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Juraj Droba 
 

Dobré ránko. Myslím, že sme v dostatočnom počte. Prosím ukľudnite sa. Rád vás vidím, že si máte 

čo povedať, ale najprv poďme pracovať, potom si pokecáme. Vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, dámy a páni, otváram XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja. Keď čítam to číslo XI., tak som dospel k pocitu, že sme sa prvýkrát stretli 

minutý týždeň, ale strašne to letí, tak si to užívajme a makajme. Poprosím, aby sme na úvod hrali 

štátnu hymnu, tak ako sme vždy zvykli. (zaznie štátna hymna). Ďakujem. V úvode mi dovoľte 

privítať medzi nami v rokovacej sále študentov Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej 20. Vo 

vestibule úradu sa nám prezentujú študenti Strednej odbornej školy kaderníctva a vizážistiky zo 

Svätoplukovej a zároveň medzi nami vo vestibule vítam zástupcov Domova sociálnych služieb 

a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Stupava. Zároveň medzi týmito významnými informáciami by som 

chcel takto verejne a oficiálne pogratulovať človeku s rockerskou minulosťou a asi aj rockerskou 

budúcnosťou, Marianovi Greksovi, ktorý sa dožil 60 rokov veľmi nedávno. Viacerí ti závidia to, čím 

sa živíš. Takže srdečne vás ešte raz vítam. Dovoľte, aby som o občerstvenie sa tentokrát starajú 

študenti Hotelovej akadémie z Mikovíniho 1. A dovoľte, aby som vás teda ešte raz srdečne privítal. 

Dovoľujem si tiež upriamiť vašu pozornosť na nové číslo mesačníka Bratislavský kraj, ktorý máte na 

stole pred sebou na stoloch. Ďakujem za milú pozornosť, ktorú nám priniesli študenti Strednej 

odbornej školy kaderníctva a vizážistiky. Veľmi pekne vám ďakujem. A teraz už pristúpime 

k oficiálnej časti nášho dnešného zasadnutia. Z dnešného zasadnutia sú ospravedlnení páni 

poslanci Chren, Patoprstý a Švaral. Konštatujem, že podľa prezentačnej listiny je z celkového počtu 

50 poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na dnešnom zasadnutí 

momentálne prítomných 38 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 ich voľbe. Predkladám návrh týchto poslancov: pani 

poslankyňa Hudáková, pán poslanec Krúpa a pán poslanec Drotován.  Má niekto iný návrh? Ak 

nemá nikto iný návrh, tak prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 1 
 

Ďakujem. Konštatujem, že návrh prešiel.  ZA hlasovalo 39 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Prosím, aby ste teraz volili za, teda konštatujem, že za overovateľov zápisnice sú 

zvolení páni poslanci Hudáková, Krúpa a Drotován. A prikročíme k voľbe návrhovej komisie. 

Predkladám teda návrhy na nasledovných poslancov do návrhovej komisie: pani poslankyňa 

Aufrichtová, pani poslankyňa Lucia Vidanová a pán poslanec Mareka Machata. Má niekto iné 

návrhy? Neevidujem žiadny iný návrh. Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 2 
 

Začínam mať dojem, že došlo k zlyhaniu hlasovacieho zariadenia. Urýchlime proces tým, že vás 

chcem poprosiť, aby ste hlasovali rukami. Kto je ZA? Vidím presne 43 rúk. Preto som župan 

(smiech). PROTI nebol nik, nikto sa NEZDRŽAL. Konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená 

v  zložení: pani poslankyňa Aufrichtová, pani poslankyňa Vidanová a pán poslanec Machata. 

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

komisiu a aby si spomedzi svojich radov určili predsedu. Nezabudnite si hlasovacie karty. Ďakujem. 

Pristúpime teraz k schvaľovaniu dnešného programu rokovania. V súlade so zákonom 

o  samosprávnych krajoch a Rokovacím poriadkom Bratislavského samosprávneho kraja bol 
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všetkým poslancom návrh programu poslaný v Pozvánke zo 4. júna. V Pozvánke je uvedených 28 

bodov rokovania, vrátane bodov Interpelácie a Rôzne. Navrhujem, aby sme asi v polovici rokovania 

si urobili výnimočne 10 minútovú prestávku, keďže dnes máme tých bodov o tretinu viac ako býva 

bežne. Možno až o polovicu. Teda pardon, skoro dvojnásobne viac. Novinkou od dnešného 

rokovania je samostatný bod Interpelácie poslancov. Vyčlenili sme tento bod na otázky poslancov 

smerované k Úradu BSK z toho dôvodu, že počas rokovania zastupiteľstva poslanci často 

vyjadrovali svoje požiadavky bez toho, aby ich písomne predkladali. Takže od dnešného rokovania 

poprosím, aby ste využili tlačivá na Interpelácie, ktoré máte pred sebou, prípadne si ich vyžiadajte 

od nášho organizačného oddelenia a formulujte interpeláciu písomne. Dnes sa novým interpeláciám 

budeme venovať v bode číslo 27. Písomnú interpeláciu tiež prosím nahlas prečítať, aby sme 

postupovali v súlade s platným rokovacím poriadkom. V tomto týždni ste si našli v elektronických 

schránkach vyhodnotenia pripomienkového konania k dvom predkladaným Všeobecne záväzným 

nariadeniam. Jeden návrh VZN, bod programu číslo 3 je vyhodnotený bez pripomienok. Druhý 

návrh VZN, teda bod číslo 4 s jednou relevantnou pripomienkou, ktorú spracovatelia z Odboru 

školstva, mládeže a športu akceptovali a zapracovali do aktualizovaného predloženého návrhu 

VZN. Taktiež vám boli do vašich elektronických schránok doručené stanoviská hlavného kontrolóra 

BSK k Záverečnému BSK za rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k navýšeniu úverov 

čerpaním III. a IV. tranže z úverového rámca EIB, Toľko k aktualizáciám a doplneniam materiálov. 

Chcem sa spýtať, či má niekto z poslancov ešte ďalší návrh k bodu programu. Neevidujem takú 

žiadosť, takže poprosím vás, aby sme teraz prešli k hlasovaniu o programe XI. pracovného 

zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja podľa Pozvánky, ktorú ste dostali 

v  zákonnej lehote. Prosím, prezentujte sa teraz.  

 

Hlasovanie č. 3 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 42 poslancov. Nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI. 

Program rokovania XI. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

bol Zastupiteľstvom samosprávneho kraja schválený. Vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, opäť máme v programe niekoľko bodov, ktoré si vyžadujú na schválenie trojpätinovú 

väčšinu všetkých hlasov nášho zastupiteľstva. Tieto materiály sme v Pozvánke zaradili na 

rokovanie do prvej polovice. Ak by ste sa náhodou museli vzdialiť ešte pred koncom rokovania, bola 

by škoda dôležité veci posúvať na ďalšie rokovanie. Takže chcem vás poprosiť o disciplínu v rámci 

vašich časových možností. Prikročme teraz už k jednotlivým bodom rokovania podľa schváleného 

programu.  

 

Bod č. 1 
 

A začíname hneď bodom číslo 1, ktorým je Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva BSK 

s  termínom plnenia marec - máj 2019. Tento materiál máte pred sebou a chcem poprosiť pána 

riaditeľa úradu Mariána Viskupiča, aby nám tento materiál uviedol.  

 

Marián Viskupič 

 

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

máme pravidelný odpočtový materiál plnenia uznesení. Tentokrát s termínom plnenia marec – máj 

2019. Materiál je opäť rozdelený na 3 časti. Jedna časť obsahuje 9 splnených uznesení. 

Časť  2  obsahuje dlhodobo plnené uznesenia a v časti 3 sú 2 uznesenia, kde si spracovatelia 

uplatnili požiadavku na predĺženie termínu plnenia a bolo im vyhovené. Ďakujem pekne. 
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Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomu bodu programu. Poprosím, aby ste sa hlásili. 

Neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, takže ukončujem ju a prosím návrhovú komisiu, aby 

predniesla uznesenie. 

 

Marek Machata 

 

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

doručené spolu s materiálom. Ďakujeme. 

 

Juraj Droba 

 

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

 

Hlasovanie č. 4 
 
Ďakujem veľmi pekne. ZA hlasovalo 42 poslancov, nebol nikto PROTI a nikto sa NEZDRŽAL. 

Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 1 bolo schválené. Týmto ho ukončujem, otváram bod 

číslo 2. 

 

Bod č. 2 
 
Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva BSK zo dňa 29. marca 2019 a o úvodné 

slovo poprosím opäť pána riaditeľa Viskupiča. 

 

Marián Viskupič 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Tak len veľmi krátko. Vybavenie interpelácie pána poslanca Petra 

Tydlitáta bolo odoslané v zákonnej lehote. Zároveň sme sa s pánom poslancom dohodli 

a odkomunikovali ešte možné doplnenie odpovede, ak sa nám podarí získať aktuálne a presnejšie 

údaje. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Keďže 

neevidujem žiadne prihlášky do rozpravy, tak by som rád poprosil návrhovú komisiu, aby predniesla 

návrh uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva BSK zo dňa 29. marca 

2019. Ďakujeme. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Prosím prezentujte sa a hlasujte teraz. 
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Hlasovanie č. 5 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 41 poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI. Takže bod 

číslo 2, uznesenie k bodu číslo 2 bolo schválené našim zastupiteľstvom jednohlasne. Ukončujem 

bod číslo 2 a otváram bod číslo 3. 

 

Bod č. 3 
 
Návrh VZN BSK číslo 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov 

na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 

kraja. Nech sa páči, o úvodné slovo by som rád poprosil pána riaditeľa Odboru školstva, mládeže 

a športu Igora Urbančíka. 

 

Igor Urbančík  

 

Dobrý deň. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci v súvislosti so zavádzaním takzvaných 

obedov zadarmo pristupujeme aj v rámci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 

k zavedeniu režimu, ktorý nám uplatní, umožní uplatňovať tento inštitút. V praxi sa to dotýka 

základnej školy, ktorá je súčasťou Školy pre mimoriadne nadané deti na Teplickej, základnej školy, 

ktorá je súčasťou Základnej školy a Gymnázia na Dunajskej a od 1. septembra aj Spojenej školy 

Malinovo, respektíve základnej školy, ktorá je jej súčasťou. Režim, ktorý navrhujeme umožňuje 

jedálňam, aby čo najefektívnejšie využili prípadné prebytkové jedlo a zároveň spôsobí, že tie obedy 

zadarmo budú skutočne zadarmo. V praxi tak župa tie jemné režijné výdavky, ktoré nepokrýva štát 

bude pre prvostupňových žiakov základnej školy dofinancovávať. A keďže však ide o malý počet 

žiakov a zároveň sa bavíme o plus mínus nákladoch 10 centov na jedlo, tieto rozpočtové výdavky 

budú pokryté z rezervy na prevádzkovanie školských zariadení. V návrhu VZN zároveň 

pristupujeme k jemným úpravám týkajúcich sa výšky poplatkov za internáty, tam kde sa úspešne 

rozbehli rekonštrukcie a zároveň k jemným úpravám v poplatkoch týkajúcich sa jazykovej školy, aby 

reálnejšie zohľadňovali náklady spojené s jej, s uskutočňovaním kurzov. V prípade akýchkoľvek 

otázok radi zodpovieme.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem pánovi Urbančíkovi a otváram rozpravu. Nech sa páči. Neevidujem žiadnu prihlášku do 

rozpravy, takže rozpravu ukončujem a chcem poprosiť 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. Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás teraz ctené panie poslankyne, páni poslanci, aby ste sa 

prezentovali a hlasovali. 
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Hlasovanie č. 6 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 43 poslankýň a poslancov. PROTI nebol nik, nik sa 

NEZDRŽAL. Zastupiteľstvo schválilo uznesenie k bodu číslo 3 programu rokovania. Týmto ho 

ukončujem a otváram bod číslo 4. 

 

Bod č. 4 
 

Návrh VZN BSK číslo 6/2019 o zriadení Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo 

s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 

a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň. O úvodné slovo opäť poprosím 

pána riaditeľa Urbančíka. 

 

Igor Urbančík  

 

Panie poslankyne, páni poslanci, pred sebou máte návrh VZN, ktorý zámer na zriadenie Spojenej 

školy Malinovo, ktoré ste schválili začiatkom roka pretavuje už aj do právnej podoby. Včera podľa 

informácií, ktoré máme k dispozícií, Ministerstvo školstva rozhodlo o zaradení Spojenej školy do 

siete, takže s odretými ušami, ale stihli sme to. Tým pádom VZN, ktoré máte pred sebou bude ešte 

doplnené o včerajší dátum a číslo rozhodnutia, ktoré nám bude doručené. V praxi to znamená, že 

od 1.9. v Malinove začíname s prvou spojenou školou, ktorá je príkladom spolupráce samosprávy 

a vyššieho územného celku. je to unikátny projekt, ktorý nás stojí veľa energie, ale veríme, že 

pomôže skvalitniť nielen dostupnosť základného školstva, ale aj nám udržať kvalitné stredné 

školstvo v Malinove. Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne pánovi Urbančíkovi. Otváram teraz diskusiu k predkladanému bodu programu 

číslo 4. Nech sa páči. Ako prvý sa do diskusie prihlásil pán István Pomichal. V čakaní je pani 

poslankyňa Aufrichtová. Nech sa páči István. 

 

István Pomichal 

 

Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo. Ja sa chcem vyjadriť poďakovaním celému vedeniu 

úradu školstva a všetkým, že tento projekt podporili. Potešili ste veľa rodičov a v mene tých rodičov, 

ktorí sú v školskom obvode Tomášova, to bolo aj Malinovo, ste vyriešili otázku vplyvom nárastu detí 

migrácie a výstavbe nových štvrtí a toto riešenie skutočne vyrieši umiestnenie detí nielen na 

základnom prvom stupni, ale aj na druhom stupni a ten nadmerný počet žiakov, ktorý máme, vieme 

teraz kvalitne vzdelávať. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Nech sa páči pani poslankyňa Aufrichtová, pripraví sa pán poslanec Dolinay. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 
Ja by som chcela veľmi oceniť takúto spoluprácu BSK a samosprávy. Chystáme podobný projekt aj 

so Starým Mestom a župou. Je to určite cesta, ktorá vie posunúť školstvo a kvalitu školstva 
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dopredu, keďže štát zlyháva v tomto, tak by som chcela vyzdvihnúť činnosť župy a výsledky, ktoré 

dosahuje. 

 

Juraj Droba 

 

Veľmi pekne ďakujem, dobre sa to počúva. Pán poslanec Dolinay.  

 

Vladimír Dolinay 

 

Ďakujem za slovo. Ja len som chcel tiež oceniť tento krok, ktorý hodnotím veľmi pozitívne a je to 

veľmi pozitívny krok k tomu, že keď sa samosprávy vedia dohodnúť, tak aj školstvo môže naozaj 

veľmi dobre fungovať. A bodaj by táto spolupráca župy s inými samosprávami bola príkladom aj pre 

iné obce, iné samosprávy, prípadne pre iné kraje. Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Veľmi pekne ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, takže dovoľte, aby som 

rozpravu k tomuto bodu programu uzavrel a poprosil návrhovú komisiu o predloženie uznesenia.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Takže v zmysle toho, čo hovoril pán riaditeľ Urbančík, návrhová komisia 

predkladá na hlasovanie návrh uznesenia tak, ako vám bol dnes prezentovaný a tiež doručený 

v aktualizovanej podobe v súlade so zapracovanou pripomienkou z pripomienkového konania. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som teraz poprosil ctené panie poslankyne, pánov poslancov, 

aby sa prezentovali a hlasovali.  

 

Hlasovanie č. 7  
 

Ďakujem. ZA hlasovalo 41, PROTI nebol nik a nikto sa NEZDRŽAL. Konštatujem, že zastupiteľstvo 

schválilo uznesenie k bodu číslo 4 a týmto považujem bod číslo 4 za ukončený. Chcem vám 

poskytnúť 2 informácie. Prvá je, že zatiaľ neevidujeme prihlášku pána Maxima do bodu Rôzne. Je 

to prvý krát odkedy zasadáme. A druhá je, že medzi nami vzadu sú aj naši stážisti. Na župe sme 

zriadili program stáží. Ak máte šikovných, mladých ľudí vo svojom okolí, ktorí by chceli priňuchať 

k verejnej správe a k samospráve, tak celý program stáží riadi riaditeľka mojej kancelárie, pani 

Lysáková, takže obráťte sa kľudne na ňu a snažíme sa vybrať tých najlepších, snažíme sa 

poskytnúť priestor mladým ľuďom, aby trošku zistili o čom je práca na úrade. Ďakujem. 

Pokračujeme bodom číslo 5 programu.   

 

Bod č. 5  
 

Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a schválenie prenájmu 

časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ na Myslenickej 1 v Pezinku, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. Slovo opäť odovzdávam pánovi riaditeľovi Urbančíkovi.  
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Igor Urbančík 

 

Pani poslankyne, páni poslanci, len veľmi v stručnosti. Pred sebou máte zámer štvrtej spojenej 

školy, tentokrát v Pezinku a Spojenú školu Pezinok sme začali riešiť už s predchádzajúcim vedením 

a pokračovali so súčasným novým primátorom. Zámerom je, aby naše kvalitné gymnázium, ktorému 

sa pod vedením pani riaditeľky Solgovej podarilo veľmi úspešne tento rok zaviesť bilingválne 

štúdium a ten záujem zo strany žiakov z Pezinka a okolia vysoko prevýšil aj naše očakávania. Aby 

sme ho rozšírili aj o základnú školu, to znamená prvý stupeň primárneho vzdelávania, ktorý bude 

v prvej chvíli zameraný na rozšírenú jazykovú výučbu a potenciálne by sa tiež mohol presunúť do 

režimu bilingválneho štúdia. Cieľom je skvalitňovať ponuku základného vzdelávania v Pezinskom 

okrese, ale zároveň aj podporiť dlhodobú udržateľnosť kvalitného a regionálneho gymnázia, ktorým 

Gymnázium Pezinok je. Na tento účel využijeme priestory v školskom areáli na Komenského, kde 

už v súčasnosti sídlia 2 školy a tým pádom sa nám aj podarí ešte viacej upevniť tú školskú funkciu 

v tomto areáli. Preto je tam aj, preto je súčasťou materiálu aj návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa vo veci nájmu, lebo z technických dôvodov tak, ako aj v prípade Pankúchovej 

a Ostredkovej musí si najprv mestská časť, pardon, mestský úrad, respektíve Pezinok priestory 

prenajať, zriadiť v nich základnú školu a až následne nám ju odovzdať. Ide však len o technické 

riešenie, ktoré bude mať nulový dopad na rozpočet župy a zároveň nulový dopad na rozpočet 

mesta, ale žiaľ súčasná legislatíva nám neumožňuje tento krok obísť. Ďakujem vám za vašu 

podporu.  

 

Juraj Droba 

 

Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu. Prvým prihláseným do rozpravy je pán 

poslanec Juraj Pátek z Pezinka. 

 

Juraj Pátek 

 

Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia ja by som sa len chcel prikloniť k tým 

predchádzajúcim mojich predrečníkov pri predchádzajúcom bode, že došlo k tomuto spojeniu 

gymnázia a teda k vytvoreniu bilingválneho gymnázia v Pezinku. Sme pomerne tvrdo bojovali o to, 

ako predseda rady školy na gymnáziu v Pezinku, ako poslanec mesta Pezinok sme veľmi radi, že 

sme sa dokázali po veľmi ústretových krokoch BSK a pána riaditeľa Urbančíka na všetkom 

zhodnúť, takisto vyriešiť priestorové problémy, ktoré vznikli na tej ulici Komenského, na tej Strednej 

odbornej škole, pretože tam existuje ešte aj na prvých dvoch poschodiach iná škola, Narnia. Ale po 

rokovaniach, či už pána župana a riaditeľa úradu a pána Urbančíka, myslím si, že tá situácia sa 

ustálila a veľmi a úprimne vítame toto spojenie. Ďakujem veľmi pekne.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalším v rozprave je prihláseným pán poslanec Solga. Nech sa páči. 

 

Oliver Solga 

 

Pán predseda, dámy a páni, Juraj povedal skoro všetko. Ja by som chcel ale v prvom rade 

poďakovať pánovi riaditeľovi, pretože je to najmä vaša zásluha. Riešime problém, ktorý súčasné 

vedenie mesta riešiť nedokáže, jedine s pomocou BSK. Ja si myslím, že tá spolupráca je a bude 

obojstranne úspešná a teším sa keď budeme schvaľovať projekt, ktorý posunie školstvo v Pezinku 
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ešte do, nerád používam to cudzie slovo, do vyššieho levelu. Ďakujem vám veľmi pekne pán riaditeľ 

a samozrejme aj vedeniu župy, ale veľmi si to ceníme a veľmi to pomôže nielen Pezinku, ale aj 

deťom a rodičom z okolitých obcí. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že tie slová chvály sú úplne zaslúžené. Chcem aj ja osobne 

poďakovať pánovi riaditeľovi Urbančíkovi, ktorý okrem manažérskeho zvládania svojej práce 

dokáže aplikovať aj taký politický cit a vybaviť veci, ktoré by sa za bežných okolností z rôznych 

politických dôvodov vybaviť nedali. Takže toto je naozaj vzácna kombinácia a oceňujem prácu. Igor, 

ďakujem. Dovoľte, aby som teraz odovzdal slovo návrhovej komisii, aby predniesla návrh 

uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

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

bolo písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Dovoľte, aby som vás poprosil o prezentáciu a hlasovanie teraz. 

 

Hlasovanie č. 8 
 

Ďakujem. ZA hlasovalo 41 poslancov, PROTI nebol nik, nik sa NEZDRŽAL. Konštatujem, že 

uznesenie bolo prijaté a tým pádom uzatváram bod číslo 5 programu a otváram bod číslo 6. 

 

Bod č. 6 
 

Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom 

samosprávnom kraji na roky 2019 – 2022. Opäť má slovo pán riaditeľ Urbančík. 

