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Juraj Droba 

 

Začiatok zvukového záznamu: Patoprstý a Tydlitát. Konštatujem, že podľa prezenčnej listiny je 

z celkového počtu 50 poslancov zastupiteľstva na dnešnom zasadnutí momentálne prítomných 

32 poslankýň a poslancov. V súlade s touto informáciou je zrejmé, že zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa v zmysle Zákona o samosprávnych krajoch. V zmysle článku VI bod 

8 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK, zastupiteľstvo volí z poslancov troch overovateľov 

zápisnice. Prikročíme teda k voľbe overovateľov zápisnice. Predkladám návrh týchto poslancov: pani 

poslankyňa Mária Kisková, pán poslanec, podpredseda Mikuláš Krippel a pán poslanec Igor Adamec. 

Má niekto  iný návrh? Ak nie, tak pristúpime k hlasovaniu. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali 

teraz. Ďakujem. 

 

Hlasovanie č. 1 
 

Ďakujem. Prezentovalo sa  35 poslancov, ZA hlasovalo 35 a nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. 

Konštatujem, že za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania boli zvolení: pani poslankyňa Mária 

Kisková, pán poslanec Mikuláš Krippel a pán poslanec Igor Adamec. V prípade nefunkčnosti 

elektronického hlasovacieho zariadenia určujem za skrutátorov v zmysle Rokovacieho poriadku 

Zastupiteľstva BSK našich technikov. Prikročme teraz k voľbe návrhovej komisie. Predkladám návrhy 

na nasledovných poslancov do návrhovej komisie: pani poslankyňa Zuzana Aufrichtová, pani 

poslankyňa Lucia Vidanová a pán poslanec Marek Machata. Má niekto iné návrhy? Nikto nemá iné 

návrhy, prosím, aby sme teda o mojom návrhu hlasovali teraz, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 2 
 

Ďakujem, konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená v zložení: pani poslankyňa Aufrichtová, 

pani poslankyňa Vidanová, pán poslanec Machata celkovo s 38 hlasmi ZA. Poprosím teraz členov 

návrhovej komisie, aby zaujali miesta za pracovným stolom určeným pre návrhovú komisiu a určili si 

spomedzi seba  predsedu. Poprosím, aby ste si so sebou vzali aj hlasovacie karty. Ďalším bodom je 

schvaľovanie programu zasadnutia. V súlade so zákonom o samosprávnych krajoch a v súlade 

s Rokovacím poriadkom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja bol všetkým poslancom 

zaslaný návrh programu rokovania v Pozvánke zo dňa 28. januára 2019. V Pozvánke na dnešné 

zasadnutie je uvedených 16 bodov rokovania vrátane bodu Rôzne. V stredu 6. februára na 

pracovnom stretnutí predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií ste boli bližšie oboznámení 

s jedným poslaneckým návrhom na dnešné rokovanie. Konkrétne sa jedná o materiál  Návrh na 

určenie odmeny hlavnému kontrolórovi Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 

a podpredsedníčke Bratislavského samosprávneho kraja, pani PhDr. Alžbete Ožvaldovej. Záver 

z pracovného stretnutia je odporučenie poslaneckého návrhu na rokovanie dnešného zastupiteľstva. 

Najskôr budeme teda hlasovať o zaradení spomínaného poslaneckého návrhu do dnešného 

programu a zároveň o jeho prerokovanie ako bod číslo 16. Hlasujte prosím o programe ako bol 

predložený teraz. Nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 3 
 

Konštatujem, že ZA bolo 35 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Návrh bol prijatý 

tak, ako bol. Čiže navrhnutý poslanecký návrh zákona sme zaradili do dnešného rokovania 

a prerokujeme ho ako zvyčajne doplnené nové body, čiže pred bodom Rôzne. Vážené panie 



poslankyne, vážení páni poslanci, prichádzame teraz už k jednotlivým bodom rokovania. Máme 

v programe niekoľko bodov, ktoré vyžadujú. Niečo som preskočil? 

 

Matúš Šaray 

 

Celý program. 

 

Juraj Droba 

 

Aha, prepáčte. Je ešte nejaký ďalší poslanecký návrh na úpravu programu? Nie je, takže dovoľte aby 

som teraz vyzval na hlasovanie o programe ako celku teraz, ďakujem. 

 

Hlasovanie č. 4 
 

Ďakujem, konštatujem, že ZA hlasovalo 37  poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI. 

Program bol tým pádom prijatý a teraz začneme už so samotným programom zastupiteľstva. 

V programe je niekoľko bodov, ktoré vyžadujú na schválenie trojpätinovú väčšinu všetkých hlasov 

zastupiteľstva. V našom prípade to znamená, že ak chceme materiál schváliť, 30 a viac hlasov je 

potrebných na to, aby bol schválený. A budeme tiež prerokovávať Memorandum o porozumení 

s cezhraničným konzorciom, ktoré si vyžaduje na schválenie nadpolovičnú väčšinu hlasov 

zastupiteľstva, teda minimálne 26 hlasov. Aj preto vás chcem poprosiť, aby ste sa podľa možností 

zdržiavali v rokovacej sále. Pripomínam opäť, vyberajte vašu hlasovaciu kartu zo zariadenia, ak sa aj 

na krátko vzdialite zo svojho miesta, aby záznamy z hlasovaní zodpovedali reálnemu stavu 

prihlásených poslancov na hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Prechádzam k bodu číslo 1. 

 

Bod č. 1 
 

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 

január 2019. Pani poslankyne, páni poslanci máte pred sebou predmetný materiál a odovzdávam 

slovo pánovi riaditeľovi úradu Mariánovi Viskupičovi, aby tento materiál krátko uviedol. 

 

Marián Viskupič 

 

Pán predseda ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, máme pred sebou 

pravidelný materiál Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja, aktuálne s termínom plnenia január 2019. V prehľade máte aj s komentárom splnených 

18 uznesení, časť II. obsahuje 25 dlhodobo plnených uznesení a uznesení s termínom plnenia 

v budúcnosti. V jednom prípade sme pristúpili k zmene termínu splnenia uznesenia. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu. Keďže sa do rozpravy nikto neprihlásil, tak 

ukončujem rozpravu k bodu číslo 1 a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

 

 

 

 



Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo písomne 

doručené spolu s materiálom, čiže berieme na vedomie Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia január 2019. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Prosím aby ste sa prezentovali a hlasovali o uznesení teraz. 

 

Hlasovanie č. 5 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 41 poslancov a poslankýň, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI. 

Uznesenie k bodu číslo 1 programu rokovania bolo tým pádom schválené. Ukončujem bod číslo 

1 a otváram bod číslo 2. 

 

Bod č. 2 
 

Informácia o vybavení interpelácií poslankyne Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo 

dňa 14. decembra 2018. O úvodné slovo k predkladanému materiálu opäť poprosím pána riaditeľa 

úradu Mariána Viskupiča. 

 

Marián Viskupič 

 

Ďakujem za slovo pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pred sebou máme 

zasa viac menej pravidelný materiál. Z ostatného zastupiteľstva vyplynula povinnosť odpovedať na 

2 interpelácie pani poslankyne Hudákovej. Odpovede boli odoslané v zákonnej lehote a ich znenie 

samozrejme máte v materiáli pred sebou. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa do rozpravy nikto 

nehlási, tak ukončujem rozpravu k bodu číslo 2 a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo písomne 

doručené spolu s materiálom, čiže Zastupiteľstvo BSK po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Informáciu o vybavení interpelácií poslankyne Zastupiteľstva BSK zo dňa 14. decembra 2018. 

 

Juraj Droba 

 

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

 

 

 

 



Hlasovanie č. 6 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 43 poslancov, PROTI nebol nik a nik sa nezdržal. 

Konštatujem, že zastupiteľstvo schválilo uznesenie k bodu číslo 2 programu. Týmto ho ukončujem 

a otváram bod číslo 3. 

 

Bod č. 3 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja číslo 1/2019 

o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým 

školám a školským zariadeniam v zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, 

ktoré nie sú v zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Nech sa páči, s úvodným 

slovom k predkladanému materiálu vystúpi riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu, Igor Urbančík. 

