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Alžbeta Ožvaldová 

 

Poprosím o kľud. Vážené poslankyne, vážení poslanci, otváram IV. zasadnutie BSK. Ako vždy 

začíname štátnou hymnou. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi privítať 

medzi nami žiakov Strednej odbornej školy z Račianskej 105 v Bratislave. Vo foyer sú budúce 

kaderníčky, kozmetičky, vizážistky, fotografky, ktoré sa prezentujú svojimi úspechmi 

a súčasne predvedú priamo u nás svoje odborné zručnosti. Zároveň vítam žiakov Hotelovej 

akadémie na Mikovíniho ulici, ktorí sa dnes postarajú o vaše občerstvenie. Dovoľte mi 

predtým, ako začneme dnešné rokovanie, privítať na dnešnom zasadnutí všetkých nositeľov 

mena Juraj. Máme ich tu hneď niekoľko. Juraj Říha, Juraj Štekláč, Juraj Jánošík, Juraj Káčer, 

Juraj Pátek. A tiež vítam jedného Mareka, Mareka Machatu. Všetci spomínaní mali v tomto 

týždni sviatok, tak mi dodatočne dovoľte zablahoželať im. Pristúpme teraz už k oficiálnej časti 

nášho dnešného zasadnutia. Z dnešného zasadnutia sa neospravedlnil nikto, chcem 

ospravedlniť na úvod pána župana, ktorému došlo nevoľno, ak by mu bolo lepšie, tak asi príde 

počas zastupiteľstva, ale zatiaľ ho ospravedlňujeme. Poprosím o kľud. Konštatujem, že podľa 

prezenčnej listiny je z celkového počtu 50 poslancov zastupiteľstva BSK na dnešnom 

zasadnutí prítomných 43 poslankýň a poslancov a na základe tejto informácie konštatujem, že 

zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa v zmysle zákona o samosprávnych krajoch. 

V zmysle článku 5 bod 8 rokovacieho poriadku zastupiteľstva BSK, zastupiteľstvo volí 

z poslancov troch overovateľov zápisnice. Prikročíme teda k voľbe overovateľov zápisnice. 

Pred sebou mám návrh na týchto poslancov. Pán poslanec Švaral, Dušan Dvoran a Ivan 

Patoprstý. Má niekto z vás iný návrh? Ak nie, prikročíme k hlasovaniu. Prosím prezentujme 

sa, hlasujme teraz. Hlasovanie č. 1: Poprosím zastaviť hlasovanie. Takže, z 50 poslancov 44 

bolo za, pardón, že krátku technickú prestávku by sme dali našim technikom. Ďakujem. 

 

Marián Viskupič 

 

Technici potrebujú chvíľočku, poprosím vás o strpenie. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Takže ešte raz by sme to hlasovanie zopakovali. Za overovateľov zápisnice páni 

poslanci Peter Švaral, Dušan Dvoran, Ivan Patoprstý. Nech sa páči, hlasujeme teraz.  

 

Hlasovanie č. 1: Ďakujem. Za bolo 42 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal 

hlasovania, nehlasovali traja, uznesenie bolo prijaté, čiže pardón, konštatujem, že za 

overovateľov zápisnice z dnešného rokovania boli zvolení pán poslanec Švaral, Dvoran, 

Patoprstý. 

 

 Pre prípad nefunkčnosti elektronického hlasovacieho zariadenia za skurátorov v zmysle 

rokovacieho poriadku zastupiteľstva BSK určujem našich technikov a prikročíme teraz k voľbe 

návrhovej komisie. Predkladám návrh na nasledovných poslancov do návrhovej komisie. Pán 

poslanec Buocik, pán poslanec Juraj Pátek, pán poslanec Igor Adamec. Má niekto iný návrh? 

Ak nikto, prosím prezentujme sa, hlasujme teraz.  

 

Hlasovanie č. 2: Ďakujem. Za bolo 45 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal 

hlasovania, dvaja nehlasovali, čiže konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená v zložení: 

pán poslanec Buocik, pán poslanec Juraj Pátek a pán poslanec Adamec, Igor Adamec. 



Žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali miesta za pracovným stolom určeným pre 

návrhovú komisiu a určili si predsedu. Poprosím zoberte si tiež so sebou hlasovacie karty. 

Ďakujem. Skôr ako prikročíme k schvaľovaniu dnešného programu rokovania, dovoľte mi ešte 

informáciu o materiáloch, ktoré ste si našli dnes na vašich stoloch. Jedná sa o drobné korekcie 

v stanoviskách z komisií k niektorým materiálom. Poprosím o kľud. K dôslednej kontrole 

stanovísk sme pristúpili na základe požiadavky pána poslanca Drotována, ktorý nás upozornil 

na konkrétny nesúlad uvedeného stanoviska komisie v materiáli so závermi rokovania komisie. 

Prišlo k technickému zlyhaniu v distribúcii zápisu, na stole máte preto upravené stanoviská 

komisií a správny zápis komisie je už zverejnený aj na našej webovej stránke. Akceptovali sme 

ešte jednu patričnú požiadavku pána poslanca Vlačikyho a spresnili sme názov jedného zo 

signatárov Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území BSK. 

Konkrétne sa jedná o združenie Iniciatíva naše Karpaty, čiže názov bude dodatočne 

v materiáli zverejnený správne. Do vašej mailovej schránky ste už dostali taktiež Stanovisko 

hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja k Záverečnému účtu BSK za rok 

2017. Na eZastupiteľstve nájdete Stanovisko ako prílohu k materiálu Návrh Záverečného účtu 

BSK za rok 2017. Ešte upozorním na akceptovanie zapracovaniu požiadavky na doplnenie 

materiálu Návrh VZN Bratislavského samosprávneho kraja o participatívnom rozpočte. V časti 

definovania komisie pre participatívny rozpočet bolo doplnené, že táto komisia sa skladá 

z poslancov po dohode s predsedami poslaneckých klubov a zamestnancov Úradu BSK. 

V súlade so zákonom o samosprávnych krajoch a rokovacím poriadkom BSK bol všetkým 

poslancom zaslaný návrh programu rokovania v pozvánke zo dňa 17. apríla 2018. Na 

pracovnom stretnutí predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií v stredu, 25. apríla 

2018, vám bol pánom poslancom Pomichalom navrhnutý nový bod programu s názvom: Návrh 

na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 

2017. Pod tento návrh sa ako predkladatelia podpísali všetci predsedovia poslaneckých 

klubov. Tento bod zaraďujem do dnešného programu ako bod číslo 13. Zároveň boli 

predsedovia poslaneckých klubov a komisií oboznámení s novým bodom: Návrh na odvolanie 

člena Výboru pre otázky zamestnanosti a voľbu nového člena Výboru pre otázky 

zamestnanosti v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Tento materiál 

predkladáme z dôvodu požiadavky pána poslanca Švarala, keďže nastala duplicita jeho 

členstva v spomínanom Výbore, prijatím uznesenia Z BSK číslo 16/2018. Je to viac menej 

formálna nevyhnutnosť dať vec do poriadku. Tento bod navrhujem prerokovať ako bod 

číslo 14. Obidva materiály vyššie spomínané boli zverejnené a doručené do vašich mailových 

schránok. Taký je teda dnešný návrh programu podľa pozvánky na IV. pracovné zasadnutie 

Z BSK a spomínaným doplnením dvoch bodov. Má ešte niekto iný z poslancov návrh 

programu rokovania? Ak nemáme nikoho, tak budeme hlasovať o tomto prednesenom návrhu 

programu. Prosím prezentujme sa a hlasujme teraz.  

 

Hlasovanie č. 3: Za bolo 45 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal hlasovania, traja 

nehlasovali. Skonštatujem, že program rokovania IV. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva 

BSK bol Zastupiteľstvom BSK schválený.  

 

Pristúpime k rokovaniu. Bod číslo 1: Informácia o plnení uznesení Z BSK s termínom 

plnenia marec – apríl 2018 a odpočet projektov Aktualizovaného akčného plánu 

Bratislavského samosprávneho kraja. Kolegyne, kolegovia, máte pred sebou tento materiál, 

poprosím pána riaditeľa úradu Mariána Viskupiča, aby nám materiál krátko uviedol. 

 

 



Marián Viskupič 

 

Pani podpredsedníčka ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

dovoľte mi predniesť Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja s termínom plnenia marec – apríl 2018 a o odpočte projektov 

Aktualizovaného akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja. Jedná sa o pravidelný 

materiál, ktorý je predkladaný zastupiteľstvu. Materiál obsahuje v časti I. splnené uznesenia, 

v časti II. dlhodobo plnené uznesenia Zastupiteľstva BSK, ako aj uznesenia s neskorším 

termínom plnenia v počte 23 odpočtovaných uznesení. K posunu termínov sme pristúpili 

v troch odpočtovaných uzneseniach, zároveň vám prezentujem aktuálnu informáciu, že dve 

z týchto uznesení sa už naplnili. Plnenie nastalo v období od distribúcie materiálov do 

včerajšieho dňa. Súčasťou materiálu sú aj odpočty Aktualizovaného akčného plánu 

Bratislavského samosprávneho kraja za jednotlivé odbory. V tabuľke číslo 1 si môžete nájsť 

stav prípravy súťažných podkladov a verejného obstarávania investičných akcií. Poslednýkrát 

je tento materiál prezentovaný v podobe ako ho vidíte, od septembrového zastupiteľstva vám 

budeme odpočtované uznesenia predkladať v jednom materiáli a zvyšok bude nový 

samostatný materiál. Bude to kvôli lepšej prehľadnosti a prepojenosti.  

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pánovi riaditeľovi za úvodné slovo, nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nemáme nikoho prihláseného, uzatváram diskusiu, slovo má návrhová komisia. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Keďže sme nedostali žiadne pozmeňovacie ani 

doplňujúce návrhy, dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené v materiáli. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, hlasujme teraz.  

 

Hlasovanie č. 4: Za bolo 46 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania, 

nehlasovali dvaja. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Pristúpime k bodu číslo 2, tým je Informácia o vybavení interpelácií poslancov 

zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 16. 03. 2018. Máte pred 

sebou materiál a poprosím opäť pána riaditeľa úradu, pána Viskupiča, aby nás v krátkosti 

s materiálom oboznámil. 

 

Marián Viskupič 

 

Ďakujem pani podpredsedníčka znovu za slovo. Informácia o vybavení interpelácií poslancov 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 16. 03. 2018. Odpovedali sme na 

dve predložené interpelácie, jedná sa o interpeláciu pána poslanca Michala Drotována a pána 

poslanca Petra Švarala. Interpelácie boli obom poslancom odoslané v zákonnej lehote do 

30 dní od doručenia. Ďakujem. 

 



Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Poprosím o kľud. 

Nerušme sa navzájom, ďakujem veľmi pekne. Keďže nemáme nikoho prihláseného, kolegyne, 

kolegovia, hlasujeme teraz, pardón, slovo má návrhová  komisia, sa zabávajú. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne, bez návrhovej komisie to nepôjde. Takže opakovane, nedostali sme žiadne 

pozmeňovacie ani doplňujúce návrhy, dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené 

v materiáli. Nech sa páči. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, hlasujeme teraz, ani bez nás to nejde.  

 

Hlasovanie č. 5: Za bolo 47 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal hlasovania, jeden 

nehlasoval, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Pristúpime k bodu č. 3. Je to Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho 

kraja za rok 2017. Kolegyne, kolegovia, máte pred sebou materiál, s ktorým nás v úvodnom 

slove oboznámi pán riaditeľ odboru financií, pán Ivan Bošňák. Pán riaditeľ, máte slovo. 

 

Ivan Bošňák 

 

Vidím, že sme zmenili pult, kedysi bol iný, ale zvykneme si. Dobrý deň prajem, dobré ráno, 

príjemné dopoludnie. Asi jeden z hlavných bodov programu dnešného zastupiteľstva máme 

pred sebou, alebo máte pred sebou Záverečný účet. Ja spomeniem tri veci, som rád, že sa to 

podarilo pripraviť na aprílové zastupiteľstvo, že to dúfam bude za nami, ak prijmete uznesenie. 

Som vďačný samozrejme audítorom, ktorí predložili správu, ktorá je bez výhrad. Či už sa to 

týka finančného hospodárenia, alebo stavu majetku a záväzkov Bratislavského 

samosprávneho kraja a samozrejme ďakujem aj pánovi kontrolórovi a celému jeho tímu, lebo 

máme pred sebou aj správu, kde odporúča Záverečný účet schváliť a súhlasí aj s prevodom 

zostatku do rezervného fondu. Všetci ste to počuli niekoľkokrát na komisiách, respektíve 

poslaneckých kluboch, ale ja by som možno v pár číslach zhrnul ten Záverečný účet. Rok 2017 

skončil v bežnom hospodárení s výsledkom prebytok 8 miliónov, bilancia finančných operácií 

15 miliónov a celkový výsledok je 12 miliónov. Kapitálový účet je mínus 12 miliónov. Tu by 

som sa možno zastavil vzhľadom na to, že tie ambície v roku 2017 boli ďaleko vyššie 

v kapitálovom rozpočte. Župa mala ambíciu minúť až 38 miliónov euro. Teraz, prečo mala takú 

ambíciu, samozrejme, pretože buď boli pripravené projekty, buď bola ambícia zobrať si 

eurofondy a opäť ich niekde investovať. Z 38 miliónov, ktoré mnohí z vás, ktorí ste boli 

poslancami v predchádzajúcom období a ste to schválili a to bol plán, tak podľa toho plánu sa 

trošku nešlo. Minulo sa 14 miliónov. Z 37 keď sa minie 14, my sme si to našli na stole, ale našli 

ste si to na stole teraz aj vy. Máme pred sebou sanáciu modernizačného dlhu, treba sa pustiť 

do projektov, ktoré sú rozpracované, ktoré sú mnohé zatiaľ len v takej projektovo – 

dokumentačnej fáze, ale to, čo sa neinvestovalo v minulosti, sa bude musieť investovať do 

budúcnosti. Jedná sa to hlavne nášho majetku a to je viac ako 80 organizácií a takmer 400 

budov, táto budova vyzerá ešte relatívne v dobrom stave, ale už v prvom kvartáli sme rozbehli 



projekty, ktoré by mali odstrániť havarijné stavy. Mali by byť rekonštrukciami, mali by byť 

sanovaním tých problémov, ktoré v našich zariadeniach máme. Takže 38 miliónov, z toho sa 

14 minulo, tým pádom sa nenaplnila tá projekcia výšky dlhu, ktoré by mal BSK mať. Dlh máme 

vo výške 43 miliónov ku koncu roka. Tento dlh je, ale hrubý, my rovnako máme 13 miliónov 

kešu na účtoch, bohužiaľ metodika ministerstva financií, aj teda legislatíva Slovenskej 

republiky, že sa pozeráme na hrubý dlh, opäť opakujem, že dôležitý je aj ten čistý dlh, takže 

peniaze, ktoré máme či už na rezervnom fonde, kde bude po pridelení 10 miliónov euro, alebo 

z čerpaného úveru, ale peniaze, ktoré sa neminuli, sú zhruba vo výške 13 miliónov, takže netto 

pozícia Bratislavského samosprávneho kraja k minulému roku je 32 miliónov. Dlh sa zvýšil 

o 7 miliónov. My sme v Záverečnom účte pripravili niektoré tabuľky, prehľady, ktoré by vám 

mali dať lepší obraz o tom, ako župa hospodári, máte tam tabuľky aj o tom, čo stojí samotný 

Bratislavský samosprávny kraj, či už sú to mzdy, alebo odvody, alebo prevádzkové výdavky, 

o ambíciách sme si hovorili, toto je pohľad do minulosti. Máte tam prehľad o tom, čo všetko 

bolo v tej kapitole propagácia a marketing podporené, spravili sme to tak, aby na strane 89 ste 

dostali na troch stránkach sumár všetkého, do čoho župné peniaze išli, či už išli priamo, alebo 

cez naše sprostredkované organizácie, ktorou je KOCRka, Krajská organizácia cestovného 

ruchu, od tohto roku to budeme robiť trošku ináč, máte tam prehľad aj právnych služieb 

v kapitole úradu, aby ste vedeli načo konkrétne boli a ktoré organizácie dostali peniaze minuté 

na právne služby. V kapitolách doprava a komunikácie je relatívne prehľadným spôsobom 

ukázané, na čo idú peniaze Regionálnym cestám Bratislava, čo je naša organizácia. 

