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Z á p i s n i c a  č. 6 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 28.09.2021 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Interpelácie 

4. Hlavný kontrolór mesta 

5. Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 

6. Nakladanie s majetkom mesta 

7. Rôzne 

            

K bodu 1. – Schválenie programu rokovania 

 

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

neskorších predpisov rokovanie Mestského zastupiteľstva vedie primátor mesta Ing. Šimon 

Gabura, ktorý privítal poslancov a otvoril rokovanie o 17,07 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. Primátor ako predkladateľ doplnil dva body do rokovania a to bod 5/9 Zmena rozpočtu 

mesta Svätý Jur – medzipoložkový presun I. Svätojurská a.s. a bod 7/7 Zjednosmernenie ulíc 

Partizánska a Mierová. 

 

 

Schválenie predloženého a doplneného programu rokovania: 7:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: Marián Fraňo 

Mgr. Michal Zeliska   7:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 7:0:0    

 

K bodu 3. – Interpelácie 

 

P. Fraňo: vážený pán primátor a kolegovia poslanci, na začiatku mája tohto roku som dostal 

informáciu, že na predstavenstve I. Svätojurskej a.s. riešili kúpu nového terénneho auta pre 

riaditeľa p. Čiča, ktoré sa objednalo a má prísť teraz v septembri. Cena je cca 25 000,- €. 

Následne dostalo predstavenstvo prezentáciu, že staré sa neoplatí opravovať a riaditeľ Čičo 

prejavil záujem, že ho za 1 000,- € od I. Svätojurskej a. s. odkúpi.  

Chcel som si túto informáciu overiť a tak som zatelefonoval riaditeľovi spoločnosti p. Čičovi. 

Pravdivosť informácie mi riaditeľ potvrdil. Povedal, som mu, že mám o to auto tiež záujem. 

Dozvedel som sa, že ho nemám chcieť, lebo p. Čičo si zaslúži kúpiť auto za 1 000,- €.  

Nemyslím si, že tu rozdávame autá za nejaké záujmy. Hneď v ten deň, čiže 3.5.2021 som 

napísal ponuku so sumou 10 000,- € vrátane DPH.  
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Informoval som o situácii hlavného kontrolóra a pána primátora Gaburu. Ten bol milo 

prekvapený akú hodnotu pre niektorých môže mať staré auto a zhodli sme sa, že by sa mala 

na odpredaj nepotrebného auta vypísať súťaž, s čím som súhlasil vtedy a aj teraz.  

Dňa 7.5.2021 som dostal mail od riaditeľa I. Svätojurskej a.s. p. Čiča, že akceptuje ponuku 

a dá mi vedieť, keď sa bude predávať. Ja som skôr predpokladal, že sa bude ponukou 

zaoberať predstavenstvo a rozhodne ako bude ďalej naložené s autom. 

Trpezlivo som čakal až doteraz, až ma prekvapila skutočnosť, že prišla zmena. Staré auto sa 

nepredáva, ale sa začalo a už je dohodnuté aj pokračovanie v jeho oprave.  

Na svojom zasadnutí určite dostalo predstavenstvo zaujímavé argumenty a vysvetlenia od 

riaditeľa Čiča, keď na jednom ich presviedčal o zbytočnosti a nerentabilite vynaložených 

prostriedkov na opravu a jeho ochotu zbaviť starostí I. Svätojurskú a.s. jeho kúpou za 1000,-€.  

Keďže sa začalo s opravou, tak predpokladám, že na ďalšom predstavenstve boli iné 

argumenty, keď prišla ponuka na 10 000,- €, že to auto je super a treba investovať do opravy 

nemalé finančné prostriedky a je nerozumné ho predávať za 10 000,- €.  

Pravidelne dostáva I. Svätojurská a.s. od mesta dotácie na rôzne účely, a keď môže dostať 

minimálne 10 000,- € podotýkam, že minimálne, lebo ak by sme auto predali súťažou ako to 

robí štandardne v takýchto situáciách mesto, je možné, že by sme dostali aj viac.  

Na záver budem citovať slová môjho kolegu z mestskej rady, keď dostal túto informáciu 

„uvidíme ako to dopadne“. 

Na čo je nám potom nové auto?  

 

P. primátor: dovolí si postúpiť interpeláciu predstavenstvu I. Svätojurskej a.s., aby sa ňou 

zapodievala a prípadne dala nejaké stanovisko.  

 

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 č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám všetky zámery nakladania s majetkom mesta a všetky zmluvy na oficiálnom webe 

mesta ako aj na úradnej tabuli.  

Chcem však upozorniť, že mnohé vydávané dokumenty mestom je potrebné zverejňovať aj na 

centrálnej elektronickej tabuli – CUET, v zmysle par. 34 odst. 2 zákona č. 305/2013 z. z. 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente). 

 

K bodu 5. – Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur 

 

Príloha 5/1 Zmena rozpočtu – medzipoložkový presun Hasičská zbrojnica 

 

P. primátor uviedol, že v kapitálovom rozpočte je schválená suma na interiérové vybavenie 

pre hasičskú zbrojnicu, ktorú sme úspešne zrekonštruovali a pustili do bežného používania. V 

rámci interiérového vybavenia sme kupovali do hasičskej zbrojnice aj prevádzkové stroje a 

prístroje, zariadenia, techniku a náradie, a preto v rámci správneho účtovania sme požiadali o 

medzipoložkový presun. Z položky interiérového vybavenia sa presunú zdroje na položku 

prevádzkové zdroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie. Ide o technickú úpravu. 

