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Z á p i s n i c a  č. 5 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure konaného dňa 07.10.2020 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

                                   

Program rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania  

2. Pracovné komisie 

3. 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 18,05 hod., a predložil program 

rokovania na schválenie.  

 

P. primátor informoval, že program rokovania je rozšírený o zmenu rozpočtu, jedna zmena je 

z dôvodu havárie a jedna o predloženie ponuky.    

 

Schválenie predloženého programu rokovania:    8:0:0  

 

K bodu 2. – Pracovné komisie 

 

Určenie overovateľov: Mgr. Michal Zeliska 

Mgr. Martin Achberger   8:0:0 

     

Zapisovateľka:               Mgr. Martina Khardani   

 

Návrhová komisia:  Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

    Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  8:0:0    

 

K bodu 3. – Rôzne 

 

Príloha 3/1 Interreg SK-AT - grant z EU 

 
P. primátor uviedol, že toto je hlavný bod, kvôli ktorému sa stretávame, pretože Mesto Sv. Jur 

na základe kontaktu zástupcov STU pristúpilo k medzinárodnej spolupráci a žiadosti o grant 

prostredníctvom INTERREG Slovensko – Rakúsko. Rakúska strana je hlavným žiadateľom 

a my sme len partnerom projektu. 

Pilotný projekt vo Svätom Jure je zameraný na vývoj, testovanie a implementáciu riešenia 

rozšírenej reality pre umenie, remeslá a historické budovy vo Svätom Jure. Na základe 

dostupných zbierok historických údajov, dokumentov a fotografií bude tím softvérových 

odborníkov vyvíjať testovaciu verziu aplikácie, ktorá bude neskôr spustená aj do praktickej 

prevádzky s cieľom sprostredkovať vizuálny dojem z jednotlivých-historických budov 

prostredníctvom 3D reality. 

Na základe stretnutia mesta Svätý Jur, Starého mesta Bratislava a Dunajskej Stredy sme 

pristúpili na projekt, v ktorom sme boli úspešní. Oprávnené výdavky projektu sú 190 501,- €, 

kde máme 5% financovanie čo je 9 526,- €. Mesto bude v rámci projektu vytvárať respektíve 
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Slovenská technická univerzita vytvárať 3D realitu mesta ako vyzeralo v minulosti. V praxi 

návštevník dostane 3D okuliare alebo si stiahne aplikáciu a pri prechádzaní uvidí ako mesto 

niekedy vyzeralo. Mesto Dunajská Streda bude riešiť implementáciu/informáciu 

v odpadovom systéme. Bratislava Staré mesto bude riešiť v rámci projektu pasportizáciu celej 

zelene. V rámci projektu budeme môcť čerpať z vývoja poznatky Slovenskej technickej 

univerzity. Nebudeme mať nárok na konkrétne hardvérové riešenie, ale vývoj a softvér nám 

bude poskytnutý bezplatne. Je potrebné do 10 dní odsúhlasiť uznesenie.  

Mesto sa snaží podávať granty v rôznych oblastiach, ale žiaľ nie vždy sme úspešný, napríklad 

sme podali grant o dve autá jedno z toho je na zametanie.  

 

P. Gahér sa spýtal, či nevieme, čím bude prispievať Univerzita Cyrila a Metoda, pretože oni 

nemajú katedru informatizácie.  

 

P. primátor reagoval, že presne nevieme, ale možno v kontexte Starého Mesta sa budú starať 

o pasportizáciu zelene.  

 

Príloha 3/2 Orange parkovanie 

 

P. primátor uviedol, že na ostatnom rokovaní bol predstavený parkovací systém, ktorý bol 

navrhovaný v spolupráci so spoločnosťou Triton, ktorá by mala spracovávať hardvérové 

riešenie a spoločnosť Orange vyvíja softvér a sieťové zariadenia, ktoré budú identifikovať 

parkovanie na námestí. Pri prípadnom schválení zámeru zvoláme rokovanie s I. Svätojurskou 

a. s., kde by sme doriešilo potrebný čas na spustenie. Počas tejto doby by sme pripravili 

všeobecne záväzné nariadenie na stanovenie podmienok.  

 

P. Gróf sa spýtal, že ak teraz schválime zámer, tak potom budeme vedieť dodatočne riešiť, čo 

bude stáť občanov parkovanie? My si povieme ako to chceme a firma to tak naprogramuje 

v rámci nášho budúceho všeobecne záväzného nariadenia? 