Podnikateľský subjekt, tam len poviem jednu vec, že predchádzajúci rok sa minuli asi 3 milióny 

na kapitálové výdavky na postavenie ciest, rok predtým to boli asi 4 milióny, tento rok je 

ambícia 7, takže, na celých ďalších 5 rokov normálne to vyrátajme, že krát 5, tak tá ambícia 

bude minimálne 30 – 35 miliónov, uvidíme, koľko budeme mať zdrojov a to je bez eurofondov, 

to sú naše peniaze, ale pôjdeme asi dvojnásobným tempom. To tempo stavby ciest v minulosti 

bolo výrazne pomalé. Zase viacej peňazí išlo do rekonštrukcií ciest, takže tam vidíte číslo skoro 

8 miliónov za minulý rok. Dotácie na záver, ktoré Bratislavský samosprávny kraj dal v minulom 

roku sú takmer vo výške 3 milióny korún, ja som si istý, že o tom budeme veľa hovoriť tento 

rok, budeme o tom hovoriť na komisiách, pripravili sme prehľad za posledné tri roky: 2,6; 2,9 

a teraz 3 milióny euro dotácií, pri daňových príjmoch 85 miliónov, z ktorých si to môžeme 

lajznúť a povedať, že tak odložíme na dotácie, tak ide o viac ako 4 % z našich príjmov, ktoré 

idú na dotácie. Mali by sme byť tri veci: opatrní, koľko dávame, kedy dávame, k čomu sa 

zaväzujeme, potom veľmi spravodliví pri výbere tých organizácií, ktoré dostávajú dotácie, ale 

ja poviem aj to Cé, nakoniec by sme mali vedieť skontrolovať v relatívne rýchlom čase, či to, 

čo sme podporili, sa stalo, je postavené, uskutočnilo sa, a či tie peniaze boli využité efektívne 

a hospodárne. Budeme tu mať jeden ďalší bod, ktorý bude hovoriť o participatívnom rozpočte, 

ktorý je novinkou vo sfére dotácií za 250 tisíc na tento rok. Bude to určite téma počas celého 

roku, ktorej sa budeme venovať a nebudeme chcieť urobiť chyby, tak ako tu všetci sedíme až 

po našich kontrolórov a audítorov. Tam vás samozrejme poprosím o trpezlivosť, veľa vecí si 

musíme vysvetliť, ak máte akékoľvek otázky k dotáciám, minulý rok, sú tam kompletné 

prehľady, aj keď niekto dostal 465 euro, tak sa tu to nachádza. Preto ten záverečný účet má 

skoro 190 strán, opäť ambíciou do budúcich rokov bude poskytnúť skôr sumárne prehľady, 

hlavne za školstvo a DSSky, vo veľa oblastiach budeme zavádzať nové indikátory, ktoré 

budeme sledovať, týka sa to aj kultúry samozrejme, aj školstva, aj zdravotníctva a dúfam, že 

budeme mať dobré informácie pre vás aj na budúci rok. Takže toľko za mňa k záverečnému 

účtu za minulý rok, župa nemá žiadne problémy, ak sa budeme niekomu vyjadrovať, či v 

hospodárení máme problémy, tak nie, všetko bolo schválené v súlade so zákonom, sumár aj 

našej finančnej situácie, to znamená aktív a pasív je tu zosumarizovaný, a načo sa minuli 



peniaze minulý rok a bolo ich dokopy 156 miliónov, tak prehľad je v Záverečnom účte. Myslím 

si, že Bratislavská župa môže byť hrdá na to, ako hospodárila v minulých rokoch a našli sme 

ju v dobrom stave a je na čom stavať aj v budúcich rokoch. Týmto posúvame minulosť do, za 

nás a dúfam, že už po tomto materiáli sa budeme venovať len úpravám rozpočtu na ďalších 

zastupiteľstvách, prípadne odpočtovaniu investičného plánu, ktorý bol schválený a teda 

v budúcnosti a tomu čo nás trápi viac. Takže za mňa toľko, som pripravený odpovedať na 

otázky, ak nejaké sú. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pán riaditeľ za úvodné slovo a otváram k tomuto bodu diskusiu. Ďakujem, nech sa 

páči, pán poslanec Martin Chren. 

 

Martin Chren 

 

Ďakujem veľmi pekne, nikto sa nehlásil do diskusie. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tak 

ja by som len veľmi stručne. Keďže na finančnej aj na majetkovej komisii sme o tomto mali 

veľké debaty a naozaj vedenie úradu a zodpovední pracovníci urobili obrovský kus práce pri 

tom ako prekopávali celý rozpočet a upratávali všetky tie čísla a položky, aby boli 

zrozumiteľnejšie, tak by som chcel vyjadriť poďakovanie a úctu za tú kopu roboty, ktorú naozaj 

odviedli a oceniť ten ich výkon a výsledok, ktorý máme teraz pred sebou, ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Pomichal. 

 

István Pomichal 

 

Vážené zastupiteľstvo, vážená predsedujúca, ja sa chcem vyjadriť v tom zmysle, že záverečný 

účet skutočne zohľadňuje všetky účtovné postupy a zaúčtovania všetkých položiek za minulý 

rok. Načo upozornil pán riaditeľ, najväčším nedostatkom čerpania rozpočtu v minulom roku 

boli tie kapitálové výdavky, ktoré boli splnené nad 38 % a ja si myslím, že ponaučením z tohto 

čerpania je to, že v podstate verejné obstarávania a naše investičné zámery musíme posilniť, 

aby sme skutočne tie akčné aktivity, ktoré sme naplánovali, vedeli naplniť. Ja by som ešte 

poprosil hlavného kontrolóra, aby to svoje stanovisko tlmočil zastupiteľstvu, ostatné veci boli 

prerokované v komisiách a finančná komisia doporučuje tento materiál schváliť, ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Keďže do diskusie sa nikto nehlási a máme tam ďalšieho, nech sa páči pani 

poslankyňa Mária Hudáková. 

 

Mária Hudáková 

 

Áno, mali sme veľké diskusie aj na majetkovej komisii, aj na finančnej komisii, okrem iného, 

že teda oceňujem tú mravenčiu prácu, ktorú tím finančného oddelenia odviedol, rozprávali sme 

sa aj o tom, že je potrebné si stanoviť nejaké banchmarky, ku ktorým budeme porovnávať 

svoje náklady, jednak u RCBAčky, svoje náklady napríklad na chod úradu, svoje náklady na 



osobné výdaje a podobne. Že boli by sme radi, keby do budúcnosti sme mali nejaké ciele vo 

výdajoch aj v týchto veciach tak, aby boli teda efektívne a dokázali našetriť na to všetko, načo 

potrebujeme. Asi toľko. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Keďže nemáme do diskusie prihláseného nikoho, uzatváram diskusiu a slovo 

ešte predtým ako návrhová komisia prečíta návrh o čom budeme hlasovať, má pán hlavný 

kontrolór. 

 

Štefan Marušák 

 

Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

dostali ste síce neskoro, ale dúfam, že všetci ho máte, Stanovisko k záverečnému účtu. Ja by 

som len telegraficky prešiel, že sme záverečný účet zhodnotili z hľadiska dodržania zákonov, 

to sú tie naše hlavné, o rozpočtových pravidlách, verejnej správy a územnej samosprávy 

a takisto ako aj zákona o vyšších územných celkoch číslo 302. Možno, že by som sa pristavil 

iba pri stave a vývoji dlhu našej župy. Tam sme v podstave vlani získali 10 miliónov nových 

úverov, ale splatili sme z toho 2,5 milióna z istiny, takže zostalo nám tam tých 

44 miliónov 469 140 eur a nejaké drobné, to sa zhoduje s tým, čo povedal aj pán riaditeľ 

finančného odboru. To čo tam nemáte a čo v podstate sledujeme, tak je vlastne splnenie tých 

kritérií, 60 % objem úverov z príjmov predchádzajúceho roka, tam je situácia presne je to 

34,35 % a pri tom druhom kritériu, tých 25 %, to sú splátky z príjmov predchádzajúceho roka, 

sme na úrovni 2,19 %, takže myslím, že sme celkom dobre. My sme si vyjasnili s odborom 

všetky aj číselné drobnosti, takže teraz by ten záverečný účet mal byť aj číselne v poriadku, 

takže asi by som mal povedať to záverečné slovo: Odporúčam zastupiteľstvu schváliť 

Záverečný účet BSK za rok 2017 bez výhrad. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Takže nech sa páči slovo má návrhová komisia. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne. Návrhovej komisii nebol doručený žiadny pozmeňovací ani doplňujúci návrh, 

preto dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené v materiáli. Nech sa páči. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia, hlasujeme teraz.  

 

Hlasovanie č. 6: Za bolo 48 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania, 

nehlasoval 1 poslanec, uznesenie bolo prijaté.  

 

Pristúpime k bodu číslo 4 a tým je Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

Bratislavského samosprávneho kraja o participatívnom rozpočte. O úvodné slovo 

poprosím takisto pána riaditeľa odboru financií Ivana Bošňáka, máte slovo. 

 



Ivan Bošňák 

 

Ďakujem pekne. Relatívne diétny materiál, ktorý nadväzuje na spôsob, akým pristupuje župa 

k dotáciám, či už sú to dotácie v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, individuálne 

dotácie, alebo mimoriadne, kde máme schválené rámce, kritériá a samozrejme spôsoby ako 

župa vyhlasuje výzvy, dotácie poskytuje a potom ich aj kontroluje a medzitým zazmluvňuje. 

Táto časť sa týka vecí, ktorí mnohí poznáte z vlastných obcí, miest, mestských častí, kde ste 

už participatívne rozpočty zaviedli. Nechceme sa len zaradiť medzi tých, ktorí sú teraz IN 

a proste byť moderní, ale skutočne tak ako je tam napísané, chceme, aby sa to vzťahovalo na 

projekty a priania obyvateľov Bratislavského kraja, ktorí tu žijú a radi by sme podporili veci, 

po ktorých im duša piští, čo vedia definovať, čo vedia naprojektovať a my, alebo oni potom 

realizovať. Rozdiel oproti iným dotáciám je, že projekty, ktoré pravdepodobne budú vznikať, 

ako nápady od obyvateľov, veľakrát budú nápadmi, ktoré my v podstate musíme realizovať, 

lebo sa to bude týkať našich zariadení, oni nám dajú len do pozornosti to, kde máme nejaký 

deficit, kde sme niečo neurobili, preto je možné, že aj veľa z tých nápadov bude 

vygenerovaných takých, do ktorých sa nakoniec my pustíme, alebo odpoveďou bude, že je to 

v investičnom pláne, je to v pláne rekonštrukcie opráv a údržieb. Ale veríme, že vznikne aj veľa 

projektov, pri 250 tisícoch eurách, ktoré do toho chceme dať a maximálnej výške 5 tisíc euro, 

pôjde o 50 projektov, takže malo by to byť, mala by to byť zaujímavá množina vecí, ktoré sa 

podaria. Mali by sa podariť v tomto roku, čo je tam ambíciózne, v tom VZN je samozrejme 

harmonogram, lebo ho schvaľujeme v apríli, v podstate máme máj, budeme musieť veľmi 

rýchlo konať, tam budeme mať jednu výzvu, aby ste sa na poslaneckých kluboch spolu so 

županom a riaditeľom úradu dohodli na nomináciu osôb, ktoré by mali byť v komisii. Komisia 

bude mať minimálne 2 úlohy. Mala by sa stotožniť s výzvou, ktorú pripravíme na projekty 

financované participatívnym rozpočtom a potom samozrejme bude mať určitú schvaľovaciu 

funkciu, lebo tie, ktoré vyhodíme, aby ľudia o nich hlasovali, tak budeme sa na ne musieť 

pozrieť, či sú relevantné, či je to možné, či nezasahujeme do niekoho práv a potom nejakú 

množinu vybrať. Ja verím, že to bude cez celý kraj, viacej ako 50 projektov, o ktorých sa bude 

hlasovať vzhľadom na výzvu, ktorá by mala byť vše objímajúca, to bude cez rôzne sektory 

a oblasti, takže tam budú zaujímavé projekty no a potom to už bude teda len na obyvateľoch, 

ktorí budú hlasovať, čo je novinka. Nie úplne zavádzame vo VZN právomoc komisie zasahovať 

potom do toho hlasovania, raz keď už niečo dáme, že o tomto hlasovať môžete, tak 

samozrejme už by bolo dobré, keby sme sa spoľahli na obyvateľov, v tej hitparáde tých prvých 

50 proste akceptovali. Budeme mať k tomu samozrejme zmluvy, ktoré sme tiež pripravili 

k participatívnemu rozpočtu, verím, že budú jednoduchšie ako to, čím sa riadi Bratislavská 

regionálna dotačná schéma, lebo tu je nižšia hodnota a nemáme záujem proste 

znepríjemňovať život tým subjektom, ktoré budú sa o grant, o dotáciu budú uchádzať. Ale 

samozrejme opäť, hospodárne, efektívne tak, aby bol zákon dodržaný a peniaze išli tam, kam 

majú ísť. Takže je tam relatívne rozsiahla dôvodová správa, ale diétne VZN. Snažili sme sa to 

fakt dať na 5 strán, musíme vzhľadom na opatrenia európskej únie spomínať schému 

de minimis a rôzne iné veci, takže všetko je to tam zakomponované, malo by sa to dobre čítať 

aj ľuďom z občianskych združení, z nevládnych organizácií, ale samozrejme aj na obciach 

a dedinách. Takže toľko k úvodu. Ambiciózny harmonogram, lebo veľmi rýchlo vyhlásime 

výzvu, potom musíme vybrať projekty, oni sem musia prísť a aby sme ich stihli ešte v lete, 

alebo na jeseň realizovať. Zase som pripravený odpovedať na otázky, ktoré prípadne sú 

k predmetnému VZN. 

 

 



Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne za vaše úvodné slovo, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči pán 

poslanec Vladimír Bajan. 

 

Vladimír Bajan 

 

Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, myslím, že každému je jasné, že nemôže ísť o klasický 

participatívny rozpočet, pretože tie vykonávajú predovšetkým verejno právne korporácie, ktoré 

pracujú s občanmi, to je mestá a obce, ale beriem to tak, že je to dohoda, ja osobne budem 

za toto hlasovať. Je to možno nejaký iný  model nejakej dotácie vyššej, dobre, viem si to 

predstaviť. Ja by som možno pre budúcnosť, keďže predpokladám, že ide o nejaký nultý 

ročník, kde si chceme otestovať, či by to mohlo ísť, určite odporúčal vyššiu sumu ako je 5 tisíc, 

to jednoducho tie projekty na úrovni župy by nemali mať úroveň menších obcí. Potom je tam 

pár vecí, ktoré treba zvážiť, či zafungujú, aby neboli zmätky, typickým príkladom je paragraf 3 

odsek 1, kde hovoríme o tom, že sa to bude rozdeľovať na počet obyvateľov, nie je napísané, 

že či pôjdeme podľa REGOBu, alebo podľa štatistiky, rozdiely sú v tisícoch, podotýkam, 

v niektorých obciach, čiže môže z toho byť problém, čiže niekde si to možno upraviť. To som 

hovoril o tej výške, tých 5 tisíc sa mi zdá, ak si prejde paragraf 4 a zistím, čo všetko mám 

splniť, úprimne poviem, že taký projekt by som nepodal, pretože sa, vážne, ja by som tie 

podklady a potom možno 5 tisíc. Vnímam pozitívne tú zmenu, o ktorej hovorila pani 

predsedajúca, že jednoducho pán predseda sa rozhodol osloviť všetky poslanecké kluby, že 

jednoducho tam nejaké zastúpenie poslaneckého zboru bude. To spomínala v úvode pani 

podpredsedníčka, čiže to beriem ako vybavenú záležitosť. Len dobre, prijímam to, tento typ 

dotácie pre túto chvíľu, ale vnímame to podľa mňa veľmi veľkoryso participatívnym, ale dobre, 

beriem to, ale hovorím, pre budúci rok odporúčam naozaj zvážiť tu celkovú sumu do toho 

projektu, pretože župné projekty, alebo projekty, ktoré bude podporovať župa by sa rádovo 

mohli nachádzať niekde inde a ešte možno jedna malá poznámka. Bolo by dobré, keby ste 

zvážili nejaký spôsob komunikácie s obcou, alebo mestskou časťou, kde bude realizovaný ten 

ktorý víťazný projekt, pretože sa môže ľahko stať, že môže dôjsť ku kolízii, možno záujmu, 

respektíve ku nedovysvetleniu a potom by ten projekt mohol naraziť na nejaký problém, 

konkrétne v obci, ak pôjde povedzme o nejaký investičný, alebo niektoré iné projekty, potom 

fungujú iné modely. Všetko. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne, nech sa páči, nasleduje pán poslanec Vlačiky. 