 

P. Horváth sa spýtal, či je to už posledná investícia alebo nás ešte čakajú nejaké výdavky? 
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P. primátor odpovedal, že v rámci schváleného rozpočtu nám chýba doriešiť cca v sume 

10000,- € drobnosti, ako dovybavenie zasadačky, bytu. Stále sa ešte nerozhodlo, či bude aj 

posilňovňa, čo rozhodneme na mestskej rade. Schválený rozpočet bude asi stačiť aj na 

posilňovňu. Na návšteve v Bělej pod Bezdězem mali napríklad aj posilňovňu. Položku určite 

nebudeme navyšovať. 

 

P. Horváth sa spýtal, že ako sa pokračuje s opravou historických striekačiek? 

 

P. primátor odpovedal, že je vysúťažený dodávateľ a oprava je objednaná. 

 

Príloha 5/2 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur - medzipoložkový presun Merače rýchlosti 

 

P. primátor uviedol, že opätovne bola predložená žiadosť o umiestnenie meračov rýchlosti. 

Požiadavka bola predložená na stretnutí s primátorom, kde prisľúbil, že žiadosť prerokuje na 

mestskom zastupiteľstve. Táto požiadavka bola prerokovávaná už viackrát, ale zatiaľ nebola 

schválená. Pôvodné merače rýchlosti, ktoré boli umiestnené približne v roku 2004 stratili 

funkčnosť a boli demontované. Cena meračov sa pohybuje okolo 1 800,- € až 2 000,- €. V 

prípade schválenia ich budeme súťažiť. 

 

P. Zeliska sa spýtal, či budú merače umiestnené na Krajinskej ceste pri vjazdoch do Svätého 

Jura? 

 

P. primátor odpovedal, že v prípade schválenia budú umiestnené pri vjazdoch. 

 

P. Gahér si myslí, že Svätý Jur je tak rozsekaný svetelnou signalizáciou, že merače sú 

zbytočné. V komisiách merače nedostali podporu. Myslí si, že by sa to nemalo schváliť a sú 

to zbytočne vyhodené peniaze.  

 

Príloha 5/3 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – medzipoložkový presun Trojičný stĺp 

 

P. primátor uviedol, že po vykonanej obhliadke Trojičného stĺpu na námestí sme 

identifikovali, že stĺp nie je v takom stave v akom by mal byť. Zatiaľ nie je v havarijnom 

stave, ale smeruje k tomu. Oslovili sme p. Feča, ktorý realizoval aj opravu fasády mestského 

úradu. Požiadali sme ho ako kvalifikovaného reštaurátora o nacenenie opravy morového stĺpu 

presne podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu. Trojičný stĺp je národná kultúrna 

pamiatka, a preto nie je úplne jednoduché len tak ho opraviť. Cenová ponuka prišla na 

30000,-€, ktorá je dosť vysoká, ale pri verejnej súťaži predpokladáme, že sa zníži.  

 

P. Zeliska sa spýtal dvoch členov komisie pre ochranu kultúrnych pamiatok, že prečo na 

komisii neschválili opravu? Naopak na mestskej rade oprava dostala podporu. Mohli by ste 

ozrejmiť diskusiu a argumentáciu, ktorá bola na komisii? 

 

P. Dočolomanský odpovedal, že diskusia bola hlavne okolo ceny, ktorá je vysoká. Prechádzali 

sme jednotlivé položky. Ako bolo spomenuté, stĺp je národná kultúrna pamiatka, a je potrebné 

k tomu pristupovať s určitou opatrnosťou. Na mestskej rade bolo prezentované, že je možné 

stiahnutie ceny prostredníctvom súťaže. 

 

P. primátor doplnil, že ak by bola schválená zmena rozpočtu, tak po vyhodnotení verejnej 

súťaže ešte postúpime na posúdenie realizáciu na mestskú radu. 
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Príloha 5/4 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – medzipoložkový presun Rozšírenie 

verejného osvetlenia 

 

P. primátor uviedol, že dopyt prišiel na stretnutí s občanmi, aby sme rozšírili verejné 

osvetlenie pozdĺž chodníka aj na časť pozdĺž prašného ihriska, ktorá ostala ako jediná 

neosvetlená. V línii prašného ihriska je zakopané verejné osvetlenie a jednalo by sa iba o 

nákup lampy, napojenie a presmyčkovanie. Nevieme, či stihneme zrealizovanie tento rok, 

pretože verejné osvetlenie spravuje p. Pavelek a ten momentálne pracuje na uliciach Mierová, 

Dukelská. V prípade schválenia bude zmena zapracovaná v nasledujúcom roku do rozpočtu.   

 

Príloha 5/5 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – medzipoložkový presun Nákup 

umeleckého diela 

 

P. primátor uviedol, že v budove mestského úradu sú už viac ako dva roky rozmiestnené 

obrazy akademického maliara p. Guldana. Obrazy sú ako keby súčasťou mestského úradu, a 

preto sme požiadali p. Guldana, aby ich nacenil a mohli sa stať plnohodnotnou súčasťou 

úradu. Po vyjednávaniach sme sa dohodli na sume 3 086,- €, kde sú zakomponované úplne 

všetky obrazy nachádzajúce sa na mestskom úrade. Odporúčame vysporiadanie. 