 

Igor Urbančík 

 

Dámy a páni nebudem vás už úplne, úplne vyčerpávať školstvom, ale teda prosím ešte posledný 

materiál. Pred vami predložená stratégia je výsledkom nášho 1 a pol ročného úsilia v oblasti 

školstva a snaží sa zohľadniť to, čo sa nám podarilo a zároveň zadefinovať tú víziu na najbližšie 

4 roky, kam by sme ešte chceli školy ďalej posúvať. Vychádza zo šiestich základných princípov. 

Tým prvým je otvorená komunikácia so všetkými zainteresovanými partnermi, tým druhým je BSK 

ako zodpovedný partner všetkých škôl vrátane súkromných a cirkevných zriaďovateľov. Tým tretím 

je kraj ústretových k zamestnávateľom ako k najdôležitejším partnerom našich odborných škôl. 

Štvrtým je zvyšovanie kvality škôl a školských zariadení v BSK. Piatym a veľmi dôležitým z pohľadu 

rozvoja siete v kraji je regionálna a sociálna dostupnosť našich škôl, aby sme nemali všetko 

lokalizované len v Bratislave. A posledným a z pohľadu zvyšovania kvality asi kľúčovým je 

zvyšovanie ohodnotenia a postavenia učiteľov a zamestnancov na našich školách. Za posledný rok 

a pol sa nám podaril obrovský kus práce. Asi najvýznamnejší je 15%-ný nárast záujmu o školy 

v  našej zriaďovateľskej pôsobnosti, pričom tento nárast záujmu je rozdelený proporčne medzi 

gymnáziá a odborné školy. To znamená, že budeme aj naďalej makať na tom, aby sme aj na 
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odborných školách pokračovali vo zvyšovaní kvality a tým pádom aj záujmu. Ja by som z tohto 

miesta chcel poďakovať ako všetkým riaditeľom, tak územnej školskej rade, krajskej rade pre 

odborné vzdelávanie, zástupcom zriaďovateľa zamestnancov. Tá samotná stratégia je výsledkom 

práce aj ich a asi dôkazom toho je, že prešla všetkými relevantnými inštitúciami a rokovaniami 

s  partnermi bez pripomienok, alebo bez akýchkoľvek námietok. Zároveň to, čo robíme v župe je 

síce výnimočné na Slovensku, ale nedalo by sa to robiť bez podpory vedenia a bez podpory vás 

a  stojí to aj nemalé prostriedky, takže, ktoré chvalabohu máme oporu v rozpočte, takže aj v mene 

našich riaditeľov by som vám chcel poďakovať za to, že mali sme možnosť za ten posledný rok 

trošku zvýšiť financovanie školstva na dobré a zmysluplné projekty. Dúfam a verím, že sa nám to 

bude dariť aj do budúcnosti. Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte teraz, aby som k danému bodu otvoril rozpravu. Prvou prihlásenou 

je pani poslankyňa Aufrichtová.  

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Už som mala pocit, že ani netreba toľko chvály, ale musím zareagovať na základe skúsenosti, ktorú 

mám, že s predchádzajúcim vedením som ešte ako zástupkyňa Fakulty architektúry spracovávala 

memorandum na stáže a snažili sme sa v tom čase nadviazať a nepodarilo sa to, takže toto je ďalší 

taký, že v podstate tí stážisti tu sú a verím teda, že získajú skúsenosť, ktorá bude pre nich cenná.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy. Týmto odovzdávam slovo 

návrhovej komisii, aby predniesla návrh uznesenia.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo BSK po prerokovaní materiálu schvaľuje Regionálnu stratégiu 

výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 – 

2022. Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím teraz panie poslankyne, pánov poslancov, aby sa prezentovali 

a hlasovali. Nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 9 
 

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

zastupiteľstvo schválilo uznesenie k bodu číslo 6 rokovania. Týmto ho ukončujem. Ďakujem pánovi 

riaditeľovi Urbančíkovi a otváram bod číslo 7. 
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Bod č. 7 
 

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii BSK 

na roky 2019 – 2021. Nech sa páči, s úvodným slovom k tomuto materiálu vystúpi pani riaditeľka 

Odboru sociálnych vecí, Marica Šiková. 

 

Marica Šiková 

 

Vážené pani poslankyne, páni poslanci. Máte pred sebou materiál, Koncepcia rozvoja sociálnych 

služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii BSK na roky 2019 – 2021. Koncepcia je 

výstupom spolupráce BSK so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej 

republike a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti 

na projekte s názvom Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich 

rodinám. Projekt bol zameraný na mapovanie a analýzu potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich 

rodín vo viacerých oblastiach ich života, medzi ním aj v oblasti sociálnych služieb. Zástupcovia 

odboru sociálnych vecí Úradu BSK spolu s tímom expertov sa zúčastňovali stretnutí s rodinami 

osôb s mentálnym postihnutím, aktívne sa podieľali na facilitovaní skupinových rozhovorov, 

počúvali ľudí s mentálnym postihnutím hovoriť o tom, ako sa majú a akými každodennými 

prekážkami sa stretávajú a predovšetkým o tom, čo potrebujú. Samotný materiál je rozdelený na 

3 časti. V prvej, úvodnej časti sú uvedené východiská spracovania koncepcie. Druhá časť popisuje 

jednak súčasný stav siete sociálnych služieb v kompetencii BSK pre ľudí s mentálnym postihnutím 

a jednak informácie o realizovanom prieskume potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín 

vrátane spôsobu získavania dát a interpretácie výstupov prieskumu. Tretia časť je zameraná na 

priority a ciele rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich 

rodiny na obdobie rokov 2019 – 2021. Tieto sú rozdelené do 4 oblastí a reflektujú výsledky 

prieskumu. Koncepcia je rámcový dokument. Je výsledkom významného a v mnohom inovatívneho 

procesu v ktorom získané výstupy a analýzy nepredstavujú len súbor dát, ale komplexný obraz 

o  potrebách ľudí s mentálnym postihnutím. Sme presvedčení, že v nej navrhnuté opatrenia a ciele 

budú vhodnými a účinnými nástrojmi na zlepšenie životných podmienok ľudí s mentálnym 

postihnutím a ich rodín v našom regióne. Zároveň mi dovoľte poďakovať sa Úradu splnomocnenca 

vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a tiež Združeniu na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike a tímu expertov zapojených do projektu za ich 

skúsenosť a profesionálnu spoluprácu  na projekte, ktorý vyústil do spracovania tejto koncepcie. 

Ďakujeme tiež touto cestou všetkým ľudom s mentálnym postihnutím a ich rodinám, ktorí 

participáciou na rozhovoroch a dotazníkovom prieskume prejavili veľkú dôveru v našu ambíciu 

spracovať koncepciu na základe ich skúseností a potrieb. Veríme, že tento proces bude inšpiráciou 

pre tvorbu verejných politík aj v iných oblastiach a regiónoch. Vážené pani poslankyne, páni 

poslanci, dovoľte mi uchádzať sa o vašu podporu pre nás tak významného materiálu. Ďakujem za 

pozornosť. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som k tejto téme otvoril rozpravu. Ako prvý sa prihlásil pán 

vicežupan Mikuláš Krippel. 
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Mikuláš Krippel 

 

Ďakujem za slovo. Ja chcem povedať, že je symbolické, že práve minulý víkend, minulú nedeľu 

sme oslavovali, alebo Deň ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý bol aj v uliciach, teda na celom 

Slovensku slávený ako Deň krivých zrkadiel. Čiže je to symbolické, že možno práve týždeň po tejto 

krásnej, tomto krásnom dni máme takýto materiál. Chcel by som z tohto miesta takisto poďakovať 

jednak odboru sociálnych vecí a takisto našim partnerom, či už z Úradu splnomocnenca vlády pre 

rozvoj občianskej spoločnosti, ale predovšetkým Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím s ktorými sme vlastne spolupracovali pri tomto materiáli a takisto sa chcem poďakovať 

všetkým rodinám ľudí s mentálnym postihnutím, ako aj ľuďom s mentálnym postihnutím, lebo ako 

bolo povedané, výnimočné na spracovaní tohto materiálu bolo práve to, že sa udiali stovky 

rozhovorov, jednak s ľuďmi s mentálnym postihnutím a jednak stovky hodín rozhovorov s ich 

rodinnými príslušníkmi. Čiže v podstate koncepčný materiál sa robil tak, ako sa koncepcia má robiť. 

Najprv sa zistil skutkový stav, požiadavky, potreby, následne sa interpretoval a následne sa z neho 

vyplynuli nejaké ciele, opatrenia, ktoré budú v podstate záväzné pre nás do budúcna. Takže 

ďakujem za tento materiál všetkým.  

 

Juraj Droba 

 

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

 

Lýdia Ovečková 

 

ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa tiež chcela veľmi pekne poďakovať oddeleniu 

sociálnych vecí, pani Marici Šikovej a teda aj ostatným. Naozaj toto oddelenie funguje úplne úžasne 

pod jej vedením. Ešte by som sa chcela poďakovať za tento návrh materiálu, alebo za prijatie 

koncepcie aj Združeniu na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím, pani Mišovej a všetkým vlastne jej 

kolegom a naozaj som veľmi spokojná s fungovaním okrem oddelenia školstva aj teda 

s  fungovaním oddelenia sociálnych vecí na župe. Takže ďakujem za tento pokrok, ktorý je vlastne 

viditeľný a citeľný aj po takej krátkej dobe ako je rok a pól. Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ak môžem zareagovať, je to veľmi citlivá téma a toto bude vysvedčenie všetkých nás 

51 ľudí v tejto miestnosti, takže je to aj váš úspech a vďaka za podporu. Nech sa páči ďalší, 

ktorému odovzdávam slovo je pán Machata. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Ja by som sa možno chcel prihovoriť k tomuto zastupiteľstvu ako prezident 

Asociácie organizácií občanov zdravotne postihnutých na Slovensku. Mali sme minulý týždeň 

vládny výbor pre osoby so zdravotným postihnutím a musím povedať, neverili by ste, že aj medzi 

nami, ak to tak môžem povedať je množstvo nevraživosti a množstvo zlej krvi a množstvo 

negatívnych emócií a množstvo negatívnych reakcií a práve preto by som chcel vyzdvihnúť takýto 

koncepčný materiál. Poďakovať sa BSK, poďakovať sa pani Mišovej, ktorá tam vzadu sedí, ak 

dobre vidím, myslím, že dobre. Poďakovať sa Maťovi Giertlovi, splnomocnencovi pre rozvoj 

občianskej spoločnosti a chcem vám povedať, že takýto materiál je v tejto dobe niečím absolútne 

unikátnym a ja verím, že ostatné kraje sa nami inšpirujú a že dokonca zo župnej koncepcie raz 
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môže byť celoslovenská koncepcia a že môžeme byť na seba právom hrdí ak takýto materiál 

schválime. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

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

 

Juraj Štekláč 

 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Tak ja by som sa veľmi rád pripojil ku kolegom u ktorých odzneli tie 

ďakovné slová a ešte raz ja poďakoval jednak teda pracovníkom úradu a jednak odborníkom 

z externého prostredia. Boli tu spomínaní všetci, ale ja by som zvlášť vyzdvihol aj poslancov 

z  Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí, ktorí a aj ich počet prihlásených do diskusie svedčí 

s  akou nádejou a nadšením sa pustili a spolupodieľali na tomto dokumente. Tento dokument je 

rámcový, čiže budú sa do neho vkladať jednotlivé projekty v rámci Akčného plánu a ešte raz teda 

ďakujem aj členom komisie, ktorí sa opakovane zišli k tomu, k tejto koncepcii a musím povedať, že 

teda nakoniec komisia prerokovala tento materiál, kde bola, vlastne všetci boli ZA. Takže vás 

poprosím aj ja o podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pani poslankyňa Vidanová. 

 

Lucia Vidanová 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak ono tie ďakovné slová asi už všetky odzneli. Naozaj treba si 

uvedomiť, že všetko čo je v koncepcii nastavené, tak treba pretaviť aj do tých činov, že aby sme 

naozaj krôčik po krôčiku vytvárali podmienky pre to, aby aj zariadenia sociálnych služieb dokázali 

fungovať lepšie a aby naozaj aj ten život pre klientov s mentálnym znevýhodnením bol stále krajší. 

Ja si myslím, že bolo veľmi dobré, že aj oceňovanie pracovníkov v sociálnych službách prebehlo 

tento rok. Boli sme vlastne pozvaní od pani Mišovej a videli sme v priamom prenose, alebo priamo 

na mieste ako dokáže takýto unikátny projekt pretvárať životy ľuďom s mentálnym znevýhodnením 

a teda priala by som si, aby sme na záver nášho volebného obdobia, keď budeme to vysvedčenie si 

vystavovať aj v oblasti tých sociálnych služieb si naozaj mohli dať dobré známky. Tak ďakujem 

pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Hrehorová. 

 

Jana Hrehorová 

 

Ďakujem. Ja by som samozrejme chcela poďakovať pani Šikovej a celému oddeleniu sociálneho 

odboru, ale to čo by som chcela povedať, lebo všetci už povedali predo mnou to ďakovné 

a pochvalné, ale chcela by som pred všetkými teda pogratulovať Združeniu pre ľudí s mentálnym 

postihnutím za, teda k cene, k oceneniu Nadácie Orange za dlhodobú prácu a spoločenský prínos. 

Veľmi im gratulujem a verím, že sociálne služby aj na župe sa posunú správnym smerom. Ďakujem. 
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Juraj Droba 

 

Ďakujem. Marica, chcem aj ja poďakovať. Ešte asi budete chcieť záverečné slovo, že? Nech sa 

páči. 

 

Marica Šiková 

 

Neviem či ma počuť. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Ja by som ani nezaspala dneska, keby som 

vám nepovedala, že som opomenula poďakovať našim členom Komisie zdravotníctva a sociálnych 

vecí. Ospravedlňujem sa, sú to vzácni ľudia. My sme mali osobitné stretnutie, kde sme sa osobitne 

tomuto materiálu venovali, aj za teda prítomnosti pána Maleca z Úradu splnomocnenca vlády, aj 

s pani Mišovou, aj s pánom Horeničom, ktorí naozaj vzadu sedia. Mali sme osobitné stretnutie 

s bohatou účasťou našich poslancov komisie, takže veľmi pekne ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Marica, uzavriem. Sme na vás hrdí, máte plnú podporu vedenia župy a robte to ďalej rovnako 

dobre. Ďakujem. Týmto uzatváram rozpravu k danej téme a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo BSK po prerokovaní materiálu schvaľuje Koncepciu rozvoja 

sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii BSK na roky 2019 – 2021. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím panie poslankyne, pánov poslancov, aby sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 10 
 

Juraj Droba 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 44 poslancov, PROTI nebol nik a nik sa ani NEZDRŽAL. Dané 

uznesenie bolo prijaté zastupiteľstvom a týmto ukončujem bod číslo 7 a dovoľte mi otvoriť bod 

číslo 8. 

 

Bod č. 8 
 

Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a schválenie 

zmeny časti Uznesenia č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesenia č. 58/2016 zo dňa 

24.06.2016 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa za účelom predloženia projektu s názvom „Centrum performatívnych 

a vizuálnych umení“, realizovaného pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 

3  – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. Poprosím teraz pani riaditeľku Odboru 

cestovného ruchu a kultúry, Agátu Mikulovú, aby nám ozrejmila tento bod. 
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Agáta Mikulová 

 

Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladáme 

vám materiál hodný osobitného zreteľa, ktorý sa týka Nadácie Cvernovka. Zastupiteľstvo BSK 

v  roku 2017 schválilo vstup do projektu s názvom Kreatívne centrum Bratislava. Nakoľko však táto 

výzva nebola vyhlásená, ako to bolo pôvodne avizované, tak celý vlastne proces sa presunul až do 

tohto roku 2019. Vzhľadom na predbežne komunikované zmeny a podmienky vo výzve a vzhľadom 

na skutočnosť, aby bola splnená podmienka, podľa ktorej musia byť predmetom projektu len také 

nehnuteľnosti,  ktoré sú v užívaní žiadateľa BSK je nevyhnutné upraviť tieto uznesenia, to znamená 

tak, aby z nájmu boli vyňaté všetky dotknuté nehnuteľnosti. Ide o priestor telocvične, kde by mal 

vzniknúť priestor pre scénické umenie, ďalej o spojovaciu chodbu a priľahlé pozemky. Predmetom 

projektu Centra performatívnych a vizuálnych umení by mali byť aj garáže, kde by vznikol priestor 

na fotografické a tlačiarenské dielne vybavené špičkovými technológiami. Samostatný zámer 

projektu aj celý rozsah bude závisieť od výzvy IROP s predpokladaným termínom zverejnenia 

30. júna 2019. Momentálne sa riešime aj finančné dopady, ktoré sú v štádiu analýzy a ich 

vyhodnotenie bude predchádzať rozhodnutiu o vstupe do výzvy, aj schvaľovaniu v ďalšom 

zastupiteľstve BSK. Tento materiál je však dôležitý z toho pohľadu, že jednou z prípravných fáz pre 

uchádzanie sa a podanie vôbec tohto projektu. Zároveň súčasťou tohto materiálu je aj súhlasné 

stanovisko Nadácie Cvernovka, s ktorou úzko spolupracujeme aj pri príprave tohto projektu. 

Materiál prešiel komisiami bez pripomienok a v prípade ďalších otázok sme samozrejme 

k  dispozícií, takže ďakujem veľmi pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem a dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Neevidujem 

a predsa pani vicežupanka Pätoprstá, nech sa páči. 

 

Elena Pätoprstá 

 

Ja by som chcela našim mladým stážistom, ktorí sedia tam vzadu trochu ten suchopárny úradný 

jazyk preložiť, pretože vlastne tento bod sa týka aj vás. Je to veľmi zaujímavý príbeh, kedy sa župa 

rozhodla po veľmi ťažkých rokovaniach s vtedajšími poslancami, ktorí neboli presvedčení o tom, že 

je to dobré riešenie, že náš vyradený majetok, veľká škola chemická, stredná, ktorú sme už 

nevyužívali, a ktorá sa mala predať, že ju venujeme, alebo, že ju prenajmeme Nadácií Cvernovka, 

ktorá tu vytvorila za 3 roky úžasný projekt práve pre vás, vašich kolegov, mladých ľudí a vy ho 

môžete využívať. Dneska sa rozširuje vlastne ešte ďalšia časť, ktorá spolu so župou vytvorí v tomto 

priestore práve toto centrum pre umelcov a výtvarníkov, ale aj hlavne pre vás. Ja vás chcem aj 

pozvať týmto na tú Račiansku ulicu číslo 78 v Bratislave. Pozrite si aj na webovej stránke program 

Novej Cvernovky a využite tieto priestory. Robíme to pre vás. A zároveň sa chcem veľmi pekne 

poďakovať vedeniu župy za mimoriadne operatívnu a veľmi dobrú spoluprácu práve s touto 

Nadáciou Cvernovka. Chcem sa poďakovať aj vám, vďaka.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Cvernovka je naozaj veľký úspech župy a budeme pokračovať v jej podpore. 

Myslím si, že robia naozaj veľmi prínosnú prácu. Ďalej odovzdávam slovo pánovi poslancovi 

Bajanovi. 
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Vladimír Bajan 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Myslím si, že nikto nespochybňuje činnosť Nadácie Cvernovka, ale 

nedá mi, aby som nepovedal pár slov hlavne o tej, o podmienkach nájmu, respektíve vstupu našej 

inštitúcie do celého toho projektu. Rozumiem tomu, že chceme zmeniť nájom kvôli tomu, aby sme 

mohli podať projekt, lebo treba mať vzťah k majetku. Tomu rozumiem. Ale ak si zobereme zmluvu, 

ktorú sme, alebo ktorú naši predchodcovia prenajali pred 3-4 rokmi rokmi. Hovorí sa okrem iného aj 

o záväzkoch zaplatiť za prvých 5 rokov. Za prvých 5 rokov 740 000 do nášho majetku a nemáme 

žiadnu informáciu, keďže to bolo pred 2-3 rokmi, či také niečo sa udialo. Možno by taká informácia 

nebola zlá a vyhli by sme rôznym diskusiám, tým skôr, že v materiáli sa píše okrem iného, že BSK 

zabezpečí udržateľnosť 10 rokov tohto projektu. To už hraničí nielen s nájmom, ale aj o tom, že ako 

by sme my ako poslanci mohli vedieť, čo nás to bude stáť najbližšie roky. Čiže predpokladám, že 

nejaký finančný dopad by sme mali vedieť, lebo sa odvoláva tuto pán z nadácie, že rokoval 

s oddelením kultúry, alebo odborom kultúry, ospravedlňujem sa s tým, že je potrebné urobiť 

stavebné úpravy a prefinancovať úvodné roky prevádzky. Neviem o tom, že by sme takéto náklady 

mali schválené v rozpočte a neviem, ako to bude súvisieť s našim rozpočtom. Čiže ja sa len pýtam, 

akým spôsobom do toho vstúpi BSK, či priamo okrem projektu budeme aj financovať, aké máme 

záväzky, že ak to bude realizovať Nadácia Cvernovka a urobí nejakú chybu, čo nie je problém 

vyhodnotiť v rámci obstarávania, alebo v rámci iných vecí a potom tá sankcia príde na toho, kto to 

podával. Takže záver je ten, ja by som rád, aby sme sa vyhli takýmto rôznym otázkam a spôsobom, 

že by ste schvaľovali, alebo, že by sme si schválili uznesenie, že raz ročne, niekedy v septembri, 

v októbri dostaneme komplexnú správu o plnení uznesení týkajúcich sa tohto problému, aby sme 

tam mohli mať všetky tie čísla, respektíve tie vzťahy medzi nadáciou a BSK. Myslím si, že je to 

nekonfliktné uznesenie, je to náš majetok, takže myslím, že taká informácia komplexná by mohla 

byť prínosom pre informáciu poslancov. Všetko. 

