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Juraj Droba 

Dobrý deň. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Poprosím vás aby ste zaujali svoje 
miesta a dovoľte, aby som otvoril III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja. Ako je úvodom našich zasadnutí tradíciou, aj dnes poprosím o štátnu 

hymnu Slovenskej republiky. Ďakujem. Naše predchádzajúce zasadnutie Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja sme začínali uctením si pamiatky obetiam holokaustu. 
Zrejme nikoho z nás vtedy nenapadlo, že o pár týždňov sa naša krajina stane stredobodom 
pozornosti celého sveta v súvislosti s tragédiou, ktorá v slovenských dejinách nemá obdoby. 
Všetci vieme, že touto tragickou udalosťou je chladnokrvná poprava dvoch mladých ľudí, ktorí 
túžili žiť v lepšej krajine, ktorá bola ich domovom. Dovoľte mi preto v tejto chvíli požiadať vás 
o minútu ticha, ako spomienku na novinára Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú. 
Ďakujem....Úradu BSK študentov Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej 
univerzity, ktorí vám prezentujú modely a návrhy inovatívnej oddychovo-rekreačnej 
infraštruktúry zameranej na prepojenie obce s prírodou a s  riekou. Tieto návrhy boli 
vypracované v rámci pilotnej spolupráce medzi Bratislavským samosprávnym krajom, 
Fakultou architektúry STU a obcami Suchohrad, Gajary, Malé Leváre, Kuchyňa a Rohožník. 
Cieľom je prepojiť študentov vysokých škôl s potrebami praxe a regiónu, ako aj inšpirovať obce 
k investovaniu do infraštruktúry s vyššou pridanou hodnotou. Na stoloch si tiež môžete nájsť 
brožúru k tejto téme a aj ďalšie vydanie nášho mesačníka Bratislavský kraj s množstvom 
aktuálnych informácií z rôznych oblastí pôsobnosti župy. Dočítate sa o novom webe pre žiakov 
končiacich základné školy, o šikovnosti našich stredoškolákov, o aktuálne ukončovaných 
rekonštrukciách, o nedávnych, ale aj blížiacich sa premiérach v našich divadlách. Dovoľte mi 
tiež privítať  žiakov Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Na Pántoch 9, ktorí 
sa dnes starajú o vaše občerstvenie. Teraz pristúpime k oficiálnej časti nášho rokovania.             
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili páni poslanci: Bajan a Patoprstý. Konštatujem, že 
podľa prezenčnej listiny je z celkového počtu 50 poslancov Zastupiteľstva BSK na dnešnom 
zasadnutí prítomných 43 poslankýň a poslancov. Konštatujem, že zastupiteľstvo je spôsobilé 
rokovať a uznášať sa v zmysle zákona o samosprávnych krajoch. Prikročíme k voľbe 
overovateľov zápisnice. V zmysle článku V. bod 8 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK, 
zastupiteľstvo volí z poslancov troch overovateľov zápisnice. Pred sebou mám ako návrh 
mená týchto troch poslancov. Ako prvá je pani podpredsedníčka Alžbeta Ožvaldová. Ako 
druhý je pán poslanec Martin Patoprstý a ako tretí je pán poslanec Marek Machata. Má niekto 
z vás iný návrh? Keďže nevidím žiadny ďalší návrh, prikročíme k hlasovaniu. Prosím, 
prezentujte sa a hlasujte teraz.  

Hlasovanie číslo 1 

Ďakujem. Podľa údajov z tabule sa prezentovalo 29 poslancov hlasovalo ZA, nehlasovalo 7. 
Uznesenie bolo prijaté. Konštatujem, že za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania boli 
zvolení pani podpredsedníčka Alžbeta Ožvaldová, pán poslanec Martin Patoprstý a pán 
poslanec Marek Machata. Pre prípad nefunkčnosti elektronického hlasovacieho zariadenia, za 
skrutátorov v zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK určujem našich technikov. 
Prosím prikročíme teraz k voľbe návrhovej komisie. Predkladám návrhy na nasledovných 
poslancov do návrhovej komisie. Ako prvý je pán poslanec Jaromír Šíbl, druhý je pán poslanec 
Ján  Karman a tretí je pán poslanec Michal Drotován. Má niekto iné návrhy? Ak nikto, prosím, 
aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz.  

Hlasovanie číslo 2 

ZA hlasovalo 46 poslancov z celkového počtu prítomných 46 poslancov, nikto sa nezdržal 
a nikto nebol proti. Konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená v zložení páni poslanci 
Šíbl, Karman a Drotován. Žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali miesta za pracovným 



stolom určeným pre návrhovú komisiu a určili si zo svojich radov predsedu. Poprosím aby ste 
si so sebou vzali aj hlasovacie kartičky.  

Pristúpime k schvaľovaniu programu zasadnutia. V súlade so zákonom o samosprávnych 
krajoch a Rokovacím poriadkom Bratislavského samosprávneho kraja bol všetkým poslancom 
zaslaný návrh programu rokovania v pozvánke dňa 6. marca 2018. Navrhujem teraz 
autoremedúrou aby sme presunuli bod číslo 7. To je bod o Návrh na poskytovanie dotácií 
posunúť tesne pred bod Rôzne až na záver, keďže očakávam, že najdlhšia diskusia bude 
o tomto bode. Toto je teda návrh programu na III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja. A spýtam sa ešte predtým než dám hlasovať poslancov, 
či má niekto nejaký iný návrh programu. Nikto sa nehlási. Ak teda nemá nikto návrh na ďalší 
bod rokovania ideme hlasovať o návrhu programu III. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva 
BSK, tak ako vám bol zaslaný v pozvánke a s jednou zmenou, ktorú som práve navrhol. 
Prosím aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz.  

Hlasovanie číslo 3  

Konštatujem, že za predložený návrh programu dnešného rokovania hlasovalo 47 poslancov, 
proti bolo 0 a tiež sa nikto nezdržal. Program rokovania III. pracovného zasadnutia 
Zastupiteľstva BSK bol zastupiteľstvom kraja schválený.  

Bod č. 1 

Prechádzame teda k bodu číslo 1. a tým je Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja        s termínom plnenia december 2017 – február 2018. 
Pred sebou máte, panie poslankyne, páni poslanci predmetný materiál. Poprosím pána 
riaditeľa úradu Mariána Viskupiča, aby nám tento materiál  krátko uviedol. Nech sa páči pán 
Viskupič. 

Mariána Viskupiča 

Pán predseda ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Pred sebou 
máte materiál Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja s termínom plnenia december 2017 – február 2018. Jedná sa o pravidelný materiál 
predkladaný zastupiteľstvu na každé pracovné rokovanie. Materiál obsahuje jednak prehľad 
plnení splnených uznesení ako aj popis ich plnenia v dôvodovej správe materiálu. V časti 2. 
uznesenia máte uvedený tabuľkový prehľad dlhodobo plnených uznesení. Plnenie máte opäť 
uvedené v dôvodovej správe materiálu. Dochádza tiež k jednej zmene termínu plnenia 
uznesenia, konkrétne uznesenia číslo 1 z roku 2016, 29.1.2016. Otváram diskusiu k tomuto 
bodu.  

Juraj Droba 

Dobre, dovoľte teraz aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási. Keďže sa do 
diskusie nikto neprihlásil uzatváram možnosť prihlásiť sa do diskusie a ukončujem ju k tomuto 
bodu číslo 1. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.   

Ján Karman 

Návrhová komisia predkladá materiál tak, ako je písomne predložený v materiáloch.   

 



Juraj Droba  

Ďakujem. Prosím aby ste sa teraz prezentovali a hlasovali. 

Hlasovanie číslo 4 

 Ďakujem veľmi pekne. Zo 47 prezentovaných poslancov hlasovalo za 47 poslancov. Nikto sa 
nezdržal a nikto nebol proti. Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 1. programu rokovania 
bolo schválené.  

Bod č. 2 

Ukončujem bod č. 1 programu a otváram bod č. 2. programu s názvom Správa o vykonanej 
inventarizácií nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017. Panie 
poslankyne, páni poslanci máte pred sebou predložený materiál, ku ktorému poprosím 
o úvodné slovo riaditeľa Odboru investičných činností, správy majetku a verejného 
obstarávania, pána Pavla Líšku. Nech sa páči pán Líška. 

Pavol Líška 

Ďakujem pán predseda. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, vážení 
prítomní. Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania BSK 
každoročne pripravuje správu o vykonávaní inventarizácie nehnuteľného majetku 
Bratislavského samosprávneho kraja v ktorej informuje o aktuálnom stave nehnuteľného 
majetku za predchádzajúci kalendárny rok. Správa obsahuje prehľad nehnuteľného majetku 
v správe úradu BSK, ako aj majetku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Materiály, 
ktoré vám boli poskytnuté elektronicky sú členené do okruhov: kultúrne zariadenia, sociálne 
zariadenia, gymnázia a stredné školy, zdravotnícke zariadenia a majetok v priamej správe 
Úradu BSK. Uvedený materiál bol predložený do dvoch komisií: finančnej komisie a komisie 
majetku, investícií a verejného obstarávania, ktoré jednohlasne tento materiál navrhli 
prerokovať a v predloženej podobe schváliť. 

Juraj Droba  

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa, nikto zatiaľ, dobre. Ak sa do diskusie nikto 
neprihlási a neprihlásil tak uzatváram možnosť prihlásiť sa a preto vás prosím aby návrhová 
komisia najprv predniesla návrh uznesenia a následne budeme o ňom hlasovať. Návrhová 
komisia, nech sa páči. 

Ján Karman 

Návrh uznesenia sa skladá z dvoch bodov. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho 
kraja po A. berie na vedomie správu vykonanej inventarizácie a po B. ukladá riaditeľovi úradu 
úlohy v bodoch B1 a B2 tak ako je písomne predložené v materiáloch.  

Juraj Droba  

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

 



Hlasovanie číslo 5 

Prezentovalo sa 47 poslancov. Za predložený návrh uznesenia hlasovalo 47 poslancov, proti 
nehlasoval nikto, tiež sa nikto nezdržal. Konštatujem, že zastupiteľstvo schválilo uznesenie 
k bodu číslo 2. programu rokovania.  

Bod č. 3 

Ukončujem bod číslo 2. programu a otváram bod číslo 3. Bodom číslo 3. je Návrh na odvolanie 
členov výborov pre otázky zamestnanosti a voľbu nových členov výborov pre otázky 
zamestnanosti v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Máte pred sebou panie 
poslankyne a páni poslanci materiál s ktorým nás v úvodnom slove oboznámi pani riaditeľka 
Odboru sociálnych vecí Michaela Šopová. Pani Šopová, nech sa páči.  

Michaela Šopová 

Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne a páni poslanci, dovoľujeme si vám 
predložiť materiál, ktorý je v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Jedná sa o výbory pre 
otázky zamestnanosti, kde zastupiteľstvo daného samosprávneho kraja si volí do týchto 
výborov dvoch členov. Takže navrhujeme, keďže teda keďže pôsobnosť predchádzajúcich 
členov sa skončila, navrhujeme podľa návrhu v uznesení nových členov, ktorí sú z radov 
poslancov. Prešlo to komisiami zdravotníctva, sociálnych vecí a finančnej komisie, ktorí navrhli 
poslancov za členov a poprosíme vás o podporu tohto materiálu. Ďakujem.  

Juraj Droba  

Otváram rozpravu k bodu číslo 3. Do rozpravy sa prihlásil pán István Pomichal. Nech sa páči 
pán poslanec Pomichal.  

István Pomichal 

Vážený pán predseda, vážení poslanci. Dovoľte mi, aby som v súvislosti s týmto materiálom 
vyjadril poďakovanie svoje a všetkých, ktorí poznali zloženie predošlej komisie za odvedenú 
prácu a to menovite poslancovi bývalému, pánovi Baxovi a Anne Zemanovej, ktorí pracovali 
na Úrade pre sociálne veci a rodinu pre Bratislavu. Pani Gabrielle Németh a Renému Bilikovi, 
ktorí pracovali na Úrade práce v Pezinku a magistrovi Martinovi Macejku a Marošovi 
Romanovi, ktorí túto prácu odviedli v okrese Malacky. Ďakujem za odvedenú ťažkú prácu a 
za ich aktívnu účasť v tejto komisii a pevne verím, že noví členovia, ktorých si dneska zvolíme 
budú takisto svedomite a s citom vykonávať túto vážnu prácu. Ďakujem.  

Juraj Droba  

Ďakujem. Myslím si, že poďakovania nikdy nie je dosť a často na to zabúdame. Takže pán 
Pomichal vážim si, čo ste povedali. Očakávam ešte ďalšie prihlášky do rozpravy. A keďže 
žiadne nevidím, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a navrhujem, poprosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia k bodu číslo 3. 

Ján Karman 

Po prerokovaní materiálu návrhová komisia predkladá návrh uznesenia, ktorý pozostáva 
z dvoch bodov. V bode A. odvoláva bývalých poslancov, pána Baxu, Zemanovú v Bratislave, 
Németh, Bilik v Pezinku a pána Macejka a Maroša v Malackách. V časti B. volíme nových 



poslancov. V časti B1. pána Machatu a Štekláča v Bratislave, pána Pátka a Gašparoviča 
v Pezinku a pána Švarala a Tydlitáta v Malackách.  

Juraj Droba  

Ďakujem. Prosím aby ste sa teraz prezentovali a zároveň hlasovali. 
 
Hlasovanie číslo 6 
 
Ďakujem. Prezentovalo sa 47 poslancov. Za predložený návrh uznesenia hlasovalo 47 
poslancov, proti nehlasoval nikto, nikto sa tiež nezdržal. Konštatujem, že zastupiteľstvo 
schválilo uznesenie k bodu číslo 3 programu rokovania.  
 
Bod č. 4 
 
Ukončujem bod číslo 3. programu a otváram bod číslo 4. Návrh na odplatný prevod 100 kusov 
akcií spoločnosti Eurovalley, a.s. v prospech majoritného akcionára HB REAVIS GROUP B.V. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pani poslankyne, páni poslanci máte pred sebou 
predmetný materiál. O úvodné slovo poprosím vedúceho právneho oddelenia, pána Matúša 
Šaraya. 
 
Matúš Šaray 

Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci máte pred sebou materiál, 
ktorého už z názvu vyplýva, že sa ideme pokúsiť predať 100 akcií, ktoré Bratislavský 
samosprávny kraj nadobudol ešte počas prvého funkčného obdobia. Vzhľadom na to, že sa 
nepodarilo naplniť filozofiu a zámer tejto spoločnosti, spoločnosť sa dostala postupne do 
zadlženia a väčšinový akcionár ponúkol odkúpenie všetkým ostatným menšinovým 
akcionárom týchto akcií. Nominálna hodnota ako máte v materiály uvedené je 3400 euro. 
Ponuka na predaj je 5000 euro. Materiál prešiel  komisiami. V zásade tieto komisie odsúhlasili 
a vyjadrili svoj názor, že treba tieto akcie predať. Prílohou materiálu je znalecký posudok, ktorý 
bol úradom zadaný, kde znalec zhodnotil reálne majetkové pomery tejto spoločnosti a takisto 
máme aj stanovisko externej advokátskej kancelárie, ktorá posudzovala tento prípad a takisto 
odporučila ako najvhodnejšiu, najekonomickejšiu alternatívu predaj týchto akcií. Takže na 
základe uvedeného prosím o podporu tohto materiálu. Ďakujem.  

Juraj Droba  

Ďakujem. Teraz otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, môžete sa prihlásiť. 
Do diskusie sa neprihlásil nikto, takže ukončujem aha, pardón, tak prihlásil sa pán István 
Pomichal a za ním nasleduje pán Buocik.  

István Pomichal 

Za finančnú komisiu chcem vyjadriť podporu tomuto materiálu a tiež doporučuje finančná 
komisia schváliť. Boli prerokované výhody, nevýhody podrobne a tento predaj, odplatný predaj 
je schválený na 100% hlasmi v komisii finančnej. Ďakujem. 

Juraj Droba  

Ďakujem veľmi pekne, nasleduje pán poslanec Buocik.  

 



Ján Buocik 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán predseda, dámy a páni. Ja som bol tiež na tej finančnej 
komisii. Tam sa preberali naozaj tie alternatívy, ktoré máme k dispozícií. Ja myslím ale, že je 
dobré si povedať a možno do budúcnosti, že tá spoločnosť Eurovalley nemala vždy len 
negatívne hospodárske výsledky. Ak si otvoríte stránku Finstatu, tak v roku 2014 tam bol 
vykázaný zisk 1,1 milióna a v tom istom roku zrejme nejakou účtovnou operáciou boli ostatné 
výnosy na úrovni 3,3 milióna. Ja rozumiem tej filozofii, že v súčasnosti má tá spoločnosť 
záporné vlastné imanie a povinnosťou akcionárov je tú spoločnosť finančne dotovať. Na druhej 
strane je možno otázka spojiť sa s majoritným akcionárom a jednoducho tú spoločnosť 
zlikvidovať. Je pomerne pravdepodobné, že pri 161 000m2 pozemkov, ktoré tá spoločnosť má 
v majetku likvidačný zostatok pre akcionárov a teda aj pre 1 percentného akcionára 
Bratislavský samosprávny kraj môže byť vyššia ako 60 000 eur, resp. 5000 eur, ktoré 
zinkasujeme za predaj tohto majetku. Z tohto dôvodu ja sa pri tomto materiály zdržím, hoci 
som si vedomý toho, že iný postup ako navrhuje v súčasnosti majoritný akcionár si žiada 
naozaj dlhodobé rokovanie, ale možno je to dobrý príklad do budúcnosti, aby sme naozaj si 
dávali dobrý pozor na to do akých spoločných projektov sa s niekým budeme púšťať, aby to 
neskončilo rovnako ako v tomto prípade. Ďakujem pekne. 

Juraj Droba  

Ďakujem. Ďalším v rozprave je Juraj Říha.  