 

Príloha 5/6 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – medzipoložkový presun Výroba 

Betlehemu 

 

P. primátor informoval, že po minulom roku, kedy sme zakúpili betlehem, ktorý obsahoval 

základné sochy, sme sa rozhodli, že tento rok navrhneme betlehem rozšíriť o troch kráľov a 

zároveň sme požiadali o vymenenie sochy Panny Márie, ktorá sa nám zdala, že bola v 

neadekvátnej veľkosti voči ostatným. Zároveň suma 3 000,- € zohľadňuje aj domček, v 

ktorom je betlehem umiestnený.  

 

Príloha 5/7 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – rekonštrukcia bytov nad Zdravotným 

Strediskom 

 

P. primátor uviedol, že nad lekárňou zdravotného strediska zostal úplne posledný priestor, 

ktorý nie je zrekonštruovaný. V tomto priestore sme naplánovali zmenu 2,5 izbového bytu a 

garzónky na dva rovnocenné dvojizbové byty. Byty budú mať rozmer 40 m2. Jeden byt po 

rekonštrukcii plánujeme prenajať p. Šustekovi, ktorý momentálne aj obýva v zdravotnom 

stredisku. Druhý byt budeme niekomu prideľovať. Súčasťou rekonštrukcie bude jednoduché 

zariadenie, čo bude obnášať stavanú skriňu a kuchynskú linku. Dočasne presťahujeme p. 

Šusteka do pohotovostného bytu v požiarnej zbrojnici. Vysúťažili sme jurskú spoločnosť, 

ktorá bude rekonštruovať byty, ktorá dokáže stavebnú časť zrealizovať za 42 000,- €.  

 

Príloha 5/8 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – Svätojurský vinohradnícky spolok 

 

P. primátor uviedol, že tento rok Svätojurský vinohradnícky spolok významne opravil veľkú 

časť vinohradníckych ciest. Systém je dobre nadstavený, kde o cesty v majetku mesta sa 

primárne stará vinohradnícky spolok, kde ich podporujeme formou dotácie. Cesty po silných 

dažďoch bývajú často vymývané a vtedy ich spolok svojimi mechanizmami vie dať do 

poriadku. Svätojurský spolok požiadal o navýšenie dotácie o 10 000,- €, čo sme na mestskej 

rade ponížili na sumu 5 000,- €.  

 

P. Gahér dodal, že niektorí vinohradníci tieto mestské cesty zahradzujú s tým, že sú to ich 

súkromné pozemky a nedovoľujú prechádzať iným. Toto by sme si mohli tiež všimnúť, 
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pretože tieto cesty sú mestské, sú priechodné pre verejnosť a nikto by tam nemal dávať 

prekážky.  

 

Príloha 5/9 Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur - medzipoložkový presun I. Svätojurská 

a.s. 

 

P. primátor uviedol, že mesto v spolupráci s I. Svätojurskou a. s. predlžovalo v letnom období 

povolenie na správu zberného dvora, ktoré nám predlžuje Okresný úrad odbor životného 

prostredia. V zásade okrem formálnych pripomienok sme dostali jednu dôležitú a to, že 

nemôžeme fungovať s váhami, ktoré máme. Mali by sme mať váhy certifikované a 

kalibrované. Nákup veľkej váhy sme už mali schválený v rozpočte, a keďže sa nám malú 

váhu podarilo firmou nakalibrovať, je k nej aj certifikát. Veľkú váhu nám spoločnosť 

odmietla certifikovať i nakalibrovať, pretože už to nie je možné. Po dohovore s riaditeľom I. 

Svätojurskej a. s. oni zakúpia váhu a bude súčasťou zberného dvora. Z tohto dôvodu 

predkladáme zmenu rozpočtu.  

 

K bodu 6. – Nakladanie s majetkom mesta 

 

Príloha 6/1 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj parcely 665; Žiadateľ: Belák 

 

P. primátor uviedol, že prišla žiadosť o odpredaj parcely, ktorá sa nachádza pri odbočke na 

odpočívadle pri kompostárni. Ide o časť zeleného pásu, ktorý je medzi hlavnou cestou II/502 

a cestou na odbočku na kompastáreň. Pozemok je v majetku mesta. P. Belák požiadal o 

odkúpenie tohto zeleného pásu so zámerom vybudovania umývačky áut s občerstvením 

prípadne s priestorom pre deti. Predpokladáme, že pozemok má vyššiu hodnotu  ako 40 000,- 

€, tak mesto nemôže priamo predávať. P. Belák nespĺňa ani prípad hodný osobitného zreteľa. 

Ak budeme chcieť predať tento pozemok, tak musíme postupovať formou verejnej obchodnej 

súťaže. Komisie, ktoré boli uznášania schopné, a tiež mestská rada, neodporúčajú predaj 

pozemku.  

 

Príloha 6/2 Zámer nakladania s majetkom – odpredaj parciel 6339/21, 6339/33; 

Žiadateľ: p. Ondrejkovičová 

 

P. primátor uviedol, že prišla žiadosť o odpredaj parciel, ktoré sa nachádzajú v záhradkárskej 

osade Panónsky háj, žiadateľka má uzatvorenú nájomnú zmluvu od roku 1991. O podobných 

žiadostiach sme rozhodovali aj na predchádzajúcich rokovaniach. Ak by sme chceli predávať 

tieto pozemky mali by sme postupovať jednotne pri všetkých majiteľoch.  