 

Juraj Droba 

 

Pán poslanec ďakujem. Zareagujem priamo, tieto informácie o finančnom vzťahu medzi BSK 

a Nadáciou Cvernovka sú súčasťou uznesenia ďalšieho bodu. V dôvodovej správe teda, pardon, 

v ďalšom bode, takže môžeme o nich hovoriť, myslím si, že aj pani Agátka Mikulová o nich bude 

informovať, aby to bolo úplne jasné. Zdôrazňujem, že Cvernovku berieme ako blízkeho partnera 

BSK a zároveň pravidlá a dohody musia platiť. Súhlasím. Ďalším v poradí je pán poslanec Štekláč.  

 

Juraj Štekláč 

 

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel tiež povedať pár slov na podporu tohto materiálu. Ja 

podporujem vlastne aktivity Nadácie Cvernovka. Ten dôvod je ten, že na svete je veľké množstvo 

umenia, ktoré sa človeku snaží lichotiť, a ktoré sa človeku snaží zapáčiť a povedať mu to, čo chce 

počuť. Na druhej strane umelci združení v Nadácií Cvernovka robia ten typ umenia, ktoré je na 

človeka povedzme niekedy náročné a niekedy až vyčítavé, ale je to práve to umenie, ktoré posúva 

človeka niekde dopredu a robí ho, robí z neho lepšieho človeka. A toto je asi nejaký dôvod, prečo 

vlastne podporujem umelcov z tejto nadácie a rád zdvihnem ruku za tento materiál. Tým, že to 

umenie je často vyčítavé, tak často ostáva osamotené a menšinové a to je asi dôvod, prečo by sme 

ho mali podporiť. Zase na druhej strane rozumiem aj požiadavke pána poslanca Bajana, ale chcem 

povedať, že teda ja zdvihnem ruku ZA. Ďakujem pekne. 
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Juraj Droba 

 

Ďakujem. S faktickou poznámkou na vystúpenie pána Štekláča bude reagovať pán poslanec Bajan. 

 

Vladimír Bajan 

 

Ďakujem pekne. Ja by som bol veľmi nerád, keby vyznelo z tohto môjho vystúpenia, že 

nepodporujem túto činnosť. Samozrejme budem hlasovať za toto uznesenie, len mi ide o čistotu 

veci v tom, že by sme mohli dostávať komplexnú informáciu o tom, ako sú plnené podmienky toho 

uznesenia, lebo v tej exaktnej podobe, ako si spomenul pán predseda to v tom druhom bode nie je, 

ale možno keď nemajú kolegovia o to záujem stačí možno informácia do finančnej komisie, ale 

z princípu by sme sa mali o tento problém možno intenzívnejšie zaujímať. Všetko. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem, beriem na vedomie. Pán poslanec, nikto si nedovolí niečo podobné myslieť. Viem, že vám 

ide tiež o dobro veci a vaša požiadavka je úplne legitímna, budeme sa snažiť na ňu reflektovať. 

Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, takže chcem poprosiť, v prvom rade teda 

ukončujem rozpravu a chcem poprosiť návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Nakoľko bol doručený návrh na doplnenie uznesenia od pána poslanca Bajana, budeme hlasovať 

o tomto doplnení, ktoré znie: Predložiť jedenkrát ročne, buď v septembri, alebo v októbri komplexnú 

správu o plnení podmienok nájmu zmysle platných uznesení o prenájme Nadácie Cvernovka. 

Poprosím hlasujte. 

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem, nech sa páči, dávam teraz tento návrh aj s doplnením na hlasovanie. Prosím prezentujte 

sa a hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 11 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA pozmeňovací návrh pána poslanca Bajana bolo 44 poslancov. Nikto 

sa NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI a dovoľte, aby som teraz v súlade s procesom dal hlasovať 

o celom návrhu ako celku. Prosím prezentujte sa a hlasujte teraz. 

 

Marek Machata 

 

Takže návrhová komisia. (spustilo sa hlasovanie) 

 

Juraj Droba 

 

Hlasovanie vyhlasujem za zmätočné, prepáčte, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
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Marek Machata 

 

Ospravedlňujeme sa pán župan, prosím vás dajte hlasovať o návrhu uznesenia ako celku, tak ako 

bol doručený spolu s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Bajana, ktorý sme odhlasovali. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Veľmi pekne ďakujem. Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 12 
 

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

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne. Dovoľte, aby som uzavrel bod číslo 8 našej dnešnej schôdze 

a plynule prešiel na bod číslo 9. 

 
Bod č. 9  
 

Návrh na zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení 

uznesení č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a časti Uznesenia 

Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 v znení uznesenia č. 100/2017 zo dňa 

29.09.2017 a na schválenie zmeny spôsobu započítania investícií za nájomné Nadácii Cvernovka, 

ktorej bol prenajatý areál bývalej SOŠ chemickej na Račianskej 78 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, materiál nám opäť priblíži riaditeľka Odboru 

cestovného ruchu a kultúry, pani Agáta Mikulová. 

 

Agáta Mikulová 

 

Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci predkladáme vám druhý 

materiál hodný osobitného zreteľa, ktorý upravuje nájomnú zmluvu medzi BSK a Nadáciou 

Cvernovka v nadväznosti aj na predchádzajúci materiál. V tomto materiáli sa osobitným zreteľom 

stáva budova školy, budova internátu, pozemky a ostatné priľahlé stavby s tým, že by malo dôjsť ku 

krížovému započítaniu investícií so zahrnutím aj daní z nehnuteľnosti. Vyplýva to vlastne z hľadiska 

funkcií zadefinovaných v projektoch Nadácie Cvernovka, sú tieto budovy prepojené a majú na seba 

vzájomný efekt. Zároveň to umožňuje aj Nadácií Cvernovka investovať do rekonštrukcii budov školy 

a internátu na základe už praktických skúseností pri realizácií rôznych kultúrnych a spoločenských 

aktivít a tým sa zároveň podporí aj činnosť tejto nadácie. Zároveň však touto spoluprácou a touto 

podporou BSK si napĺňa originálne kompetencie v oblasti rozvoja kultúry a kultúrneho potenciálu 

regiónu. Samozrejme je to na základe vlastne splnených vzťahov doteraz, vybudovaných vzťahov 

a vlastne plnených si dostatočne vzťahu, nájomného vzťahu medzi BSK a Nadáciou Cvernovka. 

Okrem toho má to samozrejme aj veľmi úzky vplyv na spomínaný projekt IROP, ktorý sa zameriava 

na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch. Momentálne už v rámci prípravnej fázy funguje 

aj testovací koncept využívania priestoru telocvične, ktorý je vlastne súčasťou internátu, kde už 

vlastne od roku 2018 prebiehajú rôzne aktivity, skúšania, tréningy, premiéry, reprízy. To znamená, 

že napríklad v minulom roku sa v danom priestore naskúšalo už 7 nových, javiskových diel, jedna 

obnovená premiéra, 3 inscenácie, ktoré mali reprízy aj v danom priestore v celkovom počte 14. Čiže 

týmito aktivitami sa potvrdzuje aj vysoký dopyt zo strany subjektov nezraďovanej kultúry pôsobiacej 

v performatívnom a scénickom umení a táto spolupráca vlastne pokračuje aj teraz v roku 2019. 
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Materiál, ktorý predkladáme je preto veľmi dôležitý aj z pohľadu tohto nájomného vzťahu medzi 

BSK a Nadáciou Cvernovka. Materiál prešiel komisiami bez pripomienok. Samozrejme v prípade aj 

nejakých doplňujúcich otázok, alebo aj možno bližších aktivít, ktoré Nadácia Cvernovka vykonáva aj 

vo vzťahu k nájomnej zmluve s BSK sú k dispozícií aj kolegovia, zástupcovia z Nadácie Cvernovka, 

alebo v prípade otázok aj samozrejme ja rada zodpoviem. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som teraz otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvá 

sa prihlásila pani vicežupanka Pätoprstá.  

 

Elena Pätoprstá 

 

Ja by som chcela poprosiť, ak sa bude pripravovať to uznesenie, ktoré navrhol pán starosta, teda 

pán Bajan, chcela by som vás poprosiť, ak to Cvernovke nebude robiť veľký problém, urobiť aj 

nejaký zoznam ich aktivít, pretože to, čo oni robia má aj inú hodnotu ako finančnú a keďže už 

12 rokov robím v občianskom sektore, aj v samospráve, viem aký veľký význam má archivácia 

údajov, preto by bolo veľmi dobré v tom uznesení mať aj ten zoznam, aj tú druhú stránku mince. To 

znamená tú hodnotu, ktorá sa nedá vyčísliť finančne. Samozrejme je to na nich, aby takýto 

dokument pripravili, alebo prípadne vás, aby ste mohli zdokladovať aj tú hodnotu, ktorú my vlastne 

nevieme vyčísliť, ale je obrovská a chceme vám za to aj poďakovať.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy. Chcem aj takto verejne 

zdôrazniť, že Nadáciu Cvernovka považujeme za kľúčového partnera BSK v oblasti kultúry 

a vyzývam aj vás poslancov, aby ste sa zaujímali o dianie. Takisto stážisti choďte sa pozrieť, 

navštívte kreatívne dielne, navštívte areál. Osobne ja musím vyzdvihnúť aktivity Nadácie 

Cvernovka, ktoré robí predovšetkým v boji s extrémizmom, takže za to im ďakujem. Vzadu sú 

predstavitelia nadácie, pozdravujem ich, ak by ste sa chceli s nimi rozprávať, tak asi budú ešte 

chvíľku k dispozícií. Dovoľte, aby som uzavrel diskusiu k tomuto bodu programu a odovzdal slovo 

návrhovej komisii. 

 

Marek Machata   

 

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

doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali o tomto uznesení teraz. 

 

Hlasovanie č. 13 
 

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

Uznesenie bolo prijaté. Uzatváram bod číslo 9 programu a otváram bod číslo 10. 
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Bod č. 10 
 

Návrh na schválenie bezodplatného prevodu preložky vysokotlakového plynovodu DN500 

v katastrálnom území Riadok a Obora ako prípad hodný osobitného zreteľa. Nech sa páči, úvodné 

slovo k tomuto bodu programu bude mať môj kolega Matúš Šaray. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh materiálu rieši majetkoprávne 

vysporiadanie, nazvem to vyvolanej investície. Ide o preložku vysokotlakového plynu, ktorá sa 

musela zrealizovať v súvislosti s rekonštrukciou cesty Malacky - Rohožník. Bola to podmienka SPP 

distribúcia vzhľadom na to, že tam tá cesta v podstate kolidovala s tým existujúcim plynovodom. 

Vzhľadom na to, že samosprávny kraj v podstate nemá dôvod byť vlastníkom, tak majetkoprávne sa 

to vysporiadava spôsobom, že tam prevádzame túto vyvolanú investíciu do vlastníctva SPP 

distribúcia. Materiál prešiel komisiami v podstate bez pripomienok, takže poprosím o  jeho podporu. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem 

žiadne prihlášky do rozpravy, takže rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

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

doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím vás o prezentáciu a hlasovanie. 

 

Hlasovanie č. 14 
 

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

Bod teda bol schválený a uzatváram ho. Je to bod číslo 10. Dovoľte, aby sme prešli na bod číslo 11. 

 

Bod č. 11 
 

Návrh na prevod pozemku parcelné č. 1215/42 v k. ú. Ružinov kúpou do vlastníctva Bratislavského 

samosprávneho kraja. Opäť odovzdávam slovo vedúcemu právneho oddelenia, pánovi Šarayovi. 

 

Matúš Šaray 

 

Takže ďakujem ešte raz. Pani poslankyne, páni poslanci, predmetom tohto je v podstate 

majetkoprávne vysporiadanie pozemku, ktorý je súčasťou areálu našej strednej školy na 

Ostredkoch. Je to vlastne areál športového gymnázia. V tomto prípade ide o skutočnosť takú, že 

tento pozemok bol v rámci reštitúcií vrátený pôvodným vlastníkom, ktorí samozrejme sa uchádzali 

teda buď o jeho užívanie, alebo nejaké majetkoprávne vysporiadanie. Boli sme už aj v súdnom 
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spore, kde si títo vlastníci uplatňovali náhradu za užívanie tohto pozemku. V rámci rokovaní, ktoré 

prebehli na úrovni župy a týchto vlastníkov sa nám podarilo dosiahnuť mimosúdnu dohodu, ktorá je 

súčasťou tohto materiálu. Podstata je tá, že odkúpime od vlastníkov tento pozemok za cenu na 

úrovni 93 euro za m2, ktorých cenu sme vyhodnotili z pohľadu toho, že sa nachádzame v Ružinove 

za primeranú, aby sme povedali, že pomerne výhodnú z našej strany. Na druhej strane doterajší 

vlastníci stiahnu, alebo zoberú späť žalobu a nebudú si uplatňovať za predchádzajúce roky odplatu 

za užívanie tých pozemkov. To znamená, budeme mať tento areál celý vysporiadaný a tým pádom 

nebude nám nič brániť ani prípadnému rozvoju tohto areálu, pretože doteraz sme mali zviazané 

ruky, pretože akákoľvek rekonštrukcia tých športovísk, narazili sme na problém, že stavebné 

povolenie sme nemohli získať, keďže sme nemali právny vzťah k pozemku, takže na základe tohto 

bude jedna zo škôl kompletne majetkoprávne vysporiadaná a budeme mať vlastne aj zažehnaný 

existujúci súdny spor. Takže na základe týchto skutočností vás poprosím o podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy sa nehlási 

poslanec Machata. A predsa prvý prihlásený je pán poslanec Dušan Pekár, druhý v poradí Marek 

Machata. Nech sa páči, pán poslanec Pekár. 

 

Dušan Pekár 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo pán župan. Tak, ako povedal pán doktor Šaray, naozaj školy sa 

boria nevysporiadanými pozemkami a priestormi. Toto je jedinečná možnosť keď sa vlastník chce 

dohodnúť so župou a vlastne otvára sa aj priestor na rozvoj tejto školy. Takže podporujem materiál 

a dúfam, že prejde hladko aj pri hlasovaní. Ďakujem. 

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Machata, pripraví sa pán poslanec 

Buocik.   

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Počuli ste bývalého starostu Ružinova. Ja si dovoľujem tlmočiť žiadosť, alebo 

prosbu o podporu materiálu od pána súčasného starostu Chrena, ktorý tu dnes nemôže byť. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem, pán poslanec Buocik, ako tretí Ružinovčan v rozprave, nech sa páči. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán župan, skoro by som povedal, že teraz bude hovoriť skoro starosta Ružinova 

(smiech), ale aby som sa vrátil k tomuto materiálu. Ja v tomto prípade, lebo veľa zhrnul pán 

poslanec Pekár, ale čo považujem naozaj za dôležité je tá odvaha, ktorú aj ty pán predseda, teraz 

ťa chválim pán predseda, že teraz ťa chválim, že tá odvaha naozaj pristúpiť k tomuto problému, 

ktorý má 30 rokov a štát nechal samosprávy s nevysporiadanými pozemkami. Štát na to nenašiel 
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riešenie, ten problém je úplne gigantický a preto ja musím povedať, že fakt to kvitujem aj v tvojej 

osobe, aj v osobe pána riaditeľa Urbančíka a v konečnom dôsledku aj kolegov poslancov, ktorí za 

to zahlasujú, lebo to nie sú malé peniaze, ale je to niečo, čo umožní si plniť elementárne funkcie, 

ktoré župa má. Štát sa na to vykašlal, takých problémov je kvantum a netýka sa zďaleka len 

školských areálov a preto teda musím povedať, že klobúk dole pred vami, že ste to dohodli, aj pán 

riaditeľ právneho odboru a poďme to robiť aj ďalej, lebo to sú naozaj bazálne funkcie 

samosprávneho kraja. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem. Prijímam tie slová s pokorou a cením si ich a bohužiaľ dochádzam na to po roku a pól 

v kresle župana, že suplujeme viaceré funkcie štátu, ktoré jednoducho dávno má robiť štát a vďaka 

tomu, že mám dobrých ľudí na úrade a vďaka tomu, že mám osvietené zastupiteľstvo, ktoré má tiež 

odvahu schvaľovať tieto odvážne kroky, tak sa nám to spolu darí. Neni to môj úspech, je to opäť 

opakujem úspech nás všetkých 50tich poslancov a jedného župana a jeho tímu. Ďakujem, nech sa 

páči pán poslanec Machata. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Ja by som chcel len zareagovať faktickou na pána skoro starostu, že ten sa tak 

rozohnil, že som sa bál, že to nakoniec nepodporí, ale teda opak je pravdou, takže ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba  

 

Vďaka. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy k tomuto bodu, preto odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

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

doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba  

 

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

 

Hlasovanie č. 15 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslancov a poslankýň, PROTI nebol nik, nik sa NEZDRŽAL. 

Takže uznesenie považujem za schválené a ukončujem bod číslo 11 programu, prechádzame na 

bod číslo 12. 

 

Bod č. 12  
 
Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018. A poprosím o úvodné 

slovo pána riaditeľa Odboru financií Ivana Bošňáka. 
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Ivan Bošňák 

 

Dobrý deň prajem všetkým, dobré ráno, príjemné dopoludnie. Tento rok to stíhame až v júni, ale 

o to možno lepšie výsledky v záverečnom účte predkladáme na schválenie všetkým vám. Mali sme 

aj živé, aj možno ťažké diskusie na niektorých komisiách, hlavne v súvislosti s budúcnosťou, ale 

toto je materiál, ktorý sa pozerá na prvý rok, prvý finančný rok nového župana Juraja Drobu 

a hospodárenie. Ja mám pripravenú prezentáciu a nejdem ten materiál prechádzať, ale možno 

zopár vecí, ktoré je dôležité povedať. Tí čo pracujete v samosprávach, tak pochváliť sa dnes 

významne prebytkovým hospodárením nie je úplná samozrejmosť. Narástli nám príjmy 

o 11 miliónov euro. Narástli nám výdavky iba o 7 a na konci tej stránky vo výsledkoch máte 

14 miliónový prebytok. To sú peniaze, ktoré vieme či už my, alebo organizácie použiť v budúcnosti. 

Takže 14 miliónový prebytok z bežného hospodárenia za rok 2018 je výsledok prvého roku 

bačovania Juraja Drobu a je to výnimočná, výnimočný výsledok. Z tých 14 miliónov 2 milióny 

musíme vrátiť organizáciám, alebo z EÚ projektov, ale viac ako 11 miliónov eur, takmer 

12 prechádza do rezervného fondu. Neskôr budete mať 6 miliónov z toho na použitie pri úprave 

rozpočtu, ostatok nám v rezervnom fonde zostáva. Nie sú tam žiadne prekvapenia na ktoré by som 

musel upozorniť. Dve veci, ktoré chcem samozrejme povedať je, že 24 miliónový investičný 

výdavok, ktorý tam vidíte z čoho 12 miliónov boli komunikácie je toľko, ako za roky 2016 a 2017 sa 

na župe dokopy. Takže 24 miliónov za 2016, 2017 a potom rovnakých 24 miliónov v roku 2018. 

Kam to išlo? Významný podiel investícií išiel do 2 vecí, ktoré pán župan povedal, že sú priority 

a síce doprava a školstvo. Do školstva išlo 7 miliónov euro do kapitálových výdavkov, ďalšie takmer 

3 milióny do bežných. Takže školstvo a dnes o ňom počúvame dosť, zostáva prioritou a každý 

jeden mesiac, každý jeden rok budete o tom počuť, že investujeme peniaze, potrebujeme peniaze 

a rozumne a efektívne sme ich použili. Ďalšími veľkými oblasťami sú eurofondy, kde sme dostali 

2 milióny euro no a potom doprava a komunikácie s tými 12timi. Dlh župy minulý rok. Nie úplne 

dobrou správou je, že župa prebrala, alebo Juraj Droba prebral župu keď mala 45 miliónov dlh, 

hrubý. Dobrou správou je, že tento dlh napriek 24 miliónom investičných výdavkov bol navýšený iba 

o 5 miliónov, takže iba asi 20% z výdavkov bolo financovaných dlhom. Toto do budúcnosti nie je 

úplne udržateľné samozrejme, ale minulý rok bol výnimočný a prostriedkov sme mali dosť 

z  vlastných zdrojov. Takže 5 miliónov narástol dlh na okrúhlu sumu 50 miliónov. Je to niečo okolo 

35% z bežných príjmov minulého roka. Takže veľmi, veľmi silný koeficient, veľmi dobrý a vývoj 

môžem hodnotiť ako pozitívny. V záverečnom účte, ktorý je relatívne hutným čítaním sú 2 veci na 

ktoré chcem upozorniť. Na konci je zoznam všetkých dotácií, ktoré sme poskytli. To sú zmysluplné 

veci, ktoré sme podporili z tretieho sektora, alebo priamo cez obce, mestá a mestské časti. No 

a  potom je tam samozrejme aj sumár všetkých kapitálových výdavkov. Takže ak si chcete pozrieť, 

či sme postavili bazén a za koľko, za milión na Drieňovej, alebo čo sme zateplili, kde sme čo 

opravili, kde sme postavili kotol, alebo 10 telocviční dostali do nového stavu, tak všetko to tam 

položkovite nájdete. Zateplenie polikliniky v Malackách, nový výťah tam, všetko to tam je. Nie je to 

podľa veľkosti usporiadané, ale na tých 4 stranách je skutočne všetko. Ja môžem povedať, že náš 

záväzok bude podobné záverečné účty s podobnými výsledkami predkladať aj v ďalších rokoch. Na 

záver len poviem, že sa uchádzam o to, aby bol tento záverečný účet schválený a v súvislosti s ním 

potom aj prerozdelenie prostriedkov z prebytku tam kam navrhujeme, teda do rezervného fondu. Ja 

ďakujem za všetky diskusie a ak som nezodpovedal niektoré otázky na komisiách, tak som 

samozrejme pripravený teraz a materiály mam so sebou. Odovzdávam slovo a uchádzame sa 

o  vašu priazeň. Ďakujem.  
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Juraj Droba  

 

Ďakujem riaditeľovi Odboru financií, pánovi Bošňákovi a otváram rozpravu k tomuto bodu 

programu. Prvým prihláseným do rozpravy je pán poslanec Dvoran. Nech sa páči, máte slovo.   