Juraj Říha 

Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Buocik, ja som nielen ako štatutár mesta Malacky sedel 
aj v orgánoch spoločnosti v tom ostatnom období. Tie pozemky my sme rovnako analyzovali 
obce, ktoré ostali poslednými spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, poslednými 
akcionármi. To bola obec Plavecký Štvrtok, Veľké Leváre, Malacky. My sme analyzovali 
a prešli si celú majetkovú podstatu a aktíva, ktoré tam ostali. Tie pozemky, ktoré spomínaš, to 
sú pozemky pod komunikáciami, ktoré spravuje mesto Malacky po čističku odpadových vôd 
a sú tam 2 pozemky, ktoré by sa ti mohli javiť ako predajné, ale to sú pozemky, ktoré sú 
územným plánom mesta Malacky regulované ako lesopark a nechceli sme ich pustiť. My sme 
to aj deklarovali spoločnosti Eurovalley, že tieto pozemky zastavať nechceme. A zvyšok k tej 
celkovej filozofii Eurovalley. Eurovalley ako spoločnosť bola zostavená na to aby rozbehla 
v tom roku 2002 priemyselný park v Malackách a v okolí Veľké Leváre, Plavecký Štvrtok. Zóna 
C mesta Malacky bola zaplnená, boli predané posledné pozemky. To je to čo je aj vidno 
z Finstatu. Žiaľ v tom období parlament zmenil zákon o miestnych daniach a mesto Malacky 
muselo upraviť zonálne časti, čiže muselo zjednotiť sadzby miestnych daní. Tým pádom sa 
vygenerovalo aj navýšenie miestnych daní pre spoločnosť Eurovalley z titulu toho, že držala 
aj tieto pozemky a začala produkovať stratu. Nenaplnil sa totiž zámer v zóne A, v zóne B 
a v zóne E, pretože časť špekulantov skúpila pozemky a odmietla prístup k iným pozemkom 
v tej zóne A, B a zóna E tým, že zavrela Národná diaľničná spoločnosť uzavrela prístup na 
diaľnicu pri Motoreste Kamenný Mlyn, nebolo možné v danom čase obsadiť tieto pozemky 
a všetko ďalej. Ešte prebieha formou prenájmov v ozóne D, nebudem ani na tomto fóre 
hovoriť, to je na samostatné sedenie. Čiže my sme si to za menšinových minoritných 
akcionárov, rovnako Bratislavský samosprávny kraj vyhodnotili, že nemá ekonomické racio už 
pre nás tam zotrvávať a svoje podiely sme odpredali.  

Juraj Droba  

Keďže sa neprihlásil do rozpravy už nikto ďalší, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy 
a dovoľte aby som teraz odovzdal slovo návrhovej komisii. 



Ján Karman 

Po prerokovaní materiálu návrhová komisia predkladá uznesenie skladajúce sa z dvoch 
bodov. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po A. schvaľuje ako prípad hodný 
osobitného zreteľa odplatný prevod 100 ks listinných akcií na meno spoločnosti Eurovalley a.s. 
s podmienkami špecifikovanými v uznesení a po B. ukladá riaditeľovi Úradu BSK zabezpečiť 
vykonanie všetkých úkonov potrebných na prevod akcií.  

Juraj Droba  

Ďakujem veľmi pekne. Teraz prosím aby ste sa prezentovali a hlasovali.  
 
Hlasovanie číslo 7 
 
Ďakujem. Prezentovalo sa 48 poslancov, za hlasovalo 44, proti nebol nikto a zdržali sa 4 
poslanci. 
 
Bod číslo 5 
 
Konštatujem, že zastupiteľstvo schválilo uznesenie k bodu číslo 4. nášho programu. 
Ukončujem ho a otváram bod číslo 5. Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania 
nehnuteľností v areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ulici v Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. Panie poslankyne, páni poslanci máte pred sebou predmetný materiál 
a slovo odovzdávam opäť pánovi Šarayovi.  

 
Matúš Šaray 

Ďakujem. Panie poslankyne, páni poslanci. Návrh materiálu rieši vysporiadanie zhruba 
8000m2 pozemkov, ktoré sú súčasťou areálu SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ulici. Ide 
o vlastníctvo dvoch fyzických osôb. Tento návrh vzišiel po zhruba 2 rokoch rokovaní s týmito 
vlastníkmi a snažili sme sa nájsť alternatívu, ktorá by nezasahovala nejak príliš rozpočet 
samosprávneho kraja, pretože na majetkovo – právne vysporiadanie sa ťažko hľadajú financie. 
Preto tento návrh vychádza zo vzájomnej zámeny pozemkov. Podstata je tá, že vraciame tým 
pôvodným vlastníkom, alebo dávame im do užívania o zhruba 630m2  menej, na druhej strane 
získavajú od nás dve budovy, ktoré sú na tom pozemku, ktorý sa im v podstate vydáva. To 
znamená vrátime im o niekoľko m2 menej, dostanú na druhú stranu ako protihodnotu 2 budovy. 
Tento materiál vzhľadom na to, že je, bol pomerne široko diskutovaný, je to osobitný zreteľ, je 
to nakladanie s majetkom v rámci školy, bol prerokovaný vo všetkých komisiách, kde sme 
pomerne podrobne diskutovali, hľadali alternatívy, respektíve vyvracali tie pochybnosti, ktoré 
tam boli. Myslím si, že sme si to celé vysvetlili úplne dopodrobna aký bol ten stav, ako sme sa 
k nemu dostali a že táto alternatíva aj z diskusie z komisie vyznela ako najlepšia 
a najschodnejšia aj pre samosprávny kraj. Získavame aj my benefit v tom, že nebudeme už 
mať cudzí pozemok pod našou budovou, pretože časť toho pozemku týchto súkromných 
vlastníkov bol aj pod budovou školy, čo samozrejme nám zväzuje ruky pri prípadných 
rekonštrukciách, alebo uchádzaní sa o akékoľvek externé zdroje financovania. Takže na 
základe uvedeného prosím o podporu materiálu. Ďakujem.  

Juraj Droba  

Ďakujem. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvý sa do rozpravy prihlásil 
pán poslanec Drotován. Nech sa páči, máte slovo.  

 



Michal Drotován 

Ďakujem. Ja som mal v utorok stretnutie s obyvateľmi budovy, alebo dvoch budov bývalých 
ubytovní na Rybničnej. Oni, keďže tá oblasť je veľmi v zlom stave, tak to je možno paradox, 
alebo na Bratislavu paradox, tak privítali, že by sa tam v prípade budúcnosti niečo stavalo, 
pretože tá výstavba by potrebovala prístupovú komunikáciu a oni tam majú veľmi zlú 
prístupovú komunikáciu, takže v podstate obyvatelia tejto lokality s tým nemajú problém. 
Chcem sa opýtať a poprosiť. Tá účelová komunikácia, ktorá vlastne ústí pri vstupe alebo 
vchode do SOU na Rybničnej je v podstate vo veľmi zlom stave a podľa cestného zákona by 
mal účelové komunikácie nezaradené mať viac menej mať v správe, alebo na starosti údržbu 
ten, kto tú komunikáciu najviac využíva. V tomto prípade je to tá škola. Bratislavský 
samosprávny kraj podľa mojich informácií v tejto oblasti, jedná sa nielen o Rybničnú, ale aj 
o Pánty nikdy vlastne neriešil tieto prístupové komunikácie účelové a chcel by som poprosiť, 
keďže účelom, alebo súčasťou tohto, tejto zámeny je aj finančné vyrovnanie vo výške 7600 
a tak ďalej eur, že by Bratislavský kraj samosprávny cez buď svoju organizáciu alebo 
zmluvných partnerov zabezpečil aspoň opravu výtlkov tejto komunikácie, ktorá sa desiatky 
rokov neriešila, lebo bola ako keby nikoho, ale hovorím, je to prístupová komunikácia pre SOU, 
takže ja by som toto poprosil. S tým materiálom nemáme problém a tak isto som ho prerokoval 
aj so starostom Vajnor aj s komisiou výstavby Vajnorskej. Oni odhlasovali v stredu, že takisto 
s tým nemajú problém. Takže ja by som iba poprosil takýto apel, či by sa dali tie peniaze 
investovať priamo v tom území. Ďakujem.  

Juraj Droba  

Ďakujem. Predtým než odovzdám slovo pánovi poslancovi Chrenovi, tak nechám pána Šaraya 
zareagovať stručne. 

Matúš Šaray 

Ďakujem. Principiálne, alebo z hľadiska filozofie samozrejme nie je problém tie financie použiť. 
Na druhej strane musíme mať potom ale preverené, pretože vieme všetci, že tá územná 
samospráva pokiaľ ide do niečoho investovať musí mať preukázaný právny vzťah. To 
znamená, minimálne pozemok, respektíve cesta. Tieto účelové komunikácie veľmi často 
zostali nazvem to vo vzduchoprázdne pri delimitácii majetku. To znamená, za predpokladu, že 
by sme našli podklad, že tá účelová komunikácia, nazvem to ten zvršok, ako stavba tej cesty 
by bola k dispozícií, že je samosprávneho kraja tak samozrejme nie je tam s tým problém, ale 
akonáhle nemáme delimitačný protokol a podklad či už k pozemku, alebo ceste, tak 
samozrejme je problém, lebo by sme šli do porušenia rozpočtových pravidiel. To už je potom 
na spolupráci s mestskou časťou a možno skôr otvoriť túto otázku presne pri budúcej 
výstavbe, kde sa to dá toto podmieniť ako nevyhnutná investícia potencionálneho investora. 
Ďakujem.  

Juraj Droba  

Ďakujem. Pán poslanec Drotován ešte s faktickou? Správne tomu rozumiem?  

Michal Drotován 

Ja by som chcel k tomu povedať, že keď to nebude možné, samozrejme tieto majetkové 
záležitosti sú často problematické, tak aby sa tie financie investovali aspoň teda do tej školy, 
lebo aj tá komunikácia čo je vnútroareálová je veľmi v zlom stave. Takže aby to jednoducho 
ostalo v tom území. Nie je to veľká suma v rámci rozpočtu, tak to by som poprosil ak by to bolo 
možné. Samozrejme je to na rozhodnutí vás. Ďakujem pekne. 



Juraj Droba  

Ďakujem. Ďalším poslancom v rozprave prihláseným je pán Chren. 

Martin Chren 

Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ctené kolegyne, ctení kolegovia. Michal toho už 
povedal veľa za mňa. My keď sme o tomto diskutovali na majetkovej komisii, tak mojou 
základnou otázkou bolo, že aký je postoj starostu mestskej časti k tomuto návrhu, keďže ide 
o pomerne významne veľkú zámenu na pozemkoch kde sa dá naozaj stavať a dá sa stavať aj 
bytová výstavba. Ja som dal verejný prísľub, že tiež sa s ním skontaktujem. Urobil som to na 
mestskom zastupiteľstve. Jeho názor na toto je vyslovene pozitívny, podobne ako Michal 
povedal aj názor občanov, ktorí to v danej lokalite vnímajú ako šancu, že sa im konečne opraví 
prístupová cesta s ktorou tam je veľký problém. Každopádne len tak na okraj by som chcel 
ešte dodať, že ocenil by som osobne aby v budúcnosti už na rokovaniach komisie bol vždy 
súčasťou materiálu aj názor starostu dotknutej mestskej časti, pretože sú to práve starostovia, 
ktorí najlepšie poznajú tú lokalitu v ktorej žijú, v ktorej pôsobia a ktorí vedia, možno aj nie len 
z hľadiska legislatívneho, ale aj z hľadiska svojho názoru a toho ako poznajú to okolie dať 
najlepšie odporúčanie či takéto materiály schvaľovať, alebo nie. Ďakujem veľmi pekne.  

Juraj Droba  

Ďakujem. Nechám reagovať pána riaditeľa úradu Viskupiča. 

Marián Viskupič 

Pán poslanec ďakujem pekne za pripomienku. Každopádne s pánom starostom Mrvom sme 
rokovali aj osobne. Stanovisko bolo presne také, ako tlmočil aj tebe, že je pozitívne naladený 
a súhlasí s tým a berieme aj pripomienku pri budúcich takýchto materiáloch. Určite bude 
stanovisko dotknutého starostu miestnej časti, prípadne obce priložené hneď do rokovaní 
komisií. Ďakujem.  

Juraj Droba  

Ďakujem. Ďalším v rozprave je pán poslanec Pilinský. Nech sa páči, máte slovo.  

Peter Pilinský 

Ďakujem. Ja by som sa chcel teda pripojiť k tej požiadavke. Už keď budete nejakým spôsobom 
lustrovať pozemky pod tou cestou na našu SOŠ na Rybničnej, ktorá je v katastri Vajnor, tak 
v tej istej lokalite, len teda tam je hranica aj v katastri Rače je ďalšie SOU, práve tí chlapci 
a dievčatá, ktoré nás tu dneska obsluhujú a tam majú rovnaký problém s cestou. My im z času 
na čas tú cestu prehrnieme, pretože tá cesta je akoby nikoho. Je to len betónová cesta, ktorá 
sa drolí. Opravil sa tam teraz bazén v minulom roku za nie malé finančné prostriedky a určite 
proste keď tam prídu ľudia, ktorí chcú ten bazén využiť, tak musia chodiť po ceste ako niekde 
v nejakých krkahájoch, nehovorím o tom, že tam je proste katastrofálna situácia s parkovaním. 
My ako mestská časť sa to snažíme riešiť nejakými dotáciami z našeho rozpočtu na 
rekonštrukciu tej lokality. Nejaké státia pre bicykle sa tam urobili, nejaký prístrešok pred 
vchodom do tej plavárne, takže keď budete prosím vás pekne lustrovať tie pozemky pod tou 
účelovou komunikáciou tak pridajte k tomu aj túto účelovú komunikáciu pri Pántoch. A ešte čo 
sa týka tej možnej opravy, tak práve v tej lokalite na Rybničnej, tam sa v bezprostrednej 
blízkosti tohto pozemku, ktorý sa ide dneska nejakým spôsobom zameniť a čiastočne 
odpredať stavia už jedna polyfunkčná budova a hneď na tom kontaktom rohu bola v nedávnej 
dobe vystavaná nová pumpa už na tej Rybničnej v poradí tretia, takže tam podľa mňa bol tiež 



priestor na to, aby sa nejakým spôsobom ten investor spolupodieľal na celkovej revitalizácií 
toho územia, ktoré by tým obyvateľom Vajnor, tejto časti katastra obce Vajnor určite prospelo. 
Ďakujem. 

Juraj Droba  

Ďalším v poradí prihláseným do rozpravy je pán poslanec Říha. 

Juraj Říha 

Dovoľte mi pán predseda otázku na pána riaditeľa oddelenia právneho. Totožnú 

nevysporiadanosť máme aj pod budovami Gymnázia v Malackách, kde sme začali aj stavebné 

konanie k rekonštrukcii objektov. Tam by bolo asi potrebné zrýchliť postup vysporiadania, 

respektíve by ste nás mohli informovať ako plénum, aký návrh bude predložený. 

Juraj Droba  

Ďakujem. Slovo odovzdávam pánovi doktorovi Šarayovi. 

Matúš Šaray 
                                                                                                                                                       
Ďakujem. K tejto téme len okrajovo. Je to problém mnohých našich nehnuteľností kde máme 
neusporiadané pozemky, respektíve sú to pozemky súkromných vlastníkov. Riešil to 
v minulosti aj štát. Iste mnohí poznáte zákon číslo 66 z roku 2009, ktorý zriaďoval v prospech 
orgánov verejnej správy právo, ktoré zodpovedá vecnému bremenu. To znamená právo stavby 
na cudzom pozemku. Samozrejme zostala otvorená otázka financií, pretože nebolo možné 
zákonom zriadiť vecné bremeno bezodplatne, lebo by to bolo v rozpore s ústavou. 
Momentálne riešime, máme niekoľko súdnych sporov s vlastníkmi takýchto pozemkov, ktorí 
sa domáhajú určitej finančnej náhrady. Samozrejme je to aj na rozhodnutí tohto zastupiteľstva, 
či v rozpočte vieme vyčleniť finančné prostriedky na prípadné odkupovanie tých, nazvem to 
najpálčivejších častí, alebo sa zatiaľ spoliehať na to, že to dokážeme pred sebou zatiaľ tlačiť. 
Samozrejme donekonečna sa to tlačiť nedá. Tie pozemky vysporiadať treba a momentálne 
vieme to riešiť len cez ten zákon, cez vecné bremeno. To znamená ak ideme rekonštruovať, 
alebo niečo tam robiť, tak sa vieme cez tento zákon dostať a vieme s tými majetkami nejakým 
spôsobom nakladať, ale nie je to definitívne riešenie, pretože najčistejšie je samozrejme mať 
aj budovu aj pozemok vo svojom vlastníctve. Takže je to všetko dneska len a len otázka 
financií. Nájsť financie na tie tisíce m2 pozemkov, ktoré by sme potrebovali vysporiadať, lebo 
je ich viacero. Áno, u vás pán primátor je to takmer celý areál Gymnázia Malacky. Ak si dobre 
pamätám tam je to okolo 6 - 7 tisíc m2. V širšom centre Malaciek, kde by sme potrebovali 
radovo niekoľko stotisíc euro keby sme tieto pozemky chceli vykupovať. Ďakujem.  

Juraj Droba  

Ďakujem. Keďže sa do rozpravy nikto ďalší neprihlásil uzatváram. Pardon, ešte pán poslanec 
Krúpa na poslednú chvíľu. 

Jozef Krúpa 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som iba jednu takú pripomienku chcel povedať. Máme 54. minútu 
kedy sme začali rokovať a sme na bode číslo 5, čo je veľmi dobrým signálom ako pracujeme. 
Som navyše veľmi rád, že sa dostávajú konštruktívne materiály na rokovanie a takisto aj 
diskusia k ním a vecnosť je taká, aká má byť. Som veľmi rád, že prichádzajú materiály, ktoré 
sú dobre spracované a takisto sú vecné a ide o to, že vlastne riešime jednak problémy ľudí 
a jednak riešime aj problémy vysporiadania majetku Bratislavského samosprávneho kraja, to 



je dobrým signálom na to aby sme boli vzorom aj pre iné zastupiteľstvá ako máme fungovať. 
Toľko. Ďakujem. 

Juraj Droba  

Opäť milé slová na zlepšenie piatkovej nálady. Ďalším s faktickou poznámkou je pán poslanec 
Dvoran. 

Dušan Dvoran 

Ja len chcem povedať, že v rámci tohto predloženého materiálu, je to jeden z najčistejších 
materiálov, ktorý poznám, lebo aj v obci máme problémy kde zamieňame pozemky a nie na 
tom istom mieste, ale úplne na iných miestach. Vykupujeme, vysporiadavame, kvôli tomu už 
aj na komisii som podporil tento návrh a dúfam, že ho podporia aj ostatní. Ďakujem.   