 

Igor Urbančík 

 

Dámy a páni, dovoľujem si vám predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré má síce 

šialene dlhý názov, lebo pokrýva všetky školy a školské zariadenia v originálnej zriaďovateľskej 

kompetencii BSK, ale reálne sa týka úpravy príspevkov BSK na hlavné jedlo a doplnkového 

jedla zariadeniam školského stravovania v praxi tak potom, ako sme pristúpili k finančným a auditom 

v jedálňach, pristupujeme k navýšeniu nášho príspevku za jedlo z 1,088 eura  na 1,35 eura, čo 

predstavuje nárast zhruba 13%. Do tohto nárastu sme sa snažili premietnuť reálne prevádzkové 

a mzdové nároky jedálni tak, aby sme dofinancovali nielen navyšovanie platov o 10% od 1. januára, 

ale aj fakt, že naše jedálne sú dlhodobo finančne podhodnotené. Spolu s týmto sa samozrejme 

navyšuje aj platba pre neštátnych poskytovateľov stravovania, ktorá je v zmysle VZN stanovená na 

88%, to znamená, že rastie z 1,046 eura na 1,19, čo je takisto vyše 13% -tný nárast. A tento návrh 

predkladáme teraz, aby sme zohľadnili čo najrýchlejšie nárast mzdových prostriedkov. Bude mať 

dopad na rozpočet BSK zhruba vo výške vyše 314 000 eur, ale predpokladáme, že umožní našim 

jedálňam sa trochu stabilizovať v súčasnej neľahkej situácii a zároveň trochu stabilizovať personál. 

Ak máte akékoľvek otázky, rád ich zodpoviem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem pánovi Urbančíkovi a otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, 

môžete sa prihlásiť. Ako prvá sa prihlásila pani poslankyňa Kisková. Odovzdávam jej slovo. 

 

Mária Kisková 

 

Ďakujem pekne. Ja by som chcela z tohto miesta iba pána riaditeľa poprosiť, keby ak požiada 

riaditeľov škôl aby sa vyjadrili, prípadne poslali svoje návrhy, aby tieto návrhy s nimi boli aj 

prerokované, prípadne aby sme boli o tom informovaní, akým spôsobom boli prerokované. Učím na 

jazykovej škole na Palisádach, dlhodobo tam evidujem nie najlepšiu situáciu medzi BSK a samotnou 

školou. Budeme sa snažiť, aby tento problém sa vyriešil, ale ak riaditeľ školy má čas do 1.2. sa vyjadriť 

a potom jeho vyjadrenie nie je s ním konzultované, myslím si, že to nie je správne. Ale budeme ďalej 

s pánom riaditeľom o tejto veci diskutovať. Ďakujem. 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem nikoho ďalšieho prihláseného do rozpravy. Dávam priestor na reakciu pánovi 

Urbančíkovi. 

 

Igor Urbančík 

 

My samozrejme tak, ako som avizoval pripravujeme ďalšiu úpravu. To znamená, táto úprava sa týka 

len jedální a ide teraz práve preto, aby zohľadnila tie zvýšené nároky pri ktorých reálne zbierame 

podklady už od septembra 2018. To znamená, že tá príprava je niekoľko mesačná. My sme v januári, 

ako ste správne poznamenali začali so zberom údajov týkajúcich sa nového školského roku. To 

znamená, že áno, plánujeme aj úpravy týkajúce sa príspevkov napríklad pre jazykové školy, ale tie 

predpokladám, že prídu na rokovanie zastupiteľstva až v júni, keďže ich účinnosť bude od 

1. septembra 2019 a áno, pani poslankyňa, máte pravdu, že je tam veľa nedoriešených finančných 

otázok, ale snažíme sa postupne aj hospodárenie jazykovej školy upratať. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem a ešte pani poslankyňa Kisková, nech sa páči. 

 

Mária Kisková 

 

Len k tomu, čo povedal pán riaditeľ, veľmi pekne mu ďakujem. Aj teraz tesne pred zastupiteľstvom 

vzhľadom na to, že tá situácia nebola jasná našiel si čas a prebrali sme to. Tak dúfam, že do júna sa 

situácia vyjasní. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem nikoho ďalšieho kto by sa prihlásil do diskusie, takže ukončujem ju, teda 

diskusiu k bodu číslo 3 a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia opäť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako nám bolo 

písomne doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi pripomenúť, že sa jedná 

o materiál na ktorý je potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov. Chcem vás poprosiť aby ste 

sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 7 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 43 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. 

Uznesenie sme prijali v znení akým bolo prednesené návrhovou komisiou. Ukončujem bod číslo 

3 programu a otváram bod číslo 4. 

 



Bod č. 4 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja číslo 2/2019 o výške 

príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. O úvod k predkladanému 

materiálu poprosím opäť pána riaditeľa odboru školstva Igora Urbančíka. 

 

Igor Urbančík 

 

Dámy a páni, máte pred sebou druhý návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sa tentokrát ale 

týka príspevku, ktorý platia žiaci, alebo rodičia, respektíve poslucháči v zariadeniach a v jazykových 

školách BSK. Tu nepristupujeme k žiadnemu navyšovaniu z pohľadu našich klientov, naopak po 

niekoľkomesačnej analýze týkajúcej sa dostupnosti vzdelávania na našich školách navrhujeme aby 

dvom kategóriám študentov, to znamená v prvej chvíli študentom zapojených do duálneho 

vzdelávania a v druhej chvíli aj študentom, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších, respektíve 

nachádzajú sa v ťažkej sociálnej situácií, aby aj im mohli byť, mohol byť riaditeľom odpustený 

poplatok za ubytovanie a obed. V praxi to znamená, že v prípade, že schválite tento návrh, tak od 

1.marca 2019 budú na našich školách mať žiaci zapojení do duálneho vzdelávania a žiaci, kde to 

vyžaduje sociálna situácia rodiny možnosť bývať na našich internátoch za 1 euro a stravovať sa za   

1 cent. Nie je to plošný nárok, je to možnosť. To znamená, že dávame za a) riaditeľom možnosť 

takýmto spôsobom zvýšiť dostupnosť vzdelávania najmä na odborných školách a zároveň reagujeme 

tak na skutočnosť, že dodnes nastavené podmienky, ktoré vyžadovali, aby dajme tomu tí žiaci zo 

sociálne slabších rodín bola z rodiny, ktorá poberá dávky v hmotnej núdzi sa v praxi ukázali ako 

maximálne nedostatočné. Za celý minulý rok sme takýchto žiakov mali troch. Tým, že nejde o plošný 

nárok, ale ponechávame dôležitú úlohu riaditeľ pri navrhovaní a BSK pri schvaľovaní takéhoto 

nároku, nevieme v tejto chvíli odhadnúť celkové dopady na rozpočet BSK. Budeme k tomu 

pristupovať veľmi rozumne, ale mesačne sa tie náklady podľa toho, či ten žiak, či je na internáte a či 

sa aj stravuje budú pohybovať na jedného žiaka od 23,80 do 72,60, ako máte vyčíslené v materiáli. 

Sľubujeme si od toho, že sa nám podarí aj na naše školy dostať žiakov, ktorí by možnože inak 

zvažovali ich dostupnosť či už z pohľadu nákladov na bývanie, alebo nákladov na stravu a zároveň 

si od toho sľubujeme výraznú podporu duálneho vzdelávania, kde posledný rok robíme so 

zamestnávateľmi na tom, aby aj oni zintenzívnili svoje aktivity pri zapájaní študentov do odborného 

štúdia a toto bude výrazný príspevok BSK do tohto nášho spoločného úsilia. Ak máte akékoľvek 

otázky, rád ich zodpoviem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Chcem podotknúť, že tento návrh vychádza v ústrety sociálne slabším 

skupinám, ktoré teda školy môžu teda navrhnúť študentov. Zopakujem po pánovi Urbančíkovi, že na 

internáte za 1 euro a jedlo za 1 cent. Otváram rozpravu a hlási sa mi do nej pán riaditeľ úradu. Nech 

sa páči. 

 

Marián Viskupič 

 

Ďakujem pán predseda za slovo. Ja v podstate všeobecne len jednu vec ku VZN. Dneska máme 

povinnosť ich v papierovej podobe posielať na každú obec, tak len chcem nejak informovať, že 

v súlade so šetrením papiera, nejakou elektronizáciou skúsime vyvinúť iniciatívu, aby bolo možné ich 

posielať v elektronickej podobe. Sa to nezdá. Máme skoro 90 obcí. Je to 90 x každé VZN-ko poslané. 