 

Dušan Dvoran 

 

Je to dosť obsažný materiál, myslím, že má 179 strán. Ja som si ho prešiel. Určitým veciam 

rozumiem, určitým musím veriť pri tých sociálnych a školách ako to bolo zúčtované. Určite to bolo 

zauditované, čakám na správu hlavného kontrolóra. S tými číslami sa nedá nič robiť. Tie sú 

zauditované, tie sú a teraz je na nás len aby sme hlasovali ZA, alebo pre tie a nemusíme to 

zbytočne naťahovať. Ďakujem.   

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem. Napriek tomu si nedovolím uprieť právo diskutovať ďalším poslancom, takže nech sa 

páči. Dušan tvoje slová mali magický účinok, neprihlásil sa nikto ďalší, takže ukončujem rozpravu, 

odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. 

 

Juraj Droba  

 

Veľmi sa ospravedlňujem. Odovzdávam slovo pánovi hlavnému kontrolórovi, ktorý sa vyjadrí 

k rozpočtu. 

 

Štefan Marušák 

 

Ďakujem pekne za slovo vážený pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. 

Dostali ste, mali ste dostať teda včera, alebo predvčerom v elektronickej podobe stanovisko 

k záverečnému účtu za rok 2018. Ako obyčajne, posudzovali sme ho podľa kritérií, ktoré musí splniť 

tento rozpočet z hľadiska niekoľkých zákonov, najmä podľa zákona 302 o VÚC-kách, potom podľa 

zákona 523 o rozpočtových pravidlách, takzvaných malých, 583 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a tak ďalej. Aby som to zhrnul. V podstate okrem pohľadu, ktorý nájdete v samotnom 

záverečnom účte, my sa snažíme vždy urobiť aj taký prehľad štatistický, aj do histórie, čiže nájdete 

tam v tomto stanovisku aj väčšie porovnania smerom dozadu niekoľko rokov, ako sa vyvíjala 

situácia župy. Takže len k tým hlavným podmienkam. Všetky podmienky, ktoré nám predpisujú 

zákony sme splnili. Ide v podstate o sumu návratných finančných zdrojov, ktorá by nemala prekročiť 

60% bežných príjmov predchádzajúceho roka, potom suma splátok istín zase by nemala prekročiť 

25% príjmov predchádzajúceho roka a my spĺňame ešte aj tú prísnejšiu, ktorú EIB predkladá a to 

v podstate sa týka aj tej druhej, teda tretej a štvrtej tranže, tých 15%. Takže aby som to zhrnul. 

Odporúčam zastupiteľstvu schváliť tento záverečný účet za rok 2018 bez výhrad. Ďakujem.   
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Juraj Droba  

 

Veľmi pekne ďakujem. Podľa procedúry nanovo otváram rozpravu. Hlási sa do nej pani poslankyňa 

Hudáková, nech sa páči.   

 

Mária Hudáková 

 

Len taký malý detail. V správe na konci treba opraviť dátum. Nie je rok 2018, ale rok 2019, 11.6. 

Chcela som to povedať, keď ešte pán Bošňák mal slovo. My na Komisií investícií, majetku 

a verejného obstarávania teda sledujeme bližšie ten kapitálový rozpočet a teda rozpočet na údržbu. 

Ono je fajn, že sme mali veľký prebytok. Niekedy ten prebytok je, keď samospráva nič nerobí, tým 

pádom má veľký prebytok a niekedy keď to robí teda šetrne a niekedy keď teda niektoré veci sa 

nestihnú. Chcela by som dať do pozornosti, že naše plánované kapitálové výdavky, tie ktoré sú 

v našej nejakej pôsobnosti a v našej moci sme naozaj stihli urobiť a tradične nám meškali fondy 

a výdavky kapitálové z tohto titulu sme nesplnili. Ten rozdiel je až 22 miliónov eur, takže niektoré 

časti toho prebytku sú aj z toho titulu, že sme nestihli urobiť kapitálové výdavky.  

 

Juraj Droba  

 

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

 

István Pomichal 

 

Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo. Ako predseda Finančnej komisie tlmočím hlasovanie 

Finančnej komisie. Finančná komisia materiál dopodrobna analyzovala. Všetky otázky, ktoré boli 

vnesené predkladateľom boli zodpovedané. Konštatujeme, že ten materiál, že je vzorovo 

pripravený, je v súlade so všetkými predpismi, čo potvrdil aj správou hlavný kontrolór. Tie veci, ktoré 

boli diskutované, boli aj ohľadom tých investícií. Vo väčšine prípadov sa jednalo o eurofondy, 

ktorých termíny ešte nebolo možné čerpať. To znamená, že tie peniaze, ktoré sme vyčlenili na 

spoluúčasť, ani tie nemohli byť čerpané. V niektorej tej časti tie peniaze boli využité do opráv 

a údržb akútnych stavov, ktoré skutočne bolo treba riešiť. Ja si myslím, že po analýze 

a vyhodnotení tohto rozpočtu môžeme konštatovať, že župa hospodári hospodárne a záverečný 

účet doporučujeme schváliť bez výhrad. 

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem. Keďže neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, tak rozpravu týmto ukončujem 

a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

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

doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem. Poprosím vás teraz aby ste sa prezentovali a hlasovali.  
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Hlasovanie č. 16 
 

konštatujem, že uznesenie boli prijaté. ZA hlasovalo 43 poslankýň a poslancov, nikto sa 

NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI. Uzatváram týmto bod 12 nášho rokovania a otváram bod číslo 13.  

 

Bod č. 13 
 

Návrh Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019. Opäť 

odovzdávam úvodné slovo pánovi riaditeľovi Odboru financií, Ivanovi Bošňákovi.  

 

Ivan Bošňák 

 

Rozpočtové hospodárenie za minulé obdobie, tentokrát I. kvartál roku 2019 je materiál, ktorý 

považujem za tak veľkú entitu ako je župa za povinnosť. Som rád, že to vieme vo veľmi skorom 

termíne predniesť poslancom, dať to na papier. Tento materiál totiž hovorí o tom, ako sa nám darí, 

kde peniaze míňame a či v rozpočte bolo tých peňazí a finančných prostriedkov vyčlenených na 

jednotlivé či už bežné, alebo kapitálové výdavky dostatok. Ale čo je ďaleko dôležitejšie je, že 

v prípade, že pozeráte na takýto materiál, tak sa pýtate a kde vám treba viac, kde vieme ušetriť, kde 

vieme veci vymeniť a kde sa nám veci opozdili a tým pádom nemusíme s nimi rátať. Takže na tento 

materiál nadväzuje ďaleko závažnejšia vec a to je materiál, ktorý bude hovoriť o požadovaných 

úpravách rozpočtu s ktorými rátame a prílohou k tomuto materiálu je aktualizácia investičného 

plánu. To sú pre vás, takú tú dozornú radu, pre poslancov nad nami, nad manažmentom, ktorý to 

na dennodennej báze riadi tú župu, nástroje, respektíve tabuľky, alebo dáta a čísla, ktoré hovoria 

o tom, kde deviujeme. Aj keby domácnosť míňala viacej na elektriku, vodu, plyn, alebo prípadne 

zimná záhrada proste sa predražila. Alebo naopak ju treba odložiť. Ja som presvedčený o jednej 

veci, že je tam absolútne všetko. Snažíme sa to dať do veľmi priateľského módu, aby sa to ľahko 

čítalo. Výsledkom toho celého a to sme tiež prežuli bude ďalší materiál, kde sú 4 položky, ktoré 

požadujeme po vás aby ste schválili ako úpravu rozpočtu. Žiadna z nich nie je malá, ale všetky sú 

opodstatnené, potrebné a vyplynuli z toho, ako sme tú župu prvé 3 mesiace, alebo možno už 

5  mesiacov riadili. Dôležité je povedať, že to hospodárenie za prvý štvrťrok je opäť veľmi dobré, nič 

sa nám nevymyká z kontroly. Jedna úprava rozpočtu, kde náš dodávateľský vzťah vyžaduje viacej 

peňazí a to je autobusová, prímestská doprava je detailne v dôvodovej správe rozpitvaný na 

7  stranách a mali sme myslím 11 diskusii na komisiách, takže verím, že sme na konci. Sme 

samozrejme pripravení prísť s ďaleko dôležitejšími číslami za 1. polrok, čo bude v septembri, ale 

tento materiál, uchádzame sa o to, aby bol prijatý a aby sme mohli prikročiť k tým ďalším 

materiálom, ktoré sú možno dôležitejšie. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Prvou prihlásenou do rozpravy je pani 

vicežupanka Pätoprstá. 

 

Elena Pätoprstá 

 

Pán riaditeľ, ja si neodpustím drobnú poznámku. Ja v podstate tento materiál používam ako vzor 

a búcham s ním po hlave aj pána primátora aj nášho pána starostu v Petržalke, aby presne takto 

dokumentovali investície či už na hlavnom meste, alebo v Petržalke. Aby aj verejnosť aj poslanci 
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rozumeli tomu ako sa vlastne výdavky realizujú. Ja vám chcem za to veľmi pekne poďakovať. Ste 

taký priekopník, tak vám ďakujem za to.  

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Dvoran. 

 

Dušan Dvoran 

 

Výsledky prvého kvartálu sú dobré, ale tie sú dané aj tým, že podielové dane vždy v prvom kvartáli 

sú najvyššie. Ja hovorím, že keď prežijeme máj, jún, čo sú veľmi zlé mesiace či pre samosprávu 

vyšších územných celkov, alebo nás, že keď sa odvijeme pri hospodárení za polrok tam uvidíme 

presnejšie ako to bude, ale tento prvý kvartál je dobrý a potom ten druhý polrok, tam je 

stabilizovaný príjem a  a verím, že zase jak vždycky bude dobre. Takže prvý kvartál je dobrý, len 

sústrediť sa na ten druhý kvartál.  

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Pomichal. 

 

István Pomichal 

 

Ďakujem za slovo. Finančná komisia informačný materiál o rozpočtovom hospodárení BSK za prvý 

kvartál prerokovala a odporúča zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Keďže nikto nie je prihlásený do rozpravy uzatvárame diskusiu a slovo má 

návrhová komisia.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne pani vicežupanka. Zastupiteľstvo BSK po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Informáciu o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019. Ďakujem pekne. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia pripravme sa, hlasujeme teraz. 

 

Hlasovanie č. 17  
 

Juraj Droba 

 

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

NEZDRŽAL. Týmto ukončujem bod číslo 13 s konštatovaním, že bol schválený a prechádzame na 

bod číslo 14. 
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Bod č. 14 
 

Návrh na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019. Pán Bošňák opäť 

máš slovo, nech sa páči. 

 

Ivan Bošňák 

 

Dobre, ďakujem pekne. My sme nezmenili, myslím modus operandi, len teda vzhľadom na 

závažnosť niektorých tých zmien, ktoré navrhujeme, nemusím byť prezentátorom len ja, ale 

samozrejme jednotliví gestori z jednotlivých oblastí. Tie oblasti máme 4, kde navrhujeme zmenu 

rozpočtu. Piata je tá pozitívna, že aj daňové príjmy sa nám vyvíjajú lepšie a na základe daňových 

prognóz, skutočného vývoja príjmov zamestnancov a živnostníkov dostávame viacej peňazí. To 

nemusí nutne trvať aj počas druhej polovičke roka a už vôbec nie, že v budúcich rokoch, ale 

samozrejme sme optimisti. Tie nám umožnili potom rozmýšľať na tým, na čo peniaze dáme. Sú tam, 

4  veci. Jedna sa týka sociálneho zabezpečenia a našich výdavkov súvisiacich s platmi, ktoré 

doznali zásadnú, masívnu a jednorazovú zmenu v štáte. Nie úplne to skončilo tak, ako povedal 

predseda vlády, že teda v štátnej správe sa zdvihnú platy o 10%. Tá výborná správa je, že vo veľa 

nízko zárobkových funkciách od pomocných síl v kuchyni až po zdravotných pracovníkov v našich 

DSS-kách. Navýšenie funkčného platu, čo je základný plat, tarifný, trieda a osobných ohodnotení 

narástlo o viac ako 10%, nebolo výnimkou nárast nad 20%. Málo sa o tom hovorí, ja to tu poviem, 

ak to nepovedala pani Šiková, ale ona tým žije a ja to mám v takých tých kumulatívnych tabuľkách. 

Myslím, že sa jej lepšie dýcha. Ťažšie sa možno dýcha súkromnému sektoru z čoho ja mám radosť 

a dúfam, že tí z toho Rakúska sa vrátia a bude mať väčší zmysel pracovať na Slovensku, dokonca 

s výhľadom, že veď aj budúci rok zrovna v tých platových triedach, ktoré sú nanovo nastavené 

dôjde k 10% zvýšeniu. To sa týka zmluvných platov, ale skutočne nízko zárobkových ľudí. Keď sme 

to poriadne zrátali, keď sme vyplatili mzdy za január a teraz už aj za 4 mesiace na základe tých 

platových inventúr, poprosím vás, potrebujeme viacej peňazí, na rozumný účel, máme ich, ide to do 

jednej z priorít. Noha pravá sú neštátne zariadenia, kde podobne vzhľadom na nový zákon a nové 

výpočty potrebujeme tých peňazí trošku viacej. Takže to je zmena za 2 milióny. Potom sú tam 

2 zmeny z dopravy. Jedna sa týka výkupu pozemkov. Ak bude treba tak pán Halabica je tu 

pripravený argumentovať, ale je tam mohutná dôvodová správa a druhá sa týka dodávateľa Slovak 

Lines, prímestská autobusová doprava. To je položka s ktorou sa stretávame pravidelne. Nejdem 

sa tomu venovať. Verím, že máme finálne čísla na stole a rozumieme, čo za ne aj dostaneme. 

Štvrtá položka o ktorej hovoríme sú úprava a údržby, revízie a havarijne stavy škôl, DSSiek, 

zdravotníckych zariadení, ale poťažmo aj múzeí a divadiel. Tam požadujeme tiež peniaze naviac. 

Minulý rok sme neminuli v rozpočte 4 milióny, lebo rozpočet bol neskoro, bolo treba veci vyobstarať, 

niektoré nanovo vyobstarať. My sme ušetrili 2 milióny na obstarávaniach PHZky oproti skutočnosti 

na asi trinástich miliónoch investícií a 3 miliónoch skutočných výdavkov, takže asi 15%. Tohto roku 

potrebujeme viacej. Najrozumnejšia vec, ktorú môžete riaditeľom tých jednotlivých zariadení sľúbiť, 

že dostanú viacej peňazí. 3 milióny lomeno 84 zariadení, ani tú sumu nejdem hovoriť, drobný cash. 

Ale poprosíme, sme rozbehnutí, potrebujeme to teraz pred letom spraviť. Školy musia 1. septembra 

vyzerať dobre a DSSky pred zimou. Takže tieto 4 veci. Ja by som sa vzdialil, ak dovolíte a prípadne 

ak potrebujeme hovoriť s jednotlivými sekčnými, alebo teda riaditeľmi odborov, tak nech sa páči, ale 

ináč uchádzam sa o schválenie tohto 10 miliónového balíka. 7 miliónov z vlastných zdrojov, na 

3 milióny si musíme dopožičať. Zatiaľ sme sa s poviem odporom, opozíciou, alebo nepochopením 

týchto položiek nestretli, takže ja verím, že sa vieme rozkyvkať a že sme všetci v zhode. Ďakujem 

pekne.  
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Juraj Droba 

 

Ďakujem Ivan. Poprosím vás teraz, aby ste prihlásili do rozpravy kto má záujem. A ako prvý sa 

prihlásil pán poslanec Pomichal. 

 

István Pomichal 

 

Vážené zastupiteľstvo, opäť konštatujem, že Finančná komisia daný materiál prerokovala 

a  s  navrhovanými zmenami súhlasí a navrhuje to zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Buocik. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda, dámy a páni. Mne zase dovoľte za Komisiu dopravy. Pán Bošňák to 

tu už viacej krát spomenul a chcem sa chvíľočku povenovať nášmu dodávateľovi prímestskej 

dopravy, to je Slovak Lines. Vy si určite pamätáte, že v priebehu minulého roka sme dvakrát 

navyšovali rozpočet na prímestskú autobusovú dopravu. Všetci poznáme tie dôvody. Tam sa zmenil 

ten prepravný poriadok, je tam nová tá taktová doprava, objem kilometrov sa zvýšil, takže na jednej 

strane je to veľmi pochopiteľné. Na druhej strane my sme na komisii dopravy, aj ku koncu minulého 

roka sa rozprávali o tom, že tie peniaze, ktoré boli vyčlenené pre Slovak Lines na rok 2018 by mali 

byť dostačujúce a ak tak, bude tam nejaká korelácia na úrovni možno desiatok tisíc euro. 

V súčasnosti vieme, že tá suma, ktorú má BSK doplácať za rok 2018 je niekde cez pol milióna euro. 

A ja v tejto súvislosti musím povedať, že a viem teda, že prebieha kontrola u dopravcu, ale to, čo je 

dôležité a to, čo chcem povedať je, že je to dôsledok veľmi zlej zmluvy, ktorú BSK má z minulosti 

s týmto dopravcom, ktorá mu neumožňuje do dôsledkov kontrolovať výdavky dopravcu. A týmto 

chcem povedať, že máme pred sebou výberové konanie na nového dopravcu a veľmi týmto 

apelujem na všetkých zúčastnených, aby pri tom výbere nového dopravcu a nastavení podmienok 

neopomenuli túto negatívnu skúsenosť, ktorú v súčasnosti máme, pretože nedá mi nepovedať, že 

možno dopravca má aj do bodky pravdu v tých nákladoch, ktoré po objednávateľovi dopravy 

požaduje, ale možno aj nie. A ten problém je práve v tom, že tie informácie od dopravcu idú ako 

z chlpatej deky. Takže týmto naozaj apelujem na vedenie samosprávneho kraja, na všetkých 

zúčastnených aby pri tých podmienkach, ktoré budú určovať akým spôsobom sa budú vyplácať 

dotácie pre prímestskú autobusovú dopravu na nasledujúcich 10 rokov, aby boli naozaj veľmi 

ostražití a urobili si svoju robotu na 100%. Ďakujem pekne.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ubezpečujem ťa, že to tak bude. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán 

poslanec Štekláč. 

 

Juraj Štekláč  

 

Ďakujem za slovo. ja by som sa chcel poďakovať pánu riaditeľovi a jeho spolupracovníkom za to, že 

perina ktorou sa prikrývame sa ju darí trošičku nafúknuť a že v tejto súvislosti sa myslí aj na 

sociálnu oblasť, čo nás veľmi teší. Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí sa plne stotožnila 
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s týmto materiálom a hlasovala vlastne všetkými prítomnými členmi ZA. Takže ďakujeme a budeme 

sa uchádzať, teda vás prosím o podporu toho materiálu. Ďakujem.   

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec a vicežupan Krippel.  

 

Mikuláš Krippel 

 

...tiež poďakovať za 2 100 000 pre oblasť sociálneho zabezpečenia a musím z tohto miesta 

povedať, že BSK, teda čo sa týka aj platov svojich zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, 

tak ide nad rámec zákona a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. To znamená, že naozaj aj tam kde 

by zákon prikázal zvýšiť v určitom percente tie mzdy, tak sme dali v mnohých prípadoch aj viac. 

Takisto aj osobné príplatky a viete všetci, že sa mení legislatíva ohľadom príplatkov za soboty, 

nedele, nočné, sviatky, čiže aj toto je vlastne oblasť, ktorú vlastne je potrebné na to reagovať 

v  rozpočte. Takže som rád, že a tak isto od januára budúceho roka takisto dôjde k zvyšovaniu 

v  tejto oblasti, hlavne teda mzdy zamestnancov, lebo stále ide o jednu teda, je to skupina 

zamestnancov, ktorí majú najnižšie, alebo tie nižšie platy a už to či sa nám podarí aby sa tí ľudia 

vrátili z Rakúska neviem, ale minimálne aby sme boli lídri v rámci Slovenskej republiky a aby ľudia, 

ktorí chcú pracovať v sociálnych službách zo Slovenska prichádzali do BSK, lebo tu budú najlepšie 

platové, mzdové podmienky.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy. Kolegyni, vicežupanke som práve 

hovoril, že tá diskusia k rozpočtu je teda veľmi stručná, striedma. Spomínam si na moje časy 

v parlamentný laviciach, kedy rozpočet niekedy trval aj 2 týždne, takže ja som rád. Týmto chcem 

poďakovať pánovi riaditeľovi Bošňákovi, taktiež odvádza excelentnú prácu pre BSK. Nedovolím si 

tvrdiť, že asi je najlepším finančným riaditeľom samosprávy na Slovensku, lebo nepoznám 

všetkých, ale teda určite je veľmi dobrým riaditeľom. Ďakujem. Uzatváram týmto rozpravu, 

odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

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

doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Dovoľte, aby som teraz poprosil o prezentáciu a hlasovanie. 

 

Hlasovanie č. 18 
 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 43 poslankýň a poslancov. Nikto sa NEZDRŽAL, nikto 

nebol PROTI. Týmto uzatváram bod číslo 14 a konštatujem, že bol schválený a zároveň mi dovoľte, 

aby som otvoril bod číslo 15. 
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Bod č. 15 
 

Návrh na čerpanie tretej a štvrtej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej 

investičnej banky. Slovo opäť odovzdávam pánovi riaditeľovi Bošňákovi. 