Juraj Droba  

Ďakujem. A teraz už naozaj nie je prihlásený do rozpravy nik, takže uzatváram možnosť 
prihlásiť sa a dovoľte aby som odovzdal slovo návrhovej komisii. 

Ján Karman 

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a predkladá uznesenie tak ako je 
písomne uvedené v materiáloch. 

Juraj Droba  

Ďakujem. Dovoľte teraz aby sme pristúpili k hlasovaniu. Prezentujte sa a hlasujte.  

Hlasovanie č. 8 

Prezentovalo sa 46 poslancov. Za hlasovalo 46 poslancov, nikto sa nezdržal a nikto nebol 
proti. Opravujem údaj. Prítomných bolo 48 poslancov, čiže 2 nehlasovali. Týmto konštatujem, 
že zastupiteľstvo schválilo uznesenie k bodu číslo 5. programu. 

Bod č. 6 

Otváram bod číslo 6. – tým je Návrh na udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja. 
Pani poslankyne, páni poslanci máte pred sebou predmetný materiál a dovoľte mi prosím aby 
som povedal pár slov na úvod. Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja udeľuje župan 
samosprávneho kraja v súlade so štatútom ocenenia BSK. Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja bolo za rok 2017 bolo doručených 27 návrhov na udelenie ocenení 
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Vo februári som v súlade so štatútom ocenení 
BSK vymenoval novú výberovú komisiu, ktorá posúdila všetky doručené návrhy a spoločným 
konsenzom odporučila Zastupiteľstvu BSK udeliť 9 výročných cien Samuela Zocha. Mne ako 
predsedovi BSK odporučila aby som udelil 6 pamätných listov predsedu. Čestné občianstvo 
za rok 2017 nebude udelené, nakoľko žiadna z nominácií nesplnila kritériá. Z dôvodu volieb 
sa procesy s udeľovaním ocenení za rok 2017 presunuli až na jarné mesiace tohto roka 
a rovnaký časový posun nastal aj v minulosti, konkrétne pred 4 rokmi. Iba tak subjektívne 
môžem povedať, že sa mi páči ako sme dospeli k tomu, že nebol žiadny iný názor v rámci 
komisie a jednotne sme sa zhodli na všetkých nomináciách. Dovoľte aby som teraz otvoril 
rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Prvá prihlásená s faktickou poznámkou je pani 
Ožvaldová. 

 

 



Alžbeta Ožvaldová  

Vážený pán župan, kolegyne, kolegovia môžem potvrdiť len slová pána župana. Chcem sa 
poďakovať celej výberovej komisii, ktorej práca bola veľmi konštruktívna, vecná a vo veľmi 
dobrej atmosfére sme vybrali 6 ľudí na tie pamätné listy a 9 na udelenie Ceny Samuela Zocha. 
Takže len toľko. Ďakujem im za prácu. 

Juraj Droba  

Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje prihlásená do rozpravy pani poslankyňa Poláchová. 

Lívia Poláchová 

Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia rada by som podporila udelenie 
výročných cien Samuela Zocha a okrem iných aj pani Čečkovej. Ďakujem pani Čečkovej za jej 
dlhoročnú prácu, za jej činnosť, hlavne pedagogickú prácu vo folklórnom súbore Čečinka, ktorý 
môžeme považovať v podstate za jej dieťa. Tento folklórny súbor vznikol v roku 1978. Tento 
rok oslavuje teda 40.výročie a pracuje v Karlovej Vsi. Pani Čečková vedie súbor trpezlivo 
s láskou, ale teda má aj náročné kritéria na všetkých. Súbor má v súčasnosti 140 členov, ale 
za tie roky vychoval stovky šikovných, mladých tanečníkov, muzikantov, spevákov. 
Reprezentoval slovenskú kultúru, dedičstvo, folklór v 29 krajinách sveta. Vystúpenia tohto 
folklórneho súboru sú na veľmi vysokej úrovni a mnohé deti pokračujú v tejto krásnej činnosti 
aj ďalej vo vysokoškolských folklórnych súboroch, v Lúčnici, v SĽUKu. Takže ďakujem veľmi 
pekne pani Čečkovej. Ďakujem. 

Juraj Droba  

Ďakujem. Pani Čečkovú sme úplne jednohlasne vybrali hneď. Prosím berte do úvahy, že 
naozaj to rozhodovanie je mierne subjektívne, takže môže sa stať, že naozaj niekto dobrý 
jednoducho utiekol zraku celej komisie, ale dá sa to napraviť vždy tým, že ho nanominujeme 
budúci rok ak by sa niečo také stalo. Čiže s týmto otváram diskusiu ďalej a ďalším v poradí je 
pán poslanec Buzáš.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     
Peter Buzáš  

Ďakujem pán predseda za slovo. Mňa kolegyňa Poláchová predbehla. Ja som tiež iba chcel 
sa pripojiť a som potešený tým, že toto ocenenie dostala pani Čečková, pretože pôsobí síce 
v Karlovej Vsi, ale tým svojim významom presahuje ten lokálny a miestny rozmer. Okrem toho, 
že tých pohybových aktivít celé generácie buduje v nich vzťah k folklóru a k tým kultúrnym 
slovenským tradíciám, takže dnes tam už chodia nielen deti tých prvých, ale už aj vnúčatá tých 
absolventov, alebo teda detí tých, ktorí prešli týmto súborom a mnohí z nich sa aj potom 
uplatnili v profesionálnom živote. Ďakujem za slovo. 

Juraj Droba  

Ďakujem veľmi pekne. Ja len dúfam, že sa väčšina z vás zúčastní aj na slávnostnom 
odovzdávaní týchto cien. Bude to v divadle Aréna a termín vám dáme vedieť dopredu 
samozrejme. Teraz udeľujem slovo s faktickou poznámkou pánovi poslancovi Zaťovičovi.  

Martin Zaťovič 

Aj ja veľmi pekne ďakujem. Napokon pani Čečková býva v Dúbravke, čiže ďakujem pekne aj 
ja. 

 



Juraj Droba                                                                                                                                                                     

Tieto spory medzi Karlovkou a Dúbravkou. Ďalší v poradí pán poslanec Dolinay.  

Vladimír Dolinay 

Ďakujem za slovo. Ja len k oceneným, teda respektíve k neocenenému jednému. Bol 
nominovaný aj pán Marián Minarovič na cenu in memoriam. Úplne chápem a rešpektujem, že 
tento rok sa komisia nerozhodla udeliť cenu in memoriam, aj sa čaká myslím, že na zmenu 
štatútu a podobne, ale určite odporúčam budúci rok zvážiť túto osobnosť na toto ocenenie. Je 
to naozaj človek, ktorý viac-menej stál pri vlastne reforme, územnej reforme vlastne 
Slovenska, ktorý dokonca navrhoval práve rozdeliť vlastne kraje na župnom princípe. Stál pri 
integrácií Slovenska do Európskej únie a vlastne ako jeden z prvých spoluzakladal aj Fond 
kultúry prípadne fond, Radu fondu životného prostredia pri hlavnom meste Slovenskej 
republiky. Jeho akoby vôbec samotné pôsobenie si myslím, že prekračuje vôbec hranice 
nášho regiónu a myslím si, že tento človek by si určite zaslúžil toto ocenenie in memoriam, ale 
úplne rešpektujem, že tento rok teda sa komisia rozhodla túto nomináciu neudeliť. Tak len 
pripomínam, že budúci rok určite zvážiť.  

Juraj Droba                                                                                                                                                                     

Ďakujem. To, že niekomu nebola udelená cena neznamená, že nemôže byť nominovaný opäť, 
takže poprosím pán poslanec v budúcom roku nám dajte do pozornosti tohto pána. V tomto 
roku samozrejme. Ďalším prihláseným je pán poslanec Buocik.  

Ján Buocik 

Ďakujem pekne pán predseda, dámy a páni. Ja chcem upozorniť na pani inžinierku Alenu 
Trančíkovú, ktorá dostala pamätný list, alebo dostane pamätný list predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja. Pre vás, ktorý neviete kto je pani Alena Trančíková. Pani Alena 
Trančíková je v súčasnosti členkou dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. To 
znamená nášho skoro bezprostredného suseda Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 
a je to osoba, ktorá má na starosti kvalitu vody v Bratislavskom kraji. Je veľmi známa tým, že 
intenzívne bojuje proti vedeniu ropovodu cez Bratislavu, konkrétne aj cez mestskú časť 
Ružinov. Takisto je známa tým, že upozorňovala už dlhodobo na problematickú skládku, 
skládku chemického odpadu na hranici Vrakune a Ružinova. Určite bude veľmi aktívna. 

Juraj Droba 

Poprosím o kľud v sále. Ďakujem.    

Ján Buocik                                                                                                                                                                 

Určite bude veľmi aktívna, ďakujem pekne pán predseda. Určite bude veľmi aktívna aj 
v prípade environmentálnej záťaže, ktorá sa nachádza v zóne Apollo, alebo na Nivách. 
Bohužiaľ tiež je to na hranici Ružinova a mestskej časti Staré Mesto. Takže ja som osobne 
veľmi rád. Ďakujem pánovi predsedovi, že túto osobu ocenil. Ďakujem pekne. 

Juraj Droba                                                                                                                                                                     

Ďakujem veľmi pekne. Ďalej odovzdávam slovo pani poslankyni a vicežupanke Pätoprstej.  

 

 



Elena Pätoprstá 

Ja ešte doplním pána Buocika, pána poslanca Buocika, že s pani Trančíkovou úzko 
spolupracujeme aj pri strategických materiáloch a podkladoch. Napríklad teraz pri 
posudzovaní zámeru EIA práve k environmentálnej skládke Vrakúnska skládka a pevne verím, 
že keď sa oficiálne podpíše memorandum s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a BSK, 
tak to bude aj oficiálne uzavretá, uzavreté partnerstvo. A chcem sa jej týmto zároveň aj 
poďakovať. 

Juraj Droba                                                                                                                                                                     

Ďakujem veľmi pekne. Ja len na záver ešte podotknem, že to ako sme tam sedeli nazvem to, 
že poslanci, úradníci a osobnosti spolu a rozhodovali sme tak celkom dobre to fungovalo. 
Nechcem tým navádzať ako dobrý príklad niečoho iného, ale dá sa aj tak a mal som fakt dobrý 
pocit z toho stretnutia, rozhodovania. Dovoľte aby som teraz odovzdal slovo návrhovej komisii. 
Nech sa páči. 

Ján Karman  

Po prerokovaní materiálu návrhová komisia predkladá uznesenie. Zastupiteľstvo 
Bratislavského samosprávneho kraja po A. berie na vedomie udelenie 6 pamätných listov 
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a po B. schvaľuje udelenie 9 výročných cien 
Samuela Zocha. 

Juraj Droba                                                                                                                                                                     

Ďakujem. Dovoľte teraz aby som otvoril hlasovanie. Čiže nech sa páči prezentujte sa 
a hlasujte. 
 
Hlasovanie číslo 9 
 
Za predložený návrh uznesenia hlasovalo 48 poslancov z celkového počtu 48. Nikto nebol 
proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že zastupiteľstvo schválilo uznesenie k bodu číslo 6. 
programu tohto rokovania.  
 
Bod č. 7 
 
Týmto ho ukončujem a otváram bod číslo 7., ktorý mal pôvodné číslo 8. Je to Návrh na 
schválenie predloženia žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva kultúry za účelom 

realizácie projektu „Komplexná obnova NKP – revitalizácia parku v Malinove“. Máte pred 
sebou panie poslankyne a páni poslanci materiál, ktorý nám v úvodnom slove priblíži zástupca 
riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov pán Michal Beniač. Nech 
sa páči, máte slovo. 
 
Michal Beniač 
 
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci. Predložením žiadosti o poskytnutie 
grantu chce Bratislavský samosprávny kraj využiť jedinečnú možnosť získať nenávratný 
finančný príspevok na celkovú obnovu národnej kultúrnej pamiatky parku v Malinove 
z grantovej schémy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V rámci obnovy bude parku 
prinavrátený jeho pôvodný vzhľad z 18. storočia. Budú upravené prístupové komunikácie, 
spevnené plochy, doplnená drobná infraštruktúra, obnovené osvetlenie. Na všetky tieto úkony 
vydal Krajský pamiatkový úrad súhlasné stanovisko. Pri prerokovaní materiálu v komisiách 
zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja neboli vznesené žiadne pripomienkya 
materiál bol odporučený na schválenie. Ďakujem.  



Juraj Droba                                                                           

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte aby som teraz otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Ako 
prvý sa prihlásil pán poslanec Pomichal. 

István Pomichal 
 
Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo. Dovoľte mi aby som tlmočil poďakovanie 
starostky obce Malinovo, ktorá ako štatutárka je 1/3 vlastníkom tohto parku a jej poďakovanie 
za to, že tento projekt je s týmito úpravami opätovne podaný a súťažíme v podstate                        
o nenávratný finančný príspevok a skutočnú revitalizáciu veľkého diela. Pripomínam len pre 
tých, ktorí evolúciu tohto parku nepoznajú, že ako vznikol vyšší územný celok Bratislavský 
samosprávny kraj, tak tento kaštieľ, ktorý tam je súčasťou plus aj stredná, základná škola 
a tento park spravuje naša BSK a skutočne za tie roky boli vykonané veľké úsilia na to, aby sa 
získali finančné prostriedky jednak na obnovu kaštieľa a jednak na obnovu parku. Musíme 
podotknúť, že skutočne prebehli aj nutné práce na ochranu tohto kaštieľa. Jednak aj 
premiestnenie žiakov a priestorov na výučbu do náhradných priestorov v rámci tohto celého 
teritória a tento projekt je skutočne dobre spracovaný, odborne spracovaný, niekoľko krát už 
prepracovaný taký projekt, ktorý keď vznikne bude slúžiť širokej verejnosti a predpokladám, 
že projekt bude pokračovať aj s opravou a rekonštrukciou celého kaštieľa. Takže tento 
materiál podporujeme a budeme radi, keď sa to aj zrealizuje. Ďakujem.  

Juraj Droba                                                                                                                                                                

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Dvoran. 
 
Dušan Dvoran 
   
Chodím dosť často do Malinova, do Elfo klubu. Kto to pozná to je v susedstve a naozaj ten 
park si zaslúži aby sa zrevitalizoval, preto mi nerobí žiaden problém zahlasovať za toto 
uznesenie. 

Juraj Droba    

Ďakujem veľmi pekne. Uzatváram týmto možnosť prihlásenia sa do rozpravy a odovzdávam 
slovo návrhovej komisii.  

Ján Karman 

Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto predkladá návrh uznesenia tak 
ako je písomne uvedený v materiály.  

Juraj Droba    

Ďakujem. Prosím aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz.  
 
Hlasovanie číslo 10 
 
Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že zo 47 prítomných poslancov hlasovalo za 47 
poslancov, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal. Konštatujem, že zastupiteľstvo schválilo 
uznesenie k bodu číslo 7. programu rokovania.  
 
 
 



Bod č. 8 
 
Ukončujem tento bod programu a otváram ďalší, ktorý má nové číslo 8. a v pôvodných 
materiáloch mal číslo 9. Jedná sa o Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre 
priority BSK 2017/2018. Máte pred sebou panie poslankyne a páni poslanci materiál a pána 
Beniača poprosím opäť aby v stručnosti uviedol tento materiál. 
 
Michal Beniač 

Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci predložený materiál obsahuje 
všetky informácie o aktivitách a projektoch, ktoré implementuje odbor územného rozvoja, 
stratégie územného rozvoja riadenia projektov. Samozrejme projekty sú realizované 
v spolupráci aj s ostatnými odbormi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Tento 
materiál je každoročne predkladaný na schválenie zastupiteľstvu. Okrem dôvodovej správy 
obsahuje aj 5 ďalších príloh, ktoré hovoria o kohéznej politike, politike súdržnosti. Sú tam 
uvedené možnosti čerpania finančných prostriedkov pre mestá a obce, malé, stredné podniky 
a taktiež teda samostatný odpočet jednotlivých projektov, ktoré realizuje náš úrad. Ďakujem 
pekne. 

Juraj Droba    

Ďakujem veľmi pekne. Ováram teraz rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa do rozpravy 
neprihlásil nik ukončujem ju a prosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh uznesenia. 

Ján Karman 

Po prerokovaní materiálu návrhová komisia predkladá návrh uznesenia. Zastupiteľstvo 
Bratislavského samosprávneho kraja po A. schvaľuje odpočet možností získania externých 
zdrojov a po B. ukladá riaditeľovi úradu predkladať Zastupiteľstvu BSK odpočet možností 
získania externých zdrojov. 

Juraj Droba    

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte aby sme teraz hlasovali, čiže prosím aby ste sa prezentovali 
a následne hlasovali.  
 
Hlasovanie číslo 11 
 
Ďakujem. Ak dobre čítam tabuľu tak ZA hlasovalo 47 zo 48 poslancov, proti nebol nik, nezdržal 
sa nik a 1 pani poslankyňa nehlasovala. Takže konštatujem, že zastupiteľstvo schválilo 
uznesenie k bodu číslo 8. programu rokovania.  
 
Bod č. 9 
 
Ukončujem teraz tento bod a otváram ďalší bod číslo 9., ktorý má pôvodné číslo 10. Jedná sa 
o Návrh o podpis Zmluvy o NFP medzi vedúcim partnerom a Riadiacim orgánom Programu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 pre projekt „Objavte Malý                 
a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne. Máte pred sebou panie poslankyne a páni poslanci 
tento materiál a opäť poprosím pána Beniača aby ho uviedol. 
 
Michal Beniač 
 
Ďakujem veľmi pekne. Podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok je v podstate ten 
posledný administratívny úkon, ktorý je nevyhnutný pre refundáciu vynaložených prostriedkov 



v rámci realizácie projektu. Projekt Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne je 
súčasťou aj Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja. Jeho predloženie bolo 
schválené uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavnou témou 
projektu je vytvorenie a rozvoj turistickej destinácie a podpora udržateľnej dopravy v povodí 
Malého Dunaja. Bratislavský samosprávny kraj je vedúcim partnerom. Okrem nás sa projektu 
zúčastnilo ďalších 8 partnerov. Samotná zmluva o nenávratný finančný príspevok je 
podpísaná aj v anglickom jazyku. Slovenský preklad je neodlúčiteľnou prílohou a v rámci 
komisií zastupiteľstva nebola vznesená žiadna pripomienka k predmetnému materiálu. 
Ďakujem pekne.  