 

Príloha 6/3 Zámer k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – objekty SO-02, 

SO-06, SO-10; Žiadateľ: H&M 

 

P. primátor uviedol, že prišla žiadosť, ktorá je logickým postupom k už schválenému nájmu 

na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta, a na ktorých má investor vybudovať prístupovú 

cestu jednak k svojej polyfunkčnej budove a zároveň tým otvorí prístup na náš mestský 

pozemok. Logickým postupom po schválení nájmu je teda schválenie zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve, aby aj mesto malo v rukách právny vzťah, ak to investor vybuduje, aby to 

mestu odpredal za symbolickú cenu jedno euro.  

 

Príloha 6/4 Spôsob prenájmu pozemku  parc. č. 435/14; Žiadateľ: Minárik 
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P. primátor uviedol, že v chatovej oblasti Neštich pri Veľkomoravskom hradisku sa p. 

Minárik stal majiteľom pozemku, ktorý predtým vlastnila p. Piešová. Na základe kúpnej 

zmluvy a žiadosti, tak p. Minárik mesto žiada o postúpenie nájmu pozemku na seba ako 

nového majiteľa.  

 

Príloha 6/5 Spôsob prenájmu časti pozemku parc. č. 4801/17 a 4801/46; Žiadateľ: 

Ondrejkovičová 

 

P. primátor uviedol, že prišla žiadosť o prenájom pozemku, ktorý zmenil užívateľa, kde 

novým užívateľom sa stáva p. Ondrejkovičová. Pozemok sa nachádza v záhradkárskej osade, 

ktorá je pod účkom.  

 

Príloha 6/6 Spôsob prenájmu a prenájom  časti pozemkov; Žiadateľ: Ujlaky 

 

P. primátor uviedol, že prišla žiadosť od p. Ujlakyho, ktorý je majiteľom objektu v rámci 

areálu I. Svätojurskej a.s. zadného objektu, ktorý bol známy ako reštaurácia. P. Ujlaky na seba 

prevzal aj povinnosť vybudovať prístupovú komunikáciu k tomuto objektu, ak by ho 

obsluhoval z vonku a nie z areálu I. Svätojurskej a.s.. P. Ujlaky požiadal o schválenie nájmu k 

priľahlým pozemkom. Navrhujeme schválenie prenájmu.  

 

Príloha 6/7 Odpredaj vyradeného majetku mesta - Plynový kotol FAGOR MG9 15 BM 

PB 

 

P. primátor uviedol, že mesto zakúpilo nový kotol na základe schváleného uznesenia 

mestským zastupiteľstvom. Starý kotol, ktorý sme zakúpili a bol funkčný od roku 2005, bol v 

obstarávacej cene 4 643,39,- €. Na základe platných zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom mesta, tak o majetku a jeho vyradení vo vyššej obstarávacej cene ako 1 600,- € 

rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Navrhujeme kotol predať vo verejnej obchodnej súťaži, tak 

ako sme postupovali aj pri umývačke a sporáku, ktoré sme predali. Navrhujeme predaj kotla 

za minimálnu hodnotu 300,- €. 

 

K bodu 7. – Rôzne 

 

Príloha 7/1 Zadanie Urbanistickej štúdie – Prostredné sever 

 

P. primátor uviedol, že mesto má v svojom platnom územnom pláne dve záhradkársko-

rekreačné lokality, jedna sa nachádza v lokalite Prostredné a druhá sa nachádza smerom na 

Sauberg. Tieto dve lokality majú podmienku v prípade ďalšieho rozvoja vytvoriť územný 

plán zóny, ktorého podkladom je urbanistická štúdia. Zároveň v navrhovaných zmenách a v 

schválenom zadaní zmien a doplnkov územného plánu sme navrhovali, a nakoniec aj mestské 

zastupiteľstvo schválilo územný plán zóny, vypustiť a požadovať urbanistickú štúdiu. V 

zásade jediný rozdiel v urbanistickej štúdií a územnom pláne zóny je riešenie pripomienok 

množstva súkromných vlastníkov, nie štátnych organizácií. Naše aktuálne nadstavenia k čomu 

máme aj výklad ministerstva dopravy, ktoré je najnadradenejším orgánom pre územné 

plánovanie. Pre mesto je výhodné, že sa nájde niekto, kto spracuje urbanistickú štúdiu, ktorá 

bude podkladom pre zavedenie priamych a konkrétnych regulatívov v tomto území. Stavebná 

komisia prerokovala urbanistickú štúdiu a jednohlasne ju odporučila schváliť, tak isto aj 

mestská rada. Urbanistická štúdia nerieši celé územie, ale len jej jednu štvrtinu.  

 

Príloha 7/2 Zadanie Urbanistickej štúdie – Žabky 
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P. primátor uviedol, že prišla žiadosť, respektíve bola podaná urbanistická štúdia, ktorú 

vyžaduje územný plán mesta. Územie sa nachádza pri vjazde do Svätého Jura po prvej strane 

v smere od Bratislavy. Územný plán vyžaduje pri ďalšom povoľovacom procese urbanistickú 

štúdiu a toto je prvý podklad, ktorý bol dodaný na mesto v zmysle platného územného plánu. 

Stavebná komisia aj mestská rada odporúčajú schváliť zadanie urbanistickej štúdie. 