 

Martin Vlačiky 

 

Ďakujem pekne za slovo. Ja teda chcem veľmi uvítať, že Bratislavská župa ide prijať VZN 

o participatívnom rozpočte, u nás v bratislavskom Novom Meste, participatívny rozpočet veľmi 

dobre funguje už zopár rokov a máme s tým veľmi dobré skúsenosti, veľký záujem obyvateľov 

sa zapájať, samozrejme, že teda vyskytlo sa počas tých rokov viacero problémov, ktoré sme 

teda riešili za behu, všetko sa dá vyriešiť, dá sa to VZN prípadne nejakým spôsobom doplniť, 

dopracovať, podľa toho, čo sa vyskytne, ale teda základ je, aby sme to teraz prijali a ten život 

ukáže potom ďalej, takže ja to vítam, ja to určite podporím a teším sa. Ďakujem. 

 



Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne, nech sa páči, nasleduje pán poslanec Dvoran. 

 

Dušan Dvoran 

 

Veľa občianskych združení, niektoré strany tvrdia, že dotácie z Európskej únie, z ministerstva, 

odvšadiaľ vytvárajú korupčné prostredie. Ja osobne som presvedčený, že ak je dobre 

nadstavené za akých podmienok sa dotácie môžu čerpať, že by to nemalo byť pravdou. Verím, 

že 250 tisíc, ktoré sme už odsúhlasili v rozpočte na tento rok, mi vlastne už teraz schvaľujeme 

len pravidlá na čerpanie pre 50 žiadateľov, zhruba po 5 tisíc, že budú rozdelené vcelku 

spravodlivo, už ma teší to, že proporciálne rozdelenie bude do okresov podľa počtu 

obyvateľov, preto bez problémov za toto VZN zahlasujem.  

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Keďže nemáme už nikoho prihláseného do diskusie, uzatváram diskusiu. 

Nech sa páči, slovo má  návrhová komisia. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne. Návrhovej komisii nebol doručený žiadny pozmeňovací ani doplňujúci návrh, 

dávam hlasovať o uznesení, ktoré, ale v tomto prípade prečítam: Zastupiteľstvo 

Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu schvaľuje Všeobecne záväzné 

nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2018 o participatívnom rozpočte. Nech 

sa páči, dajte hlasovať. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, hlasujeme teraz.  

 

Hlasovanie č. 7: Za bolo 49 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania, jeden 

nehlasoval, uznesenie bolo prijaté. 

 

Pristúpime k bodu číslo 5, tým je Návrh na menovanie Ing. Silvie Némethovej do funkcie 

riaditeľky Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava. Vážené dámy, páni, máte 

pred sebou predmetný materiál, pani Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva, nech sa páči, 

máte slovo. 

 

Jana Ježíková 

 

Dobrý deň. Predkladáme materiál Návrh na schválenie menovanie riaditeľky Polikliniky 

Karlova Ves a v súlade so zákonom o samosprávnych krajoch sa vymedzuje zastupiteľstvu 

rozhodovať o vymenúvaní riaditeľov organizácií samosprávneho kraja. Bratislavský 

samosprávny kraj, konkrétne predseda, vyhlásil výberové konanie na túto pozíciu 

v januári  2018, 28. februára prebehlo výberové konanie, do ktorého sa prihlásili 4 

záujemcovia. Samotného výberového konania sa zúčastnili 3 záujemcovia a komisia, ktorá sa 

skladala zo 7 členov vybrala na základe najvyššieho počtu bodov pani Ing. Silviu Némethovú. 



Komisia sa skladala aj zo zástupcov poslancov, zo zástupcov zamestnancov Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja, aj bol účastný zamestnanec Polikliniky Karlova Ves. 

Pani Ing. Silvia Némethová je absolventka Národohospodárskej fakulty vysokej školy 

ekonomickej, pracovala na prevažne audítorských pozíciách, napríklad v Price Lutherhause 

Cooper, Ytongu, Slovak Telekom, alebo Železniciach Slovenskej republiky. Navrhujem, 

uznesenie zastupiteľstva samosprávneho kraja je navrhnuté v zmysle, že zastupiteľstvu sa 

dáva právomoc rozhodovať o menovaní riaditeľky do funkcie. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne za úvodné slovo, nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, 

pán poslanec Juraj Štekláč. 

 

Juraj Štekláč 

 

Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo. Ja by som len doplnil teda, bol som členom výberovej 

komisie, že rokovanie komisie bolo mimoriadne korektné a pracovité. Som presvedčený, že 

sme vybrali správneho kandidáta a rovnako by som ešte doplnil, že s materiálom sa stotožnila 

komisia zdravotníctva a sociálnych vecí, tak by som si vás dovolil požiadať o podporu. 

Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Keďže sa nikto už nehlási do diskusie, áno, máme ďalšieho, nech sa páči, 

pán poslanec Peter Buzáš. 

 

Peter Buzáš 

 

Ďakujem za slovo. Ako pán predseda komisie povedal, my sme v komisii odporučili túto pani, 

ja som sa chcel spýtať, či z výberového konania existuje nejaký zápis, alebo zápisnica, ktorá 

by bola k nahliadnutiu? 

 

Jana Ježíková 

 

Áno, určite na personálnom odbore. 

 

Peter Buzáš 

 

Na personálnom odbore? 

 

Jana Ježíková 

 

Áno. 

 

Peter Buzáš 

 

Ďakujem veľmi pekne. 

 



Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Uzatváram diskusiu, slovo má návrhová komisia. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne. Keďže sme nedostali žiadne pozmeňovacie ani doplňujúce návrhy, dávam 

hlasovať o uznesení v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho 

kraja po prerokovaní materiálu menuje podľa § 11 odsek 2 písmeno h) zákona NR SR 

č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov Ing. Silviu 

Némethovú do funkcie riaditeľky Polikliniky Karlova Ves, Bratislava, s účinnosťou od 

01. 05. 2018. Nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, hlasujeme teraz.  

 

Hlasovanie č. 8: Za bolo 47 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania, 

nehlasoval jeden, uznesenie bolo prijaté.  

 

Pristúpime k ďalšiemu bodu a tým je bod číslo 6 – Návrh na schválenie zriadenia 

odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na 

majetku Bratislavského samosprávneho kraja. Kolegyne, kolegovia, máme pred sebou 

materiál, poprosím pána doktora Šaraya o úvodné slovo. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. Máme pred sebou návrh na zriadenie vecného bremena tak, ako z názvu 

vyplýva, ide o uloženie elektrického zariadenia, v podstate ide o uloženie kábla, ktorý ide na 

pozemku pozdĺž cesty. Materiál v podstate prešiel komisiami bez akýchkoľvek pripomienok, je 

to viac menej rutinný materiál, ktorý takmer pravidelne mávame, obdobné materiály na 

zastupiteľstve. Cena je tam jednorazová odplata určená znaleckým posudkom, takže na úvod 

toľko. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nemáme nikoho prihláseného, 

uzatváram diskusiu, slovo má návrhová komisia. Nech sa páči. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne. Návrhovej komisii nebol doručený žiadny pozmeňovací ani doplňujúci návrh. 

Dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené v materiáli. Nech sa páči. 

 

 

 

 



Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, hlasujeme teraz.  

 

Hlasovanie č. 9: Za bolo 44 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania, 

nehlasovali dvaja, uznesenie bolo prijaté.  

 

Bod číslo 7: Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na úrade Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2017. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pred 

sebou máte predmetný materiál, k tomuto materiálu poprosím pána Marušáka, hlavného 

kontrolóra o úvodné slovo. Nech sa páči. 

 

Štefan Marušák 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci. Pred sebou máte pravidelný materiál, ktorý raz ročne predkladám 

zastupiteľstvu. Ukladá mi to zákon 302 o samospráve vyšších územných celkov. Kontrolujeme 

tým pádom úrad a ako Úrad BSK vybavuje tieto sťažnosti, petície a podania. Keďže tento 

materiál prešiel komisiami, tak budem len veľmi stručný. V priebehu roku 2017 mal úrad 

v centrálnom denníku zaevidovaných 132 záznamov, v ktorých sa vo veci nachádzali slová 

sťažnosť, alebo podnet a podobne. Z toho bolo sťažností len 11, ktoré spĺňali tieto kritéria, 

2 petície a ostatné podnety neboli podľa zákona sťažnosťami. Všetkých 11 sťažností bolo 

neopodstatnených. Jedna z nich bola opakovaná, pri jednej žiaľ neboli dodržané termíny na 

našu reakciu, ale v podstate úrad medzitým už prijal patričné opatrenia. Chcel by som 

upozorniť, tak ako aj na komisiách som už vravel, že viac ako týchto vyše 130 podaní, ktoré 

prišli na úrad, tak najviac ich dostáva odbor zdravotníctva. V minulom roku to bolo konkrétne 

236 a tento počet stále rastie. Na túto tému som už hovoril aj s pánom riaditeľom úradu, aj 

s pani riaditeľkou odboru, že by tam potrebovali posilu a na tom už pracujú. Takže toľko asi 

z mojej strany, snáď ešte upozorním na tabuľky, ktoré sú v závere materiálu. Prvá sa týka 

sťažností a druhá petícií. Ďakujem pekne. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem za úvodné slovo. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán 

poslanec Peter Buzáš, máte slovo. 

 

Peter Buzáš 

 

Chcel som sa pána kontrolóra spýtať, že tie dve petície, čoho sa týkali a aký počet podpisov 

bolo pod nimi. Prípadne ako sa s nimi naloží, ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán hlavný kontrolór, máte slovo. 

 

 

 

 



Štefan Marušák 

 

Ďakujem pekne, inak sú v tej tabuľke vzadu, takže prvý sa týkal, ten prišiel z Tomášova, tá 

petícia už bola vybavená, išlo o križovatku a druhá sa týkala obce Limbach. Tam tiež išlo 

o dopravu, pokiaľ viem, tak odbor dopravy obidve petície riešil priamo na mieste. A ja tu teraz 

nemám celé znenie, znenie toho a len to, čo v podstate máte aj vy v tabuľke, takže tie detaily 

nepoznám, ale ak by ste potrebovali, tak buď ja, alebo na odbore dopravy dostanete kompletnú 

informáciu. Viem, že to bolo vybavené už vlani. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem, nech sa páči s faktickou pán poslanec Buzáš. 

 

Peter Buzáš 

 

Bližšiu informáciu. 

 

Štefan Marušák 

 

V prvom prípade to bola zmena dopravného značenia, v tom Tomášove a tam sa to priamo 

riešilo myslím, že na miestnom úrade, to by mohol aj pán poslanec Pomichal potvrdiť. A druhá 

tiež bola križovatka na ceste v smere do Pezinka z Limbachu. Dostávam informáciu, že to bolo 

tiež vyriešené. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Poprosím pána doktora Šaraya, aby doplnil informácie, ďakujem. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Čo sa týka tej petície v Limbachu, respektíve to išlo o križovatku o odbočku pred 

Pezinkom na Limbach, kde sa petíciou domáhali občania, tam malo dôjsť k zmene dopravného 

značenia, takže na základe tej petície sa vyvolalo stretnutie aj s príslušným dopravným 

inšpektorátom aj okresným úradom, ktorý rieši povoľovanie tých zmien a tá vec bola v podstate 

vyriešená v zmysle toho, ako to bolo možné, lebo tí občania sa domáhali niečoho, čo nebolo 

možné celkom zrealizovať, ale vyriešil sa ten stav odbočovacieho pruhu, pred Pezinkom 

smerom na Limbach. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Keďže nemáme nikoho iného prihláseného, uzatváram diskusiu, slovo má 

návrhová komisia. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne. Návrhovej komisii nebol doručený žiadny pozmeňovací ani doplňujúci návrh, 

dávam hlasovať o uznesení v znení: Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 



prerokovaní materiálu berie na vedomie Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na 

Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017. Nech sa páči. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, hlasujeme teraz.  

 

Hlasovanie č. 10: Za bolo 45 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal hlasovania, traja 

nehlasovali, uznesenie bolo prijaté.  

 

Pristúpime k bodu číslo 8 a tým je Návrh na zriadenie Výboru pre audit. Máte pred sebou 

materiál, ktorý nám v úvodnom slove priblíži opäť pán doktor Šaray, vedúci právneho 

oddelenia. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, máte pred sebou Návrh na 

zriadenie Výboru pre audit, ktorý je povinný mať, viac menej každá účtovná jednotka vytvorená 

v súlade so zákonom o štatutárnom audite. Po schválení tohto zákona a nadobudnutí 

účinnosti tohto zákona, úrad reagoval tak, že vytvoril Výbor pre audit, ktorý bol zložený zo 

zamestnancov úradu a išlo o zamestnancov oddelenia vnútorného auditu. Následne po 

komunikácii s ministerstvom financií sme sa dopracovali k tomu, že to konkrétne ustanovenie 

zákona v tomto prípade predpokladalo, aby tento výbor bol vytvorený buď z poslancov, 

respektíve iných osôb mimo úradu. Na základe uvedeného sme tento materiál predložili, bol 

prerokovaný v komisiách, máte v materiáli aj informáciu, že teda o koľko, alebo akým 

spôsobom ostatné VÚCky takýmto spôsobom pristupovali k tomuto materiálu. Vzišiel návrh na 

dvoch členov finančnej komisie a jedného ďalšieho zástupcu z radov poslancov, to znamená, 

že navrhuje sa zriadenie výboru z radov vás poslancov samosprávneho kraja. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Uzatváram diskusiu, nech sa 

páči, slovo má predseda návrhovej komisie. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne. Ani v tomto prípade sme nedostali žiadne pozmeňovacie ani doplňujúce 

návrhy, dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené v materiáli. Nech sa páči. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem, kolegyne, kolegovia, hlasujeme teraz.  

 

Hlasovanie č. 11: Za bolo 40 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania a šiesti 

nehlasovali, uznesenie bolo prijaté.  

 

Mám otázku, chcete prosím vás pekne prestávku? Alebo pokračujeme? Ďakujem. Pristúpime 

k ďalšiemu bodu, bod  číslo 9: Informácia – Správa o činnosti kultúrnych zariadení 



v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017, 

poprosím pani riaditeľku odboru cestovného ruchu a kultúry, Zuzanu Šajgalíkovú o pár 

úvodných slov k predmetnému materiálu. Ďakujem. 

 

Zuzana Šajgalíková 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo pani vicežupanke, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, máte pred sebou tradičný informatívny materiál, ktorým vám poskytujeme informácie 

o činnosti a aktivitách a hospodárení nášho kultúrneho portfólia, teda siedmich inštitúcií, ktoré 

Bratislavská župa zriaďuje. Ja si dovolím veľmi krátko, iba vypichnúť niekoľko aj obsahových 

aj infraštrukturálnych detailov, ktoré sú zaujímavé. Začnime tými obsahovými. V divadle Aréna 

bola obnovená inscenácia Tiso, legendárna prvá časť, takzvaného občianskeho cyklu, ktorá 

dala profil tomuto divadlu, ako jednému z mála, ktoré sa venuje politickým témam, ešte za 

života majstra Labudu prevzal hlavnú úlohu jeho syn, Marián Labuda mladší. Bratislavské 

bábkové divadlo oslávilo svoje 60. výročie a zároveň dosiahlo mimoriadne umelecké úspechy, 

napríklad bolo ocenené na najprestížnejšom medzinárodnom festivale bábkovej tvorby, ktorý 

na Slovensku máme, na bábkarskej Žiline, cenou Hašterice, za dramaturgickú inováciu, čo je 

vzhľadom na provizórne podmienky, v ktorých už niekoľko rokov fungujú, obdivuhodný výkon. 