 

P. primátor odpovedal, že áno. Oni zabezpečia hardvér, kompletné fungovanie, aplikáciu 

a tiež je to navrhnuté tak, že nepôjdeme do kapitálového výdavku ale do paušálneho výdavku-

bežného, ktorý by mala zastrešiť I. Svätojuská a. s. Po roku by sme mali vidieť, či bude 

potrebné prispieť z rozpočtu na fungovanie. Našim cieľom je zastavenie prechádzania 

motorových vozidiel cez námestie. Presné podmienky ako to bude fungovať, koľko sa bude 

platiť, kto bude platiť, koľko bude zadarmo, kto bude mať voľný prejazd, kedy to bude úplne 

otvorené, to všetko si vieme stanoviť vo všeobecne záväznom nariadení. A keď spustíme 

proces budeme vedieť koľko máme času na prípravu všeobecne záväzného nariadenia.   

 

P. Pajer sa spýtal, že aké budú mesačné náklady po uplynutí 48 mesiacoch?  

 

P. primátor odpovedal, že po uplynutí 48 mesiacov celý systém príde za jedno euro do nášho 

majetku a následne by sme mali platiť už iba správu, ktorú zabezpečuje Orange, ak by sme 

s nimi chceli pokračovať, čo je 900,- €. Máme rozložené ako keby splácanie Tritonu t.j. 

2 325,- €, vieme to zaplatiť naraz, ak by sme išli cez kapitálový výdavok.  

 

P. Zeliska sa spýtal, či rozumie správne, že cenová ponuka sa skladá z dvoch častí, prvá je 

945,-€/48 mesiacov a potom máme na výber 2 A alebo 2 B podľa predloženej cenovej 

ponuky? 

 

P. prednostka odpovedala, že áno. 
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P. primátor: uvidíme do akej miery bude musieť I. Svätojuská a. s. konkrétne tento systém 

súťažiť. Otázku by mal zodpovedať Úrad pre verejné obstarávanie. V cene je aj predĺžená 

záruka na 48 mesiacov.  

 

P. Zeliska sa spýtal, či nemáme urobenú náhodou analýzu, koľko sa nám vráti a akým 

spôsobom? 

 

P. primátor: ťažko sa dá odhadnúť ako sa budú správať vozidlá, ktoré tu stoja dlhodobo. Keď 

zoberieme príklad Pezinka, taktiež spoplatnili parkovanie roky dozadu, tak možno prvé dva 

mesiace bolo voľné parkovanie. Teraz na námestí nie je kde zaparkovať. Pre nás by mala byť 

pridaná hodnota bezpečnosť a donútenie vozidiel, aby išli pomalšie.  

 

P. Grančič sa spýtal, že koľko má byť parkovacích automatov, pretože si to nenašiel v cenovej 

ponuke? Aká je ich cena? 

 

P. primátor odpovedal, že pri realizácií to budeme presne určovať, lebo tie lacné sú platobné 

automaty pri výjazde, kde sa priloží karta a strhne z účtu a pokračuje sa ďalej. Ten, ktorý je 

drahý je mincový a mal by byť umiestnený jeden pri mestskom úrade. Platiť sa bude dať aj 

formou sms správy, tam sa platí poplatok, ktorý tu nie je v cene, ale ten sa bude strhávať 

z každej platby. Bez mincového automatu vieme začať a následne by sme ho vedeli dokúpiť.  

 

Príloha 3/3 Zmena rozpočtu – kotol BD, socha Sv. Juraja 

 

P. primátor: prvá časť navrhovanej zmeny rozpočtu je havária, ktorá vznikla v Bábkovom 

divadle/Vinohradníckom dome, kde je pamiatkarmi odsúhlasená architektúra a začíname 

súťažiť jednotlivých projektantov. Následne sa pokúsime s generálnym projektantom sceliť 

všetko dohromady. Začíname robiť výskum, ktorý nám pamiatkari nanútili. Popri tom nám 

vypovedal službu kotol. Vo vinohradníckom dome sú dva kotle, kde jeden tečie a už dlhšiu 

dobu nebol funkčný a druhý kotol tento rok definitívne odišiel. Servisný technik zhodnotil, že 

kotle sa už nedajú opraviť. Kotle majú viac ako 15 rokov. V budove sme chceli osadiť kotol 

zo športového klubu, ale Bábkové divadlo by tento typ kotla neutiahol. Potrebuje 45kW kotol, 

ktorý je predložený v materiáloch. Cenovú ponuku spracoval Ivan Bordáč. Kotol je 

kondenzačný a cena je so všetkým, aj s osadením. V prípade rekonštrukcie tento kotol 

osadíme tam, kde by mal byť aj osadený podľa projektu rekonštrukcie. Túto situáciu 

potrebujeme urgentne riešiť, pretože už nastala zima.  

