
 

 

 

M E S T O   S V Ä T Ý   J U R 

Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29,  900 21  Svätý Jur 

 

Vo Svätom Jure, 14.03.2023    číslo materiálu     

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva 

dňa 22.03.2023 

 

 

5. bod rokovania Zámer nakladania s majetkom mesta 

Názov materiálu 

 

Prenájom pozemku parc.č. 6339/23, 6339/24 , k.ú. Svätý Jur – Petra 

Krišková     

Materiál obsahuje 

 

➢ Správa 

➢ Situácia  

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje: 

 

prenájom pozemkov evidovaných v registri „C“ v  katastri  nehnuteľností  Okresného úradu 

Pezinok, katastrálny odbor, obec Svätý Jur a katastrálne územie Svätý Jur ako pozemok parc. 

č. 6339/23 vo výmere 1240 m2, druh pozemku: záhrada, vo vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. 

LV 1968, a pozemok parc.č.  č. 6339/24 vo výmere 747 m2, druh pozemku: záhrada, vo 

vlastníctve Mesta Svätý Jur, č. LV 1968, na dobu určitú 5 rokov, a to priamy prenájom 

žiadateľovi, ktorý je vlastníkom pozemku parc.č. 6339/41 a parc. č. 6339/42 a stavieb na 

týchto pozemkoch. 

 

Nájomné stanoviť vo výške 0,2 €/m2/rok podľa Odporúčacej  cenovej mapy Mesta Svätý Jur, 

verzia 06/2016 zo dňa 01. 06. 2016. 

 

Termín platnosti uznesenia: do 30.06.2023 

 

Celkový počet 

poslancov MsZ 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval 

PROTI 

Zdržal sa Nehlasoval 

11      

 

Vyjadrenia členov komisií: 

 

Komisia finančného riadenia mesta, projektov a programov: 

Komisia odporúča prenájom pozemku                                                         (9:0:0) 

 

Komisia územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok: 

Komisia odporúča schváliť spôsob prenájmu pozemku                         (12:0:0) 

 

Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie: 

Komisia súhlasí s prenájmom pozemku v Pannónskom háji pani Kriškovej.(8:0:0) 

 

Komisia sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku: 

Nebolo premdmetom rokovania        (0:0:0) 
 

 

5. 7. 



 

Komisia pre šport, kultúru a podnikanie: 

Nebolo predmetom rokovania       (0:0:0) 

 

Stanovisko Mestskej rady: 

MsR odporúča         (3:0:0)                   

  

Správa spracovateľa: 

 

Základné údaje o pozemkoch: 

parc. č. : 6339/23, register „C“ , LV 1968  

obec : Svätý Jur 

katastrálne územie : Svätý Jur 

výmera : 1240 m2  

druh pozemku : záhrada 

vlastník : Mesto Svätý Jur  

nájomca : PhDr. Michal Kriško, Studenohorská 4, 841 03 Bratislava, Zmluva o nájme 

pozemku zo dňa 07.11.2006, doba neurčitá, výška nájomného 0,17 €/m2/rok 

 

parc. č. : 6339/24, register „C“, LV 1968  

obec : Svätý Jur 

katastrálne územie : Svätý Jur 

výmera : 747  m2  

druh pozemku : záhrada 

vlastník : Mesto Svätý Jur 

nájomca : PhDr. Michal Kriško, Studenohorská 4, 841 03 Bratislava, Zmluva o nájme 

pozemku zo dňa 26.02.2007, doba neurčitá, výška nájomného 0,17 €/m2/rok.  

 

parc. č. : 6339/41, register „C“, LV 3795 

obec : Svätý Jur 

katastrálne územie : Svätý Jur 

výmera : 86  m2  

druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie  

vlastník : Petra Krišková, rod. Krišková. Slávičie údolie 6088/120, 811 02 Bratislava 

                    

parc. č. : 6339/42, register „C“, LV 3795 

obec : Svätý Jur 

katastrálne územie : Svätý Jur 

výmera : 54  m2  

druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie  

vlastník : Petra Krišková, rod. Krišková. Slávičie údolie 6088/120, 811 02 Bratislava 

 

Dňa 25.11.2022  bola na mesto doručená žiadosť p. Petry Kriškovej o uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na pozemok parc. č. 6339/23 vo výmere 1240 m2 , ktorý je okolitým pozemkom 

k pozemku žiadateľky  a parc. č. 6339/24 vo výmere 747 m2 , ktorý je takisto okolitým 

pozemkom k pozemku žiadateľky. Tieto sú v súčasnosti prenajaté bývalému vlastníkovi 

stavieb a pozemku pod nimi p. Kriškovi. Pani Krišková je novým vlastníkom na základe 

darovacej zmluvy od p. Kriška na chaty a pozemky parc.č.  6339/41 a parc. č. 6339/42 pod 

nimi. 

 

Vyjadrenie predkladateľa: 

Predkladateľ odporúča schváliť uznesenie podľa predloženého návrhu. 

 

Predkladá : Ing. Šimon Gabura, primátor mesta 

Spracoval : Mgr. Alena Strašiftáková, útvar strategických činností  MsÚ 






