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Z á p i s n i c a  č. 1 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 26.1.2021 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. Voľba hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur 

4. 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 17,05 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

Schválenie predloženého programu rokovania:    10:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov:  JUDr. Ján Gróf 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 11:0:0 

     

Zapisovateľka:                Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:   Ing. Peter Dočolomanský, PhD. 

MUDr. Štefan Horváth   11:0:0    

 

Mandátová komisia (skrutátori): Mgr. Michal Zeliska   11:0:0 

     Mgr. Martin Achberger 

 

K bodu 3. – Voľba hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur 

 

P. primátor: MsZ dňa 03.11.2020 uznesením č. 2020/6-23 schválilo vyhlásenie voľby 

hlavného kontrolóra. Do 11.01.2021 bolo potrebné doručiť prihlášky. V stanovenom termíne 

boli doručené 4 prihlášky, ktoré boli komisiou v zložení p. poslanec Fraňo, p. Dvorščíková – 

prednostka MsÚ a p. Lackovičová – referent úseku ekonomického oddelenia skontrolované. 

Komisia následne zhodnotila, že všetci účastníci splnili požiadavky stanovené zákonom, aby 

sa mohli uchádzať o funkciu hlavného kontrolóra. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 

ročné. Zákon explicitne neukladá aká forma voľby má byť zvolená, či verejná alebo tajná. 

Historicky doteraz voľba prebiehala tajne, a aj preto je navrhnuté uznesenie na tajnú voľbu. P. 

primátor oslovil kandidátov na predstavenie sa v abecednom poradí. 

 

P. Fabiankovičová: od roku 2004 pôsobí v územnej samospráve, kde začínala ako referent 

miestnych daní. Od roku 2011 pôsobí na útvare hlavnej kontrolórky v meste Pezinok, kde je 8 

rokov a zároveň bola zvolená v roku 2018 ako hlavná kontrolórka obce Vištuk na čiastočný 

úväzok. Pôsobí v Šenkviciach v dvoch komisiách obecného zastupiteľstva a to majetkovej 

a legislatívnej. V komunálnej politike pôsobí 6 rokov. Kontrolu vníma ako nejaký súbor 
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činností, ale zameriava sa pri kontrolách, aby funkcia bola aj informačná, metodická a 

nápravná. V obci Vištuk je to metodická pomoc, napríklad pri tvorbe VZN, interných 

smerniciach.  

 

P. Polák: ku dňu podania prihlášky pracuje na 50% úväzok ako hlavný kontrolór v meste 

Svätý Jur. Počas jeho výkonu sa podarilo za spolupráce občanov, poslancov a primátora 

získať množstvo ocenení ako napr.: Zlaté vedro 2016 a ocenenie INECO za najlepšie 

hospodárenie mesta za rok 2018 a mnoho ďalších. Úloha hlavného kontrolóra je presne 

definovaná zákonom č. 369/90 o obecnom zriadení ako aj inými vzájomne doplňujúcimi 

zákonmi. Rád by naďalej prispieval svojimi radami, skúsenosťami k skvalitneniu činnosti 

mesta. Mesto v spolupráci s poslancami za uplynulých 6 rokov počas jeho pôsobenia vo 

funkcii hlavného kontrolóra dosiahlo veľa významných úspechov. Hlavne, čo sa týka 

rozširovania služieb pre občanov, ako aj realizáciu množstva investičných akcií: telocvičňa 

v ZŠ, dopravný terminál, zveľaďovanie budov, miestnych komunikácií, detských ihrísk, kde sa 

snažil svojou mierov prispieť. Je členom združenia hlavných kontrolórov Slovenska a zároveň 

je podpredsedom Bratislavskej sekcie v rámci Bratislavského kraja.  

 

P. Gróf uviedol, že bolo to tu pekne prezentované, ale myslí si, že na tomto má zásluhu hlavne 

p. primátor a ostatné vedenie mesta, za všetky veci, ktoré boli spomenuté. V jeho ponímaní by 

mal hlavný kontrolór kontrolovať čestnosť, kontrolovať veci, či sú v zmysle zákona 

a platných právnych predpisov. V životopise uvádzaš, že si zamestnaný len v meste Svätý Jur 

ako hlavný kontrolór, ale podľa informácií pracuješ aj v iných mestách/obciach ako kontrolór. 

V koľkých obciach? 

 

P. Polák uviedol, že pôsobí na čiastočné úväzky v obci Limbach a Viničné.   

 

P. Gróf sa spýtal, aké sú veľké tieto úväzky? 

 

P. Polák odpovedal, že sú oba čiastočné na 50%. 

 

P. Gróf skonštatoval, že tri úväzky na 50% sa podľa všetkého dajú stíhať bez problémov. 

 

P. Szabóová Vysocká: pôsobí vo finančnej komisii v meste Svätý Jur. Spĺňa predpoklady 

nezávislej činnosti hlavného kontrolóra nakoľko nepodniká a ani jej blízky nie sú zamestnaní 

v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto. Nie je členkov žiadnej politickej strany. V 

oblasti vzdelania spĺňa požiadavky až nad mieru. Má skúsenosti z právnej oblasti, sociálnej 

oblasti, manažmentu, projektovej oblasti a tiež IT. Je nadstavená k celoživotnému 

vzdelávaniu, pretože si je vedomá, že rozsah odbornosti, ktorý je potrebný pre túto funkciu, je 

tak multidisciplinárny, že na toto spĺňa osobnostné predpoklady. Nebude sa uchádzať o iné 

funkcie hlavného kontrolóra v okolitých obciach, pretože si myslí, že úväzok a aj rozsah je 

taký veľký, že postačuje aj na jeden úväzok.  