Bude lepšie, keby sme našli cestu ako to spraviť elektronicky. Dneska zákon hovorí musí byť 

písomne, ale skúsime vyvinúť iniciatívu. Len toľko som chcel. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Nech sa páči, priestor na prihlásenie sa do rozpravy. Keďže sa do nej nik nehlási 

ukončujem rozpravu k bodu číslo 4 a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo písomne 

doručené spolu s materiálom, čiže Zastupiteľstvo BSK po prerokovaní materiálu schvaľuje 

Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja číslo 2/2019 o výške 

príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

Juraj Droba 

 

Veľmi pekne ďakujem. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

 

Hlasovanie č. 8 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 43 poslancov a poslankýň, nik nebol PROTI a nikto sa NEZDRŽAL. 

Navrhované uznesenie boli prijaté v jeho predkladanom znení. Ukončujem bod číslo 4 programu 

a otváram bod číslo 5. 

 

Bod č. 5 
 

Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku so sídlom Bratislavská 44, 

Malinovo so súčasťami Školský internát a Školská jedáleň a zaradenie  Spojenej školy so sídlom 

Bratislavská 44, Malinovo a s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola 

záhradnícka Gustáva Čejku a so súčasťami Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň 

a Stredisko odbornej praxe. Tento materiál nám opäť predstaví pán riaditeľ Urbančík. 

 

Igor Urbančík 

 

Dámy a páni, veľmi v stručnosti. Návrh dohody zriaďovateľov, ktorý máte pred sebou k ktorú sa opiera 

tento návrh vychádza zo zámeru, ktorý bol schválený zastupiteľstvom v decembri 2018. Vychádza zo 

zámeru spoločnými silami s obcou Malinovo posilniť ako základnú školu v Malinove rozšírením 

kapacít pre študentov základnej školy, tak aj Strednú školu záhradnícku, ktorá má v obci vyše 

100 ročnú tradíciu. Dohoda zriaďovateľov pritom jasne prichádza s partnerským princípom. To 

znamená, že nie, nepreberáme my zriaďovateľskú, 100% zriaďovateľskú pôsobnosť obce, naopak 

budeme spoločne či už v rade školy, alebo pri vymenovávaní zástupcov, riaditeľov podstupovať tak, 

aby bola rešpektovaná zriaďovateľská pôsobnosť ako obce, tak aj BSK. Tento návrh nemá žiadny 

dopad na majetkové vysporiadanie, to znamená, všetky budovy ostanú budovami samosprávy či už 

obecnej, alebo regionálnej a má len dopad na to, že sa efektívnejšie v rámci kapacity, ktorú máme 

k dispozícií v spolupráci s obcou pokúsime nastaviť školstvo v obci Malinovo. Ide o prvú spojenú 

školu. V tejto chvíli máme v príprave ďalšie projekty, kde ako najväčší zriaďovateľ verejných škôl 



v Bratislavskom kraji rokujeme s obcami či už na vytváraní takýchto špecifických škôl, alebo aj na 

riešení ich kapacitných problémov, keďže v tejto chvíli sa práve na základných školách ocitajú silné 

populačné ročníky, ktoré my dúfame, že časom sa presunú na stredné školy a toto je jeden zo 

spôsobov, ako túto výzvu riešiť. Tento materiál už bol prerokovaný na zastupiteľstve obce Malinovo 

a schválený. To znamená, že na BSK už bol za obec Malinovo doručený a podpísaný návrh dohody 

a čakáme len na schválenie zastupiteľstvom, aby sme mohli tento návrh predložiť Ministerstvu 

školstva. V prípade akýchkoľvek otázok vám ich rád zodpoviem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k bodu číslo 5, nech sa páči. Neevidujem žiadne prihlášky do rozpravy, 

takže týmto ju aj uzatváram a teda prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia k bodu 

číslo 5. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne pán župan. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo 

písomne doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Prosím prezentujte sa a hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 9 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 44 poslankýň a poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol 

PROTI. Uznesenie bolo prijaté a schválené tak, ako bolo prednesené. Ukončujem bod č.  5 a otváram 

bod č. 6. 

 

Bod č. 6 
 

Návrh na schválenie Memoranda o porozumení medzi Bratislavským samosprávnym krajom 

a konzorciom EU Social Progress Index v rámci pilotného projektu zavádzajúceho index sociálneho 

rozvoja v regiónoch Európskej únie. Poprosím zástupcu riaditeľky Odboru stratégie a územného 

rozvoja, pána Michala Beniača. aby vystúpil s úvodným slovom k tomuto materiálu. 

 

Michal Beniač 

 

Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpením k predmetnému 

memorandu sa BSK stane jedným z 12 Európskych regiónov, ktoré budú participovať na pilotnom 

projekte posudzovania vyspelosti regiónov nie len na základe dosiahnutého hrubého domáceho 

produktu, kde BSK v posledných rokoch dosahuje veľmi vysoké postavenie, ale aj prostredníctvom 

indexu sociálneho rozvoja. BSK dlhodobo patrí medzi regióny s najväčším nepomerom dosiahnutého 

hrubého domáceho produktu a reálnou úrovňou sociálneho rozvoja. Index sociálneho rozvoja bude 

ďalej zohľadnený ako nástroj pre strategické plánovanie a ako podklad pre relevantné a cielenejšie 

prerozdeľovanie finančných prostriedkov Európskej únie. Memorandum bude podpísané 

s konzorciom EU Social Progress Index, ktoré je tvorené vedecko-výskumnými inštitúciami a účasť 

BSK na tomto pilotnom projekte je bez nároku na finančné prostriedky. Ďakujem. 



Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Keďže 

neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy ukončujem ju a prosím návrhovú komisiu o prednesenie 

návrhu uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia opäť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo 

písomne doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Vážené panie poslankyne, prosím aby ste sa teraz prezentovali a hlasovali. Predtým však 

ešte chcem povedať, že jedná sa o materiál na ktorý je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

všetkých poslancov. Nech sa páči, hlasujeme.  

 

Hlasovanie č. 10 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 44 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL, 

uznesenie bolo prijaté a týmto ukončujem bod číslo 6 programu. Prechádzame k bodu číslo 7. 

 

Bod č. 7 
 

Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja. Jedná sa o nebytový priestor v stavbe súpisné číslo 

1542 o výmere 45,29 m2, na Jankolovej ulici číslo 6 v Bratislave, ktorý je vedený na liste 

vlastníctva, číslo 2699 v katastrálnom území Petržalky. Nech sa páči, s úvodným slovom k tomuto 

materiálu vystúpi vedúci právneho oddelenia pán Matúš Šaray. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne za slovo. Panie poslankyne, páni poslanci ide o vyhodnotenie obchodnej verejnej 

súťaže, ktorú toto zastupiteľstvo vyhlásilo. Do tejto súťaže sa prihlásila jedna záujemkyňa, tá, ktorá 

avizovala svoj záujem na základe ktorého sme tú súťaž aj robili. Komisia, teda majetková komisia 

vyhodnotila túto ponuku ako relevantnú, že spĺňa všetky kritéria, všetky podmienky, ktoré sme 

nastavili. Na základe toho bola táto záujemkyňa odporučená ako víťazka tejto súťaže. Materiál prešiel 

v komisiách, neboli k nemu pripomienky. Takže poprosím o jeho podporu, Ďakujem. 

 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem pánovi Šarayovi. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Keďže 

neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, tak ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

 

 



Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo písomne 

doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som vás teraz vyzval prihlásiť sa, prezentovať sa a hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 11 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 45 poslancov a poslankýň, nikto nebol PROTI a nikto sa 

NEZDRŽAL. Uznesenie bolo schválené. Ukončujem bod číslo 7 programu a otváram bod číslo 8. 

