
 

 

 

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,  26. 2. 2013       číslo materiálu     

 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva 

PER ROLLAM 

Dňa 26.2.2013 

 

 

1. bod rokovania Zmena rozpočtu mesta 

Názov materiálu Strecha MŠ Pezinská 

Materiál obsahuje 

 

➢ správu 

 

Návrh uznesenia 

 

MsZ schvaľuje: 

1) zmenu kapitálového rozpočtu mesta na rok 2013 kapitálový výdavok, 

programový rozpočet 9.1 , kód zdroja 46 , funkčná klasifikácia 09.1.1.1 , 

ekonomická klasifikácia  717002 rekonštrukcia časti strechy MŠ Pezinská 

zvýšenie vo výške 22.600,-  EUR 

2) zmenu finančného rozpočtu mesta na rok 2012: Finančné operácie príjem, kód 

zdroja 46, ekonomická klasifikácia 454002 – prevod z mimorozpočtového účtu 

mesta vo výške 22.600,- EUR  

 
Prítomní poslanci Hlasoval ZA Hlasoval PROTI Zdržal sa nehlasoval 

     
 

SPRÁVA MŠ PEZINSKÁ. 

 

Materská škola na ulici Pezinskej č. 1 vo Svätom Jure, nám na druhy deň po schválení 

finančných prostriedkov na riadnom MsZ zatiekla. Toto zatečenie bolo takého rozsahu, že nám 

voda stekala zo stropu a z lámp osvetlenia. 

     Aj napriek snahe pracovníkov MŠ a TÚ o odstránenie snehu zo strechy, vody z povaly 

a s podláh, prišlo k zatečeniu nábytku, drevených parkiet, kobercov a elektroinštalácie. 

 Strecha nad pravým krídlom, ktorej finančné prostriedky ste formou PER ROLLAM 

schválili, je zrealizovaná. 

    Následne 15.2.0213 nám začala zatekať aj trieda v ľavom krídle. 

    Tu sme pri prvých príznakoch zatečenia natiahli pod strechou plachtu 6 x 8 

metrov, v miestnosti boli natiahnuté igelity a nádoby na zachytávanie vody, čím sa predišlo 

poškodeniu podláh. 

    Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné vymeniť strešnú krytinu nad ľavou časťou MŠ, 

tým istým spôsobom ako nad pravou časťou. Pôvodné elektrické vedenie v oboch miestnostiach, 

vrátane starého rozvádzača, zdvihnuté drevené parkety v jednej miestnosti nahradiť novou 

podlahou z PVC a kobercom a vymaľovať. Maľovalo by sa, strop komplet v dvoch miestnostiach, 

v tretej len časť, steny len v jednej miestnosti a to vrátane olejového sokla. 

 

 

   Predpokladaná výška nákladov: 

1. Strecha nad ľavým krídlom        15.000,- EUR 

1 1 



2. Elektroinštalácia     1.000,- EUR 

3. Podlahárske práce   4.100,- EUR 

4. Maliarske práce    1.500,- EUR 

5. Výmena 4 ks plechových radiátorov  1.000,- EUR 

--------------------------------------------------------------------------- 

Spolu :     22.600,- EUR 

 

 

 

 

       

 

 

                   

spracoval :   Ing. Mariana Fiamová, prednostka MsÚ, Ing. Roman Šišovič- ref. tech. úseku 

predkladá :  Ing. Alexander Achberger, primátor mesta 