Juraj Droba    

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa do rozpravy a predsa. Do 
rozpravy sa prihlásila pani poslankyňa Schwartzová. Odovzdávam slovo. 
 
Zuzana Schwartzová 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo a trošku oneskorene som sa prihlásila. Ja som veľmi rada, že 
konečne po 3 rokoch toho vyjednávania stojíme pred posledným úkonom a preto vás prosím 
o podporu tohto projektu. Ďakujem. 

Juraj Droba    

Ďakujem. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Aufrichtová.  
 
Zuzana Aufrichtová 

Ibaže robím s fondami a aj z vašich úst aj pani Schwartzovej odznelo, že toto je posledný úkon 
pred refundáciou, ešte by to chcelo realizácie. Ďakujem. 

Juraj Droba    

Ďakujem. Myslím, že v spolupráci budeme veci doťahovať, takže neobávam sa. A dovoľte aby 
som teraz keďže sa už nikto neprihlásil do rozpravy odovzdal slovo návrhovej komisii 
a poprosím o prednesenie návrhu uznesenia. 

Ján Karman 

Návrhová komisia predkladá zastupiteľstvu návrh uznesenia tak, ako je písomne uvedený 
v materiáloch.  

Juraj Droba    

Konštatujem, že zastupiteľstvo schválilo uznesenie bodu číslo 9. programu, pardon ešte 
nemáme istotu. Dovoľte aby ste najprv hlasovali a prezentovali sa.  

Hlasovanie číslo 12 

ZA hlasovalo 45 poslancov z celkového počtu prítomných 48, nikto nebol proti, nikto sa 
nezdržal, 3 poslanci nehlasovali. Konštatujem, že zastupiteľstvo schválilo uznesenie k bodu 
číslo 9. programu rokovania.  

 



Bod č. 11 

Ukončujem bod číslo 9. a otváram bod číslo 10., ktorý má pôvodné číslo 11. Je to Návrh na 
schválenie dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier        
v BSK na obdobie 2018-2025“. Panie poslankyne, páni poslanci máte pred sebou tento 
materiál a s úvodným slovom vystúpi opäť zástupca riaditeľky Odboru stratégie, územného 
rozvoja a riadenia projektov, pán Beniač. Nech sa páči. 

Michal Beniač  

Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, páni poslanci. Cieľom tejto koncepcie je 
podpora výučby environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov pre všetky vekové 
kategórie žiakov a študentov prostredníctvom rozvoja environmentálno-vzdelávacích centier 
na území nášho kraja, zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti 
prostredníctvom vhodných aktivít na rozvoj služieb v oblasti ekoturizmu. Koncepcia reflektuje 
na aktuálne nekoordinovaný prístup pri environmentálnom vzdelávaní. Sme ako prvý 
slovenský región, ktorý na základe konzultácie a spolupráce s orgánmi štátnej správy, verejnej 
správy a neziskového sektora pripravil podklad a zadanie na základe ktorého bola táto 
koncepcia vypracovaná. V rámci verejných prerokovaní boli vznesené určité pripomienky. Tie, 
ktoré boli relevantné boli zapracované do koncepcie. V rámci prerokovania materiálu na 
komisiách Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sme si osvojili jednu 
pripomienku a to bolo doplnenie časti uznesenia B3 na základe ktorej nám vyplýva odpočtovať 
plnenie úloh vyplývajúcich z akčného plánu tejto koncepcie každoročne k 30. júnu. Ďakujem 
vám pekne. 

Juraj Droba    

Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Prvá sa prihlásila s faktickou pani 
poslankyňa Pätoprstá. 

Elena Pätoprstá 

Bratislavský samosprávny kraj samozrejme čelí viacerým environmentálnym výzvam, ktoré 
znižujú kvalitu života obyvateľov a samozrejme sa na ne vynakladajú nemalé prostriedky ako 
je znečistenie ovzdušia, nadmerný hluk, nevyhovujúci stav povrchových a podzemných vôd, 
čierne skládky, produkcia odpadu a nelegálne výruby a množstvo iných problémov a ja sa 
chcem veľmi oceniť, že práve environmentálna výchova je vlastne prostriedok akým 
inovatívnym spôsobom sa používajú táto komunikácia medzi obyvateľstvom a BSK, medzi 
deťmi, kde sa vlastne propaguje environmentálny spôsob života aj tá environmentálna politika 
Bratislavského samosprávneho kraja a myslím, že nebudem hovoriť nadnesene keď poviem, 
že BSK ako prvý vyšší územný celok rieši túto problematiku environmentálnych centier 
a výchovy koncepčne a stáva sa v tejto oblasti naozaj lídrom na Slovensku. 

Juraj Droba    

Ďakujem. Ďalším v rozprave je prihlásený pán poslanec Šíbl.  

Jaromir Šíbl 

Ďakujem. Chcel by som pri tejto príležitosti oceniť a vyzdvihnúť nie len to, že Bratislavský 
samosprávny kraj je prvý na Slovensku, ktorý dokázal vytvoriť takýto koncepčný materiál, ale 
súčasne tento materiál je na veľmi vysokej odpornej úrovni a čo je možno ešte cennejšie, 
naozaj všetky záujmové skupiny boli zapojené do prípravy tohto materiálu, takže nie je to len 
nejaká teória. Na druhej strane tento materiál si kladie veľmi ambiciózne ciele a chcel by som 



pri tejto príležitosti požiadať vedenie úradu a osobitne pána riaditeľa aby boli vyčlenené 
dostatočné personálne kapacity aj dostatočné finančné prostriedky najmä návrhu rozpočtu na 
budúci rok a nasledovné roky aby táto koncepcia ako mnoho dobrých materiálov v minulosti 
neostala len v šuflíku, ale naozaj sa dostala do reálu, do života. Ešte raz ďakujem všetkým 
z toho kolektívu, ktorí túto koncepciu pripravovali a osobitne kolegom z Úradu BSK. 

Juraj Droba    

Ďakujem. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, takže ju uzatváram a poprosím 
teraz návrhovú komisiu aby predniesla návrh uznesenia. 

Ján Karman 

Návrhová komisia po prerokovaní materiálu predkladá návrh uznesenia. Zastupiteľstvo 
Bratislavského samosprávneho kraja po A. schvaľuje dokument budovania koncepcie siete 
environmentálno-vzdelávacích centier v BSK a po B. ukladá riaditeľovi úradu po B1. 
zabezpečiť zverejnenie na webovom sídle BSK a po B2. realizovať akčný plán koncepcie 
budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier. 

Juraj Droba    

Ďakujem. Prosím aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

Hlasovanie číslo 13 

 Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 45 poslancov z celkového počtu 47, nikto nebol proti, 
nikto sa nezdržal, 2 poslanci nehlasovali. Konštatujem, že zastupiteľstvo schválilo uznesenie 
k bodu číslo 10. programu rokovania.  

Bod č. 11 

Týmto ukončujem bod číslo 10. a otváram bod číslo 11., ktorým bol pôvodne bod programu 
číslo 7. Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2018 z BRDS v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií. Vážené panie 
poslankyne, vážení páni poslanci dovoľte mi na úvod k tomuto materiálu niekoľko slov predtým 
ako otvorím rozpravu. Máte pred sebou predmetný materiál Návrh na poskytnutie dotácií 
a tento predmetný návrh na poskytovanie dotácií vznikol v súlade so schváleným Všeobecne 
záväzným nariadením zastupiteľstva a tiež podmienok všetkých dotačných schém 
Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018. Po mnohých rokovaniach sme dospeli 
k záverom, ktoré sú predmetom uznesenia tohto materiálu. Predložený návrh uznesenia 
predkladá schválenie dotácií pre rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 
v celkovej sume 2 091 543,30 eura. V dôvodovej správe máte podrobnejšiu informáciu 
k jednotlivým oblastiam podpory vrátane informácie o počtoch hodnotených projektov 
s vyčíslením výšky sumy určenej na podporu jednotlivých oblastí ako informáciu o zložení 
odborných hodnotiacich komisií. Dovoľte mi veľmi úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa na 
príprave tohto materiálu podieľali. Chcem vyzdvihnúť prácu nezávislých odborných 
hodnotiteľov, ktorí za veľmi skromný honorár naozaj trávili dni a noci tým, že študovali projekty 
a v najlepšej vôli a v najlepšom vedomí a svedomí vyhodnotili tie, ktoré podľa stanovených 
kritérií získavali najvyššie počty bodov a samozrejme, že ďakujem aj za dlhé hodiny práce 
dotačnej komisii zloženej z vás poslancov a taktiež finančnej komisii, ktorá s tým mala dosť 
veľa práce. Poprosím v tejto chvíli, vlastne toto považujeme za úvod a tým pádom, že pán 
Pekár sa ospravedlnil z naliehavých rodinných dôvodov tak dovoľte aby som otvoril rozpravu. 
Nech sa páči. Ako prvému udeľujem slovo pánovi poslancovi Pomichalovi. 



István Pomichal 

Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo. Dneska sa vám chcem prihovoriť jednak 

k tomuto materiálu ako predseda Klubu 7 strán, jednak ako predseda Finančnej komisii 

a jednak ako poslanec, starosta obce a občan Slovenskej republiky. Tento materiál mal určitú 

históriu a presne vieme, že minulý rok toto zastupiteľstvo v zložení päťdesiatich poslancov 

a pána predsedu, zložil sľub 04.12.2017. Dneska je presne stodva dní od zloženia tohoto 

sľubu. Chcem pripomenúť, že toto zastupiteľstvo má v svojich radoch dvoch poslancov, ktorí 

sedia tu štvrté volebné obdobie a je to pán Solga a ja. Medzi nami je ešte ďalších poslancov 

jedna tretina, ktorá má pamäť minulých volebných období, sú tu dva, alebo tri, alebo už jedno 

volebné obdobie a presne vieme celú evolúciu ako vznikalo Všeobecne záväzné nariadenie 

Bratislavského samosprávneho kraja o poskytnutie dotácie z rozpočtu BSK. Slovensko 

dneska je iné, ako bolo pred úkladnou vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dneska 

toto zastupiteľstvo je iné, ako bolo pred 04.12.2017. Zmenili sa politické pomery v tomto 

zastupiteľstve, dneska je známe každému, že predsedom tohto kraja je pán Droba, ktorý vo 

svojom kampani presvedčil so svojim programom voličov a skončil na prvom mieste. V tomto 

zastupiteľstve sedí dvadsaťpäť slušných nezávislých poslancov, ktorí boli zvolení 

v jednotlivých volebných obvodov a plným svedomím sa ujali svojej práce. Sú tu zastúpené 

politické strany, ktorí chcú zastupovať záujmy aj politických strán, aj občanov a jednotlivé 

volebné obvody. Za tých stodva dní sa nám podarilo schváliť veľmi vážny strategický materiál 

Akčný plán, schválili sme rozpočet a noví poslanci mali možnosť sa zaradiť do práce 

jednotlivých komisií. Ujali sa práce veľmi zodpovedne a zistili sme, že všetci, ktorí tu sedíme, 

máme záujem o rozvoj nášho kraja, všetci sme, respektíve drvivá väčšina, vyjadrili svoju 

podporu za program Akčný plán, ktorý bol schválený pánovi županovi, očakávali sme, že na 

sto dní budeme schvaľovať jeho celý Akčný plán, ktorý je už pripravený, len sa  do nás tie 

okolnosti, ktoré sú tu, neboli ešte prednesené na verejnosť, ale toto zastupiteľstvo pracuje 

čestne, zodpovedne, v zmysle zloženia svojich sľubov a ja sa chcem na úvod poďakovať 

členom môjho klubu, že počas prípravy tohoto materiálu aktívne vyjadrili svoje názory,  aj plusy 

aj mínusy a posunuli tento materiál dnes do zastupiteľstva na schválenie. Vedenie tejto župy 

malo k dispozícii VZN, zákony a postupy a pán župan do poslednej chvíli sa usiloval o to, aby 

tento návrh bol v súlade so Všeobecne záväzným nariadením. Niekoľkokrát sedeli komisie, 

boli pripravované materiály a tento materiál, o to je závažnejší, že obsahuje skoro tristo strán 

a každý jeden riadok, ktorý vznikol po podaní skoro tisícdvesto žiadostí, obsahuje značné 

množstvo ďalších dodatkov a papierov, takže keby sme chceli odvážiť kompletný materiál, 

ktorý sa musel spracovať na úrade a jednotlivých komisiách, tak je to neskutočné množstvo 

a vzhľadom na ten krátky čas, ktorý bol k dispozícii, bola odvedená obrovská práca. Teraz by 

som chcel povedať, ako predseda finančnej komisie. Vážené zastupiteľstvo a mnohí prítomní. 

Vždy bol problém, že koľko z rozpočtu BSK budeme vyčleniť, aký objem finančných 

prostriedkov na dotácie, ktoré obec poskytne ostatným subjektom. Tento problém vždy vyvolal 

veľké emócie a u nás v našom kraji každým rokom sa táto suma zvyšovala. VZN, ktoré 

upravovali postup, ako máme s dotáciami nakladať, boli niekoľkokrát zmenené. Posledná 

zmena bola 09.09.2016 a historicky sme schválili najväčší objem finančných prostriedkov na 

tento účel, špecifikovanú do štyroch rôznych oblastí. Pri schvaľovaní sumy sme sa uzniesli 

uznesením číslo deväťdesiatdeväť z roku 2017, kde sme zakotvili do VZN, že tri a pol percenta 

peňazí pôjde do rozpočtu a nebudeme iné množstvo zvyšovať. Boli návrhy aj desať percent, 

boli návrhy menšie, bola zhoda, že tri a pol percent, čo je vo VZN historicky najväčšia suma 

a keď porovnáme ostatné župy, bola najväčšia. Je najväčšia. Finančná komisia, keď 

prerokovala materiály na toto zastupiteľstvo, tento materiál ešte nebol kompletný. Takže  na 

prvom zasadnutí sme sa zaoberali všetkými bodmi dnešného programu a ako posledná 

komisia, v stredu o jednej, sme boli uznášaniaschopní a sadli sme len k tomuto materiálu. 

Vtedy sme ešte nepoznali určité veci, ktoré boli medializované včera, ale komisia sa zhodla 



v jednom. Že toto zastupiteľstvo zvolilo komisiu, špeciálnu dotačnú komisiu, ktorá tento 

materiál, ako orgán, ktorý mal pripravovať a finalizovať tento návrh, ktorý tu máme pred sebou, 

jednoznačne odsúhlasilo a posunulo dneska na zastupiteľstvo na schválenie. Finančná 

komisia kontrolovala veci, zistila, že je súlad v rozdelení peniazoch, je súlad medzi 

vyčlenenými finančnými prostriedkami, je súlad medzi jednotlivými bodmi a rozdelili sa toľko 

peňazí, koľko v jednotlivých bodoch VZN mohla rozdeliť. A doporučila materiál dneska 

prerokovať. Ja si myslím, že tento materiál tak, ako bol predkladaný, vyvolal veľké vášne, ale 

tie vášne dneska pred udalosťami, čo sa chystáme všetci, že pôjdeme dneska ako slušní ľudia 

o piatej na demonštráciu a dneska riešime veci, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Chcel by som 

vás všetkých poprosiť, aby sme boli veľkorysí, boli slušní a svoje postoje, ktoré prezentujeme, 

prehodnotili a zvážili si, že ako budeme pristupovať k materiálu, ktorý má pustiť rozvoj 

v štyroch oblastiach našej župy. Takže ja doporučujem tento materiál tak, ako je prednesený 

schváliť, schváliť všetkých bodoch naraz unblock, lebo je ten materiál už tak pripravený, že je 

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením, je v súlade s rozpočtom Bratislavského 

samosprávneho kraja a všetky pripomienky, ktoré boli, všetky veci, ktoré okolo toho odzneli, 

si myslím, že všetci robili vo svojom najlepšom a najlepšom vedomí. Že poprosím 

zastupiteľstvo, aby sme rešpektovali predkladateľa, to je náš župan, ktorý tento materiál 

predkladá, nebolo to vždy zvykom, aby sme tento materiál dneska schválili vo všetkých 

diskusiách, ktoré tu boli, dali si záväzok do budúcna, že tie veci, ktoré v tomto Všeobecne 

záväznom nariadení, ktoré dneska je platné a neobsahuje určité mechanizmy v tom prípade, 

keď prichádza na jednotlivý projekt strašne veľa žiadostí a dáva úlohu, ktorá je nezvládnuteľná 

pre hodnotiacu komisiu vzhľadom k tomu, že zo piatich projektov skoro štyri musí neuspokojiť. 

Takže doporučujem tento materiál schváliť. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem, ďalším prihláseným do rozpravy, pardón, s faktickou poznámkou reaguje pán 

poslanec Říha. 

 

Juraj Říha 

 

Ďakujem. Kolegovia, buďme nie len slušní, ale aj krátki. Ja si myslím, že dve hodiny budeme 

rokovať o dotáciách a nakoniec všetci zahlasujeme za. Takže prosím vás skráťme to, ak je 

niekto proti, nech povie postoj prečo. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ja som si odtrpel tiež svoje pri tejto téme za posledné dva týždne. Finančný riaditeľ 

mi správne napísal, že riešime tu tri týždne dva milióny euro a stoja nám projekty na 

rekonštrukcie škôl, opráv a tak ďalej. Tým nechcem znižovať dôležitosť tohto bodu 

samozrejme a budem rád, keď táto diskusia bude kultivovaná, samozrejme, že každý má 

právo vyjadriť na ňu svoj názor. Ďalšia v rozprave je pani poslankyňa Rattajová. 

 

Zuzana Rattajová 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja budem stručná a poviem len toľko, že vždy boli, sú a budú 

trenice, keď sa rozhoduje o peniazoch. Keď, ale odstúpi celá hodnotiaca odborná komisia, tak 

je niekde vážny problém a z tohto dôvodu, ako predsedníčka kultúrnej komisie som sa 

rozhodla tento materiál nepodporiť. Ďakujem. 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším v poradí je pán poslanec Dolinay. 