 

P. Gahér sa spýtal: V životopise uvádzate, že ste pracovali v banke, ale veľmi krátko. Prečo 

ste odišli? 

 

P. Saboóvá Vysocká odpovedala, že po vyhodnotení jej nestojí obetovať dve hodiny času 

dochádzania do Bratislavy na úkor rodiny. Toto bol dôvod ukončenia pracovného pomeru.   

 

P. primátor: na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo 

ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí 
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získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do 

druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V 

druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  

 

Po odhlasovaní tajnej voľby poslanci dostali hlasovacie lístky a zakrúžkovaním mali vybrať 

jedného kandidáta na hlavného kontrolóra.  

 

Výsledok I. kola hlasovania: hlavným kontrolórom mesta sa stal J. Polák, ktorý získal 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov.  

  

K bodu 4. – Rôzne  

 

P. primátor uviedol, že mesto usporiadalo plošné testovanie obyvateľstva „skríning“, kde sme 

otestovali 3 141 obyvateľov, z toho bolo 12 pozitívnych, čo je 0,38 %. Údaje, ktoré sú 

aktuálne nahadzované na stránku NCZI, sú v okrese pre všetkých nepochopiteľné, pretože 

pozitivita v okrese bola 0,8 %.  

Projekt Staromlynského potoka bude predložený na prerokovanie do komisií. Aktuálne má 

projekt sklz cca 1 rok, ktorý bol spôsobený covidom. Pozitívum je, že  Slovenský 

vodohospodársky podnik stále nezrušil objednávku až po realizačný projekt. Následne, ak 

bude realizačný projekt vyhotovený, budú dve možnosti. Ak bude chcieť SVP realizovať 

projekt,  tak to bude realizovať. V prípade, že nebudú sami realizovať projekt, tak je uzavretá 

gentlemanská dohoda, že nám projekt postúpia aj so správou potoka.  

Ostatné projekty, ktoré sú závislé od fungovania mesta, tak pokračujú. Aktuálne pripravujeme 

spustenie opravy ulíc Mierovej a Dukelskej. Súťaž je uzavretá, kde z 540 tisíc € sme 

vysúťažili sumu 370 tisíc € – vyhrala to firma Metrostav.  

Súťaž na ulicu Pezinská je spustená, ale prichádza veľa otázok, takže sa možno projekt 

oneskorí, ale do konca funkčného obdobia by mala byť opravená.  

Ak do 5.2. stihneme podať žiadosť na envirofond, tak sa chceme uchádzať o zníženie 

energetickej náročnosti objektu na dielne. Žiadať budeme o  cca 150 tisíc €.  

Primátor na záver pogratuloval Jánovi Polákovi za opätovné zvolenie a všetkým poďakoval 

za konštruktívne rokovanie.   

 

Ukončenie rokovania: 17,45 hod. 

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

zo dňa 26.1.2021 

 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania 

Číslo uznesenia 2021/1-1 

MsZ schvaľuje predložený program rokovania.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 10 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

 Michal Gabura  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf MUDr. Štefan Horváth 

Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska     

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2.2 Voľba overovateľov zápisnice   

Číslo uznesenia 2021/1-2 

MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice – JUDr. Ján Gróf, Prof. PhDr. František Gahér, CSc.. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

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

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 

Číslo uznesenia 2021/1-3 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. Peter Dočolomanský, PhD., MUDr. Štefan Horváth. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

MUDr. Štefan Horváth Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska   
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Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 2.4 Voľba mandátovej komisie (skrutátori)  

Číslo uznesenia 2021/1-4 

MsZ schvaľuje mandátovú komisiu – Mgr. Michal Zeliska, Mgr. Martin Achberger. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

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

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 3. Voľba hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur   

Číslo uznesenia 2021/1-5 

MsZ schvaľuje spôsob voľby hlavného kontrolóra: Tajné hlasovanie, formou hlasovacích lístkov. 

Pričom poslanec voľbu vykoná zakrúžkovaním čísla kandidáta.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

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

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 3. Voľba hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur  

Výsledok hlasovania tajnej voľby:  

Číslo uznesenia 2021/1-6 

MsZ volí v prvom kole tajného hlasovania nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov za 

hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur kandidáta Jána Poláka. Výsledky tajného hlasovania: Ján Polák 

získal 6 hlasov, Ľubica Saboóvá Vysocká získala 5 hlasov, Renáta Fabiankovičová získala 0 

hlasov a Zuzana Donnerová získala 0 hlasov.   

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

 

Číslo hlasovania: 7 

Číslo bodu: 3. Voľba hlavného kontrolóra mesta Svätý Jur  

Číslo uznesenia 2021/1-7 

MsZ berie na vedomie výsledok tajnej voľby, v ktorej bol zvolený Ján Polák za hlavného 

kontrolóra. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 11 

Proti: 0 
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Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 11 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD. Prof. ThDr. Július Filo  Marián Fraňo 

 Michal Gabura Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  Marián Grančič JUDr. Ján Gróf 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

JUDr. Ján Gróf   ............................................................................... 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

Ing. Mariana Dvorščíková  ............................................................................... 

 

Primátor mesta:  

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