 

P. Fraňo sa spýtal, že či musíme do takých veľkých rozmerov charakterizovať lokalitu? Keď 

si prečítate prvú vetu predkladateľa “Riešené územie sa nachádza v intraviláne obce Svätý 

Jur, susediacej na juhozápade s mestskou časťou Rača, hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a severovýchode s mestom Pezinok.” je to riešené strašne naširoko. 

 

P. primátor uviedol, že materiál je spracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorá si musí 

územie zadefinovať.  

 

Príloha 7/3 Dočasné krízové ubytovanie – Prevádzkový poriadok, Podmienky prijatia 

 

P. Primátor uviedol, že po schválení v kapitálovom rozpočte sa nám podarilo zaobstarať nový 

kontajner, ktorý bude vhodný na krízové ubytovanie pre najslabších. Kontajner je umiestnený 

v areáli pošty, je kompletne vybavený a zapojený na všetky siete. Schválením navrhovaného 

uznesenia budú v krátkom čase do tohto kontajnera umiestnení sociálne najslabší. Kontajner 

je určený pre dve osoby. Ak by sme potrebovali rozšírenie o ďalší kontajner, tak už by to 

nebolo také náročné, pretože tento kontajner obsahuje ako sprchu, tak aj sociálne zariadenie, 

malú kuchynku vrátane dvojplatničky, chladničku, stôl so štyrmi stoličkami, skriňu a 

poschodovú posteľ. Pred odovzdaním všetko fotograficky zadokumentujeme. Mesto 

pripravilo prevádzkový poriadok a podmienky prijatia občanov pre dočasné krízové 

ubytovanie. Otázkou, ktorou sme sa dlhšie zaoberali je, že koľko by mali obyvatelia platiť. Po 

diskusii navrhujeme 2,- €/osoba/deň, ktorý je identický ako v obci Šenkvice.  

 

P. Achberer má pripomienku k samotnému prevádzkovému poriadku k zabezpečeniu 

základných životných potrieb v predposlednej časti bod 4 časť ošatenie, kde sú dva body, 

ktoré sa navzájom vylučujú.  

 

P. Primátor doplnil, že pravdepodobne vypadlo slovo môže, ktoré tam doplníme. Ak niekto 

poruší prevádzkový poriadok, tak príde o ubytovanie. Mestská polícia bude z času na čas 

chodiť kontrolovať, či je všetko v poriadku.  

 

Príloha 7/4 Informácia k úprave ceny projektu „Rekonštrukcia Pezinskej ul.“ 

 

P. Primátor uviedol, že mesto vysúťažilo dodávateľa rekonštrukcie Pezinskej ulice ešte 

začiatkom roka. Od toho času dennodenne rokujeme so Západoslovenskou distribučnou, aby 

sme spustili stavbu. Rokovania nie sú jednoduché, pretože sme závislí od naplánovania 

investície Západoslovenskou distribučnou, ktorá v rámci rekonštrukcie objektu prekladá 

vzdušné vedenie do zeme. K podpisu zmluvy sme dospeli až na konci mesiaca august. Neskôr 

sme sa stretli s väčším problémom, a to, že nám dodávateľ stavby oznámil, že už nie je 

schopný stavbu zrealizovať v rámci vysúťaženej ceny, nakoľko sa ceny materiálov výrazne 

zvyšujú, hlavne železa. Súčasťou stavby je napríklad výmena železobetónového mosta aj 

výmena verejného osvetlenia. Po rokovaní s investorom sme sa dopracovali k návrhu úpravy 

ceny, ktorú garantuje z navýšením o 14,41 % na 1 094 548,57 € a zároveň popri tom nám bol 

dodaný aj aktualizovaný harmonogram. Stavebník je pripravený nastúpiť od najbližšieho 

pondelka, ak sa schváli uznesenie. Stavba si je vedomá, že práce začnú na zimu, ale 
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predpokladá sa, že bude mierna ako po ostatné roky. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie 

by bolo 24.3.2022.  

 

Príloha 7/5 Informácia k projektu DigiVil 

 

P. Horňák uviedol, že mesto, ako partner projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika – Rakúsko sa bude podieľať na pilotnom projekte zameranom na 

digitalizáciu kultúrneho dedičstva prostredníctvom vývoja, testovania a implementácie 

riešenia rozšírenej reality pre pôvodné remeslá a historické budovy vo Svätom Jure. Cieľom 

je sprostredkovanie vizuálneho dojmu z konkrétnych historických budov spoločne s 

historickým umením a remeslami prostredníctvom 3D videí za pomoci tzv. 3D okuliarov. 

Jedným z výstupov uvedeného projektu by malo byť aj vytvorenie 3D mapy mesta Svätý Jur, 

ktorá by sa mala stať atraktívnou súčasťou „námestia“. 

V tejto súvislosti požiadalo mesto hlavného partnera projektu Donau-Universität Krems a 

riadiaci orgán o úpravu rozpočtu partnera projektu. Mesto získalo podporu aj Únie 

slabozrakých a nevidiacich Slovenska a aktuálne prebiehajú rokovania s riadiacim orgánom 

ako aj s hlavným partnerom o úprave rozpočtu, tak aby sa dali zrealizovať tieto zámery mesta.  

 

P. primátor sa ospravedlnil, že na začiatku rokovania nepredstavil nového p. prednostu, je to 

Mgr. Martin Horňák. Myslí si, že svojej funkcie sa uchopil veľmi dobre a myslí si, že mesto 

malo veľké šťastie, že vybralo práve p. Horňáka za prednostu.  

 

Príloha 7/6 Správa o činnosti MsP 

 

Bez pripomienok.  