Dokázali vytvoriť inscenácie, ktoré sú zaujímavé tak pre odbornú verejnosť, ako sa aj 

stretávajú s veľmi veľkým diváckym záujmom a napríklad naša Malokarpatská knižnica 

v Pezinku, ktorá sa vyznačuje tým, že popri svojej hlavnej činnosti realizuje veľmi veľké 

množstvo sprievodných aktivít. Uviedla do života napríklad nový festival poézie Feliber poetry, 

ktorý sa stretol s veľmi veľkým diváckym, teda návštevníckym záujmom. Vieme, že naše 

kultúrne zariadenia majú všetky, väčšie či menšie prevádzkové problémy súvisiace s ich 

sídelnými budovami. Napriek tomu, Bratislavská župa robí všetko pre to, uvedomujúc si veľkú 

finančnú náročnosť týchto ich legitímnych nárokov, aby ich sídelné budovy boli v dobrom 

stave. Malokarpatské osvetové stredisko sídli v kaštieli v Modre, ktorý vďaka slovensko – 

rakúskemu cezhraničnému projektu Interreg, v krátkej dobe začneme rekonštruovať, aby sme 

vedeli pre MOSku vytvoriť lepšie zázemie a rozšíriť ich portfólio činností. Zároveň pod 

Malokarpatské múzeum v Pezinku spadá múzeum Ferdiša Kostku, legendárnej postavy 

slovenskej tradičnej keramiky a v najbližšom čase, keď sa ešte trošku zastabilizuje počasie, 

tak sa začne v objektoch múzea Ferdiša Kostku sanácia vlhkosti, zároveň župa kúpila 

vedľajšiu budovu, aby mohla rozšíriť toto múzeum na moderné, zmysluplné miesto a dôvod 

návštevy Stupavy. A posledná správa, tá azda najlepšia a najaktuálnejšia, pred niekoľkými 

dňami Bratislavský samosprávny kraj verejne ohlásil začiatok rekonštrukcie sídelnej budovy 

Bratislavského bábkového divadla, ktoré na tento deň čakalo dlhých 8 rokov. Takže podľa 

zmluvy do 24 mesiacov by bábkové divadlo malo hrať opäť tam, kde hralo vždy a opäť sa vrátiť 

do svojich priestorov a vybudovať možnosť rozvinúť novú éru a vrátiť sa na bratislavskú 

kultúrnu mapu. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem za úvodné slovo, nech sa páči, otváram diskusiu. Keďže nemáme nikoho 

prihláseného, uzatváram diskusiu, slovo má návrhová komisia. 

 

 

 

 



Ján Buocik 

 

Návrhovej komisii nebol doručený žiaden pozmeňovací ani doplňujúci návrh, dávam hlasovať 

o uznesení v znení: Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie Správu o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017. Nech sa páči. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme teraz, kolegyne, kolegovia.  

 

Hlasovanie č. 12: Za bolo 45 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania, 

nehlasoval jeden, uznesenie tým bolo prijaté.  

 

Pristúpime k ďalšiemu bodu, je to bod číslo 10: Informácia o plnení stratégie rozvoja 

turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2017. Máme pred sebou materiál, opäť 

poprosím pani riaditeľku Šajgalíkovú o pár úvodných slov. Ďakujem. 

 

Zuzana Šajgalíková 

 

Ďakujem veľmi pekne pani vicežupanka, máte pred sebou opäť informatívny materiál, 

tentokrát vás informujeme o tom, čo sme urobili v roku 2017, aby sme naplnili ciele 

formulované v Stratégii rozvoja turizmu, ktorú sme prijímali a schvaľovali v roku 2015. 

Bratislavská župa vníma svoju pozíciu pri rozvoji turizmu v prvom rade v presahu na ďalšie 

sektory a jedným z nich je dopravná dostupnosť. Myslíme si, že ak naša destinácia nebude 

ľahko dostupná, tak bude veľmi ťažké pre nás presviedčať návštevníkov, aby ju navštívili. 

Preto sme v roku 2017 pustili dva pilotné projekty exkluzívnej turistickej dopravy, je to 

Malokarpatský expres a Vláčik Záhoráčik. Určite ich poznáte, informácie máte navyše ešte aj 

na stoloch a zajtra Vláčik Záhoráčik otvára svoju druhú sezónu. Čo sa týka Malokarpatského 

expresu, tam pre vás chystáme jedno prekvapenie, veríme, že tento rok sa nám podarí tento 

projekt rozšíriť až do Rakúska. Zároveň nezabúdame na našu veľmi dôležitú úlohu a tou je 

údržba cyklotrás a peších turistických chodníkov, a snažíme sa aj budovať novú turistickú 

infraštruktúru, v minulom roku to bolo najmä v malokarpatskom regióne, kde sme v rámci 

takého dlhodobejšieho strategickejšieho projektu rozvoja vinohradníckej cyklomagistrály 

vybudovali dve cykloodpočívadla, z toho jedno v spolupráci s destinačnou organizáciou KOCR 

BRD a jednu sami v Svätom Jure a v Modre. Tiež sme vybudovali úplne novú tematickú cestu 

petržalskými bunkrami, ktorá nám pripomína našu nedávnu históriu, teda tam, kde sa dnes 

môžeme bicyklovať, tam kedysi stála železná opona. Považujeme to za veľmi silnú tému tak 

pre domácich ako aj zahraničných návštevníkov. A tiež sme súčasťou dvoch cezhraničných 

projektov, spoznajte Malý a Mošoňský Dunaj na bicykli a na člne a projektu SacraVelo, vďaka 

ktorým sa nám rozvinie vodácka infraštruktúra, a vďaka ktorej nám vzniknú nové 4 kilometre 

cyklotrasy. Taktiež sme vďaka BRDS turizmus prerozdelili do územia 250 tisíc eur na 

dotáciách pre právnické, fyzické, teda pre právnické osoby, ktoré rozvíjajú produkty 

cestovného ruchu. Zajtra napríklad v Gajaroch otvárame prístavisko, ktoré vďaka dotáciám 

mohlo vzniknúť a veríme, že bude mať pre vodákov zmysel, ešte väčší zmysel navštíviť túto 

obec a v širšom slova zmysle celý región a našu peknú destináciu. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 



Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, otváram diskusiu, nech sa páči pán poslanec Dušan 

Dvoran. 

 

Dušan Dvoran 

 

Ďakujem. Chcel by som len povedať k tým cyklistickým chodníkom EuroValley 13. Musíme si 

povedať, že z Devína až na hranicu nášho kraja je cyklistická cesta, ktorá išla vedľa drôtov 

a od roku 1991, okrem osadenia tabúl neboli na tejto ceste cyklistickej urobené žiadne úpravy. 

Je zanedbaná, sú tam výmoly, je v hroznom stave a na rozdiel od rakúskej strany, na našej 

strane kde tá cyklistická cesta ide, iba robí nám hrozne negatívnu reklamu.  

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Ďalší do diskusie nie je prihlásený nikto, uzatvárame diskusiu, slovo má návrhová 

komisia. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne. Keďže sme nedostali žiadne pozmeňovacie ani doplňujúce návrhy, dávam 

hlasovať o uznesení v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho 

kraja po prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáciu o plnení stratégie rozvoja turizmu 

v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2017. Nech sa páči. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pán predseda. Kolegyne, kolegovia, hlasujeme teraz.  

 

Hlasovanie č. 13: Za bolo 47 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania, 

nehlasoval jeden, uznesenie bolo prijaté.  

 

Ďakujem. Pristúpime k ďalšiemu bodu, bod číslo 11, je to Informácia  - Správa o stave 

zabezpečenie sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja. 

S úvodným slovom k predmetnému materiálu vystúpi pani riaditeľka odboru sociálnych vecí, 

pani Michaela Šopová. Nech sa páči, máte slovo. 

 

Michaela Šopová 

 

Ďakujem za slovo. Dobrý deň, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám 

vám Správu o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského 

samosprávneho kraja a to na základe uznesenia č. 66/2010, ktorým každý rok takúto správu 

predkladáme o predchádzajúcej činnosti, teda o predchádzajúcom roku našich činností. 

Materiál poskytuje v časti A. informáciu o rozsahu zabezpečenia sociálnoporadenskej činnosti 

prvého kontaktu, nakoľko máme aj na úrade kanceláriu prvého kontaktu pre občanov. Potom 

je to v časti B. informácia o rozsahu zabezpečenia posudkovej činnosti, ktorá nám vyplýva ako 

povinnosť zo zákona, to znamená v tejto časti vedieme správne konania, v časti C. je to 

informácia o rozsahu zabezpečenia sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského 



samosprávneho kraja a tam sa môžete v tých jednotlivých bodoch bližšie oboznámiť 

s informáciou v akom rozsahu poskytujeme sociálne služby v rámci zariadení v pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja, aké služby poskytujeme, v akom rozsahu, cez 

neverejných poskytovateľov a potom cez zariadenia, ktoré sú zriadené inými vyššími 

územnými celkami. V časti D. je informácia o rozsahu zabezpečenia vykonávania opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tam máte možnosť aj bližšie sa dozvedieť 

o sociálnych programoch, ktoré Bratislavský samosprávny kraj sám zriadil a aj tieto 

spolufinancuje. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči, pán poslanec Juraj 

Štekláč.  

 

Juraj Štekláč 

 

Ďakujem za slovo. Ja by som opätovne povedal, že sa týmto materiálom zaoberala komisia 

zdravotníctva a sociálnych vecí, stotožnila sa s ním, takže by som vás znova požiadal 

o podporu tohto materiálu a keďže sociálna práca je predovšetkým o ľuďoch, tak by som využil 

túto príležitosť a poďakoval všetkým pracovníkom v sociálnej sfére kraja za ich prácu a takisto 

sociálnemu odboru za tiež za ich prácu a za vypracovanie tejto správy. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči, nasleduje pán vicežupan Mikuláš Krippel. 

 

Mikuláš Krippel 

 

Kolegovia, ja by som sa tiež chcel poďakovať, podobne ako pán doktor Štekláč, všetkým 

pracovníkom sociálnej sfére a takisto odboru sociálnych vecí. V podstate v tomto materiáli 

vidíte tú kvantitu. Materiál nehovorí o kvalite poskytovania sociálnych služieb, ale hovorí 

o kvantite a naozaj je to veľmi veľa prijímateľov sociálnych služieb na celý samosprávny kraj, 

či už je to zabezpečené verejnými, alebo neverejnými poskytovateľmi, alebo prípadne ďalšie 

činností ako je sociálnoprávna ochrana detí, sociálna kuratela, že naozaj je to kvantitatívne 

obrovská agenda, takže tiež im chcem vysloviť poďakovanie. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Keďže do diskusie sa nehlási už nikto, uzatváram diskusiu a slovo má 

návrhová komisia, nech sa páči pán predsedajúci. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne. Keďže sme nedostali žiadne pozmeňovacie ani doplňujúce návrhy, dávam 

hlasovať o uznesení v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho 

kraja po prerokovaní materiálu berie na vedomie Správu o stave zabezpečenia sociálnych 

služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja. Nech sa páči. 

 



Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, hlasujeme teraz.  

 

Hlasovanie č. 14: Za bolo 44 poslancov, nikto nebo proti, nikto sa nezdržal hlasovania, 

nehlasovali traja, uznesenie bolo prijaté.  

 

Pristúpime k ďalšiemu bodu, bod číslo 12, je to Informácia Memorandum o spolupráci 

a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Máte pred sebou panie poslankyne, páni poslanci materiál, poprosím pani riaditeľku odboru 

životného prostredia, GIS a územného plánovania, pani Janu Zlámalovú, aby nám predmetný 

materiál stručne uviedla a pani vicežupanka Elena Pätoprstá ju pár slovami doplní. Ďakujem 

pekne. 

 

Jana Zlámalová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že ja pár slov na úvod poviem. otázka ochrany lesov je 

zásadná. Nie je to vlastne iba ich rekreačný význam, alebo produkčný, ale zásadný význam 

lesov je v boji proti klimatickým zmenám. Preto nie je potrebné zdôrazňovať význam ich 

ochrany pre túto aj pre ďalšie generácie. Bratislavský samosprávny kraj predkladá 

Memorandum na rokovanie zastupiteľstva BSK aj na základe už doteraz prijatých 

strategických dokumentov Európskej únie aj Slovenskej republiky týkajúcich sa dopadov 

zmeny klímy, ochrany zdrojov pitnej vody, pôdy, dohovoru o biodiverzite aj zásad trvalo 

uzdržateľného hospodárenia v lesoch. Memorandum predkladáme, ale aj na základe už 

v minulosti podaných podnetov verejnosti, odborníkov, ako aj mimovládnych 

enviromentálnych organizácií, ktoré vlastne požiadali Bratislavský samosprávny kraj o pomoc 

pri rokovaniach a aby Bratislavský samosprávny kraj bol aj sprostredkovateľom pri 

rokovaniach s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako aj s lesmi SR. Tieto 

činnosti Bratislavský samosprávny kraj uskutočňovať môže aj napriek tomu, že v ochrane 

prírody samosprávne kraje majú len veľmi oklieštené kompetencie. Na základe toho sme 

pripravili návrh materiálu Návrh memoranda s tým, že bolo upravené vlastne v zmysle toho čo 

som povedala aby sme my mohli ďalej pokračovať v tejto našej činnosti aj spolu s odbornou 

verejnosťou, laickou verejnosťou aj mimoriadnymi organizáciami aby sme tieto snahy pri týchto 

komunikáciách s orgánmi štátnej správy zastrešovali. Prvým krôčikom v podstate, to už len na 

záver poviem, že memorandum bude vytlačené vlastne iba 3x aj to na recyklovanom papieri 

a uložené na ministerstve. Všetci ostatní, ktorí budú pristupovať k memorandu budú vlastne 

informovaní elektronickou formou. Ja by som vlastne teraz poprosila, resp. nie ja, ja 

neudeľujem slovo, ale v spracovateľskom kolektíve je aj pani podžupanka Pätoprstá, aj pán 

poslanec Jaro Šíbl, čiže ja na úvod iba toľko.   

 

Alžbeta Ožvaldová  

 

Ďakujem. Takže nech sa páči, pokračuje pani vicežupanka Pätoprstá, nech sa páči. 

  

Elena Pätoprstá 

 

Ďakujem. Keď sme rokovali a pripomienkovali memorandum o lesoch na komisiách, tak pán 

riaditeľ úradu skonštatoval, že tento materiál vzbudzuje viacej diskusií takmer ako zmena 

rozpočtu. Ja som rozmýšľala prečo to tak je, veď ide o celkom miernu deklaráciu napísanú na 

ochranu lesa a mala byť len predpokladom na začatie práce na ochrane lesov, čiže len ako 



nejaké memorandum, alebo diskusia na diskusiu. Uvedomila som si ale, že sa nachádzame 

v čase zmeny paradigmy, dlhého obdobia histórie kedy sa mení náš postoj aby sme uchovali 

podmienky pre život našich detí. Tá zmena paradigmy je kedy človek prestáva bojovať 

s prírodou o prežitie a začína bojovať za prírodu aby prežila. Moc človeka nad prírodou rastie 

každým desaťročím. Ak moc nemá spôsobiť katastrofu, spolu s mocou musí prísť aj 

zodpovednosť. A s veľkou mocou a to nie len v politike prichádza veľká zodpovednosť. Preto 

chcem poďakovať všetkým, ktorí si uvedomili, alebo cítia túto zmenu paradigmy a podporili 

tento dokument už v predstihu čo ma vždycky veľmi potešilo, keď prišiel nejaký mail na 

podporu pri uplatňovaní memoranda. Skončím trošku prozaicky, keďže rešpektujem dohody 

z komisií a zapracované pripomienky, tak vás prosím aby ste tí, ktorí už memorandum 

elektronicky podporili, deklarovali svoju podporu aj na papierový formulár, ktorý máte pred 

sebou a minuli ešte trochu dreva na záchranu lesov. Ešte chce k tomu obrázku, ktorý som 

vybrala napriek tomu, že sa jedná o Nízke Tatry a o Národný park, chcem vás len tých, ktorí 

sa obávali, že v Národnom parku, alebo v 5. stupni ochrany nie je možné chodiť, alebo sa 

bicyklovať, tak ako vidíte je tam možná aj takáto ťažba aj keď je to chránené UNESCOm pod 

piatym stupňom, takže tie obavy sú naozaj neopodstatnené a pevne verím, že sa naozaj 

zhodneme na podpore Národného parku Poddunajsko, ktoré bude veľkou výzvou, ale aj 

veľkým, veľkou vecou pre celý región. Na tom druhom grafe, ktorý poprosím kolegov 

z informatikov aby prehodili. Ak to zmenšia trošku, je vidno akým spôsobom jednotlivé štáty si 

uvedomujú túto paradigmu. Tá čiara, ktorá je trošku taká červená, či to vidíte, je Slovensko. 