 

Vladimír Dolinay 

Ďakujem za slovo. Úplne súhlasím s mojou predrečníčkou pani Rattajovou, že naozaj máme 

trošku problém, keďže celá hodnotiaca komisia sa rozhodla odstúpiť a budem si hľadať nejaké 

riešenie tohto problému. Aj sme sa pokúšali hľadať riešenie, ja to o chvíľočku spomeniem, aj 

doteraz. Ja za tento materiál nezahlasujem, ale z dôvodu, že máme tam združenie, ktoré som 

spoluzakladal, nechcem poškodiť tomuto združeniu, ale odporúčam ho schváliť tento materiál. 

Aj kvôli tomu, že ide o veľa peňazí, ktoré môžu pomôcť mnohým združeniam a viac menej oni 

na to čakajú. Ten materiál podľa VZN musíme schváliť do konca marca, inak tie peniaze asi 

neodídu, takže odporúčam zaňho aj tak zahlasovať. V týchto dňoch naozaj spoločenská 

situácia sa veľmi výrazne zmenila a takto niektoré veci aj možno nám unikli, že možno na tie 

veci sa pozrieť dopredu, prípadne naozaj ich prerokovať kultivovane a naozaj aj v nejakom 

širšom kruhu, možno aj s hodnotiteľmi. Pre mňa osobne tieto posledné týždne boli aj veľmi 

osobné, pretože Jano Kuciak bol môj spoluškolák na doktorantúre, ale, preto som niektoré 

veci aj prehliadol v tomto materiáli a to je napríklad práve to, že niektorých, moment, v 

napríklad konkrétne pri kultúrnej oblasti sa píše, že dotačná komisia vlastne navrhuje znížiť 

napríklad dotáciu oproti odporúčaniu jednohlasným súhlasom všetkých členov dotačnej 

komisie, čo fakt je, že nie je pravda, lebo na práve kultúrnej oblasti som napríklad práveže ja 

nebol, bol som odcestovaný, takže tu je chyba. Pri iných oblastiach bol práve spomenuté 

v poznámke, za prítomnosti všetkých členov a bolo takéto niečo. V každom prípade, politika, 

my všetci sme politici, či už sme prišli z nejakého neziskového prostredia, umeleckého, 

učiteľského, ale v tomto prípade, keď sme zobrali na seba toto bremeno aj niesť nejakú 

zodpovednosť, je to vlastne umenie správy štátu. Umenie, politika je umením možného, je na 

škodu, že tu sa nezrodil kompromis medzi dotačnou komisiou a hodnotiacou komisiou v oblasti 

kultúry, pričom kultúra je podľa mňa veľmi jedna z tých najdôležitejších, popri možno 

vzdelávania v školstve. Má viesť k istej civilizovanosti spoločnosti a tak ako v minulosti 

podporovali kultúru a kultúrne oblasti vôbec nie štát a správa štátu, ale boli to vždy mecenáši 

umenia, je práve dobré, že dnes si štát uvedomuje, alebo aj iné zložky štátu aj samospráva, 

že tá kultúra je veľmi dôležitá, pretože práve vedie ľudí práve k istému tomu civilizovanému 

prostrediu. Tu zároveň chcem aj poďakovať práve aj konkrétnym ľuďom pri hľadaní toho 

kompromisu. V prvom rade predsedovi Jurajovi Drobovi, ktorý nemusel, ale uskutočnil 

stretnutie zmierovacie medzi hodnotiteľskou komisiou, dotačnou komisiou, niekoľkokrát ich aj 

obvolával, aj hľadal kompromisné riešenia, taktiež aj z úradu, pani Šajgalíkovej, Ivaškovej, 

pánovi Šenkirikovi, vďaka ním som oveľa lepšie pochopil, ako funguje práve táto dotačná 

schéma. Nechal som si ten proces vysvetliť a ja si myslím, že práve je táto dotačná schéma 

výborná. Mnohí iní, mnohé iné samosprávy sa ňou inšpirujú. Bola by veľká škoda, keby sme 

o túto dotačnú schému prišli. Fakt je, že možno mnohé veci by sa dali na nej vylepšiť, nejaké 

zámery, ciele, oblasti, ktoré by sme chceli podporovať. To nie je problém VZN. Keď si pozriete 

VZN, práve tie ďalšie čiastkové veci, ktoré možno mnohým nám vadia na týchto, prekážajú na 

týchto veciach, tak sa dajú ošetriť výzvami práve, ktoré práve zastupiteľstvo má v kompetencii 

schvaľovať na jeseň. To je napríklad zámer a cieľ výzvy, oblasti podpory jednotlivých politík 

gesčných, kritériá dokonca, vôbec nie sú obsiahnuté vo VZN, ale vo výzve, takže dokonca aj 

tie kritéria môžeme si povedať, aké chceme. Proces posudzovania žiadostí, aj ten sa dá ošetriť 

samotnou výzvou, nemusíme preto dávať za hlavu samotné VZN a hádzať ho niekde bokom. 

Pravidlá podávania žiadostí, to tiež môžeme ošetriť práve výzvou, takže bola by škoda prísť 

o takúto možnosť podpory aj kultúrnych vecí, pretože kultúra naozaj si myslím, že je veľmi 

dôležitá a je veľká škoda, že práve aj hodnotitelia, ktorí sú istými aj osobnosťami vo svojich 



oblastiach, či už Michal Hvorecký v oblasti spisovateľstva, aj ktorý, ktorého diela v jeho 

mladom veku sú prekladané do rôznych svetových jazykov, dokonca sú aj sfilmované, Jana 

Ambrózová v etnologickej oblasti. Je veľká škoda, že tu k tej synergii zatiaľ neprichádza. 

Výsledok je teda, že ten kompromis sa nezrodil, ale pozrime naozaj ďalej, dopredu a sadnime 

si kľudne práve k tomu septembru, k tým novým výzvam, povedzme si, ako by mal možno 

vyzerať ten proces posudzovania žiadostí a tie ďalšie veci, ale bola by veľká škoda ísť to 

rozbíjať nejako do nejakého na framforce ako VZN, ako také. Takže toľko môj postoj 

k dotáciám. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa vicežupanka Ožvaldová. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

Pán župan ďakujem za slovo. Len chcem napraviť, predošlí rečníci, aj pán Dolinay, aj pani 

Rattajová hovorili, že odborná komisia hodnotiaca komisia odstúpila celá. Chcem tu upozorniť, 

že my tu máme štyri schémy a odborná hodnotiaca komisia pre kultúru odstúpila. Ďakujem 

veľmi pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďalšia faktická pán poslanec Tydlitát. 

 

Peter Tydlitát 

Ďakujem za slovo. Pán kolega Dolinay, ja mám pocit a neviem či sa chcete zviditeľniť pred 

médiami, ako keby sme my boli kultúrni barbari. My sme, ak sa dobre, alebo som dobre 

informovaný, tak dotačná komisia z toho celého balíka pre kultúrnu obec nezobrala ani cent. 

Prosím vás vyjadrujte sa presne. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. Predtým, ešte s faktickou bude reagovať pán poslanec Dolinay. 

 

Vladimír Dolinay 

Vôbec nenarážam na nejaké kultúrne barbarstvo, vôbec nie. Toto celé bolo len o tom, že je mi 

veľmi ľúto, že práve v kultúrnej oblasti a naozaj pani Ožvaldová má pravdu, sú tam štyri oblasti, 

samozrejme, určite tu nejde o práve dotačnú schému ako celok, práve tá kultúrna oblasť, kde 

tá synergia by mala nastať práve, veď aj medzi tými hodnotiteľmi aj nami, žiaľ nenastala. To 

bolo skôr len, akoby konštatovanie, jednoducho možno ľútosť toho, že sme sa možno 

nezamysleli dopredu, čo môže nastať, ak jednoducho pri niektorých projektoch nebudeme 

rešpektovať možno hodnotenie hodnotiteľskej komisie a tak ďalej. Vôbec si nemyslím, že sme 

nejakí kultúrni barbari, práve naopak, práve v tej oblasti kultúry je najviac peňazí, je dobre, že 

sa tá kultúra podporuje a to je práve skvelé. Len možno akoby taký apel, sadnime si fakt do 

budúcna a jednoducho udržme túto podporu aj v oblasti kultúry nejakým spôsobom. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem pekne, predtým než odovzdám a pardón, ešte s faktickou Marian Greksa. 

 

 



Marian Greksa 

Ďakujem za slovo. Nechcel som sa k tomu ja veľmi vyjadrovať, ale pán kolega, tuto bolo 

presne to, čo neznášam na meste, čo neznášam v Petržalke. Veľa rečí o ničom, aj tak ste na 

začiatku povedali, že za to zahlasujete, všetky ostatné reči ste si mohli ponechať na nejakú 

komisiu, ktorá bude rozprávať o tom, ako to bude nové. To je jedna vec. Druhá vec, hovorili 

ste, že nedošlo k žiadnemu kompromisu. Ja tvrdím, že tým, že sme neakceptovali, alebo skôr 

to nazvem, akceptovali deväťdesiattri percent rozhodnutí tých odborných komisií, to je 

kompromis. Pre mňa je to kompromis brutálny, pretože na začiatku toho, čo sme chceli my 

poslanci, sme chceli zmeniť podstatne viac, ale povedali sme si, že nebudeme skákať do 

ružových čísiel a zároveň budeme meniť minimum vecí, ktoré pred nami, alebo teda čo si 

myslíme, že budeme meniť, väčšinou sme zobrali peniaze z projektov, ktoré dostali tohto roku 

iné peniaze z iných fondov, aby sme im veľmi neublížili a dali sme to väčšinou na malé drobné 

projekty, o ktorých si myslíme, že v tých dedinách majú podstatne väčšiu účinnosť. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. Dovoľte, aby som ešte odovzdal slovo s faktickou poznámkou pán poslanec Dolinay, 

ktorý už svieti na červeno. 

 

Vladimír Dolinay 

Môžem? A, ďakujem. Pán Greksa, to, že, ja som povedal, že nezahlasujem, ale odporúčam 

zahlasovať ostatným, tie dôvody som vysvetlil a deväťdesiattri percent prišlo k zníženiu na 

strane dotačnej komisie. Ja len, akoby ten kompromis naozaj nenastal medzi hodnotiteľmi 

a dotačnou komisiou. Nevravím, tiež si myslím, že nie je to úplná tragédia znížiť možno ani nie 

o desať percent, ale za tých hodnotiteľov, jednoducho tí hodnotitelia sa rozhodli odstúpiť. To 

je fakt. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. Väčšina z vás pozná môj názor, lebo sme sa na túto tému bavili naozaj možno, že 

s každým z jedným z vás skoro. Verte mi, že som možno ešte smutnejší ako vy z toho, že 

hodnotitelia sa rozhodli nepodpísať sa pod hodnotenie, ktoré oni dodali a ktoré potom bolo 

čiastočne zrevidované na základe doliberácie, alebo rokovaní komisie dotačnej. Ja som 

navrhol niekoľko zmierovacích krokov, bohužiaľ neuspel som, samozrejme, že by som bol 

najradšej, keby nastala úplná zhoda medzi hodnotiteľmi a poslancami. Som toho názoru, 

chápem argumenty hodnotiteľov, zároveň som toho názoru, že poslanci urobili kompromisy, 

dosť veľké, akceptovali všetky tvrdé podmienky a menili niektoré sumy. Ja som navrhol do 

budúcna, môj návrh v podstate je, máme termín 31.03., ak to neschválime, bude musieť byť 

mimoriadne zasadnutie, na ktorom sa znova pokúsime schváliť niečo, ak sa to nestane, tak aj 

kultúrna obec aj ostatní jednoducho tieto peniaze nedostanú, čo mne bude veľmi ľúto a veľmi 

smutno, ja som teda navrhol, akokoľvek nedokonalý tento návrh je a v podstate skoro nikto 

s ním nie je úplne spokojný, hoďme to za seba, urobme jednu hrubú čiaru a pripravme 

perfektný návrh hodnotenia a podmienok na budúci rok. Zopakujem ešte raz, považoval by 

som za veľké nešťastie, ak by sme neboli schopní ďalej spolupracovať s odbornou 

hodnotiacou komisiou, ktorej neupieram právo dať návrh na to, aby bolo čo najlepšie 

vyhodnotené tieto podmienky. Jedným zo zmierovacích opatrení, ktoré som navrhol, bolo 

otvoriť zasadnutie rady hodnotiteľov pre tých poslancov, ktorí majú záujem. Ja si myslím, že 

omnoho lepšie by mnohí z vás pochopili, na základe čoho sa hodnotitelia rozhodujú, že to 

robia čestne a transparentne a na druhej strane otvoriť dotačnú komisiu pre zástupcov z rád 

hodnotiteľov, aby oni videli, že poslanci si takisto veľmi čestne a slušne robia svoju robotu a že 

tam nedochádza k prepisovaniu čísel na základe nejakých osobných známostí, alebo niečoho 



podobného. Ja naozaj mám veľkú úctu a rešpekt voči obidvom skupinám a osobne ma veľmi 

mrzí, že nedošlo k zhode. Máme tu nejaký nedokonalý produkt, ale na výber v podstate máme, 

buď ho schváliť, zabudnúť na to, dať peniaze obciam kultúrnym, regionálnym, športovým a tak 

ďalej, alebo sa môžeme ďalej ešte pol roka baviť a peniaze tieto subjekty od nás nedostanú. 

Takže taký je môj návrh a aj preto, aj keď nerád, tak dávam tento bod na hlasovanie v takej 

podobe v akej je, lebo sme nad ním maturovali vyše mesiaca, ak nie viac. Dovoľte, aby som 

teraz dal slovo s faktickou pánovi poslancovi Dvoranovi. 

 

Dušan Dvoran 

Ja by som chcel povedať, že hodnotiaca komisia je poradný orgán. Naša dotačná komisia 

spravila úpravy, niečo nám predložila. Tak jak má právomoc spraviť dotačná komisia úpravy, 

tak má hodnotiaca komisia právomoc odstúpiť. A nakoniec to môžeme všetko zmeniť my. Buď 

budeme hlasovať za to, alebo nie. Len tá filozofia hovorí, že nám nikto nemôže upierať právo, 

že rozhodovanie robíme my a nie, aby nám niekto dával také podmienky. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. S ďalšou faktickou pán poslanec Říha. 

 

Juraj Říha 

Ďakujem pán predseda, naopak pán predseda, netreba to poňímať, že nerád, buďte hrdý, 

alebo buď hrdý pán predseda na to, že vyhovieme niekoľkým stovkám subjektov, ktoré budú 

realizovať svoje projekty. My sa nemáme za čo hanbiť. A ak by sme povedali, že niečo je 

nedobré, tak nedobrý je úvod. Ak nám príde niekde šesť - sedem násobok objemu žiadostí 

k možnosti financovania k objemu, čo vieme uspokojiť osemsto - deväťsto tisíc, toto je prvotná 

príčina, že bude aj istý počet nespokojných žiadateľov. Ak by si pán predseda urobil to, že 

povieme, že sme nespokojní s dotáciami, tak ich zrušme unblock všetky, máme k dispozícii 

na päť rokov desať miliónov eur, keď postavíme tri športové haly a dva kultúrne domy 

v okresných, alebo aj v meste Bratislava, tak budú uspokojení všetci, čo sa týka aj nejakej 

rozvoja infraštruktúry, zároveň ty sa postavíš o päť rokov a povieš toto je za mnou výsledok. 

Viditeľný. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem, touto cestou nepôjdem, trvám na tom, že župa má podporovať grasvovcové 

komunitné projekty, ktoré sú špecifické pre každú mestskú časť, alebo každú obec v našom 

kraji. Ďalšia faktická poznámka, pani poslankyňa Pätoprstá. 

 

Elena Pätoprstá 

Pán župan to povedal za mňa a som veľmi rada, že tu táto veta zaznela, pretože tá občianska 

spoločnosť je presne to, čo ju tvorí, tie malé centrá, či sú to ekocentrá, alebo sú to kultúrne 

centrá, ktoré robia túto občiansku, tento občiansku a kultúrnu spoluprácu s obyvateľmi, veď na 

tom stojí demokratická spoločnosť, na týchto malých občianskych združeniach, zoskupenia, 

ktoré to tvoria, ak spravíme jednu veľkú halu, tak to nie je podpora občianskej spoločnosti 

a toto je jediná župa, ktorá to naozaj pochopila, že tá demokracia stojí na tomto a mne je 

strašne ľúto, že hodnotiaca skupina, alebo teda hodnotitelia odstúpili, pretože akýmsi 

spôsobom deklarujú to, že tie pravidlá hry im nevyhovujú. Áno, pravidlá hry sa môžu meniť, 

ale nie počas hodnotenia. Oni vstupovali s pravidlom, ktoré platilo a nemôžu ho počas 

hodnotenia meniť. To nie je celkom kultúrne. 

 



Juraj Droba 

Ďakujem. Ďalším v rozprave pán poslanec Karman. 

 

Ján Karman 

Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegynky, vážení kolegovia, faktom je, že pokiaľ by sme 

my všetci mali rozhodovať o tom množstve dotácií, respektíve o tom množstve subjektov, ktoré 

požiadali o dotácie, tak by sme mali asi ťažkú hlavu. Takisto aj dotačná komisia, ja som 

mimochodom členom dotačnej komisie. Zrejme by sme s tým mali obrovský problém. 

Jednoducho nemáme kapacitu, nemáme odbornosť na to, aby sme to dokázali relevantne 

posúdiť, preto význam tých hodnotiteľov je naozaj obrovský. Faktom tiež je, že hodnotitelia 

neodstúpili. Hodnotitelia si svoju prácu spravili. To, že sa potom pod to nepodpísali, tak je 

výsledkom nejakej ďalšej zmeny, ktorá nastala práve v dotačnej komisii, ale faktom tiež je, že 

dotačná komisia zasadala s vedomím, že má právo, alebo je odhodlaná individuálne niektoré 

projekty posúdiť na základe určitých špecifík, ktoré tam aj zazneli, rovno chcem povedať, že 

sa nejednalo o žiadne presadzovanie širokými lakťami konkrétnych projektov, posudzovali sa 

tam niektoré prípady, kedy napríklad určitý projekt dostal dotácie aj z iných zdrojov a nie len 

z BSK a podobne. Faktom tiež je, že pokiaľ by dotačná komisia vedela, že je tu takáto 

atmosféra, že akýkoľvek jej zásah spraví takúto obrovskú bublinu tuná, tak možno by k tomu 

úplne inak pristúpila, ale tak ako to hovorím z toho pozitívneho hľadiska, tak to môže byť aj 

z toho negatívneho, pretože dotačná komisia sa striktne držala VZN. Dotačná komisia striktne 

nesiahla na červené čísla a možno by sa to práve stalo. Faktom tiež je, že ak chceme robiť 

nejaké zmeny, tak ako sám pán župan deklaroval, máme tu už nejakú novú politickú kultúru, 

chceme spraviť hrubú čiaru, vznikla tu nová pracovná skupina, keď chceme spraviť zmeny, 

spravme ich do budúcna. Faktom tiež je, že keď som doteraz nezvykol hlasovávať za dotácie, 

práve z tohto dôvodu teraz za ne zahlasujem. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem, ďalšia v poradí je pani poslankyňa Augustinič. 