 

Príloha 7/7 Zjednosmernenie ulíc Partizánska a Mierová 

 

P. primátor informoval, že aktuálne prebieha rekonštrukcia ulíc Mierová, Dukelská. 

Rekonštrukcia skončí v miernom cca mesačnom sklze. Hľadanie vinníkov je celkom zložité, 

verí, že sa chybám, ktoré sa udiali vyhneme pri rekonštrukcii Pezinskej ulice. Aktuálne 

prebieha záverečná fáza pokládky elektrických káblov. Posledná časť, ktorá nás čaká je 

sfunkčnenie domových prípojok a odstránenie stĺpov. Následne už nebude brániť 

stavebníkovi nič, aby dokončil obe ulice. Aktuálne je kvôli tejto stavbe uzatvorená aj 

Kollárova ulica, čo našťastie rodičia a deti poňali veľmi dobre. Križovatka Kollárova-Mierová 

bude vyvýšená a práce budú ukončené v priebehu dvoch týždňov. Rovnako sa bude 

upravovať križovatka Dukelská - Alexandra Dubčeka, Mierová - Dukelská a Mierová - SNP. 

Obraciame sa na mestské zastupiteľstvo s požiadavkou o schválenie zjednosmernenia ulíc 

Partizánska, Mierová. Mierová ulica bola projektovaná, tak že bude po rekonštrukcii 

jednosmerná v smere ku škole. Odstavný pruh v rámci projektovej dokumentácie bol na 

spodnej strane, čo nebolo vhodné riešenie a dopravný inžinier nám to zosúladil s normou tak, 

že zakázal cyklistom vchádzať do protismeru. Navrhujeme odstavný pruh presunúť na vrchnú 

stranu. Mierová ulica je veľmi využívaná deťmi, ktoré chodievajú na futbalové ihrisko, 

pretože využívajú prechod cez Sasinkovú ulicu, kde je bezkolízna svetelná signalizácia. Po 

zjednosmernení ulice Mierová nás vyzval dopravný inžinier na zjednosmernenie ulice 

Partizánska, ktorá bude v smere od školy jednosmerná s odstavným pruhom na spodnej časti.  

 

P. Primátor pozval všetkých 9.10. na Jablkové hodovanie, ktoré bude v požiarnej zbrojnici, ak 

dovolí momentálna covidová situácia. V rámci aktuálnej parkovacej politiky plánuje stretnutie 

s občanmi Prostrednej ulice, termín nie ešte stanovený. Vyzval poslancov, aby sa stretnutia 

zúčastnili, aby počuli názory občanov.  
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P. Gahér doplnil, že nie len občania Prostrednej by sa mali vyjadrovať ako bude vyzerať 

parkovacia politika.  

 

P. Primátor spresnil, že v prvej fáze by sme zavolali občanov z Prostrednej ulice.  

 

Ukončenie rokovania: 18,52 hod. 

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

zo dňa 28.9.2021 

 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2021/6-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2021/6-2 

MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice – Marián Fraňo, Mgr. Michal Zeliska.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie  

Číslo uznesenia 2021/6-3 

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

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 4.1 Kontrola plnenia uznesení 

Číslo uznesenia 2021/6-4 

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

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 5.1 Zmena rozpočtu - medzipoložkový presun Hasičská zbrojnica   

Číslo uznesenia 2021/6-5 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2021: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

03.2.0 713001 5.1. 46 Interiérové vybavenie  - 4 213,- 

03.2.0 713004 5.1. 46 
Prevádzkové stroje, prístroje, 

zariadenie, technika a náradie 
+4 213,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 5.2 Zmena rozpočtu  medzipoložkový presun Merače rýchlosti  

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  

Číslo uznesenia 2021/6-6 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2021: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

01.1.1. 717002 3.1. 46 
Rekonštrukcia budovy MsÚ – časť D 

EO stavebná časť + stavebný dozor  
-5 000,- 

04.5.1. 713005 11.1 46 Merače rýchlosti +5 000,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 6 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 8 

   Proti: 

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



13 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič     

   Zdržali sa: 

MUDr. Štefan Horváth       

   Nehlasovali: 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 5.3 Zmena rozpočtu - medzipoložkový presun Trojičný stĺp   

Číslo uznesenia 2021/6-7 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2021: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

01.1.1. 717002 3.1. 46 

Rekonštrukcia budovy MsU – časť 

D EO stavebná časť + stavebný 

dozor  

-30 000,- 

06.2.0. 717002 12.2. 46 Rekonštrukcia Trojičný stĺp +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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 8 

Číslo bodu: 5.4 Zmena rozpočtu  medzipoložkový presun Rozšírenie verejného osvetlenia  

Číslo uznesenia 2021/6-8 

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 budovy požiarnej zbrojnice   -5 000,- 

06.4.0 713004 5.4. 46 Verejné osvetlenie  +5 000,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 9 
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Číslo bodu: 5.5 Zmena rozpočtu - medzipoložkový presun Nákup umeleckého diela   

Číslo uznesenia 2021/6-9 

MsZ schvaľuje medzipoložkový presun v rozpočte na rok 2021 za účelom odkúpenia vystavených 

obrazov umeleckého maliara a sochára Ing. Františka Guldana v budove mestského úradu: 

 funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
Názov Zmena v € 

03.2.0 717002 5.1. 46 
Rekonštrukcia budovy požiarnej 

zbrojnice   
-3 086,- 

01.1.1. 719 002 3.1 46 Nákup umeleckých diel +3 086,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 10 