My sme druhí najväčší z celého sveta, je to percentuálna záležitosť, alebo teda na kilometer 

štvorcový, čiže nie je to na objemy. Prvý sa posledný, Austrália a Spojené štáty v ťažbe dreva, 

takže tá hrozba na území Slovenska je reálna. To, čo hovorila kolegyňa týkajúce sa 

prívalových dažďov, záplav, povodní, ktoré súvisia s ťažbou lesa, takisto ohrozujú a aj ohrozili 

Bratislavský kraj. Takže chcem vás veľmi pekne poprosiť o podporu tohto dokumentu a aj 

následne o podporu ďalších, ďalšej spolupráce. Všetkých prosím o spoluprácu aj na Akčnom 

pláne. Ďakujem vám veľmi pekne. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem a ešte ja ak dovolíte, poprosíme pána poslanca Šíbla aby sa ujal slova. On je medzi 

prihlásenými, ale bol jeden z tých spracovateľov, takže poprosím aby sa ujal aj on slova. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

Jaromír Šíbl 

 

Tak ďakujem. Ja by som kľudne vyčkal kým dôjde rad na mňa, ale keď už ste ma uprednostnili 

tak ďakujem. Môžem povedať, že som veľmi rád, že v takomto pomerne krátkom čase od 

začiatku volebného obdobia došla táto téma ochrany lesov až do zastupiteľstva BSK a z tých 

diskusií, ktoré boli naozaj veľmi podnetné a veľmi intenzívne v rámci pracovných komisií som 

bol veľmi potešený, že napriek tomu, že naozaj názory a prístupy boli veľmi rôznorodé k tejto 

téme, tak nezachytil som nikoho z kolegýň, kolegov, poslankýň, poslancov, že by spochybnil 

samotnú myšlienku toho, že župa by mala byť aktívnejšia pri ochrane lesov na území 

Bratislavského samosprávneho kraja. V čom sa názory hlavne rozchádzali. Rozchádzali sa 

v tom, že v akom rozsahu, akým spôsobom by sa na tom župa mala podieľať a akým 

spôsobom by mali byť formulované toto memorandum, ale tá celková zhoda, cítil som ju, že 

bola naozaj o tom, že lesy sú dôležité pre každého z nás ato tu sedíme a že mali by sme robiť 

niečo viacej ako nám len zákon ukladá. Nebudem tu teraz dlhodobo vymenúvať všetky dôležité 

funkcie lesov, ktoré sú v súčasnosti ohrozené a ktoré potrebujeme nejako podporiť a posilniť, 

ale pristavil by som sa pri dvoch funkciách. Toto memorandum prekvapivo nevzišlo z iniciatívy 

nejakých ochranárov, alebo lesoochranárov, ale vzišlo z iniciatívy športovcov, turistov, 



občanov, ktorí sa chodia do tých lesov rekreovať a pred 2 rokmi boli znepokojení tým čo sa 

v tých lesoch deje v súvislosti s riadnou lesohospodárskou činnosťou, zdôrazňujem, že 

v súlade so zákonmi tejto krajiny. Boli natoľko znepokojení, že sa obrátili na Bratislavský 

samosprávny kraj so žiadosťou o podporu a toto je vlastne výsledok toho 2-ročného procesu. 

Čiže jednoznačne ten súčasný stav rekreačného potenciálu nie je uspokojivý. Tí ľudia, ktorí 

chodia do tých lesov si to uvedomujú a očakávajú v prvom rade od hlavného mesta a v druhom 

rade od BSK, že budú konať. V tejto súvislosti pripomínam veľmi významnú vec, ktorá sa 

udiala na včerajšom zastupiteľstve hlavného mesta Bratislavy a tou bolo schválenie historicky 

prvého dokumentu tohto typu koncepcie  rozvoja mestských lesov v Bratislave, ktorý 

považujeme svojim spôsobom za prelomový dokument, ktorý môže slúžiť ako vzor pre ďalšie 

mestá, obce, prípadne regióny na Slovensku. Druhou funkciou týchto lesov je funkcia 

vodoochranná a vodozádržná. Už tu boli spomínané prívalové dažde, je pravdepodobné, že 

extrémy počasia sa nebudú zlepšovať, skôr naopak, že situácia bude rovnaká ako doteraz, 

prípadne ešte horšia. Tento rok ak chodíte do terénu vidíte, že je extrémne sucho a to je ešte 

len apríl, takže vyzerá to, že tento rok sa zaradí k rokom kedy bude naozaj problém s vodou 

a v tejto súvislosti pripomínam len toľko, že sú desiatky vodných zdrojov, ktoré priamo závisia 

od zrážok v oblasti Malých Karpát a sú desiatky obcí a komunít, ktoré priamo závisia od týchto 

vodných zdrojov a vec, ktorá doteraz je známa prevažne odborníkom, ale nebola dostatočne 

komunikovaná či už smerom k politikom, alebo smerom k verejnosti je skutočnosť, že spôsob 

akým sa hospodári v týchto lesoch a to najmä v kopcovitom teréne, čiže v tých Malých 

Karpatoch je rozhodujúci z hľadiska množstva a kvality tej vody, ktorú sa v tých vodných 

zdrojoch darí zadržiavať. Čiže vítam naozaj toto memorandum ako úplne prvý krok na veľmi 

dlhej ceste, ktorá je ešte pred nami aby sme naozaj prispeli k reálnej ochrane lesov a všetkých 

funkcií, ktoré pre obyvateľov tohto regiónu plnia. Ďakujem.  

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

My vám ďakujeme. Takže týmto uzatváram ten prvý blok a nasleduje teraz diskusia, lebo my 
sme ešte diskusiu neotvorili, takže nech sa páči, prvý pán Andrej Kovarik. Nech sa páči máte 
slovo. 
 
Andrej Kovarik 

  

Ja by som rád tiež podčiarkol význam tohto memoranda. Možno aj v nadväznosti na obrázky 
ktoré sme tu videli a v súvislosti s tým, že bohužiaľ teda zo strany štátu nevidíme dostatočnú 
reflexiu na to v akom stave by sme potrebovali tieto lesy mať či už na území hlavného mesta, 
alebo v jeho okolí a samozrejme význam tohto materiálu spočíva v jeho presahu do ostatných 
sektorov ako je adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a podobne. Čiže naozaj zasahuje to 
do viacerých oblastí, ktoré sa týkajú všetkých a keďže teda bohužiaľ na papieri tieto chránené 
územia ostávajú v takom stave, ktorý nie je zrovna vyhovujúci či už pre rekreačné funkcie, 
alebo samozrejme vodozádržná a všetky ostatné, o to väčší význam má zvyšovať svojim 
spôsobom tlak na riešenie aj pre štát ako taký aj formou takýchto memoránd a akýchkoľvek 
diskusií, ktoré poukazujú na to, že ten stav týchto lesných porastov ani zďaleka nezodpovedá 
tomu, ako sú vyhlásené oficiálne štátom. Takže o to väčší význam má prijatie tohto 
memoranda. Ďakujem. 
 
Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Lýdia Ovečková. 
 
 

 



Lýdia Ovečková 
  
Ja by som len chcela povedať, že veľmi vítam túto iniciatívu Bratislavského samosprávneho 
kraja a pevne verím, že časom sa k tejto iniciatíve pridajú aj ostatné kraje v rámci celého 
Slovenska. Ďakujem preto všetkým, ktorí iniciovali vznik tohto memoranda, najmä pani 
vicežupanke Pätoprstej, ako aj všetkým signatárom, primátorom a starostom Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktorí memorandum podporili. Lesy sú spolu s vodou náš život. Sú naša 
budúcnosť a preto si zaslúžia adekvátnu našu pozornosť a ochranu. Ďakujem. 
 
Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Martin Vlačiky 
.  
Martin Vlačiky 
 
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem rovnako ako predrečníci veľmi pekne poďakovať 

všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto materiálu. My na bratislavskej Kolibe veľmi dobre 

vieme aké to je prísť o les, ktorý tam bol odjakživa, preto som veľmi rád, že vlastne naše 

združenie Za lepšiu Kolibu je teda jedným z úvodných signatárov tohto memoranda, teda 

dúfam, že sa naozaj pridajú všetci, pretože je to veľmi dôležité. Ďakujem pekne. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

  

Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Mária, pardon je tu s faktickou pán Juraj Říha, nech sa 

páči pán poslanec. 

 

Juraj Říha 

 

Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Dovolím si poznamenať na margo slov môjho 

poslaneckého kolegu, že memorandum je síce krásna vec, je to určite prvý krok, ale to čo aj 

spomínal výruby na Kolibe, myslím, že memorandum by ich nezastavilo a zastavili by ich 

konkrétne kroky, preto ja by som aj očakával ak sa máme pridať aj ostatní z regiónu aby sme 

aj poznali to B, tie reálne ďalšie kroky, aby nezostalo memorandum po podpise niekde ležať 

a budeme deklarovať, odškrtneme z programového vyhlásenia BSK, že sme splnili jeden bod. 

Ja môžem za Malacky veľmi stručne povedať, že my sme postihnutí veľmi veľkou výmerou, 

nechcem v tom negatívnom význame slova povedať postihnutí, veľkou výmerou lesov, ale 

spadáme do vojenského obvodu Záhorie, kde je trošku problematickejšia situácia z hľadiska 

hospodárenia a z hľadiska výkonu správy týchto lesov, ale napríklad môžem uviesť pozitívny 

príklad hodný nasledovania aj s inými mestami. Lesy, ktoré máme priamo v správe my mesto 

Malacky v rámci prípravy nového programu starostlivosti o les na ďalšie decénium sme si 

prizvali k spoločnému stou ochranárov a dokázali sme stlmiť návrh, ktorý nám odborný 

spracovateľ predložil, ktorý bol pripravený na výruby a jednoducho sme ich vyhodili. Takže to 

je možno a urobili sme to aj bez memoranda, takže preto sa pýtam na tie konkrétne kroky. 

Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Hudáková, nech sa páči. 

 

 

 

 



Mária Hudáková 

 

Ďakujem. Tiež by som chcela podporiť tie ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať po tomto 

memorande. Nejaký akčný plán a čo budeme robiť. Pre mňa toto memorandum má veľký 

občiansky význam. Sama som teda požiadala o doplnenie aby vyhlásenie a pristúpenie 

k tomuto memorandu mohli podpisovať aj fyzické osoby, občania Bratislavského 

samosprávneho kraja. Často sa stane, že mocní tam hore nemajú záujem chrániť lesy 

a presne pán Říha, správny starosta na správnom mieste urobil takéto kroky. Niektorí to 

nerobia, ale verím, že tá občianska sila tu je a ona určite príde. Takže v Senci ja sa pokúsim 

spropagovať toto memorandum medzi občanmi a dúfam, že veľa Senčanov a verím, že veľa 

Senčanov ho podpíše, podporí a zašle svoje vyhlásenie na BSK. V Senci máme jeden malý 

les, volá sa Martinský les. Je to naturovský les vedľa ktorého vzniklo obrovské logistické 

centrum, ktoré je už väčšie ako tento les a Senčania cítia, že nám ubúda voda, začne byť 

teplejšie a pred 6 rokmi sme mali obrovskú petíciu v meste za vyhlásenie tohto lesa za 

chránený areál, pretože každý z občanov vidí, aké má na nás dopad či zmena klímy, či 

znižovanie zrážok vďaka tomu, že lesa ubúda. Takže verím a ďakujem za tento občiansky 

rozmer tohto memoranda a verím, že veľa Senčanov ho podporí. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Juraj Štekláč.  

Juraj Štekláč 

Ďakujem za slovo. Význam tohto materiálu je celospoločenský a to je najskôr aj dôvod prečo 

bol prerokovaný v komisii zdravotníctva a sociálnych vecí nakoľko teda ekológia 

bezprostredne súvisí so zdravím. Chcel by som povedať, že komisia sa jednoznačne stotožnila 

s týmto návrhom pre úplnosť však musím povedať, že navrhla uznesenie doplniť o bod C, 

myslím, že procesného charakteru, ktorý by nasledoval pri uplatňovaní tohto referenda. Viac 

menej teda nepovažujem ho za nevyhnutné tam zaradiť, jedine teda že by pán poslanec Buzáš 

trval a predložil pozmeňujúci návrh, ale v zásade teda vyjadrujeme podporu z celej komisie 

tomuto materiálu. Ďakujem. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Dušan Dvoran, nech sa páči. 

Dušan Dvoran  

Som z obce, kde v rámci lesov by sme sa mohli kľudne nazvať absurdistan. Máme 1000 ha 

lesov na rozdiel od celého Záhoria. Ani jeden strom ihličnatý, máme duby, buky, hraby, jasene 

olše. 765ha je Národná prírodná rezervácia, 5. stupeň ochrany prírody – zákaz vstupu. 150ha 

Rozporec, ktorý bol doteraz v dvojke dali ho do trojky, takže môžem len povedať, že máme 

1000ha lesov, nesmieme si odtrhnúť ani snežienku, ani ísť na huby a na tých 765ha nesmieme 

ani vstúpiť. Mimo toho, tým, že aj intravilán na všetko ostatné je automaticky v 2. stupni 

ochrany prírody nesmieme ísť bicyklom ani na poľnú cestu. Nesmieme ísť bicyklom k Morave. 

Okrem ciest asfaltových a to čo nám zanechali pohraničiari nesmieme ísť ani na bicykli. Proste 

tie zákony sa tak prijali, okrem toho máme tam dve vtáčie územia, Naturu 2000, zvláštne 

územie európskeho významu a 1440ha máme v rámci Rámsarskej zmluvy. inundačné pásmo. 

ochrana lužných lesov a nív. Bolo tu povedané, že ochrana lesov je zásadná. Ja s tým 

súhlasím, ale ochrana lesov je zásadná pre obyvateľov, taktiež obyvateľov a majiteľov 

pozemkov a tých lesov čo tam žijú. Ja tvrdím, že nikdy, nikto nebol väčším ochranárom ako 

my čo tam bývame a dnes sme majitelia týchto lesov a pozemkov. Veľmi ťažko znášame, keď 

zelený Taliban, alebo Dalhke Tatry, Liptovský Mikuláš nám radia čo máme robiť a nám 



znepríjemňujú život v obci, ale sme my to tí, čo chránia tie lesy a nie jeden pracovník CHKO, 

ktorý je na polovičku okresu Malacky a ktorý ani nevie do týchto lesov trafiť. Tvrdím, že by sme 

mali byť v symbióze, že ochranári by mali byť v symbióze s obyvateľstvom, ktoré tam žije  a nie 

ísť proti ľuďom. Niekedy som povedal, že som proti tejto petícií, avšak u nás na zastupiteľstve 

prevládol názor, že my sme väčší ochranári cez všetky absurdity, ktoré zažívame sa hlásime 

k tomuto memorandu, lebo ochrana lesov pre nás ako i pre celý kraj by mala byť závažná. 

Takže cez všetky tieto veci, ktoré máme problematické hlásime sa k memorandu a poslanca 

Šíbla ako som už raz povedal pozývam k nám do obce, lebo veľmi pekne povedal, že na všetko 

sa dá spraviť dáka výnimka.  

 

Alžbeta Ožvaldová 

  

Ďakujem. S Faktickou nech sa páči pán poslanec Kovarik. 

 

Andrej Kovarik  

  

By som teda len to tak doplnil, že naozaj tá cesta z toho, cesta z tejto situácie von aj pre pána 

starostu je pomerne jednoduchá. Aj do týchto chránených území samozrejme sa dá legálne 

dostať. Ja by som možno navrhoval, že si spolu sadneme a pohľadali by sme nejaké konkrétne 

návrhy trás, ktoré by boli značené, oficiálne prístupné pre ľudí, pretože situáciu v okolí poznám 

a som presvedčený, že je priestor aj na takéto sprístupnenie v tomto mieste.  

  

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Ešte jednou faktickou pán poslanec Jaromír Šíbl. 