 

Katarína Augustinič 

Ďakujem za slovo. Budem hovoriť k veci a nie dlho. Keďže som členka dotačnej komisie, tak 

a práve na kultúre, alebo teda keď sa schvaľovali dotácie pre kultúru, tak som na tej komisii aj 

bola, fyzicky. A musím povedať, že najprv som bola trošku rozpačitá, som vnímala to 

rozdeľovanie financií a teda aj to, že nemôžeme zasahovať vlastne do ďalších projektov, ktoré 

akoby hodnotitelia už predtým odpísali, alebo povedali, že teda nie sú to tie projekty, ktoré by 

mali dostať dotáciu. Ale musím povedať, že komisia sa držala toho plánu hodnotiteľov 

a vlastne vychádzali sme z ich čísel, to znamená, že ich prínos bol pre nás dôležitý a myslím 

si, že na základe toho, ako oni rozdelili, ako pridelili dotácie projektom, z toho sme my 

vychádzali. Samozrejme, ale členmi dotačnej komisie sú poslanci, starostovia, ktorí vedia, 

alebo teda majú trošku pohľad aj na to, že aké kultúrne akcie v tom ich volebnom obvode sú 

pre obyvateľov zaujímavé. To znamená, že čo majú trošičku iný pohľad na tieto veci. A preto 

sme sa rozhodli, na základe týchto iných pohľadov ešte mierne tie čísla upraviť. Tak ako 

spomenul Marian Greksa, to nebolo žiadne veľké upravovanie a my sme nerozhádzali peniaze 

kade tade, bolo to o tom, že jednoducho, keď starosta povedal, alebo poslanec za danú 

mestskú časť, že táto akcia je zaujímavá pre obyvateľov tohto mesta a preto sme tie peniaze 

tam presunuli. Rovnako sme prihliadali aj na to, že mnohé projekty už sú dotované z iných 

oblastí. Čiže toto bol taký dôvod a ja sa čudujem, že teda hodnotitelia sa takto rozhodli. 

Vnímam to skôr ako také gesto, že sa urazili, že nie je to podľa nich, ako si to oni predstavovali, 

na druhej strane my rozhodujeme a máme právo mierne tieto čísla upraviť. Neupravovali sme 



ich nejakým spôsobom radikálne, čiže ja poprosím kolegov, aby za to určite zahlasovali, lebo 

keď za to nezahlasujeme, nebude mať v zásade nikto nič. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. Ďalšou v poradí je pani poslankyňa Hudáková, nech sa páči. 

 

Mária Hudáková 

Ja sa len chcem opýtať, či po tom 09.09., kedy zasadala dotačná komisia, ešte niečo v tých 

výsledkoch bolo menené. Dobre. 

 

Juraj Droba 

Marca myslíte, deviateho. 

 

Mária Hudáková 

Pardón, 09.03. 

 

Juraj Droba 

Dám slovo asi niekomu z dotačnej komisie, aby priamo reagoval? Pani vicežupanka. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

Nič nebolo menené. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. Ďalším do rozpravy je pán poslanec Buocik. 

 

Ján Buocik 

Ďakujem pekne pán predseda. Dámy a páni. Už to tu niekoľkokrát zaznelo, tie zmeny, ktoré 

sa tam udiali, medzi názorom odbornej hodnotiacej komisie a dotačnej komisie, jednak sú 

málo percentuálne zastúpené, jednak sú v súlade s tým Všeobecne záväzným nariadením. 

Potiaľto je to úplne všetko v poriadku, ale dovoľte mi upriamiť pozornosť na jednu konkrétnu 

vec a ono sa to už dávno hovorí, že diabol sa skrýva v detailoch. Jednou zo zmien, ktorá sa 

tam udiala a jedným z projektov, ktoré dostali z pôvodne nula eur, dostali päťtisíc euro, je 

projekt, ktorý predložila akciová spoločnosť Cultus Ružinov. Cultus Ružinov je 100 percentnou 

akciovou spoločnosťou mestskej časti Ružinov s ročnými tržbami niekde na úrovni 1,3 milióna, 

z ktorých zhruba milión euro tvoria verejné zdroje mestskej časti, ktoré mestská časť zo svojho 

rozpočtu tejto svojej vlastnej akciovej spoločnosti platí. Ja si myslím, že, alebo dá sa možno 

porozumieť rozčarovaniu členov odbornej hodnotiacej komisie, ak predseda dotačnej komisie 

presadí zvýšenie dotácie z nula eur a zo 65 bodov na 5000 euro pre svoj, iným spôsobom 

verejne dotovanú akciovú spoločnosť, alebo v zásade verejnými zdrojmi dotovanú akciovú 

spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je ten, kto je predsedom tej dotačnej komisie. Tým ja 

netvrdím to, že tie ostatné zmeny, ktoré tam nastali nie sú na mieste a určite tak, ako to tu 

zaznelo v príspevkoch mojich predrečníkov, mnohokrát a to najmä, nechcem sa dotknúť 

vidieka, len najmä na tom vidieku asi vedia lepšie kam tie peniaze majú ísť a kde, ktorú tú 

kultúru treba podporiť. Ale musím povedať, že takto hrubo, ba až vulgárne presadiť peniaze 

pre niečo, čo zastupujem ako akcionár, mi príde neslušné, nekultúrne, nesprávne a v tomto 

jednom bode sa tým hodnotiteľom nedivím. Už len detailom bude a sú tu niektorí kolegovia 



ružinovskí poslanci a myslím si, že mi dajú za pravdu, už len detailom je to, že tú akciovú 

spoločnosť reprezentuje predstavenstvo, ešte jeden príspevok poprosím, reprezentuje 

predstavenstvo, ktoré bolo už ružinovským zastupiteľstvom už dvakrát odvolané a ružinovský 

starosta a predseda dotačnej komisie Dušan Pekár to nerešpektoval a doteraz tam to 

predstavenstvo je. Tá situácia dospela tak ďaleko, že je taká hrubá nedôvera voči 

predstavenstvu tejto akciovej spoločnosti, že ružinovskí poslanci pri schvaľovaní rozpočtu 

znížili rozpočet pre túto akciovú spoločnosť o 250 000 euro. Z tohto dôvodu, napriek tomu, že 

je v tej dotačnej schéme je veľa dobrých vecí, ktoré si podporu zaslúžia a ja som rád, že 

Bratislavská župa má k dispozícii toľko peňazí, aby podporovala dobré veci, z tohto dôvodu ja 

sa pri tomto materiáli zdržím a to preto, aby to bola, aby si uvedomili všetci tí, ktorí v dotačnej 

komisii sú, že sú tam nie na to, aby presadzovali peniaze na svoje osobné aktivity, alebo 

s ktorými sú osobne zviazaní, ale naozaj na dobré veci, ktoré sa majú z verejných zdrojov 

podporovať. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. Ďalšia v rozprave pani poslankyňa Vidanová. 

 

Lucia Vidanová 

Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte teda, aby som sa ja vyjadrila. V úvode chcem povedať, že 

podporím tento materiál, pretože naozaj... 

 

Juraj Droba 

Prepáčte, pani poslanci, dovolím poprosiť o kľud v sále, aby mohla kolegyňa hovoriť. To isté 

aj vám sa bude páčiť, keď budete hovoriť. 

 

Lucia Vidanová 

Naozaj si myslím, že tá jednoduchá veta bez kultúry nie sme, je ozaj pravdivá a preto by sme 

nemali nejakým spôsobom zmiesť zo stola to, čo je dnes výkladnou skriňou našej VÚCky a čo 

je vzorom aj pre celé Slovensko, tak ako to povedal aj môj kolega Vlado Dolinay. Keďže som 

nováčik v zastupiteľstve, poprosila som o názor bývalého poslanca BSK, Martina Macejku – 

historika, učiteľa a občianskeho aktivistu, ktorý pôsobí vo viacerých združeniach v Malackách 

a ktorý teda mi napísal k tomuto pár slov veľmi stručne a dovolím si to teda prezentovať: „Mal 

som česť ako poslanec byť pri vzniku a začiatkoch stratégie rozvoja kultúry BSK a spoznať 

ľudí, ktorí ju tvorili. Teším sa, že stratégia pomohla rozvoju kultúry v kraji a inšpirovala aj ľudí 

v iných regiónoch. Považujem ju za kvalitný koncepčný materiál, ktorý nie je plný prázdnych 

slov, ale naopak je konkrétny a osvedčil sa v praxi. Navyše pravidelne sa vystavuje odpočet 

a na základe skúseností a pripomienok sa stratégia aktualizuje. Obzvlášť by som chcel 

vyzdvihnúť, že vďaka stratégii a ňou nastaveného systému sa výrazne podporuje 

nezriaďovaná kultúra. Teda jednotlivci a organizácie, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

kraja, vrátane neziskového sektora a dokážu za pomoci dobrovoľníkov vytvárať kultúrne 

hodnoty a obohacovať tak kraj. Netvrdím, že systém nastavený stratégiou je bez chyby. Viem 

si predstaviť viaceré vylepšenia. Nie je to však dôvod na zrušenie celej stratégie, respektíve 

dotačného systému. Verím, že zastupiteľstvo v spolupráci s odborom cestovného ruchu 

a kultúry nájde cestu na zachovanie nastúpenej cesty.“ Takže, milí kolegovia, myslím, že tieto 

slová, aj podporné od pána Macejku, hovoria teda aj za mňa a aj za, dovolím si tvrdiť, za nás 

všetkých, takže ďakujem, ak podporíte tento materiál. 

 

 



Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou reaguje pán poslanec Buocik. 

 

Ján Buocik 

Ďakujem pekne pán predseda. Ja si dovolím trochu zneužiť túto faktickú poznámku na to, aby 

som sa všetkým tým členom dotačnej komisie, ktorí naozaj mali pri prerozdeľovaní peňazí 

verejných zdrojov BSK, mali na zreteli to, aby tie peniaze naozaj skončili tam, kde majú a robili 

to pri najlepšom vedomí a svedomí. Sa ospravedlňujem z titulu toho teda, že bol som 

upozornený, že ten, tá moja záverečná veta znela ako keby všetci členovia dotačnej komisie 

svoje postavenie zneužívali. Za toto sa ospravedlňujem, mrzí ma to. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. Prijímam ospravedlnenie za členov dotačnej komisie a ďalší v poradí je pán 

poslanec Pilinský. 

 

Peter Pilinský 

Ďakujem. Pán predseda, ja som neplánoval vystúpiť popri tomto bode, ale nakoľko členovia aj 

tvojho klubu tu rozprúdili diskusiu, ktorá si myslím, že je zbytočná, tak som si dovolil sa 

prihlásiť, rovnako, ja som, keď som sa dostal na začiatok materiálu, ja som bol nespokojný 

s tým, ako je ten materiál spracovaný. Aké veci sú tam podporené, aké boli vyškrtnuté. Ja som 

to chápal v predchádzajúcom období, keď tu Rača a Vajnory mali zástupcov práve z Vajnor, 

Rača, keď tam mala projekty ako mestská časť, neboli podporované v takej miere, ako by si 

podľa mňa zaslúžili. Rovnako je teraz aj tomu, my tam máme jednu žiadosť a tá bola vylúčená, 

ale viem s tým žiť. Čo sa mi zdá, ja som mal pripravený aj návrh na doplnenie uznesenia, ale 

už som tu teda začul, že je verený prísľub a teda aj z tvojich úst, keď ho budem počuť, tak 

s tým budem spokojný, že sa pripravuje nejaká novela VZN, novela hodnotenia, pracovná 

skupina, to je to, čo si myslím, že je na mieste, pretože tak, ako tu už bolo viackrát spomenuté, 

niekto hodnotí a niekto má zodpovednosť. Hej? Ja som rovnako rád, za to, že hodnotitelia to 

zhodnotili, ja som si len prechádzal, ten materiál skutočne má vyše 300 strán, zorientovať sa 

v tom, nájsť tam tie veci, bolo aj pre mňa náročné a viem si predstaviť aká náročná práca je to 

pre hodnotiteľov, takže ja chcem rovnako poďakovať za ich prácu a preto ma mrzí, že teda, ak 

my ako poslanci, ktorí skutočne máme politickú zodpovednosť, sme si dovolili kvázi, nie 

v mojom prípade, ale teda je tam nejaká snaha o nejaké mierne korekcie, skutočne rádovo 

v percentách tých žiadostí, takže sa takýmto spôsobom o tom potom, hovorím nejaká ješitnosť 

ozve a urobí sa k tomu nejaký krok, ktorý si myslím, že je úplne zbytočný. Takže, keď bude 

táto pracovná skupina, novela, ja budem rád, ak sa tento systém dotácií prekope odznova. 

Rovnako, my, ako mestská časť, máme tiež dotačný systém, takže nie je tu pravda to, čo 

povedala aj Elenka, že proste tento župný je jediný na svete. Nie, má to aj hlavné mesto, majú 

to aj mestské časti, verím, že to majú aj mestá mimo hlavného mesta a obce a práve my, ako 

mestská časť z nášho rozpočtu ideme podporovať projekt, ktorý verím, že starí poslanci ho 

poznajú, stará jedáleň, župa prenajala za symbolickú sumu trom občianskym združeniam 

objekt nevyužívanej jedálne na Peknej ceste a sama neodporučila projekt, ktorý majú na 

revitalizáciu tohto územia, tak my z nášho račianskeho rozpočtu ideme sanovať župný 

majetok, to sa mi zdá trochu choré. Takže, ja na rozdiel od pána Dolinaya ten  materiál 

podporím, aj keď som s ním nie úplne stotožnený, lebo beriem to ako taký nejaký bianko šek, 

že bola to vec, ktorá je rozbehnutá, urobme to, lebo skutočne niektoré tie obce, alebo teda tie 

projekty sú také, že bez tej dotácie idú do nuly, takže ja to podporím a urobme s tým niečo 

v budúcom období. Ďakujem. 

 



Juraj Droba 

Ďakujem. Za úrad môžem povedať toľko, že budeme leadovať, alebo viesť túto pracovnú 

skupinu, naše kolegyne z odboru kultúry a tiež zástupcovia všetkých záujmových skupín, ktoré 

k tomu majú čo povedať. Je v mojom záujme urobiť materiál čo najlepšie a najdokonalejší a od 

tohto roku už ísť v novom móde, ktorý bude úplne transparentný a pôjdeme ďalej. Dobre, 

ďalším prihláseným do rozpravy je pani vicežupanka Ožvaldová. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

Pán župan ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, ja sa vrátim k materiálu, ktorý máme na 

stole. Chcem sa poďakovať pracovníkom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí 

mravenčou prácou pripravovali a formálne náležitosti kontrolovali pri podaných projektoch. 

Potom sa to dostalo jednotlivým schémam, jednotlivým odborníkom, ktorí asi po dvaja asi, 

hodnotili a dávali týmto projektom bodové ohodnotenia, alebo percentuálne hodnotenie. 

Potom sa to znova spracovalo a dotačná komisia dostala na stôl čistopis týchto jednotlivých 

žiadostí. Chcem sa poďakovať dotačnej komisii, že sedela dlhé hodiny, dva dni, na týchto 

projektoch, Všeobecne záväzné nariadenie celého Bratislavského kraja 2/2016 dodržalo, to 

znamená, že tie projekty, ktoré mali ohodnotenie 65 percent menej, neboli vôbec finančne 

navrhnuté na ohodnotenie. Čiže, ja si myslím, že dotačná komisia pracovala podľa pravidiel 

hry a teraz máme materiál pred sebou, ktorý máme schváliť. Čo sa týka skloňovanej kultúrnej 

odbornej verejnosti, ktorí povedali, že nepodpíšu sa pod naše uznesenie, ani sa nemusia. 

Podľa VZN hodnotitelia všetci sú len poradným orgánom, dotačná komisia je len poradným 

orgánom a ten, ktorý rozhoduje o tom, či udelíte dotácie, to je toto zastupiteľstvo. Čiže, 

zastupiteľstvo je ten orgán, ktorý si berie zodpovednosť za svoje rozhodnutia. A teraz by som 

vám len maličkosť, chcela prečítať a presné čísla, čo sa týka kultúry. Rozdeľovalo sa 

osemstoosemdesiatosemtisíc euro. Dotačná  komisia na základe VZN pravidiel hry, sa 

opovážila prerozdeliť inak osemdesiatpäťtisíc dvestodvadsaťosem eur, čiže 9,6 percenta. 

V sedemdesiatich dvoch projektoch boli zmeny. Mínus tridsaťštyri projektov, že sme uberali, 

plus tridsaťosem, že sme pridávali. To znamená, že dvestotridsaťšesť projektov, ktoré bolo 

hodnotené našou odbornou komisiou sa zvýšilo, že dostávajú viac peňazí, až 

dvestopäťdesiatosem na základe dotačnej komisie. Čiže vieme podporiť aj ďalšie projekty. Ja 

si myslím, že to vôbec nie je chyba a ešte raz hovorím, aj odborníci aj dotačná komisia sú len 

poradným orgánom tohto zastupiteľstva. Ja vás poprosím, aby sme schválili túto, tento 

predložený materiál. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Greksa. 

 

Marian Greksa 

Ďakujem veľmi pekne. K tomuto vystúpeniu pani Ožvaldovej by som možno len prečítal mail, 

ktorý poslal pán predseda kultúrnych hodnotiteľov v piatok ráno, keď my sme ešte nerozhodli. 

 

Juraj Droba 

Pán poslanec, je to nutné? 