 

Ivan Bošňák  

 

Dobre, tu len veľmi stručne. Župa má 4 banky, s ktorými spolupracuje. Je pre nás cťou robiť aj 

s OTP bankou aj s Komerční bankou aj so Slovenskou sporiteľňou, ale u nich úvery znižujeme 

postupne splácame, sú dlhodobé, takže splátky budú trvať nejaký čas. Ďaleko väčšou radosťou je 

pre nás, že spolupracujeme s EIB, ktorá už má samosprávy vo svojom hľadáčiku. My máme 

27  miliónov úverov k ultimu minulého roka od EIB. To potešiteľné na tom úvere z EIB je, tí čo máte 

hypotéku, že tam je tá marža 26 basis points, takže 0,26%. V niektorých úveroch máme zhodou 

okolností také podmienky, že by sme mali peniaze za to, že sme si požičali dostávať. Podarila sa im 

tam jedna kuleha a dali tam paragraf, že ak to bude záporné, tak platí nula, takže už to 

predpokladali v minulých rokoch, ale skutočne ideme zobrať ďalšie 2 tranže, ktoré budeme používať 

a čerpať podľa toho, ako uznáme za vhodné, zvlášť ku koncu roka. Napríklad k 31. marcu sme si 

nemuseli dopožičať nič, lebo tak, ako pán Dvoran povedal, tie peniaze pritekajú, toľko ich 

nemíňame. Takže napríklad k 31. marcu sme úverové zaťaženie župy znížili, ale to nepôjde celý 

rok, takže poprosím 2 tranže od EIB-čky, je to formálna, dokumentačná záležitosť. Veľmi dobrý 

vzťah, EIB-čke ďakujeme a vám za pozitívne hlasovanie tiež. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 
 
Ďakujem. Lacnejšie peniaze sú lepšie ako drahšie peniaze, takže toto je samozrejme naša vítaná 
inštitúcia, odovzdávam slovo prvému prihlásenému do rozpravy, pánovi poslancovi Pomichalovi. 
 
István Pomichal 
 
Vážené zastupiteľstvo, tiež materiál prerokovala finančná komisia. Je to materiál, s ktorým sa 
zaoberáme už dlhé obdobie, od kedy úzko spolupracujeme s Európskou investičnou bankou. Tak je 
to už niekoľko volebných období, tie začiatky, a môžem konštatovať to, čo tu už bolo spomenuté, že 
spolupráca s Európskou investičnou bankou je nadštandardná. Jej ponuky sú najvýhodnejšie pre 
vyšší územný celok, aj pre bratislavský. Materiál sme na finančnej komisii prerokovali 
a odporúčame zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, dovoľte, aby som týmto 
rozpravu ukončil a odovzdal slovo návrhovej komisii. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Návrhová komisia... 
 
Juraj Droba 
 
Ospravedlňujem sa, opäť som úplne zabudol, do rozpravy prispeje taktiež hlavný kontrolór, pán 
Marušák. Nech sa páči. 
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Štefan Marušák 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo vážený pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni 
poslanci. Aj tento materiál, čiže Stanovisko k čerpaniu tretej a štvrtej tranže úveru z EIB ste mali 
dostať elektronicky, takže len telegraficky. Ja už som sa v podstate dotkol všetkých troch 
podmienok, ktoré sa týkali úverovej situácie, spĺňame ju aj v tomto prípade, spĺňame všetky tri aj 
v tomto prípade. A pravdaže spĺňame aj ďalšie kritéria, aj teda ten sprísnený limit, sprísnené 
kritérium EIB tých 15%. Sme hlboko pod ním. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne a teraz už definitívne odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Návrhová komisia opäť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo 
písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem a poprosím vás o prezentáciu hlasovania teraz. 
 
Hlasovanie č. 19 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 40 poslankýň a poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI, 
uznesenie bolo schválené a prijaté tak, ako bolo prednesené. Ukončujem týmto bod číslo 15 
a otváram bod číslo 16 programu. 
 
Bod č. 16 
 
Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií z rozpočtu BSK na rok 2019. 
Pán riaditeľ Bošňák, máš opäť slovo. 
 
Ivan Bošňák 
 
Tak, ešte nám nejaké peniaze zostali, posledná výzva tohto roku, teritoriálne dotácie, je to pionier. 
V minulých rokoch nebola. Ak sa pamätáte niektorí, tak v minulých obdobiach boli nejaké cesty, boli 
nejaké materské škôlky, nebolo to myslím systémovo robené, teraz je to systémovo pre všetky 
obce, mestá, mestské časti, je to 400 tisíc aj niečo navrch. Je to z toho takmer trojmiliónového 
balíka dotácií, relatívne veľká suma, ktorá je proporčne rozdelená podľa počtu obyvateľov, ale 
degresívne, to znamená – malá obec dostáva na obyvateľa viac, ako veľká Petržalka, Ružinov. 
Chcem upozorniť na jednu vec, že vzhľadom na to, že žiadateľmi sú obce, mestá, mestské časti 
alebo nimi zriadené organizácie, škôlky alebo iné zariadenia, centrá voľného času a podobne, tak 
limit na žiadateľa je 20 tisíc, ak ste už dostali na hody 8 tisíc v BRDS, tak už len 12, tak treba trošku 
rozmýšľať, že teda na koho to hodím v tej obci. Nebudeme arbitrom, budeme len formálne 
kontrolovať, aby bolo všetko splnené. Keď bude všetko splnené formálne, tak je to tak trošku na 
vás, ako si to v tej obci rozdelíte a čo podporíte. Nechali sme oblasti podpory otvorené, takže od 
turistického ruchu, cez životné prostredie až po skutočne kultúra a šport, sociálne, zdravotníctvo 
alebo školstvo, čokoľvek. Poprosíme, skúste žiadať o to, na čo ste ešte peniaze nedostali. Stáva sa 
nám totižto, že na úplne rovnakú vec dostaneme rovnakú žiadosť, zase, že podpora stolného 
tenisu, tenisové rakety a loptičky, nie je to možné. Načo už raz človek žiadal, tak teraz niečo iné. 
Toto je výzva, ktorá vzbudila trošku diskusiu v komisiách. Ja sa uchádzam o to, aby sme ju schválili. 
Aby sme ju vyhodnotili. Potom ako peniaze rozdelíme, koniec augusta je termín na predkladanie 
žiadostí, potom peniaze pôjdu do terénu. Stretnime sa v budúcnosti, budem referovať, v decembri 
máme prvé dáta, na čo, kde a kam ste peniaze poslali. Ak to bude všetko kultúra, asi sa potešíme, 
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ak by to bolo všetko kolotoče, tak ja to zreportujem, vy si na to názor urobíte. Zatiaľ máme veľmi 
dobrú spoluprácu aj v teritoriáli, aj vo výzve participatívneho rozpočtu. Nakoniec aj BRDS, myslím, 
že ten trend sa zlepšuje. Možno, že menej peňazí na jednotlivé veci, ale na viac projektov ide do 
rozumných oblastí a aj to teritoriálne kritérium tam je zabezpečené, že dostávate, že všetci. 
Poprosím vyhodnotíme, uvidíme, rozhodnete sa na budúci rok kam a kde a koľko. Takže je to 
u mňa, budete hovoriť s mojimi ľuďmi, ale je to oddelegované, takže nie so mnou, spustíme to 
akonáhle to bude teraz odsúhlasené, tak ten harmonogram tam je relatívne rázny a rýchly. Cez leto 
môžete čerpať peniaze. Keď ich budete čerpať neskôr, nič sa nedeje. Takže toľko za mňa, 
samozrejme ďakujem všetkým, ktorí k tomu prispeli, lebo, keď robíte takéhoto pioniera, tak či už 
odbor kultúry alebo teda aj športu, školstva, sociálnych vecí, no všetkým sme sa museli podotýkať, 
samozrejme aj európske záležitosti, projekty, turistický ruch, podpora vidieka. Nechali sme tam 
všetko, je tam aj životné prostredie, ďakujem všetkým za spoluprácu. Tá výzva je sama tak 
napísaná diétne, stručne, jednoducho a čitateľne. Poprosím o podporu. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, otváram rozpravu. Ako prvého prihláseného evidujem pána poslanca Říhu, po ňom sa 
pripraví pán poslanec Vlačiky. Nech sa páči. 
 
Juraj Říha 
 
Ďakujem pekne za slovo. Pán riaditeľ, nie celkom som pochopil tú poznámku, aby sme to hodili na 
niekoho, lebo ak si pamätám správne, tak impulzom k zavedeniu tejto výzvy a samostatnej dotačnej 
schémy bolo to, aby mestá a obce nevyblokovávali občianske združenia v iných výzvach. Kultúre, 
športu a tak ďalej. Preto, aby bol pokoj, sa povedalo, že obce a mestá budú mať samostatnú výzvu, 
čiže ja som aj v tomto duchu postupoval v Malackách, a preto aj do iných výziev sme sa ako mesto 
Malacky nezapájali. A naopak, tuná chceme byť žiadateľom mesto Malacky. Čiže ak by ste to mohli 
ozrejmiť, či sa napĺňa vôbec tá myšlienka, s ktorou sme do tejto výzvy išli. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Vlačiky, pripraví sa pán poslanec Šíbl. 
Nech sa páči. 
 
Martin Vlačiky 
 
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel ako predseda Krajského klubu nezávislých a rovnako ako 
predseda komisie životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania požiadať 
o obnovenie činnosti pracovnej skupiny pre dotácie v čo možno najkratšom termíne. Jednak sme sa 
na tom uzniesli aj na komisii, druhýkrát v našom klube. Myslím si, že ak si pamätáte, tá spokojnosť 
s nastavením systému nebola až taká, že by sme mohli byť s tým spokojní a myslím si, že je 
potrebné ten systém skúsiť ešte vylepšiť ak sa dá a nečakal by som s tým až do septembra, ako bol 
návrh teda na rokovaní poslaneckých klubov, naozaj ideálne sa tomu venovať čím skôr, aby sme si 
to vyriešili a mohli potom to vyhlásiť na ten ďalší rok. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Uhler. 
 
Jozef Uhler 
 
Ďakujem za slovo. Chcem sa spýtať, je možné tieto prostriedky použiť aj na refundáciu nákladov, 
ktoré boli vynaložené? Pýtam sa na tento kalendárny rok. 
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Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím pána Bošňáka, aby reagoval úplne na záver, nech si značí otázky 
a medzičasom udeľujem slovo pánovi poslancovi Pomichalovi. 
 
István Pomichal 
 
Vážené zastupiteľstvo, výzva, ktorú predkladáme na schválenie je systémový materiál, ktorý je 
výsledkom už predtým schválených zámerov a vyčlenených finančných prostriedkov. Táto výzva je 
na svete, všetci sme túto výzvu istého času pustili do tejto podoby, aby mohla byť čerpaná 
a využívaná. Samozrejme, aj ako vždy, keď sa rozprávame o peniazoch, sú diskusie a sú nové 
a ďalšie doplňujúce a vylepšujúce návrhy. Bolo tu spomenuté, že je tu požiadavka, aby na 
vylepšenie týchto výziev, ktoré sa pripravujú už na ďalšie obdobie v rozpočtovacom období 2020, 
aby finančná komisia niektoré nové informácie dokázala zapracovať do nového rozpočtovacieho 
obdobia. Finančná komisia tento materiál prerokovávala, odporúča schváliť a tie návrhy, ktoré 
prichádzajú, samozrejme to je už iná etapa a iný postup, tiež bude nejaký návrh, nejaký zámer 
a nakoniec to vyústi do vypísanej výzvy s určitými finančnými prostriedkami za určitých podmienok. 
Takže finančná komisia konštatuje, že sú dodržané limity pri rozdeľovaní týchto dotácií podľa výziev 
a výrazné zlepšenie a výrazná rýchlosť spracovania údajov, elektronifikácia, automatizácia systému 
nastala, takže je tu určité zlepšenie, samozrejme, vždy je priestor niektoré veci vylepšovať, ale čo 
sa týka transparentnosti a čitateľnosti našich materiálov, ktoré schvaľujeme, od terénu dostávam, 
oproti množstvám schválených žiadostí, pozitívne referencie. Takže je tu snaha to stále zlepšiť, ale 
odporučme tento materiál tak, ako je teraz vo výzve, schváliť. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším v rozprave je prihlásený pán poslanec Drotován, pripraví sa pani vicežupanka 
Pätoprstá. 
 
Michal Drotován 
 
Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať, v rámci tejto výzvy je možné tam dávať projekty na 
revitalizáciu alebo nejakú úpravu verejných priestorov? Teda mimo komunikácie a chodníkov? Že či 
je možné žiadať preplatenie aj projektovej dokumentácie nejakého navrhovaného projektu, alebo 
iba teda nejaká tá realizácia toho projektu. Že či je teda možné aj projektovú dokumentáciu žiadať. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, otázka bola poznamenaná, ďalšou v rozprave je pani vicežupanka Pätoprstá, nech sa 
páči. 
 
Elena Pätoprstá 
 
Ja sa chcem tiež pána riaditeľa spýtať, oslovujú ma ľudia zo samosprávy z Rovinky a okolitých obcí, 
že by chceli urobiť projekt na meranie ovzdušia, majú tam nejaké problémy so Slovnaftom, ja som 
si, ale nie celkom istá, či na takúto projektovú dokumentáciu alebo prípadne na to samotné 
meranie, môžu čerpať z týchto zdrojov, takže ak mi môžete krátko na to odpovedať, aby som im 
vedela dať informáciu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Aufrichtová. 
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Zuzana Aufrichtová 
 
Ja by som chcela fakticky zareagovať, že bude výzva, kde budú jasne dané oprávnené aktivity, 
oprávnené veci, ktoré budú preplatené alebo, na ktoré bude možné žiadať, neviem, či teraz je 
priestor na to, aby sme tu každý zisťovali svoj zámer, či bude oprávnený. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Pekár. 
 
Dušan Pekár 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Presne nadviažem na pani starostku, neoprávnené náklady sú 
definované vo VZN č. 5/2018. Žiadatelia, keď si to naštudujú, tak budú vedieť, čo môžu, o čo môžu 
žiadať a čo bude preplatené. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Dušan, ďakujem za veľmi vecnú pripomienku a konštatujem, že už sa neprihlásil do rozpravy nik 
ďalší, udeľujem slovo pánovi riaditeľovi Bošňákovi. 
 
Ivan Bošňák 
 
Myslím, že mám zaznamenané všetko. Poprosím, ale aj ukážem, alebo slečna Zuzka Kadnárová je 
ten človek, ktorý má dotácie nie len navnímané, ale ona tie výzvy aj píše, ja sa to skutočne, že 
snažím delegovať, ona veľmi dobre spolupracuje so všetkými ostatnými na župe, lebo niektoré veci 
nie sú jednoduché, ale našťastie niektoré otázky budú, že úplne jednoznačné, dobre? Nezazlievam 
nikomu, že tá minulosť a nech je nám záverečný účet dobrým ilustračným príkladom od strany 
147 po 175. 35 strán máme, že jednotlivé dotácie od jednotlivých žiadateľov, jednotlivé projekty 
a sumy, čo sme len dali minulý rok. 890 dotácií, strašne veľa vecí. Keď si to trošku tak prelistujete, 
niekedy, keď bude čas, tak uvidíte, že áno pán Říha, trafil ste klinec po hlavičke. Mestské časti 
a obce a mestá boli žiadateľmi v minulosti. No chceli sme to zmeniť. Vy ste to dali do VZN, tak, že 
skúsme, nepodarilo sa. Moja priama odpoveď je: Mestá, mestské časti a obce žiadali aj v BRDS 
a dostali peniaze, máme ešte jednu schému, v ktorej sú individuálne žiadosti, tam tiež dostávajú, 
takže to v prípade niektorých miest, obcí alebo mestských častí limituje to, čo ešte môžu tohto roku 
dostať do 20 tisíc. Malacky to nie sú, takže my, nechceli sme to dávať do výzvy, ale tak jak je tam 
tabuľka, že toto môžete žiadať, tak vieme pripraviť tabuľku mestských častí, miest a obcí, kde 
povieme, no vám zostáva k nejakému dátumu, dajme tomu, že 17. jún, to je pondelok, toľkoto. Lebo 
vy ste už žiadali a už ste dostali, zmluva podpísaná, peniaze na ceste. To je priama odpoveď 
a samozrejme, ak to bude treba, pracovná skupina VZN, no tak to je okruh žiadateľov, ktorý je 
najdôležitejšou časťou výzvy, potom, že koľko peňazí, tak keď ho budeme limitovať v niektorých 
schémach, tak vytvoríme presne ten priestor, ktorý sme chceli, pri legislatíve chcel, ale právne 
nezaviazal vo VZN obce, že nesmú žiadať. Učíme sa, dobre? Takže ja zosumarizujem a uvidíte to 
všetci, že kto dostal, že inde, lebo nakoniec to uvidíte aj tak v záverečnom účte, takže priebežne 
k nejakému 17. júnu, aby ste vedeli, aký máte priestor, ale riešenie, ak také niečo sa stane, 
v Petržalke, Ružinove, tak vami zriadené organizácie môžu typicky o to žiadať. Týka sa to veľakrát 
veľkých častí, ale aj malých častí, lebo tam nie sú občianske združenia, tak tam aj do BRDS sa 
v Báhoni prihlásilo, že obec Báhoň, príklad. Takže sa to bude napĺňať. Pán Vlačiky, pracovná 
skupina, ja som strašne rád, že vznikne pracovná skupina, ja by som poprosil, máme aj iné starosti 
momentálne, že na leto, nechcem povedať termínovo tuto vôbec, že žiadosti sa zosumarizujú 
31. augusta. Tak ak pracovná skupina bude nad niečím dumať v súvislosti s týmto, pred 
31. augustom nebude mať ani dáta, že kto vlastne požiadal. Teraz, ak chcete meniť VZN a pán 
Vlačiky ho poznal do detailov a tuto pán Pekár tiež správne poznamenal, poprosím načítať si to, 
lebo v tom VZN je presne napísané, čo je neoprávneným nákladom. No tak jeden príklad. 
Projektové dokumentácie vy ste schválili, že sú neoprávneným nákladom, nemôže byť. Zmeníte 
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názor, zmeníte VZN, budú. Takže nemôžu byť, ale veľmi dobrá otázka a teraz dobrá odpoveď. Nie 
všade je to v obciach, mestách, mestských častiach, tie výzvy sú koncipované tak, že 31. požiadate 
o peniaze na projekt, ktorý je z finančného roku 2019 a akékoľvek náklady, ktoré ste vynaložili 
v roku 2019, aj 4. januára, vám vieme preplatiť. Ak budú oprávnené náklady viď VZN, sú z toho 
projektu, na ten projekt je to schválené, vieme to pripraviť, toto dávam ako model všetkým 
mestským častiam, obciam a mestám, lebo s týmto je najväčší problém. Ľudia dostávajú dotácie, že 
neskoro a nevedia si preplatiť veci, lebo je tam taká zásadná klauzula, ktorá neviem odkiaľ prišla, 
že môžete preplatiť len náklady, ktoré boli fyzicky, že poslané na účet za tú faktúru po termíne 
prijatia tej dotácie. No tak dva problémy, súrite niekoho, aby vám poslal dotáciu, lebo už všetky 
výdavky máte za sebou, a potom neviete to vydokladovať a to sa nám stávalo minulé roky, to vo 
VZN bolo zmenené, my sme mali nevyčerpaných dotácií za 156 tisíc minulý rok. Oni to nevedeli 
minúť, aj v participatívnych rozpočtoch. Tretia vec, ak robíte niečo na cudzom pozemku, alebo 
nebodaj, že viacej mestských častí, obcí dokopy, vždy potrebujeme súhlas tej mestskej časti toho 
urbariátu, alebo kohokoľvek, kto to vlastní, že to tam môžete postaviť. Zlyhali nám projekty, kde sme 
dali prachy, podpísali zmluvu, poslali im peniaze a oni ten súhlas nemali, napriek tomu, že nám 
hovorili, nie sme policajti, že však bude. No tak, však, keď bude, tak peniaze išli. Ale peniaze mohli 
ísť aj niekomu inému, kto druhý v rade čakal. Takže budeme to trošku striktnejšie vyžadovať, to sú 
už náročné veci, aký to bol kapitálový výdavok, de minimis, to vás ani nejdem strašiť, to je taký 
Waldemor, zlé kapitálové výdavky na cudzích pozemkoch, na prelome rokov, cez dva roky, vždy si 
to koleduje o problém, takže tak. Som myslím odpovedal, neoprávnené rovnako. K tej pracovnej 
skupine, skúsme si povedať, že čím sa má tá pracovná skupina zaoberať. Ak budete zase meniť 
VZN, my musíme meniť zmluvy, my musíme meniť systém, portál, je to normálne, že 
programovanie, lebo je to elektronicky, ak ste si všimli. To znamená, dnes na župe všetko robíte, že 
elektronicky, uploadnete vaše stanovy a je to tam. Potom to treba niekedy, že doniesť do 
podateľne, to tiež, ale my to tam máme. Teraz všetko zmeniť, znamená nám zmeniť nejaké kritéria 
a určite zmeniť zmluvu, tá zmluva, dneska na nás už skáče každý možný, ministerstvá kvôli štátnej 
pomoci, kvôli de minimis pomoci, my musíme všetko za vás všetkých reportovať. Každú jednu 
korunu. Kumulatívne aj z fondov na podporu umenia. Takže zbierame po republike, že kto, čo, ste 
dostali vy v Stupave za podporu. My to musíme zreportovať, ak je to nad 200 tisíc, musíte to vrátiť. 
Nikto nemá nad 200 tisíc a my za všetkých 800 žiadateľov musíme reportovať. Keď nám zmeníte 
VZN, tak my musíme ten úrad protimonopolný žiadať o odsúhlasenie tej výzvy, že má parametre, 
ktoré sú ok. My sme to dostali pred 2 týždňami. Sa ma pýtate, prečo nie sú peniaze. Pred 
2 týždňami sme dostali vyjadrenie z protimonopolného úradu. Preto peniaze idú až teraz, 
v tohtoročných výzvach. Takže nespúšťajme, skúsme žiť s niečím, čo je funkčné, ak to chceme 
zmeniť, povedzme si presne v čom, nepotrebujeme nad tým sedieť 3 mesiace a spravme to radšej, 
že do 31. októbra, aby sme aj my mali čas na tú prípravu. Ďakujem pekne. Ak som niečo 
nezodpovedal, poprosím, zodpoviem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Beriem to tak, že sú dve faktické poznámky na vystúpenie pána Bošňáka, s prvou sa 
prihlásil pán poslanec Říha. 
 