Číslo bodu: 5.6 Zmena rozpočtu - medzipoložkový presun Výroba Betlehemu   

Číslo uznesenia 2021/6-10 

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 budovy požiarnej 

zbrojnice   

-3 000,- 

08.6.0 713 004 7.3 46 Výroba Betlehemu  +3 000,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 11 

Číslo bodu: 5.7 Zmena rozpočtu - rekonštrukcia bytov nad Zdravotným Strediskom  

Číslo uznesenia 2021/6-7 

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 budovy požiarnej 

zbrojnice   

-60 000,- 
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   06.6.0 717002 13.5. 46 Rekonštrukcia bytových jednotiek  +60 000,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 12 

Číslo bodu: 5.8 Zmena rozpočtu - Svätojurský vinohradnícky spolok   

Číslo uznesenia 2021/6-12 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2021: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

 212002  41 Príjmy z prenajatých pozemkov  -5 000,- 

0.4.5.1 642001 11.2 41 
Dotácia pre SVS – oprava 

vinohradníckych ciest  
+5 000,- 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 13 

Číslo bodu: 5.9 Zmena rozpočtu - medzipoložkový presun I. Svätojurská, a.s.  

Číslo uznesenia 2021/6-13 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2021: 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
názov Zmena v € 

0.5.1.0 713004 6.1. 46 Zberný dvor – nákup váhy  -10.000,- 

0.5.1.0 723001 7.3. 46 
Transfer I. Svätojurskej a.s. na 

nákup váhy do zberného dvoru  
+10.000,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

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

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

 

Číslo hlasovania: 14 

Číslo bodu: 6.1 Zámer nakladania s majetkom  odpredaj parcely 665; Žiadateľ: Belák   

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE  

Číslo uznesenia 2021/6-14 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj časti pozemku 

registra „E“ parc. č. 665 trvalé trávnaté porasty o výmera 10 611 m2, (LV 1968) v k. ú. Svätý Jur, 

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods. 2 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 8 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Proti: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 15 

Číslo bodu: 6.2 Zámer nakladania s majetkom  odpredaj parciel 6339/21, 6339/33; Žiadateľ: p. 

Obradovičová 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIE 

Číslo uznesenia 2021/6-15 

MsZ schvaľuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to odpredaj pozemkov registra 

„C“ parc. č. 6339/33 zastavané plochy a nádvorie o výmera 31 m2, parc. č. 6339/21 záhrady o výmera 

1463 m2, (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: Žiadateľ pozemky dlhodobo užíva a má s Mestom Svätý Jur uzatvorenú nájomnú 

zmluvu od roku 1999. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2022 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 0 

Proti: 7 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 8 

   Proti: 

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

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

   Nehlasovali: 

Mgr. Michal Zeliska       

 

Číslo hlasovania: 16 

Číslo bodu: 6.3 Zámer k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - objekty SO-02, SO- 06, 

SO-10; Žiadateľ: H&M 
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Číslo uznesenia 2021/6-16 

MsZ schvaľuje zámer nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to uzatvorenie  Zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve so spoločnosťou H&M Group, s.r.o. IČO: 35 893 371 pre objekt SO-02 spevnené 

plochy, SO-06 Verejná účelová komunikácia a SO-10 stavebné úpravy na ceste II/502 za cenu 1,-

€/stavebný objekt. 

Zdôvodnenie: Stavebník H&M Group, s.r.o. na základe čl. VII ods. 2 Nájomnej zmluvy, ktorú 

uzatvoril žiadateľ s Mestom Svätý Jur, žiada uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve pre objekty 

SO-02 spevnené plochy, SO-06 Verejná účelová komunikácia a SO-10 stavebné úpravy na ceste 

II/502 . Objekty sa nachádzajú na pozemkoch parc. č. KN C 486/1, 486/2, 486/3, 486/4 na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta. Stanovená kúpna cena je 1,- €/stavebný objekt.  

Termín platnosti uznesenia: do 31.03.2023 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 17 

Číslo bodu: 6.3 Zámer k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - objekty SO-02, SO- 06, 

SO-10; Žiadateľ: H&M  

Číslo uznesenia 2021/6-17 

MsZ poveruje primátora mesta podpísať Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve pre objekty objekt SO-

02 spevnené plochy, SO-06 Verejná účelová komunikácia a SO-10 stavebné úpravy na ceste II/502. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.03.2023 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 18 

Číslo bodu: 6.4 Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 435/14; Žiadateľ: Minárik  

Číslo uznesenia 2021/6-18 

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. 435/14 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 0,2 €/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 
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Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 19 

Číslo bodu: 6.5 Spôsob prenájmu časti pozemku parc. č. 4801/17 a 4801/46; Žiadateľ: 

Ondrejkovičová  

Číslo uznesenia 2021/6-19 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu 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 podiely 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: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 20 

Číslo bodu: 6.6 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemkov; Žiadateľ: Ujlaky 

Číslo uznesenia 2021/6-20 

MsZ schvaľuje spôsob prenájmu častí pozemkov evidovaných v registri „C“ a „E“ v katastri  

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

Jur, druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha, trvalý trávnatý porast vo vlastníctve 

Mesta Svätý Jur, č. LV 1968 a 6187, účel: stavba a rekonštrukcia komunikácie, a to priamy 

prenájmom investorovi na 5 rokov. 