 

Jaromír Šíbl  

 

Ja osobne, toto vyjadrenie pána starostu Dvorana je teda najmilším prekvapením dnešného 

dňa a chcem sa mu teda osobne pred všetkými kolegami, kolegyňami poďakovať za tento 

posun názorový a len dodám k tomu naozaj čo hovoril kolega Kovarik, skutočne zákon 

umožňuje aj v územiach s najprísnejším stupňom ochrany piatym pomerne rozsiahlu 

rekreačnú činnosť, najmä teda pohyb peších a cyklo-návštevníkov po vyznačených 

chodníkoch.  Základným predpokladom je nájsť zhodu práve s orgánom štátnej správy 

ochrany prírony a využiť na to ten existujúci inštitút výnimiek. Ja jeho pozvanie samozrejme 

rád prijímam a aj s kolegom a ďalšími kolegami sa budeme snažiť to nejako riešiť. A tu len 

chcem opäť pripomenúť význam tohto memoranda, ktoré dnes budeme o chvíľu schvaľovať, 

že práve doteraz chýbala takáto nejaká platforma na riešenie takýchto problémov, ktoré môžu 

byť síce jedinečné, lebo myslím si, že takú situáciu ako obec Vysoká pri Morave a Záhorská 

Ves možno nemá žiadna iná obec v BSK z hľadiska množstva chránených území a intenzity 

ochrany, ale práve preto si takéto špeciálne problémy lokálne zaslúžia osobitný prístup a ja 

budem veľmi rád keď BSK úrad a komisia zastupiteľstva budú takouto platformou, kde budú 

môcť aj takéto problémy jednotlivých komunít riešiť.  

 

Alžbeta Ožvaldová 

  

Ďakujem. Nasleduje pán poslanec István Pomichal. Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

 

 



István Pomichal 

  

Vážené zastupiteľstvo, tento materiál bol v komisiách ja si myslím, že podstatným spôsobom 

vylepšený ten pôvodný materiál a som veľmi rád, že celý okruh spoločnosti sa do toho 

memoranda v tomto prípade môže byť zapojený. Pôvodne tam chýbali tí vlastníci, čo som 

pripomienkoval, že bez vlastníkov tieto veci nebudeme môcť riešiť a som veľmi rád, že ten 

materiál sa rozšíril o vzorové vyhlásenie. To znamená, že tie pripomienky boli všetky 

zapracované a mám taký pocit, že toto memorandum je taký výkrik veľký, že v podstate 

hovoríme, že máme dobré zákony, že máme zákon o lesoch a podľa všetkého sa nedodržujú 

pravidlá a potom je dôsledok ten, že lesy máme v takom stave ako máme a že vlastnícky štát 

je najväčším vlastníkom našich lesov a štátne lesy v podstate robia to, čo pred chvíľou bolo 

ukázané, že porovnávanie stavu 2006 a 2012 a ja veľmi kvitujem pripomienku pána poslanca 

Dvorana, ktorý poukázal na to, že sú určité stupne ochrany a skutočne som za, že táto 

iniciatíva, ktorá tu dneska vzniká vyvolá to, že budeme tie naše lesy skutočne strážiť. Že 

nebude jeden zamestnanec niekde na úrade, ale vznikne nejaká lesná stráž a že tie lesy, ktoré 

sú s určitým stupňom ochrany a majú určité regulatíva, tak to budeme strážiť ako náš poklad 

a to inde v štátoch funguje, že tie lesy jednoducho keď je poklad a vzácne musíme aj strážiť 

a bez lesnej stráže jednoducho nie sme schopní tých ľudí, ktorí zneužívajú naše lesy na svoje 

osobné prospechy aby boli chránené v tom najvyššom stupni a skutočne funguje ten 5ty 

stupeň, má svoje predpisy ako to povedal pán poslanec, že jednoducho tie direktíva sú, treba 

to dodržať a na druhej strane treba nájsť aj tú funkciu čo je v memorande obsiahnutú, tú 

kultúrnu všeobecnú hodnotu pre tých, ktorí vlastne chcú tie lesy využívať pre šport a pre relax. 

Ďakujem. 

   

Alžbeta Ožvaldová 

  

Ďakujem pekne. Nech sa páči pani podpredsedníčka Pätoprstá, máte slovo.  

 

Elena Pätoprstá  

 

Mne pán Šíbl vytrhol tie slová z úst, ale pre mňa toto bolo tiež veľmi, veľmi významné a veľmi 

ma potešilo teda vyhlásenie pána starostu Dvorana a chcem ho ubezpečiť, že ja som veľmi 

dobre počúvala keď hovoril o Eurovelo 13, o tom, že je v hroznom stave. vy veľmi dobre viete, 

že župa robí teraz cyklomost Marchegg – Vysoká a toto bude určite nielen pod vašim a mojim 

drobnohľadom, ale aj drobnohľadom celej župy a ešte vás chcem informovať, že aj 

pokračovaním Eurovela 13 sa zapodievam, pretože táto medzinárodná cyklotrasa má taký 

malý kúsok, taký interval kde vlastne neexistuje žiadne pokračovanie, to je vlastne medzi 

Devínom a Bratislavou a veľmi intenzívne som iniciovala aby projekt, alebo teda štúdia 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá bola takou prekážkou na realizáciu cez to 

chránené územie toho vodárenského zdroja, tak urobila inú variantu, ktorá je veľmi realistická 

a v rozpočte hlavného mesta sa mi podarilo dostať financie na projektovú dokumentáciu. 

Samozrejme bude to chcieť aj druhý krok, to znamená samozrejme realizáciu, čo nebude 

jednoduché, ale už je to naštartované a samozrejme postupujeme postupne, postupnými 

krokmi. Tak isto ako aj memorandum, nemôžme hneď veci riešiť, má to nejaký postup. Takže 

naozaj je to pre mňa veľmi veľké potešenie a musím vám poďakovať osobne. Ďakujem vám. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem. Takže keď do diskusie sa nehlási nikto, uzatváram diskusiu a slovo má návrhová 

komisia. Nech sa páči. 

 



Ján Buocik  

Ďakujem pekne. Návrhovej komisii nebol doručený žiadny pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, 

dávam hlasovať o uznesení v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo Bratislavského 

samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáciu Memorandum 

o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho 

kraja. Po B. žiada predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podpísať text memoranda 

podľa bodu A. Nech sa páči. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia hlasujeme teraz.  

Hlasovanie č. 15: ZA bolo 45 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal nezdržal 

hlasovania, nehlasovali dvaja, uznesenie bolo prijaté. Ďakujeme pekne.  

Pristúpime k bodu č. 13. Je to Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi 

Bratislavského samosprávneho kraja za druhý polrok 2017. Kolegyne, kolegovia, máte 

pred sebou prvý doplnený materiál, ako som spomínala už v úvode. Keďže spracovateľom 

tohto materiálu je pán poslanec István Pomichal poprosím, aby nám ho stručne uviedol. 

Ďakujem. 

István Pomichal  

Vážené zastupiteľstvo, predkladám vám periodický návrh o odmene hlavného kontrolóra. 

V zmysle zákona každý polrok hodnotíme prácu hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór bol 

zvolený zastupiteľstvom, preto poslanecké kluby a predsedovia prerokovávajú, zadávajme 

ako zastupiteľstvo pravidelne úlohu hlavnému kontrolórovi. Vyhodnotíme jeho správu, takže 

navrhujeme 30%. Ďakujem. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nemáme nikoho prihláseného, uzatváram 

diskusiu. Nech sa páči návrhová komisia má slovo. 

Ján Buocik  

Ďakujem pekne. Návrhovej komisii nebol doručený žiadny pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, 

dávam hlasovať o uznesení v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo Bratislavského 

samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi 

Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2017 vo výške zodpovedajúcej 30 % zo 

súhrnu platov za 2. polrok 2017. Nech sa páči. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem. Hlasujeme teraz. 

Hlasovanie č. 16: ZA bolo 43 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania, 

nehlasovali štyria, uznesenie bolo prijaté. 

Pristúpime k bodu č. 14 a tým je Návrh na odvolanie člena výboru pre otázky 

zamestnanosti  a voľbu nového člena výboru pre otázky zamestnanosti v pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja. Tento bod je druhým doplneným materiálom. Je to 

materiál, ktorý predkladáme z dôvodu požiadavky pána poslanca Švarala, keďže nastala 

duplicita jeho členstva v spomínanom výbore. Poprosím pani riaditeľku odboru sociálnych vecí 

Michaelu Šopovú o krátke objasnenie a ostatných poprosím o kľud a tichšie v sále. Ďakujem 

veľmi pekne. 



Michaela Šopová 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľujeme si tento materiál tak, ako bolo 

povedané pani podpredsedníčkou predložiť na základe žiadosti pána poslanca Švarala, ktorý 

požiadal o zmenu zástupcu nakoľko bol menovaný ako zástupca do výboru pre otázky 

zamestnanosti v Malackách a podľa zákona sme povinní tam mať 2 svojich členov. Nakoľko 

pán Švaral už bol aj menovaný Združením miest a obcí do tejto funkcie, tak sme po dohode 

s pánom poslancom Dvoranom navrhujeme aby bol on členom miesto pána Švarala. Nech sa 

páči. Ďakujem o podporu tohto materiálu. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nemáme nikoho prihláseného, 

uzatváram diskusiu, nech sa páči, návrhová komisia máte slovo. 

Ján Buocik 

Ďakujem pekne. Keďže sme nedostali žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, dávam 

hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené v materiály. Nech sa páči.   

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme teraz. 

Hlasovanie č. 17: ZA bolo 42 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania, piati 

nehlasovali. Uznesenie bolo prijaté.  

Kolegyne, kolegovia, pristúpime k bodu 15 a tým je bod Rôzne. Nech sa páči, hneď máme do 

bodu rôzne prihláseného pána starostu, pána poslanca Martina Zaťoviča. Nech sa páči. 

Martin Zaťovič 

Iba jedna otázka. Toto máme podpísať to vyhlásenie čo máme s tým urobiť? Podpísať 

vyhlásenie, alebo si to máme nechať len pre seba? Čo s tým urobiť s tým vyhlásením čo ste 

nám rozdali dnes to memorandum? Ďakujem pekne. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem pekne, nech sa páči pán riaditeľ odpovie. 

Marián Viskupič  

Sú dve možnosti, jedna je samozrejme podpísať, ale to sa bude podpisovať ten to centrálne 

ako signatár to ako starosta, ale druhá možnosť je podpísať toto ako človek, ako fyzická osoba 

a odovzdať. Čiže to je tá druhá možnosť, takže pán poslanec môžeš a budeš vlastne 

zaevidovaný aj ako fyzická osoba, ktorá podporuje memorandum o lesoch. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem pekne. Nech sa páči nasleduje pani poslankyňa Hudáková. 

Mária Hudáková 

Ja teda som bola inštruovaná, že interpelácie mám podať v bode rôznom. Písomne som teda 

interpeláciu odovzdala. Avizovala som tieto otázky aj na stretnutí predsedov klubov 

a predsedov komisií, ktorá bola v stredu. Takže moja prvá interpelácia je na predsedu 

samosprávneho kraja kde teda žiadam o vysvetlenie prečo Bratislavský samosprávny kraj 

nepodal rozklad  vysvetlenie, prečo BSK nepodal rozklad k „Rozhodnutiu o zmene stavby pred 

dokončením“ „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“ zo dňa 14.3.2018. Text 



interpelácie: Vzhľadom na to, že BSK je účastníkom tohto konania a aj Komisia dopravy pri 

BSK dňa 9.4.2018 prijala uznesenie, kde „žiada, aby BSK použilo všetky dostupné opravné 

prostriedky k zmene stavby pred dokončením „križovatka Triblavina“ zo 14.3.2018 v zmysle 

doterajších postupov a v zmysle platných zmlúv, územného plánu a záväznej časti územného 

plánu BSK“, žiadam teda o vysvetlenie z akého dôvodu BSK rozklad k tejto zmene stavby 

vôbec nepodal a nepoužil opravné prostriedky k tejto zmene, ako je to možné, že teda 

nepostupoval v súlade s územným plánom BSK. Prečo teda BSK, chcela by som vedieť 

vysvetlenie, prečo BSK takto postupoval, kto a kedy prijal takéto rozhodnutie o tomto postupe. 

A druhá interpelácia. Takisto je to interpelácia na predsedu. Na spoločnom vystúpení MD SR, 

BSK a starostov na mieste Križovatky Triblavina dňa 19.4.2018 ohľadom výšky úveru a s tým 

súvisiacej zadlženosti BSK na výstavbu obchvatu Grobov v tomto volebnom období. Tu by 

som teda chcela nejaké vysvetlenie. Text interpelácie: Na vystúpení predseda BSK oznámil 

plán BSK v tomto volebnom období začať stavbu „obchvatu Grobov“ na ktoré plánuje použiť 

mimo iných prostriedkov aj 35 mil. lacných úverových zdrojov. Podľa správy hlavného 

kontrolóra BSK k rozpočtu 2019 - 2020 bude zadlženosť BSK v roku 2018 vo výške 43,95 % 

a v roku 2019 vo výške 46,91 % čo dáva priestor k momentálnemu úveru cca 19 mil. eur. 

Podľa stavu majetku, BSK má investičný dlh na súčasnom vlastnom majetku v odhadovanej 

výške 40 mil. Eur a mnohé investičné akcie čakajú v poradovníku na realizáciu. Chcem sa 

opýtať aká je projekcia zadlženosti s týmito plánmi na výstavbu obchvatu Grobov a ďalších 

investícií vo vzťahu k zákonnému limitu celkovej zadlženosti kraja 60 %? Či je úrad BSK 

pripravený, má personálne kapacity a administratívne vybavenie zvládnuť všetky procesy 

spojené s vysporiadaním pozemkov, dokumentáciou a realizáciou takejto veľkej stavby. 

Ďakujem. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem pekne, nech sa páči pán riaditeľ. 

Marián Viskupič 

Vážená pani poslankyňa, ďakujem v mene pána predsedu za podané interpelácie 

a odpovieme samozrejme v zákonnej lehote. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Juraj Říha.  

Juraj Říha 

Ďakujem pani predsedajúca. Ja teda v porovnaní s Triblavinou a obchvatom si dovolím len 

takú malú interpeláciu. Nebudem ju čítať, uvedomujem si závažnosť iných tém, ktoré sa 

dotýkajú iných kolegov poslaneckých, ale v stručnosti vysvetlím. Považujem trochu za 

smiešne aby poslanec BSK predkladal interpeláciu, kde sa domáha od Regionálnych ciest 

Bratislava výkonu základných údržbových opatrení, ako sú nátery na zábradliach mostov, 

konkrétne u nás na území Malaciek a ja som už ponúkol aj pánovi riaditeľovi prevádzky, že ak 

je s tým taký problém , tak ja tie štetky a tie pixle farby zabezpečím a si to pôjdem namaľovať 

sám s mojimi zamestnancami, ale keďže do roka sa nič nestalo, tak už musím podať teda túto 

interpeláciu, kde sa ho pýtam či tomu bránia vážne prevádzkové dôvody, alebo finančné 

RCBA, ďakujem. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem pekne. Nasleduje pán Martin Patoprstý.  

 



Martin Patoprstý   

Ďakujem za slovo pani predsedajúca. Ja mám interpeláciu takisto na predsedu 

samosprávneho kraja. Ja som túto problematiku načrtol už aj na poslednej školskej komisii. 

Jedná sa o bazén na strednej škole na Drieňovej ulici, ktorý je novozrekonštruovaný, čo je 

chvályhodné a úctyhodné, ale žiaľ posledná verejná informácia bola taká, že nebude prístupný 

pre obyvateľov tak, ako bolo prezentované na začiatku, čiže ja by som poprosil župu, teda 

neviem či priamo pána predsedu, alebo niekoho kompetentného, aby sa k tomu vyjadril a aby 

sa potom hľadali také dôvody, aby tento bazén mohol byť aj využívaný pre verejnosť, nakoľko 

myslím, že je to trošku luxus aby sme mali zrekonštruovaný bazén v ktorom bude možno 200 

školákov iba od pondelka do piatku, keďže Ružinov trpí takýmito vymoženosťami ako je bazén 

a tu je novozrekonštruovaný, krásny a je to možno iba otázka technického nastavenia, alebo 

jedného zamestnanca vrátnika, ktorý by tam mohol byť napríklad cez víkendy, kedy by to 

mohlo byť prístupné pre verejnosť. Ďakujem. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Dušan Pekár.  