Juraj Říha 
 
Ďakujem. Aby nebola tá diskusia dlhšia ako k záverečnému účtu mesta, zúžim na jednu vetu. 
Nepovažujem celkom za správne, aby tí, ktorí rešpektovali zmysel tejto výzvy a neprihlasovali sa do 
inej, ktorá mala byť určená pre občianske združenia, aby tí boli teraz škodní, pretože na tých 
20 tisíc ani nedosiahnu v rámci daného roka, keďže podľa prepočtu na počet obyvateľov im 
vychádza suma pri okresných mestách do 8 tisíc eur. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalší s faktickou poznámkou je pán poslanec Štekláč. 
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Juraj Štekláč 
 
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som nadviazal na pána riaditeľa a myslím si, teda na pána poslanca 
Vlačikyho, kedy sa hovorilo o otváraní pracovnej skupiny alebo znovu stretnutiach pracovnej 
skupiny k dotáciám. Rozumiem tomu, že niektorí poslanci a niektoré kluby chcú mať pravidlá 
o dotáciách vyšperkované ako čičmanskú výšivku, ale rád by som povedal, že my ešte v súčasnosti 
nemáme vlastne výsledky z tej ostatnej zmeny, z tej zmeny, ktorá nastala teraz, čiže nevidím 
zmysel ja toho, aby sme aktuálne menili tie pravidlá, keď nemáme ešte výsledky zo súčasných 
zmien, čiže počkajme si aspoň minimálne na tie súčasné výsledky, uvidíme, že aké budú a podľa 
toho sa potom bavme, že ako to zmeníme do budúcnosti. Ďakujem pekne.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ja len dodám, že v prvom rade za dotáciami je kus administratívnej práce za 
čo ďakujem kolegom, naozaj sa to nezdá, ale len príprava papierovačiek je strašne náročná na čas 
a na ľudské zdroje. Zároveň konštatujem, že v oblasti dotácií sme podľa mňa urazili obrovský kus 
cesty za ten rok a pol. Z niečoho, čo dovolím si tvrdiť, že fungovalo slabo a vyskytovali sa absolútne 
nesystémové jedno rázové dotácie vo výške 200 a viac tisíc eur, sme sa dopracovali k funkčnému 
a transparentnému systému, kde nie je to na ľubovôli župana, ale je to v podstate taká dohoda 
celého úradu, prípadne aj vás ako zastupiteľstva, takže keď to zjednoduším, máme systém, ktorý 
samozrejme nie je dokonalý, ale myslím si, že je výrazne lepší ako systém, ktorý tu bol pred 
2 rokmi. Vítam vaše výzvy a vaše ponuky na to, že poďme ho ešte ďalej spolu vylepšovať. Takže 
chcem poďakovať všetkým, ktorí za ten rok a pol naozaj zamakali na vylepšovaní systému dotácií. 
Dovolím si povedať, že funguje, samozrejme, že keď sa delia peniaze, tak vždy ich je menej ako 
tých, ktorí by ich radi mali, takže to normálne akceptujem ako bežnú vec života, ale moja úloha ako 
župana je tlačiť na to, aby ten systém bol absolútne nepriestrelne transparentný, aby tam osobné 
vplyvy boli absolútne vylúčené z toho a rozhodovalo sa čo možno najspravodlivejšie. Toľko za mňa, 
dovoľte, aby som ukončil rozpravu a odovzdal slovo návrhovej komisii. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Návrhová komisia opäť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo 
písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Prosím vás, aby ste sa prezentovali a hlasovali o tomto uznesení. 
 
Hlasovanie č. 20 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 43 poslankýň a poslancov, PROTI nebol nikto, nikto sa NEZDRŽAL, 
uznesenie bolo prijaté v jeho predloženom znení. Ukončujem týmto bod číslo 16 a ak súhlasíte, 
dohodnime sa na 10 minútovej toaletnej prestávke. Prosím vás, skúste byť naspäť v miestnosti 
o 11:25. Teraz je 11:13, ďakujem. 
 
(Prestávka) 
 
Dámy a páni, vítam vás na prerušenom XI. zasadnutí nášho zastupiteľstva a dovoľte, aby sme 
prešli k bodu číslo 17 nášho programu. 
 
Bod č. 17 
 
Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za 
rok 2018. O úvodné slovo k tomuto materiálu poprosím pána riaditeľa úradu Mariána Viskupiča. 
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Marián Viskupič 
 
Pán predseda ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, máme pred 
sebou ďalší pravidelný materiál, oddelenie správy majetku každoročne pripravuje správu 
o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku BSK, v ktorej informuje o aktuálnom stave 
nehnuteľného majetku za predchádzajúci kalendárny rok. Správa obsahuje prehľad nehnuteľného 
majetku v správe Úradu BSK ako i majetku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Materiály, 
ktoré vám boli poskytnuté elektronicky sú členené do okruhov – kultúrne zariadenia, sociálne 
zariadenia, gymnázia a stredné školy a majetok v priamej správe Úradu BSK. Bolo to preto, aby sa 
v tom materiáli dalo lepšie orientovať. Pri každej organizácii máte zoznam nehnuteľného majetku, 
ktorý majú zverený vo svojej správe, aktuálny výpis listu vlastníctva, katastrálnu mapu a základnú 
fotodokumentáciu objektov. Uvádzame takisto účtovnú hodnotu k 31. 12. 2018. Takisto prehľad 
uzatvorených nájomných zmlúv a zmeny v správe, ktoré nastali počas kalendárneho roka. 
Dôvodová správa zároveň upriamuje pozornosť na základné majetko - právne zmeny nehnuteľného 
majetku BSK ku koncu roka. Najmä zrealizované predaje majetku alebo nadobudnutia majetku do 
vlastníctva. Formou príloh bol predložený zoznam prebytočného majetku vyhlásený Zastupiteľstvom 
BSK, takisto nájomné zmluvy, ktoré má BSK uzatvorené ako prenajímateľ alebo nájomca. Len 
veľmi rýchlo k hodnote, nechcem zaťažovať číslami. Aktuálna suma majetku ku konca roka 2018 je 
372 miliónov euro a táto suma je asi o 18 miliónov vyššia ako rok predtým. Hodnotu vlastných 
budov nám navyšujú technické zhodnotenia ako vykonané zateplenia, rekonštrukcie, takisto aj 
rekonštrukcie ciest II. a III. triedy tak, ako sme to dneska počuli vlastne pri zrealizovaných 
investíciách. Toľko asi k materiálu, ak budú otázky, samozrejme sme k dispozícii. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže neevidujem žiadnu 
prihlášku do rozpravy, tak ju uzatváram a odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby nám prečítala 
text uznesenia. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujem pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo písomne 
predložené spolu s materiálom. 
 
Juraj Droba 
 
Veľmi pekne ďakujem. Prosím poslancov a poslankyne, ktorých rady vidím, že sa trošku zredli, že 
hlasujte a dúfajme, že nás bude dosť. 
 
Hlasovanie č. 21 
 
Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté v jeho predkladanom znení počtom hlasov 36 ZA, 
nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Dovoľte, aby som týmto ukončil bod číslo 17 nášho 
programu a prešiel k bodu číslo 18. 
 
Bod č. 18 
 
Návrh Správy z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 
2014 – 2020 za rok 2018. O úvodné slovo k tomuto materiálu poprosím riaditeľa odboru stratégie, 
územného rozvoja a riadenia projektov, pána Michala Beniača. 
 
Michal Beniač 
 
Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v rámci zabezpečenia 
monitorovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, raz ročne vždy k polroku 
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pripravujeme Správu z hodnotenia PHSR. Správa je zameraná na 5 prioritných osí tak, ako máme 
postavené PHSR a to je 1. Veda, výskum, inovácie; 2. Ľudské zdroje; 3. Zamestnanosť; 
4. Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie; 5. Životné prostredie, zmeny klímy 
a obnoviteľné energie. Samotná správa je prílohou predmetného materiálu a materiál bol 
prerokovaný na všetkých komisiách a neboli vznesené žiadne pripomienky. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem 
žiadnu prihlášku do rozpravy, takže rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Návrhová komisia opäť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo 
písomne predložené spolu s materiálom. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím vás, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 22 
 
Ďakujem. Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov 35, nikto nebol PROTI, 
nikto sa NEZDRŽAL. Dovoľte, aby som týmto uzavrel bod číslo 18 nášho programu a otvoril bod 
číslo 19. 
 
Bod č. 19 
 
Návrh Informácia odpočtu plnenia projektov aktualizovaného Akčného plánu BSK pre 
implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014 – 2020 za 
obdobie 29. marca – 14. júna 2019. Slovo opäť odovzdávam pánovi riaditeľovi Beniačovi. 
 
Michal Beniač 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ide o kvartálny odpočet plnenia kľúčových krokov Akčného plánu BSK. 
Materiál bol vypracovaný v spolupráci so všetkými gesčnými odbormi úradu a prerokovaný na 
všetkých komisiách zastupiteľstva. Vznikli dva druhy otázok. Jeden druh otázok bol zameraný na 
doplnenie kľúčových krokov do Akčného plánu. Tie sa vykonávajú pri schvaľovaní rozpočtu BSK 
a v tom momente bude aktualizovaný Akčný plán tak, aby bolo odzrkadlený aj v rozpočte. Ďalšie 
otázky vznikli na komisii životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania so 
žiadosťou o doplnenie štúdie dopadov lesného hospodárstva na povrchové vody a podzemné vody, 
zdroje pitných vôd a vznik povodní. A taktiež spracovanie Akčného plánu v zmysle Memoranda 
o spolupráci a spoločnom postupe pri presadzovaní ochrany lesov. Nakoľko ide o dokumenty, ktoré 
by mali byť spracované externe, navrhujeme, aby sa tieto obidva dokumenty stali súčasťou 
strategických dokumentov, ktoré budú vypracované v rámci projektu, ktorý budeme predkladať 
v septembri tohto roku v rámci operačného programu Efektívna verejná správa a v tom prípade nás 
tieto strategické dokumenty budú stať len 5% z ich hodnoty. Žiadne iné pripomienky neboli 
vznesené. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne a dovoľte, aby som teraz otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvý 
je prihlásený pán poslanec Říha, nech sa páči. 
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Juraj Říha 
 
Ďakujem pekne za slovo. Teraz neviem, či ma začali odpočúvať, alebo čo sa stalo. Nebudem preto 

až tak kritický na vládu, ale dovolím si zúžiť moje postrehy na náš Bratislavský samosprávny kraj. 

V prvom rade mi dovoľte, aby som aj ocenil, nielen ako poslanec, ale primátor a zároveň aj jeden zo 

žiadateľov na čerpanie finančných prostriedkov fondov európskej únie, celému tímu pod vedením 

pani riaditeľky Lukáčovej, vrátane vás páni a vašich kolegýň, kolegov na útvare. Ja by som si dovolil 

v rámci odpočtu dať do pozornosti odbor dopravy, dnes tu boli spomínané všetky možné oblasti, 

sociálne služby, kultúra. Ocenil by som aj pani riaditeľku Ježíkovú, ktorá veľmi fundovane 

odpovedala v rámci Denníka N rozhovoru. Ale zostala jedna taká oblasť, ktorá možno je 

nepovšimnutá, pritom na ňu nadáva každý a nie každý rozumie, že oblasť dopravy je finančne 

najnáročnejšou a veľmi zložitou na proces prípravy, a napriek tomu, že tu sedí jedna veľmi silná 

žena so silným hlasom, Betka, obraciam sa k tebe, pani podpredsedníčka, tak si veľmi skromná 

a tichá teraz, ale ak si pozriem plnenie odpočtu v oblasti dopravy, všetky ciele sú v plnení a mnohé 

z nich s termínom ukončenia tohto roku. Čo je neskutočnou, akou energiou si sa pustila do plnenia, 

lebo sú tam viacero cieľov, ktoré sa týkajú nášho Malackého okresu. Režeš ako píla, to je veľmi 

dobre a ten predpoklad na ministerku dopravy máš jasný. Dúfam, že týmto som nezarezal diaľničnú 

križovatku D2 Rohožník – Malacky zo strany ministerstva, ale dal by som do pozornosti aj veci, že 

sú tam nejaké záväzky, ktoré župa mala v prospech celého regiónu. Týka sa to napríklad obchvatu 

Chorvátsky Grob, to sú groby Pezinok, Modra, čo je vo vysokom stupni rozpracovanosti, čo je super 

vec a zároveň som rád, že pán predseda podporil, vrátane vás kolegýň, kolegov, že je tam 

doplnená aj štúdia nového trasovania obchvatu mesta Malacky. Hovorím o jednom nevyhnutnom 

dieliku. Prečo to spomínam? Je potrebné to veľmi výrazne akcelerovať, lebo vyzerá, že železnice 

rozseknú tender na modernizáciu železničného koridoru Devínska Nová Ves - Kúty. Ak sa 

nepoprihlasujú žiadne ďalšie krajiny mimo kontinentu nášho a ten dielik, ktorý tam máme je 

nevyhnutný pre realizáciu odklonu tranzitnej dopravy mimo Malaciek. Čiže Betka, ďakujem Ti ešte 

raz, a rovnako je tam spomínané a nie sú tam uvedené, sú tam záchytné parkoviská, nie je tam 

uvedené záchytné parkovisko Malacky, ktoré si dovolím povedať, že také tempo prác, ktoré sme 

nasadili, vyzerá, že bude prvé záchytné parkovisko otvorené v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

Pán predseda, pán riaditeľ, obraciam sa aj k tebe, pretože ty si mal veľkú úlohu, si zohral v tom, že 

nám zostala jedna nevyhnutná časť, aby sme toto záchytné parkovisko napojili na regionálnu cestu 

a dovolím si povedať, že tuná župa vyšla veľmi v ústrety mestu Malacky a je to jeden spoločný 

projekt, kde sme sa prihlásili, že chceme toto dielo dokončiť. Dovolím si, ale uviesť ešte jednu 

poznámku týkajúcu sa odpočtu, pretože je tam viacero projektov, ktoré sú financované 

z eurofondov a teraz to dovolím si vtiahnuť kolegyne, kolegovia, na nás starostov a primátorov, 

pretože sme vo fáze, kedy už operačné programy a ciele výzvy, ktoré boli vyhlásené sa napĺňajú. 

Sociálne služby ukončené. Škôlky ukončené. Cyklotrasy vyzerá, že po septembri ukončené. 

Kreatívny priemysel sa nás miest a obcí netýka. Čiže my sme už v tak vysokom stupni 

rozpracovanosti, že nám už končí tá prvotná fáza prípravy projektu a predkladania. Ale teraz bude 

veľmi dôležité sa sústrediť, a to by som pán riaditeľ teba mimoriadne o to chcel poprosiť, lebo bolo 

to tu spomínané aj na poslednom zasadnutí. V rámci fázy dva, implementácie projektov, bude 

nevyhnutná súčasť sprostredkovateľského orgánu SORO, ktoré je tuná. My sa bez vašej pomoci 

neposunieme v implementácii. Ak si pozriete len v oblasti cyklodopravy, tak čerpanie, hoci sme 

realokovali 10 miliónov eur, do dnešného dňa je vyčerpaných 250 tisíc eur. Nechcem tým povedať 

a nebudem hľadať príčinu, lebo sú tam projekty žiadateľa, kde je u nás loptička, ale ideme 

s projektami, sú tu škôlky už popodávané, odborné učebne, základné školy a kolegyne, kolegovia, 

aby ste to vnímali, ak nie ste možno v pozícii starostov, primátorov, potrebujeme nutne súčinnosť 

Bratislavského samosprávneho kraja Úradu k tomu, aby sme získavali ex ante kontroly verejných 
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obstarávaní a následne aj výsledok potvrdený verejných obstarávaní. Nemôže sa stávať, aby 

žiadateľ dostal, po niekoľkých dňoch až týždňoch, výzvu na doplnenie dokladov, my doložíme 

a následne opäť po nejakom čase príde ďalšia žiadosť na doplnenie dokladov. Proste malo by tento 

proces byť kontinuálny, aby sme tie procesy zrýchlili. Ja rozumiem, že je tu nejaký rozpočet daný na 

personálny stav, ale aktuálny počet, ak sa nemýlim a pamätám si správnu informáciu, dvaja 

zamestnanci na kontoroly VO nepovažujem za, v tejto fáze, keď ideme všetci žiadatelia z územia do 

realizácie projektov, za dostatočný. Keď si pozrieme a dáme do oka aj audit, ktorý bol, v tejto 

súvslosti robený riadiacim orgánom, je to jedno z odporúčaní, ktoré bolo nutne posilniť personálny 

stav. Ja to pán riaditeľ nechám v plnej miere v tvojom autonómnom rozhodovaní, ako s tým 

naložíme, ale chcel by som poprosiť nie len v mojom mene, ale v mene všetkých starostov 

v regióne, ktorí sú, ktorí čakajú na potvrdené výsledky verejných obstarávani, pretože bez vášho 

kroku a súhlasu sa neposunieme a obávam sa, že to percento bude rovnaké, obzvlášť, keď sa 

preklápame k záverečnej fáze programového obdobia. Tu by som chcel dať do pozornosti pán 

predseda tebe jednu informáciu, ktorá je veľmi významná a myslím si, že by bolo dôležité, aby si sa 

stretol aj ty s novým pánom ministrom financií. Aktuálne si samo ministerstvo financií, treba si to 

potvrdiť a vyžiadať podklady, nariadilo výkon auditu operačných programov, týka sa IROPu. Je to 

jeden veľmi vážny problém, ktorý budeme mať starostovia v regióne, pretože sú pozastavené 

platby. To je jedna nebezpečná vec, pretože sú tu viaceré mestá a obce, ktoré sú v realizácii, už 

fyzickej a budú nosiť žiadosti o platby. Ak sa stane, že ministerstvo nebude a nepustí refundáciu, 

nie všetci máme predfinancovanie, môže sa stať, že tie mestá rad za radom a obce, buď sa dostanú 

do platobnej neschopnosti, alebo sa môže stať veľmi elegantne to, že banky budú ponúkať 

kontokorenty. Predíďme tomu. Bude potrebné mimoriadnu aj účinnosť a vstup predsedu vyvinúť na 

ministerstve financií. Opäť sme sa nepoučili, nerobíme to my ako župa, ale robí si to štát sám sebe. 

Mne to je podivné, nebudem to komentovať, ale urobme všetko pre to, aby sa toto odstránilo. 

Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 
 

Ďakujem veľmi pekne. Evidujem, na MF by sme kľudne mohli ísť aj zástupcami poslancov 

z finančnej komisie. Ďalším prihláseným do rozpravy je pani vicežupanka Pätoprstá. Pardón, 

faktická poznámka? Reagujete na pána Říhu, nech sa páči. 

 

Elena Pätoprstá 
 

Áno. Ja by som chcela ešte doplniť pána Říhu, čo sa týka týchto požiadaviek. Ja vás chcem 

všetkých veľmi pekne poprosiť, pretože je to prierezová téma, týka sa to ako pána Líšku, čiže 

investičného oddelenia, oddelenia životného prostredia, stratégov, aj útvar pána riaditeľa, 

kooperáciu vlastne pri adaptácii dopadov na zmeny klímy, nie je to žiadna móda, alebo nejaký 

módny trend, je to veľmi dôležité opatrenie, ktoré sa týka napríklad pri rekonštrukcií striech, alebo 

budovaní záchytných parkovísk, pretože tieto technológie, ktoré nám zadržiavajú vodu, sú súčasne 

izoláciou a to nie len hydroizoláciou, alebo tepelnou izoláciou, ktorá nám usporuje energie, ale 

v podstate nám aj sporia financie na odkanalizovanie a teda tie úspory energetické sú nie len pri 

letných horúčavách, to znamená na klimatizácii, ale ako tepelná izolácia to vlastne slúži v zime. 

Preto vás prosím, pri každom projekte už myslite ako keby, nech sa tam nad vami vznáša vlastne 

táto myšlienka, alebo táto vec, aby sa pri každom takomto projekte myslelo na toto, pretože to 

súvisí aj s dlhodobými nákladmi a s udržateľnosťou týchto projektov. Čiže možno tie začiatočné 

náklady sú trošku vyššie. Máme teraz otvorené výzvy z európskych zdrojov, kde môžeme na tieto 

veci dostať financie, čiže myslite na to, že to môžeme mať v podstate uhradené z európskych 



43 
 

zdrojov, ale hlavne to má dopad na tu trvalú udržateľnosť aj z hľadiska energií a šetrenia nákladov 

na klimatizácie, prípadne pri odkanalizovaní vody. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Juraj Droba 
 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Vlačiky. Nech sa páči. 

 

Martin Vlačiky 
 

Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať, že sa snaží župa nachádzať nejaké externé finančné 

zdroje, zapájať sa do nejakých projektov, z ktorých by teda mohli ísť tie veci, ktoré my sme žiadali 

v tej našej komisii. Chcem sa spýtať ale, že čo sa stane v prípade, ktorý dúfam nenastane, ale keby 

sme ten projekt nezískali. Tak ja dúfam, že teda by to išlo potom z rozpočtu župy. Ďakujem za 

odpoveď. 