Druhá časť zmeny rozpočtu sa týka osadenia sochy sv. Juraja na námestí. Boli sme aj na 

Úrade vlády, kde sa nachádza replika sochy sv. Juraja. Úrad vlády sme požiadali 

o zapožičanie sochy, ale odpoveď sme nedostali. Originál sochy sa nachádza v Primaciálnom 

paláci. Najskôr sme oslovili p. Guldána, ktorý vytvoril alternatívny návrh vyhotovenia sv. 

Juraja, ktorý návrh komisie a ani mestská rada neodobrili. Tak sme sa obrátili na niekoho kto 

by vedel vytvoriť sochu v historickej, renesančnej podobe. Odporučená nám bola Škola 

úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, kde sme sa stretli s p. riaditeľom aj s profesorom. 

Filozofia sochy je taká, aby nadväzovala na Svätý Jur. Chceli by sme, aby socha bola veľmi 

podobná, odkopírovaná od sochy sv. Juraja ako je v hornom kostole na oltári. Zhodou 

okolností prišiel na obhliadku pán, ktorý tento oltár reštauroval. Po stretnutí sme obdržali 

cenovú ponuku na vyhotovenie sochy. Socha by bola zhotovená z lukoprénovej formy, ktorá 

má výhodu v tom, že je možné odliatie 5 sôch/odliatkov, ktoré všetky sú v súlade s autorským 

honorárom, ktoré môžeme považovať za originál. Vytvorenie tejto formy s prvým odliatkom 

stojí 25 800,- €, každý ďalší odliatok stojí 8 000,-€. P. profesor nám odporučil odliať 

minimálne dve sochy, že ak by sa pri prevoze niečo stalo jednej, tak bude k dispozícii druhá, 

alebo ak by jednu poškodili vandali. Počas opravy môže byť umiestnená druhá nepoškodená 
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socha. Ešte chceme preveriť v akom časovom horizonte sa dajú odlievať sochy 

z lukoprénovej formy. Navrhujeme zmenu rozpočtu na 35 000,- €, z ktorých by vyšli dve 

sochy. Socha by mala mať výšku 1,6 m a podstavec bude mať tiež 1,6 m. Škola nie je platcom 

DPH, takže cena je konečná. O tomto bode nemusíme rozhodnúť, pretože nás nič netlačí. P. 

Hrčka, ktorý tu bol zo školy hovoril, že vytvorenie sochy by malo trvať 2 mesiace. Pôvodná 

filozofia umiestnenia sochy bola do fontány, napriek tomu, že sa fontána nepáči väčšine 

obyvateľov, tak im ako umelcom sa fontána veľmi páčila. Neodporučili nám umiestňovať 

sochu do fontány, ale do stredu slzy v úrovni brány mestského úradu. 

 

P. Gahér navrhuje, aby sa dnes nerozhodovalo o soche a nechali bod prerokovať v komisiách. 

Je to ideový zámer, je možné, že budeme počuť aj iné názory. Prečo by socha mala mať len 

1,6 m na námestí, je trošku malá.   

 

P. primátor doplnil, že socha bude mať s podstavcom 3,2 m. 

 

P. Gahér reagoval, že áno ale kôň by mohol byť väčší.  

 

P. primátor reagoval, že všetko je vec dohody.  

 

P. Zeliska sa prikláňa k prerokovaniu bodu v komisiách. Bolo by dobré zistiť dokedy je 

možné využiť formu na odliatky. Nevie, či je potrebné robiť dva odliatky, lebo to, že sa stane 

niečo pri prevoze, tak za to zodpovedajú oni. Čo sa týka vandalov, tak máme kamerový 

systém, ktorý nebol najlacnejší. Vandalov vieme dohľadať.  

 

P. Gróf súhlasí, aby materiál bol prerokovaný v komisiách. Ak by sme dali vyrobiť dve sochy, 

kde budeme druhú skladovať, nie je to zbytočné? 

 

P. primátor reagoval, že si vypýtame odôvodnenie, prečo by sa mali robiť naraz dve sochy. 

Možno aj preto, aby boli identické, keď budú z jednej šarže. Ako predkladateľ sťahuje bod č. 

2  z rokovania a bude predložený do komisií.  

