
 

 

 

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 Zámer nakladania s majetkom mesta Svätý Jur 

Názov materiálu 

 

Zámer nakladania s majetkom – Návrh na odkúpenie pozemku 288 

 

 

Materiál obsahuje 

 

➢ Správa 

➢ Snímok z KN 

 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje odkúpenia pozemku registra „C“ parc. č. 288 záhrada o výmere 784 m2 (LV 

8039) v k. ú. Svätý Jur, za kúpnu cenu 135 000,- € za celý predmet predaja, podľa §9a odst. 8  

písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 

 

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 odkúpenie pozemku za sumu 135.000,- eur                            (8:0:0) 

 

Komisia územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok:   

Komisia odporúča odkúpenie pozemku za sumu 135.000,- eur                            (7:0:1) 

            

Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie : 

Komisia súhlasí s odkúpením pozemku za cenu 135 000,- € za celý pozemok     (6:0:0) 

 

Komisia sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku: 

Komisia nerokovala o návrhu                                                                                     (0:0:0)                                  

 

Komisia pre šport, kultúru a podnikanie:               

Komisia nerokovala o návrhu                    (0:0:0) 

     

Stanovisko Mestskej rady:  

MsR odporúča odkúpenie pozemku za sumu 135.000,- €         (3:0:0)

  

 

 

5. 2. 



 

 

 

Správa spracovateľa: 

Mesto Svätý Jur má dlhodobo záujem o odkúpenie pozemku parc. č. 288 záhrada o výmere 

784 m2 (LV 8039) k. ú. Svätý Jur. Spoluvlastníkmi pozemku sú Jozefína Korčeková, Ing. 

Pavel Achberger, Ing. Roman Achberger, Jozef Achberger, Peter Achberger, Magdaléna 

Achbergerová a Ivan Korček. Mesto Svätý Jur je vlastníkom vedľajších pozemkov kde sa 

nachádzajú Materské škôlky a na časti pozemku sa nachádza príjazdová komunikácia ku 

dielňam a garážam mestského úradu. Mesto Svätý Jur zaslalo vlastníkom pozemku 

11.07.2022 ponuku na odkúpenie uvedeného pozemku s návrhom kúpnej ceny 150,- €/m2 . 

Túto ponuku vlastníci nehnuteľnosti dňa 03.08.2022 odmietli. Mesto Svätý Jur zaslalo 

opätovne dňa 01.02.2023 navýšenú ponuku na odkúpenie pozemku za kúpnu cenu 135 000,- € 

za celý pozemok t.j. 172,19 €/m2. 

Účelom odkúpenia pozemku by bolo vysporiadanie časti príjazdovej komunikácie a realizácia 

prepojenia medzi Mestským úradom a Materskými škôlkami a zároveň vytvorenie parkovej 

zelene s oddychovou zónou. 

 

 

Vyjadrenie predkladateľa: 

Predkladateľ odporúča schváliť odkúpenie pozemku.. 

 

 

 

      

Predkladá : Ing. Šimon Gabura, primátor mesta 

Spracoval : Bc. Jarmila Simanová, útvar prednostu 



 

Pozemok parc.č. 288 (LV 8039) 

MŠ, Bratislavská 50 

Elokované pracovisko  

MŠ, Bratislavská 46 

Mestský úrad 

Situácia 