 

Juraj Droba 
 

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

 

Jaromír Šíbl 

 

Ďakujem pekne. Ja by som chcel doplniť ešte kolegu. Naozaj sme o tom mali veľmi dlhú diskusiu na 

tej komisii pre životné prostredie. A mali sme naozaj predstavu, že tieto požiadavky, pokiaľ ide 

o dopracovanie, či už toho Akčného plánu v súvislosti s ochranou lesov, alebo tej potrebnej štúdie 

zameranú na prevenciu znižovania kvality alebo znižovania výdatnosti vodných zdrojov, že by boli 

zapracované do toho Akčného plánu aktuálne, to znamená ešte v tomto roku. Zase nechcem 

pôsobiť neskromne, ale predsa len ten časový horizont jeden a pol roka, s tým, že ešte nie je isté, či 

ten projekt schválený bude, už sa blížime ku koncu volebného obdobia a tá situácia naozaj je taká, 

či už v tých lesov, alebo pokiaľ ide o tie vodné zdroje, dá sa povedať kritická. Nerieši sa to, 

potenciálne tie obce ako Častá, Píla, Dubová, Doľany, sú stále ohrozované povodňami a hlavná 

príčina vzniku tých povodní z prívalových dažďov je súčasný spôsob lesného hospodárstva. Či už si 

to kolegovia lesníci chcú priznať, alebo nechcú. My potrebujeme práve túto odbornú argumentáciu 

na to, aby sa ten problém konečne začal riešiť, lebo tie náklady a škody naozaj v takýchto 

prípadoch budú zbytočne narastať. Pokiaľ ide o ten Akčný plán pre lesy, tak tam pokiaľ mám 

informáciu, bola dohoda, že to bude riešené z interných zdrojov úradu, takže skôr by sme 

odporúčali, alebo privítali cestu zvyšovania kapacít odboru životného prostredia a územného plánu 

a nespoliehať sa na nejakých externých dodávateľov. Naozaj tie problémy sú pomerne naliehavé 

a bolo by ich dobré riešiť, začať riešiť ešte v tomto roku. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalší, s faktickou poznámkou na pána poslanca Šíbla, je pán poslanec Štekláč. 

 

 

Juraj Štekláč 

 

Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel povedať, že ono tá diskusia je podnetná, len týka sa 

budúcnosti a toto je odpočet plnenia, nie aktualizácia, tak by bolo dobré, keby sme zostali v téme. 
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Čiže téma je, že niečo sa nejako stalo a teraz je to odpočítané, tak pokiaľ nie sú výhrady, ja by som 

navrhol podporu tohto dokumentu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Veľmi pekne ďakujem. Odovzdám slovo ešte Michalovi Beniačovi, aby zareagoval na početné buď 

faktické poznámky alebo príspevky do rozpravy. 

 

Michal Beniač 

 

Ďakujem veľmi pekne. Najskôr sa si dovolím pristaviť pri projektoch, ktoré zohľadňujú adaptačné 

opatrenia na zmeny klímy, aktuálne pripravujeme vo vyhlásenej výzve operačného programu 

Kvalita životného prostredia niekoľko projektov, pilotných projektov na budovách vo vlastníctve 

BSK, ktoré by sme radi predložili na schválenie zastupiteľstvu na septembrovom zasadnutí, to je 

prvá odpoveď. A potom, čo sa týka tých strategických dokumentov, my nepredpokladáme, že by 

projekt nemal byť podporený a aj celý zoznam strategických dokumetnov, ktoré chceme v rámci 

projektu realizovať, plánujeme realizovať v čo najskoršom možnom termíne, ale musíme pripraviť 

samozrejme aj opisy týchto projektov, alebo tých strategických dokumentov a tak ďalej, čiže i to si 

vyžaduje nejakú svoju časovú náročnosť na to, aby mohli byť budúci rok realizované. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte v stručnosti okomentujem úvodný príspevok pána poslanca Říhu, že 

ak máš Betka ťažký deň, tak sa obráť na Juraja a zlepší Ti náladu. Dobre. Týmto uzatváram 

rozpravu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

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

predložené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

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

 

Hlasovanie č. 23 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslancov, nikto nebol PROTI a ZDRŽAL sa jeden 

poslanec, uznesenie bolo prijaté v jeho predkladanom znení. Uzatváram bod číslo 19 nášho 

programu a otváram bod číslo 20. 

 

Bod č. 20 
 

Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Ecoregion SKAT - 

Posilnenie spolupráce v oblasti Ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“ v rámci 

Programu spolupráce Interreg V - A Slovenská republika - Rakúsko na roky 2014 - 2020. Opäť 

odovzdávam slovo pánovi Beniačovi. 
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Michal Beniač 

 

Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, predmetom predkladaného 

projektu je prvá etapa celkového zámeru vybudovania ekocentra v Čunove, ktorého súčasťou bude 

aj vznik turistického informačného centra v spolupráci s krajskou organizáciou cestovnéh ruchu. 

Pričom aktivity v rámci tejto prvej fázy sa budú zameriavať najmä na rekonštrukciu národnej 

kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Čunove a jeho transformáciou na nadregionálne ekocentrum so stálou 

expozíciou, turisticko - informačnými službami, ako aj enviromentálno - vzdelávacími programami 

pre žiakov a návštevníkov regiónu. Druhá fáza projektu bude revitalizácia záhrady za kaštieľom do 

vybavenie ekocentra, ale to už bude samostatný projekt, ktorý bude predložený na schválenie na 

jeseň tohto roku a kde sa pokúsime získať finančné prostriedky z cezhraničného programu medzi 

Slovenskou republikou a Maďarskom. Keďže tento projekt je predkladaný v rámci spolupráce 

s Rakúskom, súčasťou materiálu je aj návrh partnerskej dohody, keďže ide o medzinárodnú 

dohodu, tá podlieha tiež schváleniu zastupiteľstvom. Partnermi v rámci projektu sú na slovenskej 

strane Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Daphne inštitút aplikovanej ekológie a na 

rakúskej strane je to Národný park Donau - Auen, Národný park Neusiedler See a región Marchfeld. 

Tomuto projektu sa pozitívne vyjadrilo aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Po 

schválení projektu bude predložený v aktuálne vyhlásenej výzve, zber je 28. júna. V rámci komisií 

neboli vznesené žiadne pripomienky a bola získaná podpora. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem aj ja. Teraz otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvá sa prihlásila pani 

poslankyňa Schwartzová. 

 

Zuzana Schwartzová 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Som veľmi rada, že po piatich rokoch úsilia sa tento projekt dostáva 

do nejakej ucelenej konečnej podoby. Že okrem tohto enviromentálno - vzdelávacieho centra tu 

v budúcnosti dôjde k revitalizácii a obnove Kaštieľa v Čunove, ktorá bola veľkou srdcovkou 

starostky mestskej časti Čunovo Gabiky Ferenčákovej, mojej kolegyne z predošlého zastupiteľstva. 

Je to projekt vlastne nie len v spolupráci Slovenska a Rakúska, ale pristupuje v druhej fáze aj 

Maďarská republika. Práve preto, že to je to úžasný projekt a už prichádzame do poslednej fáze, 

k realizácii, tak vás prosím milé kolegyne a kolegovia, o podporu tohto projektu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy. Ja iba konštatujem, že tiež ma osobne 

veľmi teší, že sme konečne pokročili, plníme tým záväzok, že naša župa bude zelenšia 

a zodpovednejšia. Odovzdávam teraz slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

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

písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 
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Juraj Droba. 

 

Ďakujem. Poprosím panie poslankyne, pánov poslancov, aby sa prezentovali a hlasovali. 

 

Hlasovanie č. 24 
 

Konštatujem, že ZA navrhnuté uznesenie bolo 39 hlasov, PROTI nebol nikto, nikto sa NEZDRŽAL. 

Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté vo svojom pôvodnom znení. Ukončujem týmto bod 

číslo 20 a otváram bod číslo 21. 

 

Bod č. 21 
 

Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia 

a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy Polygrafická” v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu 2014 - 2020. Predkladaný návrh nám opäť priblíži pán Beniač. 

 

Michal Beniač 

 

Ďakujem pekne. V januári tohto roku sme schvaľovani predloženie projektového zámeru na 

rekonštrukciu a investičnú podporu centra odborného vzdelávania a prípravy na našej strednej 

odbornej škole Polygrafickej, následne sme získali pozitívno hodnotiacu správu a teraz 

prichádzame k druhému kroku, kedy predkladáme žiadosť o nenávratný finančný príspevok, v rámci 

ktorej zrekonštruujeme budovu praktického vyučovania a zároveň obstaráme materiálovo technické 

vybavenie pre práve podporu odborného vzdelávania na tejto škole. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Vďaka. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, 

rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia už tradične predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám 

bolo písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Teraz vás poprosím, vážené panie poslankyne, páni poslanci, aby ste sa prezentovali 

a hlasovali. 

 

Hlasovanie č. 25 
 

Konštatujem, že ZA predložené uznesenie hlasovalo 37 poslancov a poslankýň, nikto sa 

NEZDRŽAL a nikto nebol PROTI, uznesenie bolo schválené. Ukončujem bod 

číslo 21 a prechádzame na bod číslo 22. 
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Bod č. 22 
 

Návrh Správy o plení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 

2020 za rok 2018. Pán Beniač, nech sa páči, slovo je opäť vaše. 

 

Michal Beniač 

 

Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, Stratégiu rozvoja vidieka BSK sme 

schválili v roku 2016 a každoročne najneskôr k 30. 06. predkladáme Správu o plnení úloh Stratégie 

rozvoja vidieka. Samotné plnenie sa nachádza v dôvodovej správe a prílohe. V podstate správa, len 

tak v stručnosti, je rozdelená na tri časti - Ľudský kapitál a miestna ekonomika, Krajiny a kultúrny 

potenciál a Dostupnosť a vybavenosť sídel. Materiál prešiel komisiami bez pripomienok. Pri tejto 

príležitosti ešte si dovolím aj jednu informáciu, dnes vám na stôl bol položený aj materiál, ktorý 

hovorí o spoločnej pozícii samosprávnych krajoch ku kohéznej politike po roku 2021, ktorý bol včera 

zaslaný aj na vládu. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

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

neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii, aby predniesla uznesenie. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

schvaľuje Správu o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja 2016 - 

2020 za rok 2018. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia a poprosím poslankyne a poslancov, aby hlasovali, 

nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 26 
 

Konštatujem, že ZA bolo 38 hlasov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL, uznesenie bolo prijaté. 

Uzatváram bod číslo 22, prechádzam na bod číslo 23. 

 

Bod č. 23 
 

Návrh Správy o plnení Koncepcie budovania siete enviromentálno - vzdelávacích centier 

v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 - 2025 za rok 2018. Slovo opäť odovzdávam 

pánovi Beniačovi, zastupujúcemu riaditeľovi odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia 

projektov. 

 

Michal Beniač 

 

Ďakujem pekne. Koncepciu budovania siete enviromentálno - vzdelávacích centier v BSK sme 
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schválili uznesením zastupiteľstva minulý rok v marci. Samotná správa o plnení koncepcie sa 

skladá z dvoch častí. V prvej ide o odpočet napĺňania úloh vyplývajúcich z Akčného plánu tejto 

koncepcie. V druhom bode, hovorí o aktualizovanom zozname poskytovateľov enviromentálnej 

výchovy. Dovoľte mi pri tejto príležitosti aj poďakovať v podstate za schválenie vstupu do projektu 

Ekocentra v Čunove, lebo to je ten náš príspevok, ako bude priamo úrad napĺňať túto Koncepciu 

budovania centier enviromentálneho vzdelávania. V rámci prerokovania materiálu v komisiách bola 

vznesená jedna pripomienka na komisii životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného 

plánu, tá hovorí o tom, alebo komisia odporúča vedeniu BSK výrazne posilniť funkciu koordinátora 

enviromentálneho vzdelávania, ktorú zastupuje kolega na oddelení životného prostredia. My sme sa 

aj s vedením úradu aj rozprávali o tejto téme, pracujeme na tom, v podstate do vybudovania 

a poskytovania týchto služieb v rámci ekocentra určite budeme pracovať aj s touto požiadavkou, 

budeme sa to snažiť interne realizovať to posilnenie tejto pozície. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Šíbl, nech sa 

páči. 

 

Jaromír Šíbl 

 

Ďakujem. Na jednej strane nedá sa povedať, že by sa nič nedosiahlo, určite ten posun pri budovaní 

ekocentra v Čunove to je aj z hľadiska objemu financií veľmi významný pokrok a za to sme veľmi 

radi. Takisto v rámci regionálnej dotačnej schémy Životné prostredie a rozvoj vidieka, tým, že došlo 

k zaradeniu ako oprávnených príjemcov na dotácie z tejto výzvy aj poskytovateľov tejto 

enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety vrátane mimovládnych organizácií, tak vlastne bolo 

im umožnené, aspoň nejaké aktivity vyvíjať v tejto oblasti, ale tá Koncepcia budovania siete 

ekocentier, ktorú sme pred rokom s veľkou slávou a s veľkou radosťou schválili, obsahuje spústu 

ďalších aktivít, ktoré, žiaľ, musím skonštatovať, že sa, alebo nesplnili vôbec, alebo sa splnili len 

veľmi veľmi formálne. Čiže, naozaj, bol by som veľmi veľmi nerád, aj moji kolegovia, keby sme sa 

dostali do polohy, že máme skvelú koncepciu v tejto oblasti, dokonca trúfam si povedať, že stále je 

najlepšia, lebo nikto na Slovensku lepšiu koncepciu nemá, ale tá koncepcia sa jednoducho neplní, 

alebo neplní sa dostatočne. Jedným z cieľov, hlavných cieľov, tejto koncepcie je, aby sme sa, náš 

kraj, dostali v tejto oblasti enviromentálnej výchovy na úroveň tých najlepších krajín v Európe, ako 

sú Holandsko, Dánsko, alebo aspoň aj Česká republika. Ak pri všetkej úcte k tomu, čo sa podarilo 

dosiahnúť za to reportované obdobie, ak by sme pokračovali týmto tempom, tak na tú úroveň, ktorú 

deklarujeme, že sa chceme dostať, sa nedostaneme ani o ďalších 20, ani o 30 rokov. Takže naozaj 

by som akcentoval tú požiadavku na posilnenie kapacít, aby sme o rok pri ďalšom reportovaní mohli 

povedať, že už sme sa rozbehli tým správnym tempom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, udeľujem priestor na reakciu pánovi Beniačovi. 

 

Michal Beniač 

 

 

Ja ďakujem pekne za otázku, alebo skôr pripomienku. To je práve to, čo som aj predtým povedal, 

že práve s vedením, s pánom riaditeľom úradu sme sa rozprávali o tom nejakom možnom 
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prenastavení, alebo zmene pracovnej náplne v rámci oddelenia životného prostredia a budeme sa 

určite snažiť o to, aby táto koncepcia bola naplnená tak, ako si všetci predstavujeme. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Uzatváram rozpravu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

schvaľuje Správu o plnení Koncepcie budovania siete envirometnálno - vzdelávacích centier 

v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 - 2025 za rok 2018. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás teraz vyzval prezentovať 

sa a hlasovať, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 27 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 34 poslancov, nikto nebol PROTI, jeden poslanec a jedna 

poslankyňa sa ZDRŽALI hlasovania, uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo predložené. Uzatváram 

týmto bod číslo 23 a prechádzame k bodu číso 24. 

 

Bod č. 24 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 
2. polrok 2019. Materiál máte pred sebou a chcem poprosiť pána kontrolóra Marušáka, aby nám 
tento materiál uviedol. Pán Marušák, nech sa páči. 
 
Štefan Marušák 

 
Ďakujem pekne za slovo vážený pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, 
materiál, ktorý máte pred sebou, je polročný pravidelný, prešiel všetkými komisiami, do ktorých bol 
určený a bol jednomyseľne prijatý v týchto komisiách. Avšak, oproti tomu pôvodnému materiálu, 
ktorý bol v komisiách, kde som škrtol dve kontroly vzhľadom na nedobrú situáciu v našom útvare, 
kvôli chorobe a kvôli materskej dovolenke, kde mi chýba vlastne jedna kontrolná skupina z piatich. 
Teraz som bol medzi tými komisiami a zastupiteľstvom nútený predsa len jednu kontrolu pridať, 
pretože sme dostali medzitým opäť podnet z Úradu pre verejné obstarávanie a túto súčinnosť 
musíme vykonať, nebolo by dobré, keby sme ju robili budúci rok. Takže v druhom polroku pribudne 
kontrola z oblasti verejného obstarávania, takže kontrol je pätnásť v tomto návrhu. To, v ktorých 
oblastiach tie kontroly budú prebiehať, to sa nachádza v časti A návrhu uznesenia a tá posledná 
pridaná je aj v zozname posledná, takže tam si nájdete detaily. Pokiaľ ide o ciele, ktoré sledujeme 
týmito kontrolami, tak tradične sú rozpísané v ďalšej časti materiálu. Ja by som len chcel ešte 
poďakovať kolegom a váženým poslancom za podporu a za snahu alebo pomoc riešiť túto situáciu 
u nás na útvare. Najmä pani poslankyni Hudákovej, pánovi poslancovi Pomichalovi a tak ďalej. 
Naozaj snažíme sa robiť všetko možné, teraz som požiadal aj úrad, konkrétne oddelenie pre ľudské 
zdroje, o súčinnosť, aby sme tento stav, ktorý už pretrváva viac ako pol roka u nás spoločnými 
silami vyriešili. Predpokladám, že cez leto sa nám to podarí nejakým spôsobom zvládnuť. Aj spolu 
s vedením úradu. Z mojej strany asi toľko, veľmi stručne, ďakujem pekne za pozornosť. 
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Juraj Droba 

 
Ďakujem pánovi hlavnému kontrolórovi a otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak správne 
tomu rozumiem, tak pani poslankyňa Hudáková ide faktickou poznámkou reagovať na vystúpenie 
pána Marušáka, nech sa páči. 
 
Mária Hudáková 

 
Ja len k tomu nedostatku tej pracovnej sily, ktorý máte, rozoberali sme to na finančnej komisii. Tam 
ak teda tá pani sa z tej PN čoskoro nevráti a druhá pani, ako som porozumela, na tej materskej 
dovolenke ostáva. Ak teda miesto nich, na tie miesta bude z nejakých personálnych dôvodov 
blokované, keď nebudeme môcť na tú krátku dobu niekoho prijať, tak možno je vhodné aj to druhé 
riešenie, čo ste spomínal, že zmeníme tú organizačnú štruktúru, prijmeme dvoch ľudí a budeme 
čakať, kým títo ľudia sa vrátia. Je aj  prirodzená fluktuácia ľudí, tak aj keby vznikla neskôr situácia, 
že by sa nebodaj všetci akurát vrátili, tak dokážeme to neskôr eliminovať a vrátiť späť ten normálny 
stav pracovných miest. Takže môžeme sa takto dohodnúť. Ja viem, že prebieha, aspoň pre nás na 
podnet nášho poslaneckého klubu, jedna dôležitá kontrola a teda bola by som rada, aby ste tam 
mali na to dosť ľudí a nič nebolo zanedbané. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 

 

Ďakujem, ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Machata, nech sa páči. 
 
Marek Machata 

 
Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko. Vlastne každé zastupiteľstvo počúvame, že Útvar hlavného 
kontrolóra sa potýka s týmto problémom. Už celkom logicky došlo k zníženiu počtu kontrol 
vzhľadom k zníženému počtu kontrolných skupín, čo teda je fajn, ale teda by som chcel apelovať na 
vedenie úradu, respektíve na personalistov, aby teda ak je možné, doplnili tento stav, čiže vlastne 
iba chcem nadviazať na predrečníčku pani poslankyňu Hudákovú. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dávam priestor pánovi Marušákovi na reakciu, nech sa páči. 
 
Štefan Marušák 

 
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel zareagovať na podnet pani poslankyne Hudákovej. 
Áno, bolo by to jedno z riešení, ale skúsme najprv urobiť tie kroky na úrade, ktoré sa dajú. Ak toto 
nevyjde, tak pripravíme všetko prípadne do septembrového zastupiteľstva. Ak teda, samozrejme, 
na to potrebujeme váš súhlas, aby sme zmenili organizačnú štruktúru ÚHK. Nie len, že by sme 
vyriešili ten problém chýbajúcich ľudí, ale ak by sme boli v plnom stave, tak by sme boli schopní za 
novej zostavy skrátiť tú periódu kontrol v našich organizáciách, zo štyroch až piatich rokov na tri až 
štyri. To by tiež, myslím, bolo dosť užitočné. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 

 
Ďakujem. Úrad hlavného kontrolóra podlieha zastupiteľstvu, takže je to vo vašej kompetencii, ak 
budeme mať z vašej strany takéto podnety, tak určite k tomu zodpovedne pristúpime. Možno by 
sme mohli zároveň aj hovoriť o nejakých štandardoch, koľko by asi jedna kontrola mala trvať a ako 
dlho teda tie dvojčlenné kontrolórske by ju mali realizovať, pozrieť sa potom na výkonnosť 
a stanoviť si nejaké ciele výkonnostné na počet kontrol počas roka. Ďakujem. Odovzdávam teraz po 
uzavretí diskusie slovo návrhovej komisii. 
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Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie návrh aktualizovaného uznesenia 
Návrhu plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 s doplnenou jednou 
kontrolou na základe podnetu Úradu verejného obstarávania. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 

Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som vás, ctené panie poslankyne, páni poslanci, poprosil 
o prezentáciu a hlasovanie. 
 
Hlasovanie č. 28 
 
Konštatujem, že ZA bolo 33 hlasov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Uzatváram týmto bod 
číslo 24 a otváram bod číslo 25. 
 
Bod č. 25 
 
Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva BSK za rok 2018, ktorá 
bola vykonaná na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Opäť odovzdávam slovo pánovi 
hlavnému kontrolórovi Marušákovi, nech sa páči. 
 
Štefan Marušák 
 
Ďakujem za slovo vážený pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, máte pred 
sebou pravidelný materiál. Túto kontrolu vlastne vykonávame zo zákona raz ročne. To, čo máte 
pred sebou je vlastne zhrnutie tejto kontroly, ktorú sme prerokovali na Úrade BSK po jej skončení, 
v zmysle zákona o kontrole. Ten prehľad je veľmi stručný. Zhrnutie je asi také, že zo 41 uznesení 
z vlaňajška vyplynulo 67 úloh. Z tých 67 úloh 63 úloh pripadlo riaditeľovi úradu a 2 úlohy predsedovi 
BSK. Z týchto úloh 46 je splnených, 5 sa priebežne plní, 13 prechádza do nasledujúceho roka, čiže 
do tohto, 2 úlohy stratili opodstatnenie a jedna úloha bola splnená po termíne. Jednu jedinú 
chybičku krásy sme tam našli, že pri niektorých úlohách neboli termíny. Všetky úlohy by mali mať 
svoje termíny plnenia, ale tieto ako sme kontrolovali, tak vznikli na zastupiteľstve a zrejme sa na 
túto drobnosť zabudlo. Toľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Keďže 
neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, tak rozpravu ukončujem a odovzdávam... Marek, to je 
prihláška do rozpravy, alebo už ideš prezentovať uznesenie? 
 