 

Bod č. 8 
 

Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom prebytočného majetku vo vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja, nehnuteľností - budovy bývalého SOU na parcele číslo 

17063/18 a pozemkov parciel číslo 17063/17 a 17063/22, na Starej Vajnorskej číslo 14 v Bratislave, 

vedených na liste vlastníctva číslo 4024 a liste vlastníctva číslo 2056, v katastrálnom území Nové 

Mesto. Opäť poprosím vedúceho právneho oddelenia pána Matúš Šaraya, aby vystúpil s úvodným 

slovom k predkladanému materiálu. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Takže aj v tomto prípade ide o vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, ktorú toto 

zastupiteľstvo vyhlásilo. V tomto prípade sa prihlásili dvaja záujemcovia. Majetková komisia 

skonštatovala formálne splnenie podmienok u oboch týchto záujemcov. To znamená, tu sa 

uskutočnila aj elektronická aukcia, ktorá z pohľadu úradu dopadla poviem, že veľmi úspešne, nakoľko 

sa podarilo tú sumu podstatným spôsobom zvýšiť z avizovanej, alebo predpokladanej sumy, ktorú 

sme schválili ako minimálnu podmienku na úrovni 96 000 sme sa vlastne elektronickou aukciou 

dostali až na sumu 171 000. To znamená z tohto pohľadu to bolo úspešné. Navrhnutý víťaz, ktorý 

vzišiel je uvedený a budete ho schvaľovať ako víťaza v prvom poradí. Pre prípad ak by náhodou tento 

záujemca zmluvu nepodpísal, tak je v druhom kroku, potrebuje mať aj schválenie, aby sme mohli 

rokovať prípadne s tým druhým záujemcom. Len na doplnenie, ku koncu januára v podstate prebehlo 

v podstate bezproblémové odovzdanie tohto objektu zo strany doterajšie nájomcu, to znamená objekt 

máme protokolárne prebratý a ak bude teda schválený víťaz, predpokladáme uzatvorenie novej 

nájomnej zmluvy s týmito výhodnejšími podmienkami k 1. marcu 2019. Takže ďakujem a poprosím 

o podporu. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Teraz otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Pán poslanec 

Říha, nech sa páči. 

 

 

 

 



Juraj Říha 

 

Pán predseda dovoľte mi, aby som aspoň takouto formou a týmto spôsobom vyjadril obdiv k tomu, 

ako pristupujete aj k majetku župy a k podmienkam prenájmu. Ja som sa po pol roku vo funkcii naučil, 

že vďačnosti sa človek nedočká, netreba očakávať, preto mi dovoľte aspoň pochváliť za tento krok, 

ktorý ste dosiahli. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Niekto ďalší? Chcem poďakovať pánovi poslancovi za túto pochvalu. Patrí všetkým ľuďom 

na úrade, konkrétne v tomto prípade budem menovať pánov Kubiša, Viskupiča, Bendíka, ktorí sa do 

tohto prípadu pustili a dotiahli ho do úspešného konca, kde tržby išli, vlastne strojnásobili sa asi tržby 

od nového nájomcu, ako toho doterajšieho. Dovoľte aby som ešte teda dal priestor prihlásiť sa do 

rozpravy a ak neevidujem žiadnu prihlášku, tak odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby predniesla 

návrh uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako nám bolo písomne doručené spolu 

s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne a teraz vás prosím aby ste sa prihlásili, teda prezentovali a hlasovali. 

 

Hlasovanie č. 12 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 44 poslancov, PROTI nebol nik a nikto sa NEZDRŽAL. Zastupiteľstvo 

uznesenie schválilo a týmto ukončujem bod číslo 8 a otváram bod číslo 9. 

 

Bod č. 9 
 

Návrh na zrušenie prebytočnosti nehnuteľného majetku – stavieb zapísaných na liste vlastníctva 

č. 3302, katastrálne územie Petržalka. Pán Šaray, slovo je opäť vaše. Nech sa páči. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Takže už z názvu vyplýva, že budeme rušiť pôvodné uznesenie ešte z roku 2010, ktorým 

sa viaceré objekty vyhlasovali za prebytočné, nakoľko bol predpoklad, že bude záujem o ich odpredaj. 

Tu sa bavíme o nehnuteľnosti na adrese Znievska 2 je jeden objekt a Znievska 4 je druhý objekt. 

Znievska 4 je nazvem to povestné zhorenisko bývalej materskej škôlky v mestskej časti Petržalka. 

Znievska 2 je budova bývalej strednej odbornej školy, ktorá dnes, dnes je v nej nájomca, kde je 

súkromná stredná škola. Vzhľadom na to, že teda obidva objekty majú využitie, jeden aktuálne pre 

nájomcu, s druhým je zámer budovať tam zariadenie sociálnych služieb. Na základe uvedeného sa 

navrhuje zrušiť prebytočnosť tohto majetku. Ďakujem. 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram teraz rozpravu k bodu číslo 9. Prihlásil sa pán poslanec Bajan. 

 

Vladimír Bajan 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som bol naozaj rád, keby sme sa venovali len zrušeniu tohto uznesenia. 

O tom čo bude s tým majetkom ďalej bude ešte predpokladám predmetom ďalšej diskusie. Zbytočne 

by sme sa zacyklili. A druhá vec, samozrejme bol by som rád, keby sme ten problém začali riešiť čo 

najskôr, lebo ostatné voľby boli charakterizované s tým, že viacerí kandidáti si z tohto urobili tému 

predvolebnú a k ničomu to nepomohlo. Takže keby sme sa k tomu vedeli vrátiť po tom, ako zrušíme 

toto uznesenie. By som to uvítal. Všetko. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa, vicežupanka Pätoprstá. 

 

Elena Pätoprstá 

 

Ja sa veľmi teším, že môžem pánovi Bajanovi povedať, že tento zámer na rekonštrukciu zhoreného 

objektu na Znievskej 4 v Petržalke má veľmi reálne kontúry. 8 rokov už ľudia vlastne žiadajú jeho 

rekonštrukciu a dneska sa vlastne pripravuje veľmi reálne realizácia zriadenia autistického centra 

a chcem sa osobne poďakovať pánovi županovi, ktorý si to zobral ako svoju prioritu a naozaj 

oddelenie aj sociálne aj majetku aj prípravy projektov pracuje na tom aby to nebol len predvolebný 

sľub, aby to bola naozaj realita. Takže chcem sa poďakovať pánovi županovi. Aj samozrejme všetkým 

členom úradu, aj zamestnancom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Dávam priestor na prihlásenie sa do rozpravy. Keďže už neevidujem žiadnu ďalšiu žiadosť, 

tak poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne pán župan. Návrhová komisia päť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám 

bolo písomne doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

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

 

Hlasovanie č. 13 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 44 poslankýň a poslancov, nik nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. 

Uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prednesené. Ukončujem bod číslo 9 a otváram bod číslo 10. 

 

 

 



Bod č. 10 
 

Návrh na schválenie zámeru  uzatvorenia  Dodatku číslo 1 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania  pozemku na parcele číslo 572/2, k stavbe Diaľnica D4 - 

Bratislava, Jarovce a Ivanka sever. Materiál, ktorý máte pred sebou vám bude opäť prezentovať 

vedúci právneho oddelenia, pán  Matúš Šaray. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci v tomto prípade sa jedná o vysporiadanie 

pozemkov v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá nás požiadala touto formou 

o dodatkovanie už existujúcej zmluvy. Ide o pozemky, ktoré momentálne majú vyčlenené na základe 

postupu prác v súvislosti s budovaním D4-R7, takže požiadali nás o takzvaný dočasný zaber. To 

znamená, to sú pozemky, ktoré budú dočasne v nájme po dobu výstavby a takisto je tam aj trvalý 

záber, to znamená, to sú pozemky, ktoré budú dočasne v nájme po dobu výstavby a takisto je tam aj 

trvalý záber, ktorý v podstate je riešený, respektíve v tomto prípade dodatkovaný a sú upravené tie 

pozemky cez geometrický plán na ten dočasný jednoročný a trojročný záber. V materiáli máte 

uvedené presné sumy výmery tých pozemkov. Ďakujem. A ešte pardon jedna vec. Ide teda o osobitný 

zreteľ, tento bol zverejnený a samozrejme to sa tým pádom vyžaduje 3/5 väčšina. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Keďže neevidujem žiadnu prihlášku do 

rozpravy, odovzdávam slovo návrhovej komisii. A pardon, pán poslanec Říha. 

 

Juraj Říha 

 

Prosím, nechcem, aby to vyzeralo, že som sa prihlásil 3x, ale tak sme zrýchlili rokovanie, že mám 

obavu, že nedostaneme ani obed. Takže preto mi dovoľte, aby som jednu doplňujúcu otázku v rámci 

tohto materiálu položil. Najmä pani podpredsedníčka, či máte informáciu o príprave projektu tunela 

pod Karpatami, pretože to by mal byť akýsi ideový zámer do budúcnosti nadväzujúc na výstavbu D4. 

Je to práve projekt, ktorý najviac zaujíma starostov a primátorov nášho Malackého okresu, pretože 

terajší plán, ktorý aj realizuje Národná diaľničná spoločnosť, ja si uvedomujem, že veľmi pomôže 

regiónu od Bratislavy, ale pre nás bez tunela Karpaty situácia sa absolútne zostane nezmenená. 

Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

S faktickou poznámkou bude na pána poslanca Říhu reagovať pani vicežupanka. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Pán kolega, tak ako si povedal, ideový zámer, ten je na stole. Takže kedy bude realizácia, to Ti 

neviem predpovedať. Ale je to potrebné, ja si tiež myslím a budeme o tom rokovať naďalej 

s ministerstvom preto, lebo ten tunel je potrebný. Niekto to zastavil asi pred nejakými rokmi, tento 

ideový zámer, ale musíme sa k tomu vrátiť a sme za, aby sa to robilo. V každom prípade máte našu 

podporu. 



Juraj Droba 

 

Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Dvoran. 

 

Dušan Dvoran 

 

Ja by som sa vyjadril aj k tom tunelu. Dokončenie tunela je jedna vec a dostať diaľnicu D4 na hranicu 

s Rakúskom je vec druhá. Mám s touto rakúskou xenofóbnou stranou svoje skúsenosti. Sedem rokov 

pripravujeme cyklistický most, územné rozhodnutie konečne sme sa dohodli, že dáme to na iné 

miesto ako chceli, teraz prichádzajú Rakúšania, že to zase chcú na iné miesto. Už ma dopálili tak, že 

som zavolal na veľvyslanectvo do Viedne a požiadal som veľvyslanca slovenského vo Viedni, aby 

prišiel ku mne a ukázal som mu ešte aj ideu cestného mosta, ktorý navrhujeme cez naše 

zastupiteľstvo. 28. februára 13:30 prisľúbil veľvyslanec, že bude vo Vysokej a budeme jednať. Ja 

chcem k tomu iba povedať, že D4 nie len tunel, aby sme končili na križovatke D2, ale prepoj na 

rakúsku stranu. Potom je tam v Marcheggu jedna taká špeciálna časť Marchegg Breitensee a to 

uvidíte, tam si neškrtne rakúska strana ani metrom diaľnice, zrovna cez ten kataster má diaľnica 

prechádzať. Je to moja partnerská obec a viem, ako sa správajú zástupcovia v rade obecnej z tejto 

časti Marcheggu a ako sú apriory proti všetkému. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Nech sa páči, ďalší prihlásení do rozpravy už nie sú, takže ukončujem týmto rozpravu 

k bodu č. 10 a odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne pán župan. Návrhová komisia opäť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako 

vám bolo písomne doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem a teraz vás prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

 

Hlasovanie č. 14 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 43 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI a nikto sa 

NEZDRŽAL, čiže predkladaný materiál bol schválený presne tak, ako bolo prednesené uznesenie. 

Ukončujem bod č. 10 a otváram bod č. 11. 

 

Bod č. 11 
 

Návrh na kúpu na schválenie kúpy pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Svätý Jur. 

Pán Šaray nech sa páči, úvodné slovo. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Pani poslankyne, páni poslanci, v tomto prípade ide o návrh, kedy chceme formou kúpy 

pozemku pod existujúcou cestou usporiadať jeden existujúci a prebiehajúci súdny spor. Podstata 

sporu je samozrejme, že vlastníci pozemku pod našou cestou nás žalujú o zapletenie odplaty za 



užívanie tohto pozemku. Alternatívne v rámci rokovaní mimosúdnych predložili návrh, že by boli 

ochotní tento pozemok aj odpredať. Ponúkli cenu 3 eurá za m 2. Z pohľadu úradu, vzhľadom na ceny, 

v ktorých sa hýbeme, sme túto cenu vyhodnotili, že je pre nás priaznivá, že je výhodná. Na základe 

uvedeného sme pripravili tento návrh. V komisiách som vám prezentoval tento materiál ešte 

v alternatíve, že teda odkúpime pozemok a zároveň pre toho pôvodného vlastníka budeme zriaďovať 

aj právo vecné bremeno právo prechodu. To sa následne vysporiadalo tým, že sme odčlenili jednu 

časť pozemku, cez ktorú bude tento vlastník chcel prechádzať, takže vlastne tá výmera je znížená 

o 20 m 2. Dostali ste už v elektronickej podobe ten materiál doplnený o ten geometrický plán, to 

znamená momentálne je tá alternatíva len v časti, že kupujeme pozemok v cene za 3 eurá. 

Samozrejme v uznesení je to podmienené uzatvorením súdneho zmieru a stiahnutia tej žaloby. 

S tým, že ten zmluvný partner si nebude uplatňovať tie nároky, ktoré v tom súdnom konaní si 

uplatňoval. Bude to celé vysporiadané tým, že od neho túto parcelu odkúpime. Ak sú nejaké otázky, 

nech sa páči Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem pánovi Šarayovi, otváram rozpravu, do ktorej sa nik nehlási, takže končím, ukončujem 

rozpravu a odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby predniesla návrh uznesenia k bodu č. 11. Nech 

sa páči. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne pán župan. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako bolo 

písomne doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Prosím, aby ste sa prezentovali, hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 15 
 

Ďakujem. Konštatuje, že ZA hlasovalo 42 poslankýň a poslancov, nikto nebo PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL, uznesenie bolo schválené tak, ako bolo predložené. Ukončujem bod č. 11 a otváram 

bod. č 12. 

 

Bod č. 12 
 

Návrh na vymenovanie člena Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej 

schémy na podporu kultúry v roku 2019. Poprosím pani riaditeľku odboru cestovného ruchu a kultúry, 

Agátu Mikulovú, aby nám materiál predstavila. 

 

Agáta Mikulová 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň vážené dámy, vážení páni. Predkladáme materiál na 

schválenie vymenovania druhého člena odbornej hodnotiacej komisie pre oblasť podpory č. 5, je to 

vizuálne umenie, hodnotiteľka pani Bungerová, je to z dôvodu, že hodnotiteľka pani Hanáková, ktorá 

bola schvaľovaná ešte v decembrovom zastupiteľstve, žiaľ, zo zdravotných dôvodov nemôže byť 

vymenovaná a tak nemôže hodnotiť projekty a žiadosti pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému 



na tento rok. Tento materiál, ktorý predkladáme, prešiel komisiami, aj gesčnou komisiou, aj finančnou 

komisiou bez pripomienok. Ďakujem veľmi pekne a prosím o podporu. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže neevidujem žiadne 

prihlášky do rozpravy, týmto ju ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komiisi, aby predniesla 

návrh uznesenia k bodu č. 12. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia opäť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo 

písomne doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som vás teraz vyzval prezentovať sa a hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 16 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 44 poslancov, nikto nebol PROTI a nikto sa NEZDRŽAL, 

uznesenie bolo schválené tak, ako bolo predložené. Ukončujem bod č. 12 a otváram bod č. 13. 

 

Bod č. 13 
 

Návrh nominácie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na 

podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020. S úvodným slovom 

poprosím o vystúpenie zástupcu riaditeľky odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, 

pána Michala Beniača. 

 

Michal Beniač 

 

Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, v rámci návrhu členov hodnotiacej komisie si vám 

dovolíme predložiť návrhy hodnotiteľov, medzi ktorých patria zástupcovia jednotlivých mikroregiónov, 

navrhnutí zo strany jednotlivých regionálnych združení miest a obcí. Teda zástupcov mikroregiónov 

Záhorie, Podunajsko, Malokarpatsko a Bratislava. Taktiež zástupcov akademickej pôdy a zástupca 

mimovládneho sektora, ako i zástupca národnej úrovne v oblasti životného prostredia. Táto 

hodnotiaca komisia je doplnená o troch zástupcov úradu Bratislavského samosprávneho kraja, jeden 

člen je z oddelenia životného prostredia a dvaja z nášho odboru stratégie, územného rozvoja 

a riadenia projektov. Oproti materiálu, ktorý bol predložený na rokovanie komisií, bola vykonaná jedna 

zmena a v nominácii zástupcu za Združenie miest a obcí Záhorie. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram teraz rozpravu k bodu č. 13, nech sa páči. Do rozpravy sa prihlásil 

pán poslanec Šíbl, odovzdávam mu slovo, nech sa páči. 

 

 



Jaromír Šíbl 

 

Ďakujem. Chcel by som sa len poďakovať kolegom z úradu, spracovateľom a predkladateľom tohto 

materiálu. Pristúpili k tomu naozaj zodpovedne, takže za takto predložený materiál veľmi rád 

zahlasujem a myslím, že aj ostatní. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, takže týmto ju uzatváram, 

ďakujem za poďakovanie pán poslanec a teraz odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby predložila 

návrh uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo písomne 

doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím vás, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

 

Hlasovanie č. 17 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 44 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. 

Uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prezentované. Zatváram bod č. 13 a otváram bod č. 14 programu. 

 

Bod č. 14 
 

Návrh na schválenie predloženia projektového zámeru „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra 

odborného vzdelávania a prípravy Polygrafická“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu v období 2014 – 2020. Nech sa páči s úvodným slovom k predkladanému materiálu opäť 

pán Michal Beniač, zástupca riaditeľky odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. 

 

Michal Beniač 

 

Ďakujem veľmi pekne. Predloženie projektového zámeru je v podstate prvým krokom v rámci 

predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného operačného programu. 

Predmetný projektový zámer aj súčasťou akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja a jeho 

cieľom je podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v rámci Strednej odbornej školy 

Polygrafickej. V rámci projektu bude vykonaná investícia do komplexnej rekonštrukcie budovy 

praktického vyučovania a úprava objektu dielní pre umiestnenie materiálno technického vybavenia, 

ktoré bude taktiež obstarané v rámci projektu. Náklady projektu sú stanovené na 3,8 milióna eur, 

z čoho je spolufinancovanie Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 5 %. Návrh na schválenie 

predloženia žiadosti o nenávratný príspevok bude predložená na schválenie zastupiteľstvu po získaní 

pozitívnej hodnotiacej správy k predloženému projektovému zámeru. Ďakujem. 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som teraz otvoril rozpravu k tomu bodu programu. Prvým 

prihláseným je pán poslanec Říha. 

 

Juraj Říha 

 

Ďakujem pekne. Je nám všetkým jasné, že každý jeden návrh, ktorý smeruje k čerpaniu nenávratnej 

finančnej pomoci treba podporiť. Ale mi dovoľte otázku pán riaditeľ úradu, podarilo sa dotiahnuť 

rozrokované ukončenie zmluvy s tou neslávne známou spoločnosťou? Čo nám robila problémy 

v rámci stavieb, či to je uzavreté a či odišli a pripravujeme ďalší výber dodávateľa. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

O reakciu faktickou poznámkou poprosím pána riaditeľa úradu Viskupiča. 

 

Marián Viskupič 

 

Áno, všetky tri stavby, kde predmetná stavebná spoločnosť bola prezentovaná, sa podarilo dotiahnuť 

dohodou. Všetky stavby sú tým pádom voľné a prepracovávame projekty, bude nové obstarávanie 

a pôjdeme nanovo, takže celá kauza s tým dodávateľom je úspešne ukončená. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy k tomu bodu programu, takže rozpravu 

uzatváram a odovzdávam slovo návrhovej komisii, poprosím o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Návrhová komisia opäť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo 

písomne doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne, prosím vás, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 18 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 45 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL, 

uznesenie bolo tým pádom schválené tak, ako bolo predkladané, ukončujem bod č. 14 

a prechádzame k bodu č. 15. 

 

Bod č. 15 
 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho 

kraja na 2. polrok 2018 a zmena plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019. Máte pred sebou panie 

poslankyne, páni poslanci materiál z Útvaru hlavného kontrolóra a preto poprosím pána Štefana 

Marušáka, aby nám materiál uviedol, nech sa páči. 



Štefan Marušák 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, milí hostia. Je to pravidelný materiál, ktorý predkladám každého pol roka do zastupiteľstva. 

Tento však oproti predchádzajúcim obdobiam sa líši tým a teda aj oproti materiálu, ktorý bol 

v komisiách, sa líši tým, že som ho doplnil o zmenu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019. 

V uznesení pribudol bod č. 2, kde zamieňame jednu kontrolu v školách a školských zariadeniach za 

kontrolu na Bratislavskom samosprávnom kraji, na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja a to 

na základe podnetu, ktorý som dostal z Úradu pre verejné obstarávanie na preskúmanie úkonov 

a preverenie postupu verejného obstarávania BSK. V prípade zákazky predmet Monitoring médií. 

Toľko k tej zmene. Ešte snáď stručne k tomu ostatnému. V podstate tá časť prvá, ten odpočet plánu 

prešiel komisiami, kde bol jednomyseľne prijatý, kde bola táto správa prijatá, takže veľmi do hĺbky by 

som nešiel, máte ho pred sebou, poznáte ho, snáď by bolo možno zaujímavé pre vás, pár informácií 

z kuchyne Útvaru hlavného kontrolóra. Tieto informácie sa neobjavili v tomto materiály, ale snáď by 

mohli byť zaujímavé. Okrem iných vecí sa pravidelne stretávam s kolegami z iných vyšších územných 

celkov, zhruba raz za štvrťroka, kde riešime problémy pracovného rázu, legislatívy a tak ďalej. Ďalej, 

vzhľadom na veľmi dobré vzťahy s rakúskymi kolegami vyše desaťročnými, sú to desaťročné kontakty 

a dlhšie, som sa stretol s kolegami z Viedne, Viedeň je vlastne tiež land, alebo teda krajina, z dolného 

Rakúska, potom s kolegami z Burger landu, usporiadali sme v októbri v Častej Papierničke 

medzinárodnú konferenciu, kde sa zúčastnili všetci kontrolóri vyšších územných celkov, ale aj rakúski 

kolegovia z Viedne, z dolného Rakúska. Koncom roka tu boli tiež kolegovia z Rakúska, z Burger 

landu, z Viedne a z dolného Rakúska, kde sme zhodnotili spoluprácu a naplánovali si spoluprácu na 

ďalší rok. Ešte snáď jedna zaujímavá vec, Združenie hlavných kontrolórov vyšších územných celkov 

podalo prihlášku do Európskej organizácie pre regionálne kontrolné orgány, do EURORAI, vyzerá to, 

že by sme tam mali sa stať členmi v dohľadnom čase, členmi pozorovateľmi. Toľko z mojej strany, 

ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne pánovi hlavnému kontrolórovi Marušákovi a teraz otváram rozpravu k tomuto 

bodu programu, nech sa páči. Keďže neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, tak ju ukončujem 

a odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu, nech sa páči. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako bolo písomne 

doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne a týmto vás prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

 

Hlasovanie č .19 
 

Ďakujem, evidujem, že ZA hlasovalo 43 poslankýň a poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol 

PROTI a tým pádom bolo uznesenie prijaté tak, ako bolo predložené. Ukončujem bod č. 15 programu 

a otvára bod č. 16. 

 



Bod č. 16 
 

Je to ten novo - zaradený bod, ktorý je Návrhom na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi 

Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 a podpredsedníčke Bratislavského samosprávneho 

kraja pani PhDr. Ožvaldovej. Máte pred sebou pani poslankyne, páni poslanci materiál, ktorý vám 

predstaví pán poslanec István Pomichal. 

 

István Pomichal 

 

Vážený pán predseda, milé zastupiteľstvo, dovoľte mi, aby som vám odprezentoval materiál na 

základe záverov zo spoločného zasadnutia predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií, 

ktoré sa uskutočnilo v stredu 06. februára. Predmetný materiál je návrh odmeny pre hlavného 

kontrolóra sú v súlade so zákonom č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov, kde je 

možnosť hlavnému kontrolórovi priznať odmenu vo výške 30 % súhrnu platov ustanovených podľa 

§ odseku 1 a zhodli sme sa, že navrhneme pánovi hlavnému kontrolórovi na rok 2018 odmenu vo 

výške 20 %. Podrobný rozpis naviac prác o čom čiastočne sa už zmienil pán hlavný kontrolór, máte 

v materiáli. Ďalej sme zhodnotili prácu podpredsedníčky samosprávneho kraja, bolo by dlhé prečítať 

všetky práce, ktoré v rámci svoje povinností a nad rámec vykonávala a tam je návrh trojnásobok 

mesačnej odmeny. Ostatné podrobné veci môžete prečítať jednak v správe a sú uvedené na webovej 

stránke nášho samosprávneho kraja. Doporučujeme, aj v mene kolegov - predsedov poslaneckých 

klubov, tento materiál schváliť. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Keďže 

neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, tak ju ukončujem. A pani poslankyňa Aufrichtová? Nech sa 

páči. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ja by som chcela vyjadriť podporu v tomto návrhu, ale hlavne povedať, že to, ako prebieha toto 

zastupiteľstvo, je ukážka práce v komisiách, kde sa všetky body preberú a takto expresne rýchlo 

zastupiteľstvo ešte ani nebolo. Tak chcem pochváliť župu a tá si zaslúži teda tiež pochvalu, celý úrad, 

asi aj poslanci. 