Dušan Pekár 

Ďakujem za slovo pani predsedajúca. Ja mám len takú poznámku, respektíve prosbu na pána 

riaditeľa úradu samosprávneho kraja. My sme v Ružinove mali na ostatnom rokovaní 

miestneho zastupiteľstva tému vhodných priestorov pre Súkromnú základnú školu, ktorá už 

časť svojej školy má presunutú v priestoroch samosprávneho kraja na Sklenárovej 1. Časť 

sídli v Ružovej doline na základnej škole. Viem, že bolo rokovanie s pánom predsedom 

samosprávneho kraja o riešení ďalších priestorov. V minulosti sme uvoľňovali v dôsledku 

nízkej naplnenosti stredných škôl a učilíšť v Bratislave aj v Ružinove. Poprosil by som ak by 

mohlo byť zorganizované stretnutie zástupcov Súkromnej základnej školy, mestskej časti 

a samosprávneho kraja, aby sme našli jednoznačné riešenie pre Súkromnú základnú školu. 

Ďakujem. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem. Nech sa páči pán riaditeľ. 

Marián Viskupič  

 Pán poslanec samozrejme, spravíme stretnutie a budeme hľadať riešenia, áno.  

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Dvoran  

Dušan Dvoran  

Vo svojom predvolebnom materiály som mal takú víziu, že keď má Bratislava mestské divadlo, 

je tu Národné divadlo a sme majitelia Divadla Aréna, že by to bolo krajové divadlo na úrovni. 

Predtým než som sa stal poslancom som vedel, že sa tam hovorilo o veľkých miliónoch no 

a teraz pri rekonštrukcii interpelujem predsedu VÚC, skorej by som mal predchádzajúce 

vedenie v jednej veci. Dočítal som sa na stránke BSK, že zmluva na projekt s dodatkom činí 

694.878€. Tak taký projekt by museli prísť dúfam, že na 2 nákladných autách, keby tam mali 

byť paré. Preplatených z faktúr, ktoré som sa dočítal bolo 197.496€ za projekt a neviem či boli 

aj ďalšie preplatené a nie sú len zverejnené pri faktúrach BSK. Rád by som vedel aké práce 

zatiaľ vykonal projektant a kde sú projekčné výstupy, kde sú tie projekty za ktoré sa zaplatilo 

200 000. Kto projekty preberal a  kto a na základe čoho dával pokyn k úhrade tých 200 000. 



Zatiaľ čo sa mi podarilo zistiť, nemusí to byť všetko pravda, Ministerstvo financií uvoľnilo na 

rekonštrukciu  4,2 mil. €. Do konca roka 2018 sa musí polovička preinvestovaných a do konca 

roka 2019 zvyšok. Ak by k tomuto neprišlo, tak financie za nedodržaný termín by sa museli 

vrátiť. Neviem ako prebehol výber projektanta, to treba pozrieť za takéto peniaze aký bol, ale 

čakal by som v tejto chvíli, že už bude vykonávací projekt s rozpočtom s výkazom, s výmerom 

a už začneme hľadať dodávateľa, alebo dodávateľov ak je to rozdelené na stavebnú časť 

a technologickú časť. Odpoveď samozrejme, že my nemôže dať nikto teraz  žiadam do 

najbližšieho zastupiteľstva a keby boli problémy potom by som žiadal zaradiť do plánu kontrolu 

hlavného kontrolóra aj toto čo sa deje aj okolo Divadla Aréna. A keďže už som prihlásený 

v rôznom, tak niečo aj pekné. Zajtra ide Vláčik Záhoráčik. Naša obec je na tej trati. My ideme 

na ten vláčik tak ako aj minulý rok, jednu sobotu ho obsadzujeme, teraz to bude 12-teho mája, 

kedy po zdolaní Plaveckého hradu rozložíme pri stanici, dovezieme stany, pivné sety, 

dovezieme pojazdný bufet, párky, limonáda, minerálka, dáke to vínko grátis pre všetkých, ktorí 

12.5. by išli s nami. Z Plaveckého hradu sa nazad vraciame okolo 12tej. Vlak nazad na 

Bratislavu a k nám ide o 14:20, 2:20 vás pozývam na spoločné posedenie a občerstvenie. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujeme veľmi pekne pán poslanec. Zapamätáme si ten dátum. Nasleduje pán poslanec 

Vladimír Dolinay, nech sa páči máte slovo. 

Vladimír Dolinay 

 

Ďakujem za slovo. Ja nemám nič také závažné, len skôr možno také poďakovanie aj ľudom 

z úradu, ktorí možno nie sú až tak viditeľní, ale aj vďaka nim máme pripravené kvalitné 

materiály a možno aj tak osobne poďakovať zvlášť možno pani Vaculovej a Janette Filipovej, 

ktoré aj nad rámec možno svojich povinností, keď som aj mal problémy s mailovou schránkou 

tak promptne reagovali, telefonicky ma kontaktovali, tak len som chcel možno aj takto nejako 

poďakovanie ľuďom, ktorí možno nie sú až tak viditeľní, ale fakt bez nich by ten úrad tiež určite 

nefungoval a veľká vďaka za to, čo robíte. Takže takto nejako na záver. Ďakujem. 

Alžbeta Ožvaldová  

 

Ďakujeme pekne. Nasleduje pani poslankyňa Mária Kisková, nech sa páči, máte slovo. 

 

Mária Kisková 

 

Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy a páni, ja by som rada zareagovala na minulotýždňovú 

tlačovú konferenciu, ktorá sa konala na križovatke Triblavina, kde vystúpila pani vicežupanka 

Ožvaldová, aj pán župan, ale aj pán minister Érsek a možno práve jeho vystúpenie ma 

podnietilo k tomu, aby som vás informovala o aktuálnej situácií na tejto stavbe. Celý obnovený 

proces práve okolo križovatky Triblavina sa začal pred 2 a pol rokmi, keď Národná diaľničná 

spoločnosť požiadala o zmenu stavby pred dokončením, ktorej výsledkom malo byť 

odstránenie kolektorov, teda súbežných ciest okolo diaľnice. Tieto cesty mali plniť funkciu 

regionálnych ciest, ktoré na východ a sever od Bratislavy takmer úplne absentujú. Do 

dnešného dňa nie je garantované ako a kedy sa takmer 100 000 obyvateľov regiónu dostane 

na Triblavinu a ďalej na diaľnicu D1. Smerom na sever od tejto križovatky má byť vybudovaný 

chorvátsko-grobský obchvat ako už informovala moja kolegyňa, pani Hudáková. Jeho 

vybudovanie je však doposiaľ bez zabezpečeného financovania celého obchvatu. Nehovoriac, 

že sa tu vlastne boríme aj s problémom nespokojnosti občanov s trasovaním obchvatu a to 

hlavne jeho druhej časti. Ale o tejto severnej časti, alebo o severnom napojení sa už aspoň 

hovorí, pretože nie je len v záujme občanov, ale aj v záujme developerov a bohužiaľ veľkých 

schránkových firiem skrytých za megalomanskými projektami logistických parkov a nového 



40 000 mesta, ktoré má vyrásť v katastri Chorvátskeho Grobu. Na južnej strane je však 

napojenie na križovatku Triblavina doposiaľ iba teoretické. Pre 150 metrový úsek, ktorý by 

napojil cestu od okružnej križovatky po Seneckú cestu 161 doteraz nikto z kompetentných 

nepredložil ani žiadne právoplatné povolenie. Z nám neznámych dôvodov prepadlo územné 

rozhodnutie pre časť Seneckej cesty a práve tam malo dôjsť k napojeniu križovatky Triblavina 

na Seneckú cestu. Toto prepadnuté územné rozhodnutie znamená zrušenie platnosti 

záverečného stanoviska EIA, teda posudzovania vplyvov na životné prostredie pre celú 

Seneckú cestu, čo nás posúva na úplný začiatok investičnej prípravy rozšírenia cesty 161, 

teda Seneckej cesty. Ako vieme, ide o cestu 1. triedy patriacu pod Slovenskú správu ciest, tá 

sa však listom pána ministra Érseka dostala pod Národnú diaľničnú spoločnosť po tom, čo už 

i Ministerstvo dopravy pochopilo, že bez kolektorov a rozšírenia Seneckej cesty na 4 pruhy 

doprava na východ od Bratislavy úplne skolabuje. Avšak výstavba 4- pruhovej Seneckej cesty 

sa nestala súčasťou ani PPP projektu D4, R7, ale ani rozšírenia D1 križovatka Triblavina. 

Takže všetko záleží len od pána ministra, neexistuje žiadna garancia jej dokončenia 

a s prepadnutým územným rozhodnutím sa opäť vraciame na úplný začiatok. Tu ešte treba 

dodať, že úrovňové napojenie križovatky Triblavina na cestu 161 Seneckú cestu malo byť len 

dočasné a župa už rovnako ako  pri chorvátsko-grobskom obchvate na severe by mala mať 

pripravené projekty na výstavbu južnej cesty, tzv. tangenty s mimoúrovňovou križovatkou, 

ktorá je rovnako v územnom pláne BSK a má odviezť dopravu z Triblaviny na juh obcí 

Bernolákovo, Ivanka, Zálesie, Malinovo, Tomášov až po Most pri Bratislave, kde v budúcnosti 

sa má napojiť na rýchlostnú cestu. Nič z toho sa však momentálne ešte stále nedeje. 

Neprebehlo ani posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Ak sa napriek nespokojnosti 

občanov z ktorých mnohí podpísali petíciu za výstavbu križovatky Triblavina s kolektormi 

začne stavať a naďalej sa budú obchádzať zákony, či už hovoríme o EIA, alebo o cestnom 

zákone, pýtame sa kto za celú situáciu ponesie zodpovednosť. Križovatka Triblavina sa 

nemôže začať stavať bez garantovania reálneho napojenia na cestnú sieť na oboch stranách 

križovatky a bez garancie napojenia 100 000 občanov na križovatku. Všetky cesty, ktoré 

garantujú napojenie patria pod BSK, takže si ako Klub nezávislých poslancov dovoľujeme 

požiadať vedenie župy o okamžité začatie jednaní so všetkými zainteresovanými stranami a to 

vrátane občianskych aktivistov, ktorí dlhodobo a veľmi dôsledne poukazujú na pochybenia, 

ako i obchádzanie zákonov pri doterajších postupoch. Prepáčte, že poviem teraz tieto slová, 

ale ani prázdne slová a ani tlačové konferencie, ktoré urážajú a zastrašujú občianskych 

aktivistov nikomu z nás nepomôžu. Práve naopak. Útoky na občianskych aktivistov a občanov 

s iným názorom považujeme za útoky na občiansku spoločnosť a na demokraciu ako takú. 

Z tohto miesta teda ako klub žiadame vedenie župy o spustenie všetkých procesov, ktoré 

povedú k čo najrýchlejšiemu a najkvalitnejšiemu napojeniu terajších 100 000 a o 10-15 rokov 

už možno 150 000 – 200 000 obyvateľov severovýchodného regiónu kraja na križovatku 

Triblavina. Vzhľadom na to, že rozpočet vykázal prebytok, chceme byť konštruktívni a preto 

navrhujeme aby sme prijali uznesenie v ktorom žiadame vyčleniť časť prebytku rozpočtu na 

všetky prípravné práce a projekty, ktoré budú viesť k napojeniu ciest na križovatku Triblavina. 

Ďakujem. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujeme. Pani poslankyňa k tomu len toľko, že áno je to problém, ktorý musíme riešiť, tak 

prvý krok bude, že s Národnou diaľničnou spoločnosťou, s pracovníkmi Ministerstva dopravy 

župa najprv urobí konferenciu pre poslancov, aj pre verejnosť, aby sme sa oboznámili s touto 

celou problematikou a o ďalších krokoch vás určite, že vedenie župy bude informovať. 

Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Tydlitát. 

 

 



Peter Tydlitát  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Toto bola veľmi vážna téma, ja mám normálne strach, že či 

mám začať s tým mojim príspevkom, lebo ja vás chcem zase pozvať zajtra von. Milé kolegyne, 

kolegovia v schránkach som vám sa snažil doručiť pozvánku na jednu časť z otvorenia 

turistickej sezóny v BSK. Naše občianske združenia Telocvičná jednota Sokol, ktorá bola 

príjemcom Bratislavskej dotačnej schémy vybudovala malý prístav, alebo lodenicu na rieke 

Morava a zajtra sa to bude oficiálne otvárať, strihať páska. To znamená, že pre vodákov, ale 

aj pre ďalších turistov, ako sú cykloturisti tam bude do budúcna vybudované ešte ďalšie 

zázemie ako odpočívadlo a tak ďalej. Z tohto miesta chcem poďakovať môjmu kolegovi Petrovi 

Hochschornerovi, ktorého som oslovil a on mi prisľúbil účasť i jeho synov, ktorí takto 

zatraktívnia ešte tú vodácku sezónu a to vodáctvo tým, že teda spoločne s ním ako s trénerom 

sú niekoľko násobní olympijskí víťazi a majstri sveta. Ja sa teraz nechcem pasovať do úlohy 

majstra sveta, ale chcem sa teraz pochváliť ďalšou zaujímavosťou, ktorú takisto zajtra 

otvoríme a to je 185 metrová dlhá cyklo-pumptreková dráha, ktorú sme vybudovali v rekordne 

4,5 dňovom čase. A prečo sa chcem teraz trošku tak priblížiť k tým majstrom sveta. Všetko 

nás dokopy stálo len 2000 euro, takže vás pozývam zajtra aj na tú dráhu, cyklodráhu pre 

decká, aj pre dospelých, aj pre mládež, aby ste videli, že v spolupráci s podnikateľmi, 

v spolupráci s občianskymi združeniami, v spolupráci len tak s ľuďmi, ktorí ad hoc prišli 

pomôcť sa dá vybudovať pekný projekt za veľmi malé finančné náklady. No a tá tretia vec čo 

chcem vyzdvihnúť a z tohto miesta poďakovať pani vicežupanke Betke Ožvaldovej, ale aj 

pánovi županovi, že až počas funkčného obdobia štvrtého župana sa podarilo opraviť časť, 

alebo zrekonštruovať časť komunikácie, ktorá vedie práve aj k tej lodenici a tak ďalej a tak 

ďalej. Je to majetok Bratislavského kraja a ten bol niekoľko rokov devastovaný, takže veľká 

vďaka. No a uvidíte opäť, že čo sa dá urobiť pre podporu cestovného ruchu, turizmu a tak 

ďalej. Takže ste všetci úprimne vítaní, bude tam bohaté občerstvenie, kto ma pozná vie, že 

neklamem a každý si pochutí. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujeme pekne, nech sa páči s faktickou pani kolegyňa Pätoprstá.   

Elena Pätoprstá  

Pán starosta, aby ten váš príspevok bok trošku vážny a smutný, tak ja vám možno prepošlem 

stanovisko vodákov k prehradeniu koryta starého Dunaja štyrmi valmi, ktoré by vlastne 

zabránili vodákom k ich plynulosti pohybu, ktorým by samozrejme zasiahli aj do prírody a na 

ktorý by tento zámer urobili veľmi vážne pripomienky, tak si to dovolím vám preposlať a pevne 

verím, že tento projekt, ktorý mal byť niekde pri Dobrohošti v území Starého koryta nakoniec 

vodáci zlomia a nebude. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Marek Machata.  

Marek Machata  

Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia ja len dve stručné poďakovania. Chcel by som 

poďakovať pánovi riaditeľovi Urbančíkovi a pánovi riaditeľovi Viskupičovi za dobrý materiál do 

rad škôl. Myslím si, že si s tým dali robotu aby sme všetci boli tam v tých radách kde chceme 

byť, alebo aspoň teda väčšina z nás. Zdá sa mi to skoro až nadľudský výkon, lebo je nás 50 

a je to zložité, takže ďakujem. A druhé poďakovanie patrí nám všetkým, pani vicežupanke 

Ožvaldovej za skvelé vedenie tohto zastupiteľstva a kolegom za kultivované vystúpenia 

a stručné, pretože tí, čo trošku sledujete problematiku v hlavnom meste tak viete, že to 

zastupiteľstvo v hlavnom meste zďaleka nedosahuje takú plynulosť a efektivitu. Takže 



ďakujem vám všetkým, že sedíme v efektívnom zastupiteľstve. Verím, že to tak bude 

pokračovať aj ďalej. Ďakujem pekne. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujeme vám. Nasleduje pani vicežupanka Pätoprstá, nech sa páči. 