 

Marian Greksa 

Ja si myslím, že je, pretože sa vyhrážal, je to vyhrážací mail a neviem, či všetci vedia o tomto 

maili. Možno to pomôže v rozhodovaní. 



Juraj Droba 

Dobre, ešte predtým, samozrejme, je to vaše právo, je to tvoje právo, ja vám ešte predtým 

chcem povedať, že neviem, či má zmysel eskalovať tú vyhrotenú atmosféru. Tí, čo ten mail 

mali vidieť, tak ho videli, ale ako myslíš, samozrejme, je to tvoje rozhodnutie. 

 

Marian Greksa 

Teraz si ma dostal, budem za zlého možno, ale ja si myslím, že to veľa ľudí nevie a keby oni 

naozaj neurobili to, čo sa vyhrážali, tak by som to neriešil ďalej. Čiže prečítam vám, páni 

a dámy mail. „Vyjadril som sa veľmi jasne, že ak na dotačnej komisii dôjde k výrazným 

zmenám v rozhodnutiach odbornej komisie, tak budem iniciovať rázne kroky, ktoré budú mať 

zničujúce následky na reputáciu celej dotačnej schémy a s poskytovaním tiež pre úrad BSK. 

Na znak protestu, za prvé, požiadam všetkých hodnotiteľov, aby zložili funkcie. Za druhé, 

prípad budem medializovať všetkými dostupnými prostriedkami a kanálmi. Za tretie, o podporu 

nášho protestu požiadame verejne celú kultúrnu a umeleckú obec. Ďalej, veľmi jasne som 

vysvetlil, že nie je možné a je ponižujúce, aby sme každoročne zvádzali tieto zápasy 

s poslancami. Buď chcete, aby tento mechanizmus fungoval tak, ako je to už viac než dvadsať 

rokov štandardom v neziskovom sektore a viac než desať rokov aj na ministerstve kultúry, 

alebo to fungovať nebude. Naše požiadavky: požadujeme, aby na konci tohtoročného 

vyjednávania bola jednoznačne gentlemanská dohoda, ešte raz zopakujem: gentlemanská 

dohoda, podľa ktorej bude rozhodnutie odbornej komisie poslancami na dotačnej komisii 

rešpektované na deväťdesiatosem až sto percent. Tým chcem povedať, že sme ochotní 

dohodnúť sa na istej veľmi minimálnej miere prípadných úprav.“ A tak ďalej a tak ďalej. Proste 

to je taký ten, ako si predstavuje predseda proste kompromis. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. S faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Říha. 

 

Juraj Říha 

Ďakujem Betka, ja sa plne podpisujem aj pod tvoje slová, hoci ma mrzí, že pani vicežupanka 

Pätoprstá  nepochopila môj pôvodný príspevok. Ja nehovorím, že tu máme teraz začať stavať 

športové haly, my si aj v Malackách aj kulturák postavíme sami aj športovú halu. Naopak, ja 

som vyzdvihol, ja som vyzdvihol, že nevenujme sa škriepkam, ale že sústreďme pozornosť na 

to, že ideme podporiť finančne niekoľko stoviek žiadostí. To bol môj príspevok, ktorým som 

pána predsedu chcel podporiť v tom, nech sa hrdo k tomu postaví. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem a ešte na margo tohto iba chcem povedať, že to, že budete hlasovať ZA, nie je, že 

robíte láskavosť županovi. Naozaj uvedomme si, že je to o tom, že sú tu stovky projektov, sto 

percent z tých stoviek projektov je dobrých a budeme všetci hrdí a radi, že ich podporíme. 

Ďakujem. Ďalším do rozpravy je pán poslanec Krúpa. 

 

Jozef Krúpa 

Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, kolegyne, kolegovia. Jednak by som chcel poďakovať 

za podporu, v prvom rade som chcel povedať v tom piatom bode, keď sme boli po päťdesiatich 

štyroch minútach na piatom bode, tak som možno trošku zariekol túto pružnosť tohto, takže 

hovorí sa nikdy nehovor, že to bude všetko okej, čo ma kolegovia upozorňovali, ale teraz 

vecne. Ďakujem za podporu pre občianske združenie ??? v Záhorskej Bystrici, takisto za 



podporu pre mestskú časť Lamač na revitalizáciu ihriska. Ja si vážim činnosť obidvoch komisií. 

Je pravda, že po týchto diskusiách sa možno treba opýtať, že či je potrebné dve komisie, ktoré 

vzájomne vlastne budú nejakým spôsobom si oponovať, ale toto je legitímny proces, ktorý je 

takto nastavený a myslím si, že jeho podoba, filozofia je správna. Ja som chcel povedať, že 

tých žiadostí z každej strany bolo určite viac, ktoré neboli uspokojené. Je to demokracia, je to 

tak, že vždycky vyhrá iba jeden, alebo vyhrajú niekoľkí a niektorí majú možnosť sa uchádzať, 

či už o to byť zvolení a tým pádom mať možnosť aj rozhodovať, alebo byť úspešní v takom, či 

onakom príspevku, podpore, na ktoré sú stanovené určité pravidlá.  My ako mestská časť sme 

si dávali principiálne iba jednu žiadosť, z dôvodu, že nechceli sme byť veľmi hamižní. Dávali 

sme si žiadosť na podporu športovej haly, ktorá samozrejme okrem toho, že to je športová 

hala, slúži aj ako kultúrny stánok na poriadanie rôznych akcií. Spomeniem to, čo povedal 

kolega Říha. Áno, my si ju vieme postaviť aj sami, ale myslíme si, že je správne, aby aj 

samosprávny kraj, alebo mesto podporovalo vlastne tie samosprávy, ktoré sú nejakou 

podmnožinou ich. My sme vzhľadom na veľkosť žiadosti boli upozornení, že tá žiadosť je taká 

veľká, že nám vlastne nebude vyhovené. Ale nedávali sme kvantum malých žiadostí. 

Spoliehali sme sa a poviem to tak a spoliehame sa na to, že tie drobné žiadosti budeme v nich, 

alebo časť z nich budeme ústretoví v rámci tých mimoriadnych dotácií, ktoré sú v kompetencii 

pána župana. Čo by som si chcel však povedať, som rád, že je tu otvorená diskusia na tvorbu 

možno trošku zmeny toho VZN a systému dotácií a prihováral by som sa za to, aby naozaj 

časť dotácií, alebo aby sa vyššie, aby sa našiel systém aj na podporu možno trošku väčších 

projektov, či už sú to športoviská, alebo kultúrne stánky tak, aby naozaj za toto päťročné 

obdobie, či už ty, pán predseda, alebo aj niektorí tí, v ktorých či už obciach, alebo mestských 

častiach sa tieto veci zrealizujú, aby sa dalo povedať áno, toto veľké sme urobili aj za pomoci 

či už samosprávneho kraja, alebo obce, alebo spoločnej spolupráce samosprávy. Ja chcem 

povedať, že rešpektujem rozhodnutia obidvoch komisií, rešpektujem prácu úradu a návrh tohto 

materiálu, ja za seba ho podporím s tým, že samozrejme počítam, že ten dotačný systém je 

otvorený, bude sa na ňom naďalej pracovať a v tom ďalšom období sa my už ako samospráva 

budeme aktívnejšie zapájať do toho, aby sme dali viac žiadostí a boli aj my úspešnejší, či už 

ako Záhorská Bystrica, alebo Lamač. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. Ďalším v rozprave prihlásenou je pani poslankyňa Ovečková. 

 

Lýdia Ovečková 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som teda už vzhľadom na počet predrečníkov, ktorí tu 

už povedali skoro všetko, chcela napriek tomu dodať, áno, som veľmi rada, že Bratislavský 

samosprávny kraj má takúto pokrokovú dotačnú schému. Je to veľmi dobré a pevne verím, že 

to tak naďalej aj ostane. Všetci odborní hodnotitelia vo všetkých oblastiach odviedli vynikajúcu 

prácu, za čo im touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať. Ale napriek tomu si myslím, že 

lepšie fungovanie do budúcna, pre lepšie fungovanie do budúcna je nutné urobiť určité 

korekcie, možno lepšie nastavenia, tak, aby sa predišlo vzájomnému nepochopeniu. Tieto 

korekcie by mali zohľadňovať napríklad veľkých a malých žiadateľov, typy žiadateľov, či ide 

o komerčné projekty, alebo nekomerčné, takisto proporcionálne rozdelenie medzi vidiek 

a mesto. Pevne verím, že v tomto ohľade nám odborní hodnotitelia, ktorí majú toto know how, 

že nám podajú pomocnú ruku a spoločne s nami si sadnú za jeden stôl a pomôžu nám nastaviť 

tie kritéria tak, aby dotácie Bratislavského samosprávneho kraja v budúcnosti fungovali, boli 

ešte lepšie a ešte transparentnejšie. Chcela by som tiež povedať, že Bratislavský 

samosprávny kraj, hoci sa to niekomu možno nebude páčiť, istým záujmovým skupinám, nie 

je dojná krava, ktorú si vybrané subjekty podoja a budú z tohto žiť celý rok. Bratislavský 



samosprávny kraj by mal byť partner a mal by vytvárať partnerstvá pre všetky projekty, aj pre 

malinké projekty. Možno to takto fungovalo v budúcnosti, avšak ja pevne verím, že aj za 

pomoci hodnotiteľov príde k lepšiemu nastaveniu dotačnej schémy v budúcnosti 

a Bratislavský samosprávny kraj bude partnerom a nie generálnym sponzorom iba vybraných 

subjektov, ale skutočne partnerom pre všetkých. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. Myslím, že posledné rozhodnutia úradu vám potvrdzujú, že touto cestou ideme. 

Ďalším a posledným prihláseným do rozpravy je pán poslanec Drotován. Nech sa páči. 

 

Michal Drotován 

Ďakujem. Ja som veľmi pozorne počúval túto diskusiu a veľmi som rozmýšľal nad celým týmto 

bodom  a snažil som sa brať dva pohľady. Jeden pohľad môjho obvodu Raču – Vajnory, ktorý 

je nespokojný, pretože tie dotácie podľa mňa mohli byť rozdelené lepšie, vhodnejšie. Veľa 

združení čo poznám osobne a viem akú majú prácu, nedostanú nič, dokonca združenie, 

ktorého som sám členom nedostane nič, čo som zas na druhej strane rád, lebo nemám 

problém ako Vlado Dolinay, ktorý chápem. Je to vec, na ktorú sa, ale musím pozrieť ako za 

celý kraj. My sme poslanci Bratislavského kraja a nie iba vlastných obvodov a kebyže beriem 

túto celú tému za svoj obvod Rača – Vajnory, tak som proti, lebo môžem vám povedať o tých 

združeniach o všetkom veľmi veľa vecí, prečo by mali dostať, prečo nedostali a prečo som 

nahnevaný. Ale keď sa na to pozriem ako poslanec krajský, ktorý má riešiť celý kraj. Vidím 

tam projekty, ktoré sú veľmi dobré, ktoré v rôznych obciach ani nepoznám, nemám šancu ich 

poznať a verím tomu, že sú dobré, preto si myslím, že keď sa na to pozrieme tak, keďže tento  

materiál stojí a padá na tom, že či ten materiál prejde, alebo neprejde a či v marci dostanú, 

alebo nedostanú peniaze, tak ja, aj keď vo veľa bodoch nesúhlasím, veľa tých rozhodnutí aj 

konkrétne v Rači a vo Vajnoroch by som vedel namietať, tak budem hlasovať zaňho, práve 

z toho dôvodu a pre budúcnosť si myslím, že bude veľmi dôležité, aby sa oddelila schéma pre 

samosprávy a príspevkové organizácie samospráv a pre neziskové organizácie, pretože jeden 

konflikt je ten, že samosprávy majú väčší vplyv, majú tu niektorí samotných štatutárov, to 

znamená ten systém nie je férový voči OZetkám často, takže treba rozdeliť toto a druhá vec, 

ktorú treba rozdeliť a doriešiť, je vec, ktorú sme my napríklad v Karlovej Vsi, kde pôsobím ako 

zamestnanec, riešili, tak hlavne v kultúrnej oblasti, že sme dohodli partnerovi aj zmluvy, že 

napríklad prenájom miestností majú za nejakú symbolickú cenu, ale na základe toho vystúpia 

na toľkých a toľkých podujatiach zadarmo pre mestskú časť. Keďže kultúrne podujatia, alebo 

tie organizácie sa často opakujú, tak aby to bolo férové, tak treba hľadať systém pre pravidelnú 

podporu a nie takto, že pretože ten systém vždy zvrhne sa na tom, že sú určití, ktorí vždy 

dostávajú každý rok, to už je jedno či už šport, futbal, kultúra a potom takí, čo sú noví a nemajú 

šancu sa dosť do systému, lebo peniaze sú obmedzené. To znamená, ja by som navrhoval 

tieto dva body do budúcnosti rozdeliť: samosprávy a neziskovky na nejaké iné schémy 

a takisto rozdeliť organizácie, ktoré majú pravidelný príjem, pretože tak, ako povedala pani 

Ovečková, nemôže to byť niečo také, že okej, tuná máme ako keby nejaké zdroje a tuná nie, 

ja vás poprosím druhý príspevok, tu na nie, ale treba dohodnúť keď je pravidelná podpora, tak 

na základe čoho a musí tam byť vzájomná nejaká podpora a nie iba, že vyúčtujú si dotácie, 

ale dajú niečo tomu župe, urobia podujatie pre obyvateľov a nie len teda v tej lokalite čo 

pôsobia, ale aj inde, pretože to sú celokrajské veci, takže treba dohodnúť veci, aby neboli iba 

regionálne v rámci obci, ale aby mali aj väčší dosah, takže toto sú podľa mňa také dve otázky, 

ktoré musíme doriešiť a budem rád, keď sa doriešia. Ale ako som uviedol, ako poslanec Rače 

– Vajnory by som určite nehlasoval za tento materiál z dôvodov čo som uviedol, ale ako župný 

poslanec zaňho budem hlasovať. Ďakujem. 

 



Juraj Droba 

Ďakujem, pán poslanec ja poprosím moje kolegyne z odboru kultúry, pani Šajgalíkovú, pani 

Ivaškovú, aby tieto vaše pripomienky si poznamenali, sú relevantné a chcem, aby boli 

zohľadnené do návrhu, ktorý predložíme na najbližší rok a najbližšiu BRDS. S faktickou 

poznámkou pán poslanec Pilinský. 

 

Peter Pilinský 

Ďakujem. Ja ďakujem kolegovi Drotovánovi za tú pripomienku, skutočne sa mi zdá, že by to 

možno bol dobrý nápad to rozdeliť na samosprávy a na OZetká, pretože tá schéma, ktorú 

budeme dneska schvaľovať je skutočne nevýhodná, ale čo sa Rače a Vajnor týka, tak nie 

v neprospech OZetiek, ale v neprospech mestských častí, pretože mestská časť tam mala 

jeden projekt, dostala nula a všetko ostatné to boli projekty OZetka. Takže aj preto tak ako 

spomenul aj kolega Jožko Krúpa, my sme nerobili päť projektov, aby proste tam boli nejaké 

drobné, ale proste jeden, lebo je to náročné aj na administráciu a to som v tom svojom prvom 

príspevku tiež zabudol teda spomenúť, že sú tam, je tam veľa projektov, ktoré dostávajú 

rádovo stovky eur, čo si myslím, že aj pre hodnotiteľov zbytočné to, aj teda potom tá následná 

administrácia, takže toto by sa malo tiež nejakým spôsobom upraviť, pretože dnes tie, tá 

schéma hovorí o tom, že aká by mala byť tá minimálna suma. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem a posledným prihláseným do rozpravy je pán poslanec Dvoran. Týmto uzatváram 

možnosť prihlásiť sa do rozpravy a zatiaľ ďakujem za veľmi konštruktívnu diskusiu. 

 

Dušan Dvoran 

Hovorí sa, že kde sa delia peniaze, pravdu, spravodlivosť a spokojnosť veľmi ťažko nájsť, aby 

sa medzi sebou dohodli. Sa mi v podstate z toho, čo sme tu dneska hovorili, vyšlo, že šport 

päťstodvadsaťdvatisíc bez problémov, rozvoj vidieka štyristoosemnásťtisíc bez problémov, 

turizmus dvestošestnásťtisíc bez problémov, kultúra osemstoosemdesiatosem bez 

problémov, problémových bolo dákych päť percent, čo nie je také zlé, lebo na tých 

dvestodeväťdesiatšesť strán, čo tento materiál obsahuje, si myslím, že sme prišli k celkom 

peknému číslu. Ja by som chcel tiež podporiť to samosprávy a OZetky, lebo podpora napríklad 

dychovej hudby, videl som, že je tam Grinavanka Cajlané, ja im to prajem, lebo tých dychových 

hudieb máme málo, v okrese Malacky máme len jednu Záhorienku, chceli podporu na festival 

dychových hudieb, ju nedostali, ja pevne verím, že sa nám to podarí na budúci rok, ale chcel 

by som povedať, že v Plaveckom Štvrtku je veľký folklórny festival, predstavenie súborov, nie 

len zo Záhoria, ale hlavne z južného Slovenska, z tej časti, kde sú maďarské menšiny, 

z Rakúska a Česka, je tam tristo až päťsto účinkujúcich, tam mali takú tú zníženú čiastku, nič 

sa nedá robiť, komisia rozhodla, ale pevne verím, že pre budúcnosť tieto aktivity podporíme 

vo vyššej miere. Ja osobne, ako som už aj predtým hovoril, podporím tento návrh, ktorý je. 

 

Juraj Droba 

Hlasovanie č. 14 

Ďakujem veľmi pekne. Týmto uzatváram rozpravu. Dostal som písomnú žiadosť o slovo od 

pána Blaščáka, ako predstaviteľa rady hodnotiteľov, ja odporúčam slovo mu udeliť, ale 

v súlade s rokovacím poriadkom musím o tom dať hlasovať, takže nech sa páči, prosím, 

hlasujte o tom, že bude môcť prehovoriť aj predstaviteľ hodnotiteľov. Ďakujem. Ďakujem, 

návrh prešiel, keďže ZA hlasovalo tridsaťšesť poslancov, siedmi sa zdržali, dvaja nehlasovali, 



z celkového počtu štyridsiatich piatich poslancov. Vážený pán Blaščák, nech sa páči, udeľujem 

vám slovo, chcem poprosiť časomieru, keďže pán Blaščák hovorí približne za pätnásť ľudí 

a prišiel sám, tak, aby sme ho nelimitovali tromi minútami, ďakujem. 