 

Juraj Droba 

 

Ja len doplním, že spoločné úsilie nás všetkých, nie len zamestnancov úradu, ale aj vás poslancov. 

Myslím, že to funguje dobre. Chcem v tejto súvislosti povedať, že aj keby sme skončili výrazne skôr, 

tak obed o jedenástej bude. Pán poslanec Říha pozor na záhorácku chorobu čemer. Nech sa páči, 

odovzdávam slovo pánovi poslancovi Říhovi s faktickou poznámkou. 

 

Juraj Říha 

 

Pán predseda o môj čemer nemusíte mať obavu, ale ja mám obavu o slovenského veľvyslanca vo 

Viedni, keď navštívi Vysokú pri Morave. Dušanko, prosím ťa, len ho neopi. A pani poslankyňa 

Aufrichtová, viete, ono to netreba len tak prechváliť, lebo viete zase verejnosť si povedia, pozrite na 



tých darmožráčov, začo berú peniaze, keď nič nerobia. Takže musíme občas aj diskutovať a troška 

to predĺžiť. (všetko žartovne) 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

A preto som sa prihlásila. 

 

Juraj Droba 

 

Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Zaťovič, nech sa páči. 

 

Martin Zaťovič 

 

Aj náš rozšírený veľký klub ďakuje za dnešné zastupiteľstvo a drží palce BSK naďalej. Ďakujem 

pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, takže týmto ju ukončujem a poprosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo písomne 

doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 20 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 41 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL, uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prednesené. Ukončujem bod č. 16 programu 

a otváram bod č. 17. 

 

Bod č. 17 - Rôzne 
 

V bode Rôzne mám dve požiadavky o vystúpenie na zastupiteľstve. Prvým je pán Marián Maričák, 

žije v susedstve športového gymnázia Ostredková a žiada vystúpiť ohľadom rekonštrukcie dráhy, to 

je prvá žiadosť o vystúpenie verejnosti a druhá je od pána Miloša Maxima, ktorý tiež žiada 

o vystúpenie. Tentokrát v nešpecifikovanej veci. Ešte sa spýtam najprv, že či máte niektorí z vás 

príspevky do bodu Rôzne. Dobre, čiže, ja by som navrhol najprv dať priestor poslancom a na záver 

potom verejnosti a respektíve budeme hlasovať o tom, že či si želáte vypočuť si hlas verejnosti. 

Odovzdávam slovo pánovi poslancovi Tydlitátovi. 

 

 

 



Peter Tydlitát 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda. Ja chcem nadviazať na to, čo tu pred chvíľočkou 

odznelo vo vzťahu k pracovnej takej dobrej atmosfére zastupiteľstva, ale aj jednotlivých komisií. 

Chcem upozorniť všetkých poslancov, respektíve povinné osoby, že sa blíži opäť termín 31. marca, 

dokedy sme spoločne povinní opätovne doručiť majetkové priznania, takže prosím vás, pani 

Aufrichtová, myslím si, že tiež myslela na toto, lebo je členkou tejto komisie spolu so mnou, aby sme 

mali čo najjednoduchšiu prácu, aby sme nemuseli potom opätovne riešiť tieto priestupky našich 

kolegov, takže upozorňujem, že je povinnosťou všetkých poslancov, respektíve dotknutých, podať 

majetkové priznanie do 31. 03. 2019 na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja - komisii na 

ochranu verejného záujmu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

S faktickou poznámkou na pána poslanca Tydlitáta reaguje pán poslanec Dolinay. 

 

Vladimír Dolinay 

 

Ďakujem za slovo. Vďaka, že ste toto otvorili, lebo práve včera na mestskom zastupiteľstve sme 

dostali informáciu, že práve sa bude v parlamente prerokovávať zákon o majetkových priznaniach, 

kde možno bude dokonca nová lehota na podávanie majetkových priznaní, pretože tá účinnosť by 

mala byť prakticky účinná asi okamžite, takže by sa to malo týkať aj tohto roku nás. A dokonca tam 

vyzerá, že bude aj povinné tlačivo, ktoré by sme mali vypĺňať, takže možno, áno, keby ste možno aj 

úrad toto nejakým spôsobom sledovali a možno nás na to upozornili, že tu by som ešte asi možno 

počkal nejaký ten čas, lebo je to vraj teraz na rokovaní parlamentu práve táto vec. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Faktickou poznámkou bude reagovať mimo poradia pán Šaray. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Áno, evidujeme túto legislatívnu zmenu, ktoré momentálne beží. Samozrejme počkáme na 

ten výsledok, lebo otázka účinnosti a nejakých prechodných ustanovení. Ak sa nič nezmení, 

dostanete od nás z úradu všetci na vami zadané mailové adresy aj samotný formulár, aj s určitým, 

nazvem to, stručným pokecom k tomu. Ak bude zmena, tak samozrejme budeme na ňu promptne 

reagovať a tú informáciu od nás z úradu dostanete. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalším do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Říha. 

 

Juraj Říha 

 

Ďakujem pekne za slovo. Dovolím si v rámci bodu Rôzne upriamiť pozornosť na rekonštrukciu 

príjazdovej komunikácie v Malackách. My sme samozrejme s veľkou vďakou prijali, že táto 

rekonštrukcia prebehla, hovoríme o tom hlavnom diaľničnom privádzači. Žiaľ, musím ale konštatujem, 

že nemáme od diela ešte ani pol roka a komunikácia už na troch miestach prepadá. Ja som o tomto 



informoval aj pána riaditeľa Valašíka. Jednu časť týkajúcu sa mostu pri letnom kúpalisku evidujú aj 

oni, že to je veľmi nekvalitne urobené a bol by som veľmi rád, ja to nebudem dávať písomne cez 

interpelácie, nebudem teda interpelovať, či dielo bolo prevzaté, ale chcel by som poprosiť dozornú 

radu Regionálnych ciest, aby si nasmerovala pozornosť, lebo si myslím, že každé jedno dielo, ktoré 

je v takejto hodnote vykonávané, by malo byť odovzdané tak, aby sme sa nehanbili zaň pri najbližšej 

návšteve Malaciek. Takže poprosím, zrevidovať, skontrolovať odborným hlavami a rovnako aj 

samotné asfaltové zálievky, ak by ste videli, ako boli robené, tak podľa mňa to musel robiť robotník, 

ktorý mal niekoľko promile, to som ešte nevidel. Čiže, ale skôr mi ide o tú prepadávajúcu sa už 

komunikáciu, prosím, veľkú pozornosť tomu venovať v rámci prevzatia diela. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Dvoran. 

 

Dušan Dvoran 

 

Som rád, že Železničná spoločnosť Slovensko veľmi dbá o svoje dejiny a vracia nás na koniec 

19. storočia a začiatok 20. storočia, keď konská železnica bola omnoho spoľahlivejšia ako 

v súčasnosti. Lokomotívy a vozne, ktoré premávajú na trati Zohor – Záhorská Ves. Chcem upozorniť, 

z 20 pracovných dní 10 dní nejdú vlaky. Ľudia prichádzajú náhradnou autobusovou dopravou, 

namiesto 8 minút do Zohoru im to trvá zhruba 20. Vlak nečaká, to znamená, že všetci, čo chodia na 

spoje do Bratislavy, meškajú. A to nechcem povedať, že v Devínskej Novej Vsi vlak, ktorý ide do 

Viedne, nejde. Ja by som chcel teda, aby odbor dopravy zistil, v čom to je, aby 350 tisíc euro, ktoré 

platí ročne Bratislavský samosprávny kraj, boli tam dané normálne a nie vlaky, aby presúvali, že 

týždeň chodia u nás, potom ich dajú týždeň do Hronskej Dúbravy, potom k nám, potom do Šiah 

a podobne. Proste zistiť, prečo nechodia vlaky a keď chodí náhradná doprava, aby nám príslušné 

financie Železničná spoločnosť Slovensko vrátila, lebo náhradná doprava je úplne o inom ako o tom, 

ako kedy idú vlaky. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Aufrichtová. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ja by som chcela kolegov poslancov Bratislavského samosprávneho kraja informovať o takej milej 

veci, ktorá sa včera podarila na meste. Poslanci mesta, okrem veľkých vecí pre budúcnosť Bratislavy, 

ako založenie metropolitného inštitútu, nominácie na mestské podniky, rovnako obsadenie veliteľskej 

pozície na mestskej polícii, som chcel ešte informovať takú vlastnú iniciatívu, ktorú Staré mesto sa 

dlhodobo snažilo presadiť a v polke júna by malo byť na základe účinnosti VZN vytvorené Námestie 

Tomaša Garyka Masaryka, ktoré 100 rokov vlastne v Bratislave chýbalo, ako zakladateľa 

1. Československej republiky. Toľko som chcela. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Ovečková. 