Elena Pätoprstá  

Ako členka mestského zastupiteľstva plne podporujem, alebo potvrdzujem vaše slová, že je 

to naozaj v tom, že vedenie dodržiava pravidlá hry a rokovací poriadok. Žiaľ v Bratislave to tak 

nefunguje, ale chcela som vás v tom mojom príspevku pozvať na 1. mája bude v Cvernovke 

deň otvorených dverí a zároveň by som vám chcela aby ste si pozreli čo sa stalo s tým 

ekosystémom Cvernovka za ten druhý rok v našom objekte na Račianskej 78, ktorý sme im 

zverili tiež za veľkej diskusie či vôbec máme tento areál bývalej chemickej školy vrátane 

internátu zveriť tejto komunite a myslím si, že všetci uvidíte na vlastné oči čo sa udialo s týmto 

objektom, ako bol zrekonštruovaný, aký má význam, akú kultúru a aký veľký prínos priniesol 

pre celý kraj a keby sme si to tak finančne spočítali, ten pôvodný zámer na predaj bol myslím, 

že maximálna naša predstava bola asi 4 milióny euro. Myslím si, že by sme za tieto financie 

nikdy toľko kultúry a toľko kreatívneho života do regiónu nepriniesli. Takže keď vás môžem 

poprosiť, 1.mája na Račianskej 78. Budú tam aj diskusie, myslím si, že tam bude aj diskusia 

o dotáciách pre kultúru, takže bude tam veľa rôznych aktivít. Určite to bude stáť za to a zoberte 

aj deti. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem. Nech sa páči s faktickou pani poslankyňa Zuzana Rattajová. 

Zuzana Rattajová 

Ďakujem pekne. Ja len doplním pani vicežupanku, že o tretej bude prebiehať 1.mája diskusia 

o financovaní kultúry v Bratislavskom kraji. Zúčastnia sa toho poslanci, pán Blaščák, pani 

Šajgalíková. Zúčastní sa toho pán predseda BSK, takže určite to bude zaujímavá diskusia a ja 

vás všetkých pozývam. Ďakujem. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pani poslankyňa Lucia Vidanová. 

Lucia Vidanová  

Tak milí kolegovia, ja by som chcela pokračovať v tom maratóne pozývacom a nechceme byť 

horší od Vysokej pri Morave a od Gajár, lebo my sme Záhoráci veľmi pohostinní. Takže čakajú 

nás 1.májové Malacky. Je to jedno z najvážnejších a najlepších a najnavštevovanejších 

podujatí, ktoré Malacky v priebehu roka organizujú. Takže vás všetkých srdečne pozývam, 

bude tam bohatý program od rána až do neskorej noci, alebo večera. O jednej bude otvárať 

1.májové Malacky oficiálne aj pán župan spolu s miestnymi poslancami a teda ak by sa pridali 

aj niektorí župní, tak budeme radi. Takže z tohto miesta si to nejako naplánujte tak, aby ste 

stíhali aj Cvernovku a rovnako potom aj prísť k nám do Malaciek a pán župan teda iste príde, 

tak potom bude stíhať aj tú diskusiu o tretej, takže všetko sa to dá nejako dať do 

harmonogramu voľného dňa a pekne ho zažiť aj spolu s nami v Malackách. Ďakujeme. 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Marián Greksa. 

 



Marián Greksa 

Ďakujem za slovo. Ja by som trošku možno oponoval kolegovi Machatovi. Ja by som chcel 

poprosiť vedenie župy, aby to nebrali takto rýchlo tie body, lebo ja neviem, nie som na to 

zvyknutý z mesta. Tam dokážeme 3 body prebrať od deviatej rána do siedmej večera, čiže 

trošku mi to robí problémy sledovať to takto rýchlo, aj keď je fakt, že posledný bod, teraz bod 

rôzne, už mi to začína trošku pripomínať mesto. Ďakujem.  

Alžbeta Ožvaldová  

Veľmi pekne ďakujeme. Keďže nemáme už žiadneho diskutujúceho poslanca, tak túto časť 

uzatváram, ale do diskusie sa prihlásil pán Miloš Maxim. Poprosím dvihnutím ruky, alebo 

ideme hlasovať? Hlasujme o tom, že dáme mu slovo. Hlasujme teraz. Ďakujem. 

Hlasovanie č. 18: Ďakujem. Je tu. ZA je 31 poslancov. Ďalej ani nebudem hovoriť, takže nech 

sa páči pán Miloš Maxim máte slovo. Ďakujem. 

Miloš Maxim  

Takže dobrý deň. Česť práci, možno aj dobrú chuť niektorým. Som tu prvý krát za týmto tu 

pultíkom. Tuto moja kamarátka kamera a možno si mnohí hovoríte, že kto to tu došiel, nejaký 

občan. Ja som obyčajný občan, ten najposlednejší možno. O čo by som chcel hovoriť. Ešte 

jednu takú podstatnú vec. Stojím tu napriek mojim mnohým snahám aj za nového vedenia 

pána Drobu, ktorý bohužiaľ tu dneska nie je. Ako viem, že mu prišlo nevoľno, alebo 

bruškabolenie. Možno asi vie prečo. V prvom rade by som si chcel povedať. Tuto pani 

prednášajúca, alebo ktorá vedie túto schôdzu, alebo čo to je, zastupiteľstvo. Mňa zaujala jedna 

vec, že ani nepredstavila kto a s akým dôvodom som tu prišiel. Ja som napísal ďalšiu vec. Je 

to x strán žiadosť, výzva, neviem čo možného a rozmýšľam nad tým o čom ste hlasovali. 

Alžbeta Ožvaldová  

Poprosím vás pán Maxim. Ja som dostala meno občana, prepáčte a mojou úlohou je aby som 

dala zahlasovať o tom, či môžete vystúpiť, alebo nie. Takže invektíva nechajte bokom, 

ďakujem vám veľmi pekne. Hovorím to v mene nie týchto čoho to je, je to Zastupiteľstvo BSK. 

Ďakujem. 

Miloš Maxim  

Áno, dobre. Sú dve veci, pani. Ak sa nemýlim pani. Prosím? Ja viem, viem, viem, všimol som, 

lebo tu je to podstatné teraz. Ja rozmýšľam, že na základe čoho vy hlasujete. Podľa sympatií, 

výšky, alebo čoho? Lebo ja tu teraz poviem, že čo som vlastne žiadal, aby nejakú postupnosť 

krokov, lebo každý súdny človek sa na základe niečoho rozhoduje. Podľa čoho? Podľa 

počasia, podľa toho čo má v brušku, alebo čo, alebo v peňaženke, alebo tak. Tak ja sa pýtam, 

na základe čoho ste rozhodovali? Pozerám, že tam, videl som nejaké sumáre. Hovorím, 

poznám tu možno 2 ľudí. Poznám pána Greksu len z televízie, iní, ostatní nemám ani dôvod, 

ani nezaujíma ma to. Čiže, áno, toto je pán Greksa. Dobre o čom? No to mohla pani 

Ožvaldová. Takže začnem tým, bolo mi povedané, že môžem vystúpiť maximálne 3 minúty. 

To je ďalšia vec, lebo som žiadal minimálne 30 minút, lebo o tej téme, ktorú teraz otvorím, som 

zvedavý ako budú reagovať a samozrejme vidím tu už nejaké úsmevy, takže samozrejme 

brušká už sú hladnučké. Takže dobre, začnem tým. Moja otázka. Je možné, keď vám teraz 

poviem tému, čo som tu predložil. Som žiadal pána Šaraya, tých všetkých, pána Drobu                

a  všetkých týchto, aby som tu vystúpil minimálne na 30 minút. Je to vážna téma, je to téma, 

ktorá bojujú občania. Šak hneď vám poviem, šak čo ste taká nedočkavá. Bruško bolí? Ešte 30 

sekúnd? A potom čo? Lebo som si všimol, bolo mi povedané, že je nejaký poriadok 3 minúty. 

Takže 3 minúty, naozaj to je ten? Lebo som si všimol, že mnohí z vás diskutovali aj 6 minút, 



7, pípalo a nikto nič nereagoval. Ale zrazu, niektorým, už, už hovoria. Ja som chcel vystúpiť 

ako posledný, aby naozaj nikoho nebolelo bruško potom. Tak dobre, začnem témou. Témou, 

to som si napísal, to som si doniesol, môžem vám to aj z hlavy povedať, ale aby som jasne 

a transparentne komunikoval. To znamená, požadujem aby ste priamo pred mojím vystúpením 

oboznámili zastupiteľstvo..... Ja sa pýtam kto ste? Neviem, nevidím stadeto. 

Peter Tydlitát 

Nahrajte si to na kameru. 

Miloš Maxim  

Ale nevidím, môžem vystúpiť či nie? 

Alžbeta Ožvaldová  

Poprosím, poprosím vás pán Maxim. 

Miloš Maxim  

Ja hneď vám poviem, šak môžete mi zapnúť ten mikrofón? 

Alžbeta Ožvaldová  

Poprosím vás pán Maxim. Vysvetlím vám jednu vec. V bode rôznom my máme v rokovacom 

poriadku, keď vystupuje občan, tak musia o tom zahlasovať poslanci. Nikdy neboli proti tomu, 

aby vystupoval občan. Na vystúpenie občana máme 3 minúty. A stačí, ak sa pozriete na náš 

rokovací poriadok. Ak pekne požiadate, lebo ja to tu nemám napísané, že chcete vystúpiť 

koľko minút, o tom rozhodnú poslanci, či to dovolia. Áno? Takže o čo sa vám jedná? Aspoň 

tému aby sme vedeli. Lebo ak téma je tá, že budete tu urážať poslancov, tak neviem či ste tu 

na správnom mieste. Poprosím vás o tému. Aby sme vedeli o tom zahlasovať. 

Miloš Maxim  

Dobre, môžem? Dobre, čiže mikrofón je späť a presne toto som žiadal pána Šaraya, ktorý tu 

sedí, ktorý ma pozná už x rokov, ešte za pána Freša a téma je korupcia, výpalníctvo, 

protiprávne konanie na Úrade BSK, to jest korupčná mafia a možnosti boja proti nej za nového 

vedenia BSK župana Drobu. Nech sa páči môžete hlasovať.  

Alžbeta Ožvaldová  

Chcem sa vás opýtať koľko minút potrebujete? 

Miloš Maxim  

Ja som žiadal o 30 minút minimálne. Môžeme tu aj 2 mesiace sedieť. 

Alžbeta Ožvaldová  

30 minút. Hlasujeme o tom, že pán Maxim chce vystúpiť na túto tému s 30 minútami. Kto je 

ZA? 

Hlasovanie č. 19: ZA bolo 16 poslancov, proti 10, zdržali sa 2. Čiže 11 nehlasovali 

z prítomných 39. Uznesenie nebolo prijaté. Takže mali ste 3 minúty, ďakujeme vám veľmi 

pekne. Asi nič. Vážené dámy a páni. Nech sa páči pán poslanec, dajme priestor. Áno. 

Miloš Maxim  

Povedzte, šak vy sa dohodnite koľko.... 



Alžbeta Ožvaldová  

Nech sa páči pán Maxim. Pán Maxim nech sa páči máte ďalšie 3 minúty. Vidíte, že 30 vám 

neodsúhlasili. Poprosím vás, lebo odchádzajú poslanci. Nech sa páči. Vážený pán občan vy 

asi naťahujete čas. 

Miloš Maxim  

Nie, nerozumel som koľko minút. Môžete mi povedať koľko minút? 3 minúty? 

Alžbeta Ožvaldová  

Ďalšie 3 minúty. Ja vám viac nemôžem dať podľa rokovacieho poriadku. 

Miloš Maxim  

Okej. Áno, áno, dobre, dobre. 

Alžbeta Ožvaldová  

Nech sa páči, začíname, nech sa páči. Ďakujeme. 

Miloš Maxim  

Áno, dobre. Skúsim to skoncentrovať do tých 3 minút. Lebo tu je ukážka toho, kto tu sedia za 

ľudia. To je taký lakmusový papierik. Moja mama bola chemička a tam keď dáte nejakú látku 

do toho tak sa vyfarbia. A mnohí z vás sú tu vyfarbení. Tvárite sa na námestiach, že ó bojujeme 

proti korupcii, neviem čo možného a. No môžem vystupovať prosím vás, môžete ho ukľudniť, 

ukľudnite tu tento dav, či čo sa to nepáči? To keď Ficovi sa nepáč, že ho odvolajú, tak sa vám 

to nepáčilo? Čomu ste neporozumeli, ktorý z vás? Mafii? Neviete čo je mafia? Vypalníctvo? 

Ja tu hneď budem o tom rozprávať, ale nech ma nerušia. Pani predsedkyňa môžete? Čo? 

Povedz? A komu si tykal?  

Alžbeta Ožvaldová  

Poprosím, poprosím. 

Miloš Maxim  

Môžete prosím vás upozorniť čo mi to tu tento tyká. Nejaký tento. 

Lucia Vidanová 

Prepáčte pán Maxim, ale ako sa vy správate? 

Miloš Maxim  

No neviem, tak niekto mi tu povie si povedz. To s kým sa tu bavíš? So svojou kozou, alebo 

čo? Ešte mám 2 minúty, tak pani Ožvaldová, ako to tu vyzerá, čo to máte tu žumpu, alebo čo 

tu je? Lebo mne to pripadá jak žumpa. Lebo ja chcem niečo rozprávať a niekto mi to hovorí 

k veci hovor. To tak u vás sa jedná? To kde si v kravíne, alebo kde si? 

Alžbeta Ožvaldová  

Pán Maxim je tu. 

Miloš Maxim  

To čo ste tu došli? Ja hovorím o mafii. 

 



Alžbeta Ožvaldová  

Nech sa páči, pokračujte. 

Miloš Maxim  

Bol som tu prednedávnom. Pamätáte si na konci? Kto z vás tu prišiel? Bol tu nejaký pán 

Smeja. Kde je nejaký pán Smeja? Pamätáte si pán Smeja? To je tam ten pán vzadu, čo sa 

usmieva a myslím, že jeho meno mu je tomu príznačné. Čo urobil za tie 2 mesiace, alebo 

koľko? Nič. Lebo o mafii, o korupcii? No čo je? No ukážte, lebo ďakujem tým, ktorí zahlasovali, 

lebo to som poukázal, že áno, tí by radi rozprávali. A tí zvyšní? Kto ste, čo ste? Mafia? Vy ste 

tí, ktorí tu si vás občania zvolili aby vás videli. Frešo za 8 rokov. Ešte tu podstatná pani 

Oráčová. Je tu pani Oráčová? Môžete ju zavolať? Hneď po stretnutí som ju vyzval. Pani 

Oráčová, navrhujem ju ako založiť komisiu, návrhu občana na predsedníčku špeciálnej 

komisie, sekundičku... pre prešetrenia všetkých podozrivých podnetov, nekorektné, 

netransparentné konanie BSK. Po 40 dňoch mi odpísala. Ďakujem za vašu dôveru, avšak kvôli 

časovému vyťaženiu si dovolím návrhu občana na predsedníčku špeciálnej komisie neprijať. 

Čo vám? Chcete to vidieť? Chce niekto? Pánovi Smejovi som ukazoval všetky veci. A ja sa 

pýtam teda pán Viskupič, vy ste tu jeden zo zástancov. Ako riešite tú korupciu? Aké má 

možnosti občan keď príde, má nejaké korupčné správanie, zaregistroval protiprávne, ako 

riešite? Povedzte nejakú vašu štatistiku za 7, či nie, pardon, za 4 mesiace. Ako riešite, aké sú 

možnosti, aké sú formy. To by ma zaujímalo. Povedzte tu občanom, týmto tu, niektorým z nich 

tu nebudem hádzať ich do jedného mechu, jedného mecha, ale škoda, že pán Droba, keď som 

vybral túto kameru pred pár mesiacmi, že nech mi na kameru porozpráva o tých problémoch, 

o tom korupčnom správaní, tak povedal, že hrdielko ho bolí a teraz bruško ho rozbolelo, no. 

Alžbeta Ožvaldová  

Vážený pán Maxim, ďakujeme vám veľmi pekne a keďže bol vyzvaný pán Viskupič, tak ešte 

by vám odpovedal. Poprosím o kľud v sále. Ďakujem vám veľmi pekne. Odmietol na toto 

reagovať, takže ďakujem vám veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, nakoľko 

sme program dnešného rokovania vyčerpali dovoľte mi poďakovať sa vám za vašu účasť na 

rokovaní a zaželať vám príjemný víkend. Nasledujúce zastupiteľstvo bude 15. júna 2018. 

Ďakujem. 

Marián Viskupič 

Kolegynky, kolegovia, ešte posledná vec. Pozývame vás na obed. Takže dobrú chuť želám 

vám. Fakt aj ja ďakujem a ďakujem všetkým kolegom z úradu za prípravu materiálov. 
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