
 

 

 

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, 15.03.2023   číslo materiálu     

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva 

dňa 22.03.2023 

 

5. bod rokovania Nakladanie s majetkom Mesta 

Názov materiálu 

 

Zámer nakladania s majetkom – Návrh na odkúpenie pozemku 

462/6, 462/5 

Materiál obsahuje 

 

➢ Správa 

➢ Žiadosť 

➢ Snímok z KN 

➢ Architektonicko-historický výskum 

➢ Nájomná zmluva 

 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje odkúpenie pozemku registra „C“ parc. č. 462/6 lesný pozemok o výmere 

12803 m2 ( LV 235) v k. ú. Neštich, na ktorom sa nachádza zrúcanina Hradu Biely Kameň za 

cenu 5,- €/ m2 (t.j. 64 015,- € za pozemok).             

 

Termín platnosti uznesenia: do 31.12.2023 

 

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 návrh na odkúpenie pozemkov 

                                                                                                                                     (0:6:2) 

Komisia územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok:   

Komisia odporúča odkúpenie pozemkov za cenu 5,- €/m2                            (10:0:1) 

            

Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie : 

Komisia súhlasí s odkúpením pozemkov za cenu 5,- €/m2         (6:0:0) 

 

Komisia sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku: 

Komisia nesúhlasí s predložením ponuky na kúpu hradu Biely kameň, navrhuje využiť 

finančné prostriedky napr. na pomoc pre sociálne odkázaných občanov.                 (5:0:0) 

 

Komisia pre šport, kultúru a podnikanie:               

Komisia odporúča, aby mesto podalo návrh na odkúpenie pozemkov 

             (1:3:3) 

 

       

5. 1. 



Stanovisko Mestskej rady:    

MsR navrhuje odkúpiť pozemky parc. č. 462/6 a parc. č. 462/5, MsR za cenu 5,- eur/m2     

(2:1:0)                                                                                                                                                                                                                            

  

 

Správa spracovateľa: 

Mestu Svätý Jur bola doručená žiadosť od poslankyne Mestského zastupiteľstva (MsZ) Ing. 

Mariany Dvorščíkovej o zaradenie bodu rokovania do všetkých komisií, MsR a MsZ 

pre odkúpenie pozemkov registra „C“ parc. č. 462/6 lesný pozemok o výmere 12803 m2 a 

462/5 lesný pozemok o výmere 17 258 m2 (LV 235) v k. ú. Neštich. Na pozemku parc. č. 

462/6 sa nachádza zrúcanina Hradu Biely Kameň, ktorá je v nevyhovujúcom stave. Na 

zrúcanine prebiehajú záchranné práce, ktoré vykonáva RNDr. Monika Winczerová. RNDr. 

Monika Winczerová z dôvodu získania grantov založila OZ Castrum Sancti Georgii. OZ má 

na pozemok parc. č. 462/6 uzatvorenú s vlastníkom nájomnú zmluvu do 31.12.2026. Ako 

oprávnený žiadateľ (nájomca) OZ môže žiadať o granty a vykonávať práce na rekonštrukcii 

a záchrane hradu ako kultúrnej pamiatky. Nakoľko granty pre OZ sú v nízkej finančnej 

hodnote (500 – 10 000,- €) nepostačujú pokryť prebiehajúce práce. OZ nie je schopné pokryť 

uvedené náklady a preto je potrebné viaczdrojové financovanie. Priemerné ročné vyčíslené 

náklady na  záchranu hradu sú vo výške 80 000,- €.  

Mesto Svätý Jur rokovalo s vlastníkom pozemku o možnom odpredaji pozemku parc. č. 

462/6, čím by získalo do vlastníctva lesný pozemok a zrúcaninu Hradu Biely Kameň. Vlastník 

pozemku VERA PROPERTY, a.s., ktorej predseda predstavenstva je Ing. Patrik Hradecký sa 

na stretnutí vyjadril, že nemajú záujem pozemok odpredať, ale v prípade vhodnej ponuky zo 

strany Mesta Svätý Jur sa budú zaoberať možnosťou odpredaja pozemku. Tiež sa vyjadril, že 

v prípade ponuky by bolo vhodné ju rozšíriť aj o priľahlý pozemok parc. č. 462/5 o výmere 

17 258 m2. 

 

 

Vyjadrenie predkladateľa: 

Mesto súhlasí s odkúpením pozemku parc. č. 462/6  na ktorom sa nachádza Hrad Biely 

Kameň za primeranú cenu. 

 

 

      

 

 

 

Predkladá : Ing. Šimon Gabura, primátor mesta 

Spracoval : Bc. Jarmila Simanová, útvar prednostu 
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