 

 



Lýdia Ovečková 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Aj ja by som len chcela informovať, že tento týždeň v utorok schválilo 

miestne zastupiteľstvo mestskej časti Petržalka zámer spoločného projektu Bratislavského 

samosprávneho kraja a mestskej časti Petržalka, zriadiť bilingválnu základnú školu na Pankúchovej. 

Osobne sa veľmi teším z tohto spoločného projektu. Teším sa, že v Petržalke pribudne ďalšia kvalitná 

škola pre petržalské, ale teda aj všetky deti v Bratislavy, či z Bratislavského samosprávneho kraja 

a tešíme sa v Petržalke na ďalšie spoločné projekty. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Pomichal. 

 

István Pomichal 

 

Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo, chcel by som vás informovať, že dotknutí starostovia 

boli prizvaní na zoznámenie materiálu ohľadom širokorozchodnej železnice, ktorá sa má budovať aj 

v našom kraji. Jeho trasovanie je Čierna nad Tisou až Viedeň. Z piatich dotknutých krajov len 

Bratislavský kraj a Košický kraj spomenul, že v dohľadne s touto železnicou počíta, len konkrétne 

trasovanie nie je zapracované do územného plánu. V krátkom čase budú prebiehať diskusie 

a trasovanie by malo byť v podstate schválené a mali by byť zapracované do územných plánov obcí 

aj kraja, že, aby v tejto súvislosti počítali, že bude nárok na spracovanie tohto materiálu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani vicežupanka Ožvaldová. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Pán župan ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, veľmi pekne vám ďakujem za dôveru, ktorú ste 

mi dali v bode č. 16 a chcem vás informovať. Minulý týždeň, práve pred týždňom v Budapešti sme 

schválili prvé pilotné projekty v rámci EZUSu, Európskeho združenia územnej spolupráce, medzi 

troma župami v Maďarsku, troma župami na Slovensku. Všetky projekty, ktoré sa týkali nášho 

Bratislavského samosprávneho kraja, som v monitorovacom výbore, boli úspešné a chcem vás 

poprosiť, pozvať na sedenie, ktoré bude ohľadom ďalších výziev týchto projektov, kde z fondu malých 

projektov vieme získať 20 – 50 tisíc euro v rámci nášho kraja, potrebujete len partnera z Maďarska. 

Máme na to približne vyčlenených jeden milión eur, takže máme možnosť čerpať prioritné osi 1 -4, 

z odboru stratégie Veronika Gálová vám dá všetky informácie, ktoré budete potrebovať a sme k vám 

k dispozícií. Čo sa týka dopravnej komisie, sme sa zhodli, že 11. februára o 9:00 vychádzame na 

exkurziu v rámci nášho kraja, z RCBA (Regionálne cesty Bratislava, a.s.). Kto nie je v dopravnej 

komisii a mal by o to záujem, tak vás srdečne pozývam, môžeme sa aj pýtať, informovať sa, 9:00 

v pondelok odchod z Čučoriedkovej ulice. Ak máte záujem, poprosím vás, prihláste sa, moja 

asistentka vás zaeviduje a určite vás počkáme, 9:10 je odchod z Čučoriedkovej. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem pani vicežupanke, neevidujem nikoho ďalšieho prihláseného v bode Rôzne do rozpravy 

a dovoľte, aby som dal teraz hlasovať jednotlivo o možnosti vystúpiť pre pána Maričáka a pre pána 

Maxima. Ako o prvom budeme hlasovať o pánovi Maximovi. Nech sa páči, prosím prezentujte sa, 

Maximovi ako prvom, prezentujte sa a hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 21 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 24 poslancov, PROTI boli štyria, ZDRŽALI sa ôsmi, takže toto 

uznesenie, alebo toto hlasovanie je platné, nech sa páči pán Maxim na 3 minúty vystúpiť. Pán Maxim 

sa nenachádza v rokovacej sále, ani pred sálou, konštatujem, že stráca poradie, prichádza o možnosť 

vystúpiť. Ako druhým v poradí je pán Maričák. Poprosím, aby ste teraz hlasovali, prezentovali sa 

a hlasovali o možnosti pre vystúpenie pána Maričáka, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 22 
 

Ďakujem, konštatujem, že ZA hlasovalo 41 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. 

Osobne ma teší, že si ctíme aj právo prístupu verejnosti na naše zasadania a vypočutie si, takže nech 

sa páči pán Maričák, máte slovo na tri minúty. 

 

Marián Maričák 

 

Dobrý deň. Rád by som sa vám poďakoval za váš prístup ohľadom rekonštrukcie atletickej dráhy na 

základnej škole Ostredková, ktorá je v tesnej blízkosti športového gymnázia Ostredková, ktoré spadá 

pod BSK. 24. júla som posielal výzvu o pomoc pánovi predsedovi a mnohých poslancom z komisie 

športu, školstva a mládeže, pani poslankyniam Ovečkovej, Kiskovej, pánom poslancom Jánošíkovi, 

Drotovánovi, Dolinayovi, Hochschornerovi, plus poslancovi Chrenovi. A teda len vďaka vám sa 

podarilo spojiť sily s mestskou časťou Ružinov a došlo k prepracovaniu projektu, teraz tam vzniká 

krásna 350 metrová dráha, namiesto 250 metrovej, s veľkým polomermi zákrut, v strede vyrastie 

krásne futbalové ihrisko plnohodnotných rozmerov, začo by som chcel osobne poďakovať pánovi 

Pekárovi a pánovi poslancovi Patoprstému (Martinovi). Kolaudácia by mala byť v máji tohto roka. Znie 

to dobre, len by to musela byť pravda, že? Na môj mail odpísala jedine pani Ovečková, ktorá ma 

odkázala na pána Urbančíka, keď som sa po dvoch prepojeniach k nemu konečne dostal, tak ma 

prepojil na ďalšieho zamestnanca, ktorý povedal, že on je viazaný mlčanlivosťou a takto sme skončili. 

Bola to jediná šanca ako v blízkosti športového gymnázia urobiť zodpovedajúcu atletickú dráhu a túto 

ste prepásli. Projekt za 500 tisíc a oddelenie mestskej časti Ružinov a tuto BSK absolútne 

nekomunikujú. Sú tu poslanci, ktorí sedia aj tu, aj v mestskej časti, bol tam pán starosta, neviem už, 

ako čo viac chceme. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem za vaše vystúpenie. Pozriem sa osobne na tento problém, že či je možné nájsť riešenie, 

dobre? Ďakujem. 

 

Marián Maričák 

 

Môžem krátku reakciu? 



Juraj Droba 

 

Nech sa páči, jasné. 

 

Marián Maričák 

 

No koruna tomu nasadila práve vaša kancelária, keď som im v decembri volal, že či tá emailová 

adresa funguje, tak mi povedali, že áno, pravdaže funguje. Tak, že či prišiel ten email, tak veľmi milá 

slečna, asi prvý milý človek na úrade, s ktorým som volal, povedala, že áno, prišiel, je zaevidovaný, 

aha, ale nič sa s ním neudialo. Ale už sú základy hotové, žiaľ, šanca prepásnutá. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Myslím si, že táto spätná väzba je pre nás cenná, lebo je kritická, nemám vedomosť o tom, 

že by sa naši ľudia neslušne správali do telefónov, alebo do mailov, ale je to vec nastavenia každého 

človeka, ale naozaj, doteraz mám spätnú väzbu, že úrad komunikuje veľmi slušne a veľmi promptne 

s občanmi. Ďakujem. 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je tu záver programu dnešného rokovania 

Zastupiteľstva BSK. Nasledujúce rokovanie zastupiteľstva sa uskutoční koncom marca, 29. marca 

2019. Prosím prijmite teraz moje pozvanie na trošku skorší obed, podávať sa bude fazuľová polievka 

so zeleninou, kurací gordon blue na prírodno s ryžou, uhorkový šalát, penne s hríbovou omáčkou. 

Nech sa páči a dobrú chuť.  
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