1968, z dôvodu umiestnenia žumpy na tom to pozemku, na dobu určitú do 

31.12.2026, a to priamy prenájom vlastníkovi nehnuteľnosti - chaty súp. č. 1067, postavenej na 

pozemku parc. č. 6748/9 – OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU VODA-HORY.  

Nájomné odporúčame vo výške 5,- €/m2/rok.   

V prípade schválenia spôsobu prenájmu bude potrebné, aby žiadateľ o prenájom pozemku zabezpečil 

zmenu druhu pozemku.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.03.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 7 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Proti: 

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

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

Zdržali sa: 

Prof. ThDr. Július Filo JUDr. Ján Gróf     
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Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 8.6 Zámer nakladania s majetkom – uzatvorenie kúpnych zmlúv PALK a.s.   

Číslo uznesenia 2021/8-21 

MsZ schvaľuje nakladanie s majetkom Mesta Svätý Jur a to uzatvorenie Kúpnej zmluvy k 

majetkovoprávnemu vysporiadaniu, kde predmetom zmluvy je technická infraštruktúra SO.C.18 – 

verejné osvetlenie za kúpnu cenu 0,50 € a Kúpnej zmluvy k majetkovoprávnemu vysporiadaniu, kde 

predmetom zmluvy je technická infraštruktúra SO.C.11 – vonkajšie spevnené plochy – parkovisko za 

kúpnu cenu 0,50 € za objekt. 

Zdôvodnenie: Kúpne zmluvy je potrebné uzatvoriť na základe Zmlúv o budúcich zmluvách č. 

Z136/11531/2021 a č. Z135/11531/2021, kde je špecifikované, že Kúpne zmluvy budú uzatvorené po 

právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 8.6 Zámer nakladania s majetkom – uzatvorenie kúpnych zmlúv PALK a.s.   

Číslo uznesenia 2021/8-22 

MsZ poveruje primátora mesta podpísať Kúpne zmluvy k majetkovoprávnemu vysporiadaniu 

technickej infraštruktúry SO.C.18 – verejné osvetlenie a SO.C.11 – vonkajšie spevnené plochy – 

parkovisko. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 8.7 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj pozemku 5016/9; Žiadateľ: F. 

Laurovičová, M. Orda-Oravcová 

Číslo uznesenia 2021/8-23 

MsZ schvaľuje nakladanie 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 

cenu 50,- €/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:  Žiadateľ vlastní vedľajšie pozemky a uvedený pozemok užíva od roku 1959 

ako dvor. 
Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

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

MUDr. Štefan Horváth Prof. PhDr. František Gahér, CSc. JUDr. Ján Gróf Marián Grančič 

Proti: 

Ing. Bohumil Pajer       

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 9.1 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 

Číslo uznesenia 2021/8-24 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svätý Jur za školský rok 2020/2021. 

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. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 9.2 Predĺženie platnosti uznesení  

Číslo uznesenia 2021/8-25 

MsZ schvaľuje predĺženie termínu platnosti uznesenia číslo 2019/6-17 do 31.12.2022. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 26 
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Číslo bodu: 9.2 Predĺženie platnosti uznesení  

Číslo uznesenia 2021/8-26 

MsZ schvaľuje predĺženie termínu platnosti uznesenia číslo 2020/4-22 do 31.12. 2022. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 9.3 Odmena hlavnému kontrolórovi mesta 

Číslo uznesenia 2021/8-27 

MsZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Svätý Jur vo výške 10% za zúčtované obdobie 

12 mesiacov t.j. v sume 1 237,80 €. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021. 

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. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 9.4 Kalendár rokovaní na rok 2022 

Číslo uznesenia 2021/8-28 

MsZ berie na vedomie návrh termínov rokovania komisií, mestskej rady a mestského zastupiteľstva 

v roku 2022 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Bohumil Pajer Prof. ThDr. Július Filo Michal Gabura 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth JUDr. Ján Gróf 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.    
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Overovatelia zápisnice:  

 

Michal Gabura  ............................................................................... 

 

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

 

Prednosta MsÚ 

Mgr. Martin Horňák  ............................................................................... 

 

Primátor mesta:  

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

 

 

 
 

 