Nájomné stanoviť  vo výške 1,00 €/rok.   

 

Ide o nasledovné časti pozemkov:  

Parcely registra "C": 

Časť parc. č. 3251/30, LV 1968, zastavaná plocha a nádvorie - v rozsahu 362,99 m2  

Časť parc. č. 3252, LV 1968, ostatná plocha - v rozsahu 34,82 m2  

Čas parc. č. 3243/2, LV 6187, ostatná plocha  - v rozsahu 8,34 m2  

 

Parcely registra "E", trvalý trávnatý porast: 
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Časť parc. č. 4523/1, LV  1968 - v rozsahu 111,25m2  

Časť parc. č. 4523/2, LV 1968 - v rozsahu 40,13  m2  

Termín platnosti uznesenia: 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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

 

Číslo hlasovania: 21 

Číslo bodu: 6.6 Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemkov; Žiadateľ: Ujlaky 

Číslo uznesenia 2021/6-21 

MsZ schvaľuje prenájom častí pozemkov evidovaných v registri „C“ a „E“ v katastri nehnuteľností  

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

pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha, trvalý trávnatý porast vo vlastníctve Mesta 

Svätý Jur, č. LV 1968 a 6187, účel: stavba a rekonštrukcia komunikácie, a to priamy prenájmom 

investorovi na 5 rokov. 

Nájomné stanoviť  vo výške 1,00 €/rok.   

 

Ide o nasledovné časti pozemkov:  

 

Parcely registra "C": 

Časť parc. č. 3251/30, LV 1968, zastavaná plocha a nádvorie   - v rozsahu 362,99 m2  

Časť parc. č. 3252, LV 1968, ostatná plocha - v rozsahu 34,82 m2  

Čas parc. č. 3243/2, LV 6187, ostatná plocha  - v rozsahu 8,34 m2  

 

Parcely registra "E", trvalý trávnatý porast: 

Časť parc. č. 4523/1, LV  1968 - v rozsahu 111,25m2  

Časť parc. č. 4523/2, LV 1968 - v rozsahu 40,13  m2  

Termín platnosti uznesenia: 31. 12. 2021 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 7 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 22 

Číslo bodu: 6.7 Odpredaj vyradeného majetku mesta - Plynový kotol FAGOR MG9 15 BM PB  

Číslo uznesenia 2021/6-22 

MsZ schvaľuje odpredaj majetku Mesta Svätý Jur formou obchodnej verejnej súťaže a to: Plynový 

kotol FAGOR MG9 15 BM PB za minimálnu predajnú cenu 300,- Eur. 

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

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

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

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

 

Číslo hlasovania: 23 

Číslo bodu: 7.1 Zadanie Urbanistickej štúdie - Prostredné sever 

Číslo uznesenia 2021/6-23 
MsZ schvaľuje zadanie „Urbanistickej štúdie – Prostredné sever, Svätý Jur“ podľa prílohy č.1. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

   Nehlasovali: 

Mgr. Martin Achberger       

 

Číslo hlasovania: 24 

Číslo bodu: 7.2 Zadanie Urbanistickej štúdie - Žabky   

Číslo uznesenia 2021/6-24 

MsZ schvaľuje zadanie „Urbanistickej štúdie – Žabky, Svätý Jur“ podľa prílohy č.1. 

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 25 

Číslo bodu: 7.3 Dočasné krízové ubytovanie - Prevádzkový poriadok, Podmienky prijatia  

Číslo uznesenia 2021/6-25 

MsZ schvaľuje Prevádzkový poriadok a Podmienky prijatia občanov pre dočasné krízové ubytovanie, 

ktoré je tvorené jedným sanitárnym obytným kontajnerom umiestneným v areáli pošty, na ulici 

Krajinská cesta č. 959/59 vo Svätom Jure. 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2021 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
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Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

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

Mgr. Michal Zeliska      

 

Číslo hlasovania: 26 

Číslo bodu: 7.4 Informácia k úprave ceny projektu „Rekonštrukcia Pezinskej ul.“ 

Číslo uznesenia 2021/6-26 

MsZ berie na vedomie predloženú informáciu a poveruje primátora mesta uzavrieť dodatok 

na zmluvu medzi Mesto Svätý Jur a spoločnosťou MBM-Group a.s., IČO: 36740519 na 

rekonštrukciu ul. Pezinská o navýšení rozpočtu o 137.857,65 € čo činí navýšenie o 14,41%. 
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. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska        

 

Číslo hlasovania: 27 

Číslo bodu: 7.5 Informácia k projektu DigiVil   

Číslo uznesenia 2021/6-27 

MsZ  berie na vedomie informáciu o projekte Digital Village. 

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: 1 

Prítomní: 9 

   Za: 

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

 Marián Grančič MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

   Nehlasovali: 

Ing. Peter Dočolomanský, PhD.       

 

Číslo hlasovania: 28 

Číslo bodu: 7.7 Zjednosmernenie ulíc Partizánska a Mierová  

Číslo uznesenia 2021/6-28 
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MsZ schvaľuje zjednosmernenie ulíc Mierová a Partizánska, podľa prílohy.  

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.  Marián Fraňo  Michal Gabura 

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

Mgr. Michal Zeliska        

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Marián Fraňo   ............................................................................... 

 

Mgr. Michal Zeliska  ............................................................................... 

 

Prednosta MsÚ: 

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

 

Primátor mesta:  

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

 
 