 

Príloha 3/4 Rekonštrukcia dielní ZŠ - informácia 

 

P. primátor: tento bod je iba ako informácia, bohužiaľ nedodali nám číslo, ktoré je pre nás 

dôležité. Pri rekonštrukcii dielní ZŠ – strechy sme dali spracovať projekt, tak aby bol v súlade 

s aktuálne platnými normami vo všetkých profesiách, ktoré budeme potrebovať robiť nanovo 

a výkaz-výmer vyšiel niečo cez milión eur. Elektrina vyšla cez 200-tisíc euro. Materiál 

predkladáme ako informáciu z dôvodu, že sme nechali z projektu oddeliť hrubú stavbu 

strechy, protipožiarne schodisko, zateplenie objektu a fasády a následne by sme prešli 

rekonštrukciu jednotlivých profesií ako to robíme aj v základnej škole. P. riaditeľovi zostáva 

na kapitálové výdavky okolo 60-tisíc euro. Vždy na začiatku roka sa dohodneme, ktoré triedy, 

podlahy, prípadne toalety on za tieto peniaze urobí. Na nasledujúcom zastupiteľstve by sme 

mohli zaujať stanovisko ak vyjde prijateľná suma za vytvorenie tohto priestoru. Nikto 

nepočítal, že suma bude taká vysoká, ale podľa novej normy musí byť zabezpečená 

automatická výmena vzduchu, musí byť klimatizácia v podkrovnom priestore a tiež ohrev. Pri 

tomto všetkom by sme museli ísť aj do stavebného povolenia. Lacnejšiu variantu opravy 

strechy vieme urobiť pomocou fatrafolu, čo by mohlo byť 20-tisíc euro.  

 

P. Gahér: cena ho šokovala. Treba si rozmyslieť, či ísť do niečoho takého, pretože je veľa 

iných vecí, do ktorých treba investovať. Treba nájsť iné lacnejšie riešenie na sfunkčnenie. 

Cena je obrovská.  
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P. primátor doplnil, že práve kvôli cene je informácia predložená na rokovanie. Všetky ďalšie 

kroky sú preto aj pozastavené. Možno o dva týždne pristúpime len k oprave havárie strechy 

fatrafolom.  

 

P. Gróf sa spýtal, že z čoho vychádzal projektant? Suma je naozaj veľmi vysoká. Držal by sa 

odstránenia len havárie.  

 

P. primátor uzatvoril bod rokovania a zároveň ukončil, poďakoval za rýchle a konštruktívne 

rokovanie.  

 

Ukončenie rokovania: 18,50 hod. 

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

zo dňa 7.10.2020 

 

 

Číslo hlasovania: 1 

Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania  

Číslo uznesenia 2020/5-1 

MsZ schvaľuje doplnený program rokovania.  

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

   Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

 

Číslo hlasovania: 2 

Číslo bodu: 2. Voľba overovateľov zápisnice  

Číslo uznesenia 2020/5-2 

MsZ schvaľuje overovateľov zápisnice – Mgr. Michal Zeliska, Mgr. Martin Achberger. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

      Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

 

Číslo hlasovania: 3 

Číslo bodu: 2.3 Voľba návrhovej komisie 

Číslo uznesenia 2020/5-3 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu - Prof. PhDr. František Gahér, CSc., Ing. Peter 

Dočolomanský. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

      Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

 

Číslo hlasovania: 4 

Číslo bodu: 3.1 Interreg SK-AT - grant z EU  

Číslo uznesenia 2020/5-4 
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MsZ schvaľuje: 

• Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika – Rakúsko na projekt DIGIVIL – Digital Villages, kód výzvy 

INTERREG V-A SK-AT/2016/01. 

• Celkové oprávnené výdavky projektu 190.501,- €. 

• Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci t. j. v maximálnej výške 9 526,- €. 

• Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

• Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

      Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

 

Číslo hlasovania: 5 

Číslo bodu: 3.2 Orange parkovanie  

Číslo uznesenia 2020/5-5 

MsZ schvaľuje zámer zriadenia plateného parkovania na ul. Prostredná podľa predloženého návrhu 

riešenia firmou Orange na báze mesačných platieb. Parkovací systém bude obstarávať a prevádzkovať 

I. Svätojurská a. s. 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

      Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

 

Číslo hlasovania: 6 

Číslo bodu: 3.3 Zmena rozpočtu - kotol BD, socha Sv. Juraja  

Číslo uznesenia 2020/5-6 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2020: 

funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 

programový 

rozpočet 

kód 

zdroja 
názov položky 

návrh rozpočtu 

zvýšenie v € 

08.2.0  717002 7.1 46 
Rekonštrukcia budovy Bábkového 

divadla - kotol 
+ 6.000,- 

06.1.0 
712001 AE 

20 
16.1 46 Kúpa budovy pošty (zníženie) - 6.000,- 

 

Celkový počet poslancov MsZ: 11 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 8 



9 

 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 8 

      Za: 

Mgr. Martin Achberger Ing. Peter Dočolomanský, PhD.  Marián Fraňo JUDr. Ján Gróf 

 Marián Grančič Prof. PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Bohumil Pajer Mgr. Michal Zeliska 

 
 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Mgr. Michal Zeliska   ............................................................................... 

 

Mgr. Martin Achberger  ............................................................................... 

 

Prednostka MsÚ:  

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

 

Primátor mesta:  

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