 

Mgr. Fedor Blaščák, PhD., člen hodnotiacej komisie BRDS na podporu kultúry 2018 

Ďakujem pekne, ďakujem, že ste mi dovolili vystúpiť v rozprave. Myslím, že tie tri minúty mi 

budú stačiť. Myslím, že každý občan, ktorý miluje demokraciu a keby tu sedel, tak by bol veľmi 

rád, lebo toto, ja sa veľmi teším, že kultúra vyvolala takúto širokú otvorenú diskusiu tu na tomto 

pléne. Chcem do tejto diskusie prispieť, naozaj iba troma vecnými poznámkami tak, aby možno 

aj pre tie budúce diskusie, aby sa boli ešte užitočnejšie, ešte kvalitnejšie. Takže. Ten prvý bod, 

ktorý mi z toho vyplýva, ktorý je azda najdôležitejší je, že kultúra je výrazne podfinancovaná. 

Majme na pamäti, že šesťnásobný, viac než šesťnásobný previs dotačnej schémy pre kultúru, 

je ten základný fakt. A svojim spôsobom, je najvýznamnejším faktorom aj pre hodnotiteľov, 

ktorých vystavuje veľmi prekérnej situácii ako na základe jasných kritérií rozhodnúť o stovkách 

žiadostí tak, aby boli takpovediac skoro všetci spokojní, čiže ten prvý bod, ktorý by som tu 

možno navrhoval zvážiť, je navýšiť sumu v dotačnej schéme pre kultúru v budúcom roku. Spor 

medzi hodnotiteľmi, medzi odborníkmi a poslancami v dotačnej komisii je principiálny spor. Je 

to spor o princípy. Vaši kolegovia v ostatných krajoch sa tým zaoberať nemusia. Tam to 

funguje tak, že dostanú v dotačnej komisii každý poslanec podľa volebného obvodu príslušné 

peniaze a rozdeľuje ich priamo. Možno by sa viacerí, ak vám dobre rozumiem, by sa vám tento 

systém páčil. Chcem ale upozorniť, že v grantovej výzve, ktorú ste schválili, územná 

príslušnosť nikdy nebola témou. Nie je tam nikde definovaná. Ak sa tu hovorí o tom, že prečo 

je v Pezinku málo, prečo v Malackách tak, ale to, čo hovorí pán Drotován, to potvrdzuje 

územná príslušnosť nikdy nebola témou. Grantová výzva je kvalitatívne dopytovaná, sektorová 

výzva. Podľa toho sa určujú kritéria hodnotenia projektov. Hej? Čiže projekty na základe kvality 

získavajú podporu, nie na základe adresy žiadateľa. Ešte jedno slovo k dôvodom, pre ktoré 

sme sa rozhodli odstúpiť. Súvisia s tým, nie je to len jeden príklad toho domu kultúry Ružinov, 

tej akciovej spoločnosti Cultus. Miera tých zmien, no hlavne povaha tých zmien, ktoré urobili 

poslanci v dotačnej komisii, dosiahla mieru, ktorá je neakceptovateľná pre odborníkov. 

Odborníci nikdy nechápali svoju rolu v tejto, v tomto procese ako rolu referentov, ako rolu ľudí, 

ktorí pripravujú podklady, vzhľadom na jasné metodické pravidlá, ako zhodnotiť projekty, to 

vnímali tak, že oni sú tí ľudia, ktorí rozhodujú o tom, ktoré tie projekty sú najkvalitnejšie. Nie 

rozhodujú o tom, o tej podpore, o tej rozhodujete vy, ale oni rozhodujú, ktoré sú najkvalitnejšie. 

Z tohto hľadiska došlo, v niektorých oblastiach, hlavne v oblasti divadlo a tanec, k tak 

rozsiahlym zmenám a na základe tých zmien, charaktere tých zmien, bolo jasné, že poslanci 

uplatnili jasný vkus a jasné kritéria, teda nejaké svoje kritéria, ktoré boli v rozpore s kritériami 

definovanými v metodickej príručke. Neboli v súlade. A ďalej, to je ten hlavný dôvod, pre ktorý 

sme sa rozhodli odstúpiť, jednoducho bol to spor dvoch typov kritérií, ktoré sa nedali dať 

dokopy. V stratégii tohto dotačného programu je definovaný princíp pre poslancov v dotačnej 

komisii, ktorí nazývame princíp politickej transparentnosti. Ten princíp, týmto princípom sa má 

riadiť, sa majú riadiť poslanci pri zmenách našich návrhov. Tento princíp nebol dodržaný. My, 

keď sme dostali materiál z dotačnej komisie, sme sa nedozvedeli dôvody tých zmien. 

Dozvedeli sme sa vysvetlenie procesu, akým poslanci k tomu rozhodnutiu došli. Ako môžete 

hľadať kompromis a zhodu, ak nepočujete protiargument druhej strany? Čiže, my by sme radi 

o tom diskutovali, prečo dostalo divadlo Malá scéna STU namiesto dvoch tisíc pôvodne 

požadovaných, takmer dvadsaťtisíc? Potom veľmi radi by sme o tom diskutovali, ale nikto nám 

to nepovedal, z dotačnej komisie. Prečo sa zrazu dotačná komisia rozhodla podporiť tento 

projekt tak vysokou sumou? To isté platí o tom Cultuse a o ďalších desiatkach projektov. Čiže, 

do budúcna by som navrhoval nie zmenu mechanizmu, ja si myslím, že hodnotitelia, odborní 

hodnotitelia majú svoje miesto, dotačná komisia ako protiváha má svoje miesto v rámci tej 



demokratickej procedúry. Čo chceme a čo by sme boli veľmi radi pre budúcnosť, zachovať 

princípy, na ktorých sme sa dohodli dopredu. Nie len pravidlá, ale aj tie princípy. Na záver mi 

dovoľte povedať, že to, že sa bavíme o princípoch, o ich formulovaní, o ich dodržiavaní, už to 

je znamením, že sa v tomto, že sa v Bratislavskom samosprávnom kraji predsa len 

pohybujeme oveľa ďalej, ako je to v iných krajoch. Otázka, tá výzva do budúcnosti je, či tento 

proces ešte posunieme ďalej, či sa dodržiavanie princípov stane pravidlom, gentlemanskou 

dohodou, tým nepísaným pravidlom, tým dobrým zvykom, na ktorom je demokracia postavená, 

alebo sa od princípov ustúpi a budú sa situačne používať, keď sa to niekomu hodí áno, keď 

sa to niekomu nehodí, tak nie. Ďakujem vám veľmi pekne a dúfam, že do budúcna sa tento 

mechanizmus ešte viac vylepší a že bude prispievať práve aj k vyššej úrovni demokratickej 

diskusie na tejto komunálnej úrovni. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne a keďže rozprava bola uzavretá, tak poprosím návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania. Nech sa páči. 

 

Ján Karman 

Po prerokovaní materiálu, návrhová komisia predkladá návrh uznesenia: Zastupiteľstvo 

Bratislavského samosprávneho kraja schvaľuje dotácie v celkovej výške dva milióny 

deväťdesiatjedentisíc päťstoštyridsaťtri aj tridsať centov z rozpočtu Bratislavského 

samosprávneho kraja z podprogramu 14.1 Bratislavská regionálna dotačná schéma. 

 

Juraj Droba 

Hlasovanie č. 15 

 

Ďakujem. Prosím teraz poslancov, aby sa prezentovali a hlasovali. Ďakujem veľmi pekne. ZA 

hlasovalo štyridsať jedna poslancov, proti bol jeden, traja sa zdržali, hlasovali všetci prítomní, 

ktorých bolo štyridsaťpäť. Konštatujem, že zastupiteľstvo schválilo uznesenie k bodu číslo 

sedem programu rokovania, čím ho ukončujem a pardón, číslo jedenásť programu rokovania 

a pristupujeme k rokovaniu o bode číslo dvanásť, ktorým je bod Rôzne. Vážené panie 

poslankyne a vážení páni poslanci v úvode bodu Rôzne odovzdávam slovo pánovi riaditeľovi 

úradu Mariánovi Viskupičovi, ktorý má pre vás informáciu k témam úprave rokovacích 

poriadkov zastupiteľstva BSK a prehodnoteniu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. 

 

Marián Viskupič 

Bod č. 12 

Pán predseda ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi 

v úvode bodu Rôzne informovať vás, že na základe požiadaviek poslancov z posledného 

rokovania zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja bola vytvorená, po prvé, 

pracovná skupina na úpravu rokovacieho poriadku zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja a takisto komisií zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

a tiež po druhé pracovná skupina na prehodnotenie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. 

Do pracovnej skupiny na úpravu rokovacieho poriadku menujem z radov zamestnancov úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja nasledovných: pána Pavla Kubiša, pani Janu Vaculovú, 

pani Gabrielu Korčákovú, pána Matúša Šaraya, koordinátorom tejto skupiny bude pán Pavol 

Kubiš a jednotlivé poslanecké kluby do tejto pracovnej skupiny nominovali nasledujúcich 

poslancov: Za klub sedem strán - pani poslankyňa Zuzana Schwartzová, Za lepší kraj - pán 



poslanec Martin Chren, Za klub nezávislých poslancov - pán poslanec Jozef Uhler, Starostovia 

pre kraj - pán poslanec Jozef Krúpa a Krajský klub nezávislých – pán poslanec Michal 

Drotován. Do druhej pracovnej skupiny k Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme, za úrad 

menujem pani Margarétu Cehlárikovú, pani Janu Lysákovú, pána Igora Urbančíka, pána Ivana 

Bošňáka, pani Zuzanu Šajgalíkovú, pani Barboru Lukáčovú, pani Věru Homolovú a pani 

Gabrielu Korčákovú, koordinátorom tejto skupiny bude pani Cehláriková. Jednotlivé 

poslanecké kluby nominovali nasledovných poslancov: Klub siedmich strán – pani poslankyňa 

Zuzana Rattajová, pán poslanec Ján Karman, Bratislavský regionálny klub – pán poslanec 

Peter Fitz, Nezaradení – pán Martin Borguľa, Krajský klub nezávislých – pani poslankyňa 

Mária Kisková a pán poslanec Jaromír Šíbl, Za lepší kraj – pani poslankyňa Barbora Oráčová, 

Starostovia pre kraj – pán Juraj Štekláč, pán Peter Švaral, Klub nezávislých poslancov – pani 

poslankyňa Katarína Augustinič. K vyššie spomínaným samozrejme pribudnú ešte mená 

odbornej verejnosti podľa jednotlivých oblastí Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Čiže, 

aj v tomto teda boli, viackrát tu padlo proste požiadavky na zmenu respektíve na 

prehodnotenie, respektíve na úpravu, takže táto skupina bude sa tomu venovať. Ďakujem 

pekne. 

 

Juraj Droba 

Teraz by som sa chcel spýtať občana Miloša Maxima, či sa nachádza v rokovacel sále, lebo 

požiadal o vystúpenie, ak sa nenachádza, tak logicky nevystúpi. No a dovoľte, aby som 

konštatoval, teda ešte odovzdám slovo pani poslankyni Aufrichtovej, nech sa páči. 

 

Zuzana Aufrichtová 

Ja som súčasťou tej skupiny, ktorá bude pripravovať podmienky tej Bratislavskej dotačnej 

schémy, neviem či to vypadlo, bola by som rada, ak by som tam bola. Ďakujem. 

 

Marián Viskupič 

Samozrejme, samozrejme, nie je žiadny problém. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem, ďalší v poradí do rozpravy je pán poslanec Krúpa. 

 

Jozef Krúpa 

Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegovia, kolegyne. Ja som sa chcel iba spýtať jednu 

vec, na sociálnej sieti BSK som zachytil informáciu o redukcii motorových vozidiel s tým, že 

idú teda pre nejaké zariadenia v rámci župy sociálnych domov. Chcel som sa iba spýtať, že či 

z hľadiska procesu, keďže o majetku by mali rozhodovať poslanci, že či je to v poriadku a keď 

nie, alebo tak, keby sa to dalo na nejakú právnu mieru a respektíve rád by som privítal 

informáciu o tom, že pre ktoré zariadenia boli tie autá ďalej posunuté. Nemusíte reagovať 

hneď, ale rád by som, keby takáto informácia odznela. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

Zareaguje pán Šaray. 

 

 

 



Matúš Šaray 

Ďakujem. Tu sa jedná o rozhodnutie o zverení majetku do správy niektorej organizácii, čo je 

v zmysle aj zákona zásad hospodárenia v kompetencii predsedu samosprávneho kraja. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

Aby sme úplne odpovedali na otázku, tak riešili sme to naozaj tak, že sme vyhodnotili najvyššiu 

potrebu tých vozidiel pre konkrétne zariadenia. Sedem z nich išlo do DSSiek a jedno išlo na 

stredné odborné učilište, čiže dohromady sme vyradili, laicky povedané, desať vozidiel, z toho 

dve boli úplne vyradené z používania a osem sme odovzdali na používanie do našich 

zariadení. Ďakujem. Ďalším v poradí je pán poslanec Drotován. 

 

Michal Drotován 

Ďakujem. Keďže som sa dozvedel, že interpeláciu musím dávať aj ústne, tak požadujem 

informáciu, v akom stave a fáze je navrhovaná realizácia údržby drevín v areáloch BSK a aké 

sú ďalšie kroky a plánovaný časový harmonogram a dávam to aj písomne. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem. Budeme sa tým zaoberať. Ďalším v poradí je pán poslanec Tydlitát. 

 

Peter Tydlitát 

Ďakujem za slovo. Z pozície predsedu komisie na ochranu verejného záujmu chcem upozorniť 

kolegov, poslancov, ktorí v súvislosti so zákonom, že nemuseli do tridsiatich dní po opätovnom 

zvolení podávať oznámenia, tak sa blíži termín tridsiaty prvý marec, takže to je prvá skupina 

tých, ktorí nemuseli a druhá skupina takisto to platí pre poslancov, respektíve všetky povinné 

osoby, ktoré podávali za rok dvetisícšestnásť. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne za toto upozornenie. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že sú s tým 

problémy, takže dávajte na to bacha, nepodceňte to. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán 

poslanec Machata, po ňom bude nasledovať pán poslanec Švaral. 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Vážený pán župan, kolegyne, kolegovia. Nebudem hovoriť dlho, my sme dnes 

najmä v závere veľa hovorili o dotáciách o kultúre, o podpore dobrých projektov. Ja by som sa 

chcel poďakovať vedeniu BSK, že zorganizovalo pre poslancov kultúrnej komisie návštevu 

novej Cvernovky. Ja by som možno len chcel povedať, že ak niekedy budete mať pocit, že 

niektoré vec nie sú ešte úplne dobre vyladené, choďte sa pozrieť do novej Cvernovky, mám 

pocit, že to je unikátny projekt, kde spolupráca BSK a neziskového sektora a rôznych desiatok 

umelcov a kreatívnych ľudí funguje veľmi dobre. Som za toto veľmi vďačný, že som to mohol 

vidieť a odporúčam to každému, kto chce mať dobrý pocit. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem pán poslanec. Máte môj obdiv za to, ako ste zvládali nebezbariérovosť toho priestoru, 

bolo to fakt veľmi zaujímavé. Ďakujem. Ďalším do rozpravy je prihlásený pán poslanec Švaral. 



Peter Švaral 

 

Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť o informáciu, vlastne o stave prípravy rekonštrukcie 

cesty Malacky – Rohožník, o tom, o stave verejného obstarávania, ktoré s tým súvisí a pokiaľ 

viem, tak už by malo byť niekde vo finále. O predpokladanom začiatku stavebných prác, 

o stave prípravy súvisiacich projektov, ako sú dokončenia napojenia uvedenej cesty na cestu 

2/501 a napojenia uvedenej cesty na diaľnicu D2. Dávam písomne, takže. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Úrad sa tiež samozrejme k tejto téme vyjadrí. Ďalším nasleduje v rozprave pán 

poslanec Drotován. 

 

Michal Drotován 

 

Iba jednu vec, keď sa to tu spomínalo, majetkové priznania, bol by som rád, keby sa dalo do 

budúcnosti urobiť aj na podateľni, alebo niekde nejaký zoznam, kde by bol aj dôkaz, že sa to 

odovzdalo, lebo keď teraz to dáme tam, tak iba to zoberú a týmto je všetko, takže, aby sa to 

nejako aj dalo dokázať, lebo keď som tam v stredu dával majetkové, tak neviem to dokázať, 

ale dal som ho tam, opečiatkovali. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Rozprava bola, nebola ešte ukončená, faktickou reaguje pán poslanec Pomichal. 

 

István Pomichal 

 

Ja som chcel povedať len toľko, že máte hotovú obálku, preberú, orazítkujú vám a urobia kópiu 

z tej obálky a to vám vrátia naspäť, takže je to, máte dôkaz, že ste to odovzdali. To vo vnútri 

bude riešiť komisia, to je nepodstatné, podstatné je, že podal. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Pán Maxim, v súlade s rokovacím poriadkom vám nemôžem už dnes udeliť slovo, 

lebo už ste tu neboli v čase, keď bol na to priestor, chcem vás ubezpečiť, že úrad sa zaoberá 

vašim problémom a priestor dostanete opäť na budúcom zastupiteľstve. Dobre, takže ďakujem 

všetkým poslancom veľmi pekne za dnešné zastupiteľstvo, nieslo sa vo veľmi konštruktívnom 

duchu a dovoľte, aby som teda dnešné rokovanie ukončil tým, že sme vyčerpali celý program. 

Zaželám vám príjemný víkend a nasledujúce rokovanie zastupiteľstva BSK bude podľa 

schváleného harmonogramu 27. apríla 2018. Mám pre vás ešte dve informácie, ktoré podľa 

mňa zúžitkujete. Prvá je, že odovzdávanie cien Samuela Zocha sa uskutoční v divadle Aréna 

19. apríla a myslím, že o 19tej hodine to býva, pani vicežupanka? Čiže o 19tej hodine v divadle 

Aréna 19. apríla. A druhá informácia užitočná je, že vás, úrad si vás dovoľuje pozvať na obed, 

teraz, po skončení zastupiteľstva. Obed, mal by byť v priestoroch úradu. 
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