Marek Machata 
 
Nie, už ma technici asi zapli skôr, ako si mi udelil slovo. 
 
Juraj Droba 
 
Si rýchlejší ako blesk. Odovzdávam Ti slovo. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujem pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo písomne 
predložené spolu s materiálom. 
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Juraj Droba 
 
Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás poprosiť o prezentáciu a hlasovanie. 
 
Hlasovanie č. 29 
 
Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že ZA hlasovalo 32 z vás, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL, uznesenie bolo prijaté. Ukončujem bod číslo 25 a otváram bod číslo 26 programu. 
 
Bod č. 26 
 
Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na Úrade BSK za rok 2018. Do tretice 
odovzdávam slovo pánovi hlavnému kontrolórovi Marušákovi. 
 
Štefan Marušák 
 
Ďakujem pekne za slovo vážený pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je 
to takisto materiál, ktorý predkladám raz ročne. Vyplýva z kontroly, ktorú nám vlastne predpisuje 
vykonať zákon. Kontrola bola vykonaná takisto na Úrade BSK a prerokovaná na tomto úrade. 
Materiál vznikol z nej. V podstate z nej vyplýva, že v minulom roku bolo v registratúrnom denníku 
zaevidovaných 129 záznamov, v ktorých sa vyskytuje slovo sťažnosť. Avšak nie všetky tieto 
záznamy a tieto podnety boli sťažnosťami. Takže nakoniec zaevidovaných a skutočne skutočných 
sťažností bolo 7, boli tam 3 petície a v podstate ich vybavovanie bolo všetko v poriadku. Len chcem, 
ako už možno aj tradične, upozorniť, že niekoľkonásobne viac ako týchto sťažností a podnetov, 
prichádza podnetov na odbor zdravotníctva a síce bolo ich vlani až 247. Tento útvar myslím, že má 
s ním veľa práce. Ale ako informoval aj pán riaditeľ úradu, snažia sa odbor zdravotníctva posilniť aj 
v tejto oblasti, pretože naozaj tej práce tam s týmito podnetmi majú veľmi veľa. Pokiaľ ide o tie, 
ktoré boli vybavované, tie sťažnosti a petície, ich prehľad máte v záverečných tabuľkách tohto 
materiálu. Toľko z moje strany. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Áno, situáciu na odbore zdravotníctva evidujeme a snažíme sa ju riešiť. 
Viem, že to tam doslova padá ako, nechcem povedať škaredé slovo. Je toho veľa. Nech sa páči, 
otváram rozpravu. Do rozpravy sa nikto nehlási, takže rozpravu uzatváram a poprosím teraz 
návrhovú komisiu, aby predniesla uznesenie. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Teraz vás prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
 
Hlasovanie č. 30 
 
Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že ZA bolo 33 hlasov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL, 
uznesenie bolo prijaté. Dovoľte, aby som uzavrel bod číslo 26 a prešiel na bod číslo 27. 
 
Bod č. 27 
 
Interpelácie. Nech sa páči. Keďže neevidujem. Evidujem. Pán poslanec Říha, nech sa páči. 
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Juraj Říha 
 
Ďakujem pekne. Ja už do tretice na tomto zastupiteľstve, doteraz som ani raz nedal písomne, ale 
opäť musím poukázať, že doteraz neprišlo k oprave spojov po rekonštrukcii cesty v Malackách 
nadjazdu. Ja už skutočne neviem, čo mám tým ľuďom povedať. Či si tam mám ľahnúť, ja si viem 
predstaviť Betka, že si viac ľahneme v Senci niekde k jazerám, ako tu k vozovke, ale už prosím vás 
niečo s tým urobme, nech tá Eurovia dôjde a dorobí to. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, berieme na vedomie interpeláciu, budeme na ňu reagovať. Ďalším prihláseným je pán 
poslanec Dvoran. 
 
Dušan Dvoran 
 
Dostal som cestovný poriadok železničný a trať Záhorská Ves – Zohor, z toho, čo je na stránke 
BSK, je zrušená. Chcel by som vedieť, či je to pravda, keď sme odsúhlasili 2 100 000 teraz pre 
vozenie vzduchu, čo robí Bratislavská integrovaná doprava v našom okrese, tak dúfam, že budú aj 
peniaze na trať Záhorská Ves – Zohor. Lebo teraz, čo ste uverejnili na stránke, ste nám zrušili trať. 
Chcel by som vedieť, čo je na tom pravdy. Prečo sme neboli oslovovaní, že sa také niečo 
pripravuje? 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Evidujeme a ďalším je prihlásený do rozpravy pán poslanec Vlačiky. 
 
Martin Vlačiky 
 
Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel interpelovať vo veci výstavby objektu U Slivu 
v Bratislavskom lesoparku, nakoľko som dostal takýto podnet. Tam sa vlastne jedná o to, že tento 
objekt bol prenajatý v roku 2013 BSK s tým, že tam ten nájomca vybuduje turistickú chatu 
s občerstvením, ktorá bude súčasťou budovania cyklistickej a turistickej infraštruktúry pre verejnosť. 
Toto bolo v roku 2013. Do roku 2016 to malo slúžiť vlastne účelu. Tam sa vlastne zmluvné strany 
dohodli, že do troch rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy sa má zabezpečiť užívaniaschopnosť, 
realizáciou sa rozumie faktické rekonštrukcie vrátane predloženia právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia a protokolárneho odovzdania stavby tak, aby mohol byť naplnený účel nájmu. Tá 
zmluva, ako som spomínal, bola podpísaná vo februári 2013. Teda v roku 2016 to malo byť 
funkčné. Máme rok 2019. Stále to funkčné nie je. Podľa informácií, ktoré som dostal v tom maili, že 
vraj ku kolaudácii zo strany Stavebného úradu Záhorská Bystrica skutočne došlo. To by som možno 
sa chcel spýtať pána starostu, že teda, ak ten objekt stále nie je dokončený, že či bol naozaj 
skolaudovaný a teda župu by som chcel požiadať o to, aby preverila, že či boli naozaj dohodnuté 
tieto zmluvné podmienky dodržané. Ak nie, tak aby táto zmluva bola vypovedaná a aby tento objekt, 
sa s ním ďalej naložilo tak, aby naozaj bola zabezpečená tá služba pre verejnosť. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Opäť berieme na vedomie, evidujeme. Ďalším prihláseným je pán poslanec Vlačiky. 
Možno išlo o omyl. Takže prihlásený už nie je nikto ďalší. Na interpelácie budeme reagovať 
v stanovenom termíne. Dovoľte, aby som uzavrel bod číslo 27 programu a otvoril bod číslo 28. 
 
Bod č. 28 
 
Rôzne. Ak má niekto príspevok do bodu Rôzne, nech sa páči. Prvým prihláseným je pán poslanec 
Tydlitát, pripraví sa po ňom pani poslankyňa Ovečková. 
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Peter Tydlitát 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda. Nechcel som vstupovať do diskusie počas 
jednotlivých bodov, ktoré sme prerokovávali, nechcel som narúšať kontinuitu. Nedá mi, ale sa 
zamerať na jeden veľký problém, ktorý sme síce čiastočne otvárali na pracovnom stretnutí s pánom 
županom, ale myslím si, že sa prikladá na niektoré aktivity neskutočne obrovský dôraz a unikajú 
nám niektoré, takisto, oveľa dôležitejšie a podstatnejšie veci. Chcem sa dotknúť oblasti, kde som 
členom zdravotnej a sociálnej komisie a to je akútny nedostatok lekárov v našom kraji. Odzneli tu 
rôzne návrhy na akčné plány, doplňovanie akčných plánov vo vzťahu k ekocentrám, neviem k čomu 
všetkému možnému. Navyšovaniu dokonca úväzkov vo vzťahu k takýmto akreditám. Odznelo tu 
z úst pána Marušáka, hlavného kontrolóra kraja, že je poddimenzovaný stav na odbore 
zdravotníctva, ale ja teraz vidím oveľa väčší problém čo s tým, že nemáme lekárov, respektíve ako 
máme, tak veľmi prestárlych. Takže toto je asi možno pre nás oveľa dôležitejšia a najbližšia úloha, 
a ja by som nerád posúval možno dôležité, v tomto prípade takisto, čo sa týka ochrany životného 
prostredia, alebo záchrany lesoparku, ale tu ide o zdravie a životy našich občanov v našom kraji. 
Takže by som chcel vyzvať, aby sme sa vzájomne zamysleli nad tým, a začali pripravovať niečo, 
a nazvime to takisto pracovne akčný plán, ako zachrániť zdravotníctvo, alebo teda zdravotnú 
starostlivosť pre obyvateľstvo v Bratislavskom kraji. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickými poznámkami na pán poslanca Tydlitáta budú reagovať najprv pán poslanec 
Štekláč, po ňom pani poslankyňa Pätoprstá. 
 
Juraj Štekláč 
 
Ďakujem pekne. Asi by sa patrilo, aby som niečo k tomu povedal. Toto je, jednak som nediskutoval 
k tej správe pána hlavného kontrolóra, naozaj ten zdravotný odbor začína byť preťažený tých 
podnetov a sťažností je veľmi veľa, aj keď teda kraj nevybavuje podnety priamo v súvislosti so 
zdravotníckym rozmerom tej služby, ale s jej poskytnutím. Odbor zdravotný, sú na ňom veľmi 
erudovaní ľudia, ale faktom je, že asi bude potrebovať personálne posilniť, aby jednoducho zjednala 
v tomto náprava. K tomu, čo hovoril pán poslanec Tydlitát, na ktorého teda reagujem. Je to naozaj 
oblasť, v ktorej by sme mali skúsiť urobiť nejaké kroky, keď je ťažko ovplyvniteľná, je to dlhodobý 
trend. My sme v situácii zdravotníctve, kedy najprv neboli prístroje, potom neboli lôžka a teraz už 
vlastne začínajú chýbať aj ľudia. Takže, bežná situácia je taká, že odchádzajú lekári do dôchodku 
a tie ambulancie vlastne nemajú komu odovzdať. Ak teda môžeme, tak by som bol rád, keby sme 
sa na to spoločnými silami pozreli a skúsili dať nejaké návrhy, ktoré by mohli tento negatívny trend 
zmeniť, i keď pravda je taká, že k vybudovaniu, alebo teda k odchovaniu jedného špecialistu, ktorý 
môže v ambulancii pracovať samostatne, treba asi 12 rokov. 6 rokov je to medicíny, 3 roky po 
postupovú skúšku a 3 roky pre špecializáciu, čiže je to beh na dlhé trate. Pravdepodobne táto 
situáciu, o ktorej hovoril Peter Tydlitát, tak nás bude ešte dlho kváriť. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Nech sa páči, pani vicežupanka. 
 
Elena Pätoprstá 
 
Chcel len iba pánovi kolegovi povedať, že budovanie akčných plánov, alebo koncepcií je dlhodobá 
záležitosť a toto je tak akútny problém, že určite vás možno poteší, že vedenie župy reaguje na toto 
a robí tieto realizácie. Možno pre informáciu vás a verejnosti, spolupracujeme s hlavným mestom, 
ktoré má záujem robiť nájomné byty s tým, že by mohla župa poskytnúť buď objekty, alebo 
pozemky a časť bytov by mohla byť poskytnutá zo strany mesta práve na byty lekárov alebo ľudí zo 
sociálnych zariadení, čiže toto je v pláne hlavného mesta, riešiť veľmi akútne a veľmi reálne 
a rýchlo. Už prebehli viaceré rokovania so splnomocnencom pána primátora pre nájomné byty, 
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pánom architektom Hrbáňom, práve o lokalitách, o miestach, je to teda v správe pána riaditeľa, 
ktorý spolu s oddelením majetku riešia, ktoré objekty, ktoré pozemky by mohli byť takto riešené. 
Tým, že my nemáme nejakú kapacitu, alebo možnosť budovať nájomné byty, mesto áno. Ale my 
vieme, ako proti náhradu miesto finančného plnenia získať práve tieto byty, a toto považujem za 
kľúčové. Vám asi nemusím vysvetľovať, prečo sú motiváciou, pre učiteľov, ľudí zo sociálnych 
zariadení alebo mladých lekárov, sú byty práve v Bratislave, ktoré sú dosť drahé. Určite sa na to 
myslí, nezabúda sa, ale nemyslím si, že na to treba nejaké veľké koncepcie, všetci vieme, kde je 
problém. Budem rada, ak teda máte nejaké poznámky k tomu, alebo nejaké nápady, že sa ozvete 
pánovi riaditeľovi. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalšou v poradí, prihlásenou do rozpravy, je pani Zuzana Schwartzová. 
 
Zuzana Schwartzová 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som z iného súdka. Chcela by som vás srdečne pozvať, 
takisto aj teba Juraj, o týždeň v sobotu na Jánsky pivný festival do Vrakunského lesíka spojený so 
stredovekými slávnosťami. Začiatok od jedenástej hodiny až do polnoci. Budú historické tábory, 
dobové tance, šermiarske a sokoliarske vystúpenia, detské divadielka, tanečné a hudobné 
vystúpenia a takisto dobré pivo. Všetkých vás srdečne pozývam. O týždeň, 21. júna do Vrakune. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším v poradí je pán poslanec Šíbl. 
 
Jaromír Šíbl 
 
Ďakujem. Prednedávnom sme zachytili v médiách informáciu, že náš pán župan spolu s ďalšími 
županmi, dokopy to bolo sedem z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska, podpísali takzvané 
Zelené memorandum na podporu aktivít smerujúcich k posilneniu starostlivosti o životné prostredie. 
Ja som to dával aj písomne vedeniu župy, zatiaľ nebolo nikde zverejnené to memorandum, takže 
poprosili by sme, ak to bude možné v najkratšom čase, či už nám to rozoslať, alebo to zverejniť na 
stránke župy. A zase by som len vyjadril takú túžbu, aby to neostalo len v tej rovine deklaratívnej, 
ale aby sa to dostalo do polohy nejakých konkrétnych akcií, ktoré naozaj spôsobia nejakú pozitívnu 
zmenu, lebo tých vyhlásení naozaj máme dosť, ale tých pozitívnych skutočných akcií v reáli nie je 
stále dosť. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Budem reagovať hneď. Upravovala sa ešte textácia memoranda a podpísali sme ho, 
vlastne tú finálnu verziu, schválili a podpísali až v pondelok večer tento týždeň v Tatrách. Takže nie 
je žiadna prekážka, samozrejme, aby sme text dodali. Ako ma poznáte, taktiež radšej ako vzletné 
vyhlásenia robím konkrétne skutky, tak to snáď všetci. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán 
poslanec Krúpa. 
 
Jozef Krúpa 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som iba reagoval na interpeláciu pána poslanca Vlačikyho, ohľadom 
u Slivu. Som si to hneď preveroval. Áno, stavebné povolenie bolo zo strany Stavebného úradu 
Záhorská Bystrica vydané pred dvoma, troma rokmi. Kolegyne mi hovorili, že stavba bola riadne 
dokončená. My, ako Záhorská Bystrica, respektíve stavebný úrad, už nevieme ďalej riešiť, pokiaľ 
ide o samotné prevádzkovanie tohto zariadenia. To znamená, áno, určite treba zo strany nájomcu, 
to znamená BSK vyvinúť aktivitu, aby v zmysle zmluvy bola tam tá cyklozastávka, alebo cyklobufet. 
Tá stavba je reálne hotová, ja tade chodievam behať, akurát je niekoľko rokov mimo prevádzky. 
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Čiže určite by bolo dobré to oživiť a myslím si, že by to bolo dobrou aktivitou aj pre BSK, 
samozrejme pre celý región, aby tento bufet začal fungovať. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Podpisujem sa, ďakujem. Ďalšou prihlásenou je pani poslankyňa Ovečková, nech sa páči. 
 
Jozef Krúpa 
 
Pardón. Skolaudovaná, tak. 
 
Lýdia Ovečková 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela všetkých, v mene pána starostu Jána Hrčka, ako 
aj petržalských poslancov, pozvať na už 22. ročník galaprogramu Dni Petržalky, ktorý sa uskutoční 
22., to znamená na budúci sobotu, na Dostihovej dráhe v Petržalke. Návštevníci sa môžu tešiť na, 
či už detské súbory, alebo rôzne krúžky a kluby, ktoré pôsobia v Petržalke, rovnako tak na 
seniorské súbory, ale môžu sa tiež tešiť na Mirku Miškechovú, Šarišancov, S Hudbou Vesmírnou, 
Kaliho, Desmod, Ray Wilson so skupinou Genesis. Všetkých srdečne pozývame k nám do 
Petržalky. Budúcu sobotu 22. 06. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani vicežupanka Pätoprstá. 
 
Elena Pätoprstá 
 
Kolegovia, tento príspevok je skôr určený verejnosti, ale samozrejme mnohým vám, ktorí nevedia 
o týchto aktivitách. Župa samozrejme, bohužiaľ, musí tiež suplovať štát v ochrane zdravia 
obyvateľstva v prevencii. Je to najmä pri ochrane zdrojov podzemnej vody a zdrojov pitnej vody. 
Chcem vás informovať, že spolu s Betkou Ožvaldovou sme aktívne požiadali zástupcov D4R7, na 
riešení podnetu potenciálneho znečistenia podzemnej vody Žitného ostrova z navážania 
kontaminovanej zeminy z oblasti Nív, kde je kontaminácia z bývalej Apolky. Dali sme si všetky 
dokumenty, dokumentácie predložiť, žiadali sme ich a o vysvetlenie, akým spôsobom sa tá zemina 
naváža, akým spôsobom sa kontroluje. Účastnil sa aj pán Poljak z oddelenia životného prostredia. 
Boli sme aj na Zelenej vode, kde sa zavážal časť vodného zdroja Zelenej vody zeminou. Zmenil sa 
tam projekt. Pán Poljak bude posudzovať aj či bola urobená EIA na tento projekt, pretože to bola 
zmena stavby z pilotov na násyp, na ktorom bude teleso diaľnice. Zároveň s Bratislavskou 
vodárenskou už sú pripravené podklady a financie na spoluúčasť pri zameraní kontaminácie 
v Podunajských Biskupiciach z tej skládky Vassal eko. Chcela by som vás teda poprosiť o trošku 
trpezlivosti. Určite vám budeme dávať potom nejaké výsledné informácie. Zatiaľ ešte prebiehajú 
rokovania aj merania. Budeme vás určite informovať.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Hudáková. 
 
Mária Hudáková 
 
Ja chcem informovať kolegov ohľadom toho, ako prebieha doprava na diaľničnej ceste v Senci. Už 
viackrát možno tých, ktorí cestujeme autom, ste si všimli v dopravných správach, že sú tam teda 
zápchy a podobne. Budeme túto vec, alebo teda priebežne ju riešime s vedúcim dopravy, 
s vedením BSK. Ale tu by som chcela apelovať na lepšie plánovanie a prípravu všetkých takýchto 
zásahov a rekonštrukčných prác na akejkoľvek ceste. Pretože špeciálne aj pri projekte, ktorý sme 
dostali z Úradu vlády, sme boli nejakým spôsobom dostaní do časového stresu a nenechať sa 
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vmanipulovať do takýchto situácií. Výsledkom je potom nespokojnosť občanov a napríklad takáto 
situácia, ktorá vznikla v Senci. Apelujem aj do budúcnosti na lepšiu prípravu a plánovanie takýchto 
vecí. Potom príjemná správa. Zajtra máme v Senci populárnu akciu Senecké leto. Všetci ste 
pozvaní, príďte sa zabaviť. Program je výborný. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Vďaka. Zareagujem, že situáciu ohľadom semaforu na Bratislavskej alebo na diaľničnej ceste 
riešime. Venujem tomu osobne pozornosť a takisto pán riaditeľ Halabica. Nie je to chyba župy, že 
sa tam ten semafor osadil, bolo to rozhodnutie polície z okresného úradu, kde jednoducho kvôli 
bezpečnostnej situácii semafor nariadili. Robíme všetko pre to, aby sa tá situácia zmenila. To je 
moja vôľa, aby sa zmenila. 
 
Mária Hudáková 
 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Nech sa páči, ďalším poslancom v rozprave je pán poslanec Dvoran. 
 
Dušan Dvoran 
 
Najprv by som sa chcel poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraja za príspevok, ktorý sme 
dostali, keď sme robili akciu Na kolesách proti rakovine, 31. mája. Všetky deti dostali tie krásne 
zelené tričká. Na rukách, zabudol som priniesť, ale prinesiem vám, je farebný znak a nápis 
Bratislavský samosprávny kraj. Pri akcii sme vybrali cez 2800 eur pre túto nadáciu. Celkovo sa 
zúčastnilo vyše 500 súťažiacich, z toho bolo 276 cyklistov. Chceli sme ísť na Devín, ale keďže od 
Marcheggu až po Devínsku Novú Ves to bolo pod vodou, tak sme išli po hrádzi Maliny a išli sme 
k starému bicyklu. Ďalšia skupina išla do Záhorskej Vsi a nazad. Tí mali trošku problémy, lebo cesta 
cyklistická 13 je v jednom úseku pri hlavnom lese, pri tej päťke neprejazdná, lebo nikto si netrúfa pri 
cyklistickom chodníku urezať konáre. Zároveň by som vás chcel, ale pozvať... Ináč bola to 
nádherná akcia. Na záver sme podpísali s obcou Poliana v Chorvátsku, za účasti veľvyslanca 
Chorvátska, zmluvu o spolupráci, takže už máme piatu obec, s ktorou máme zmluvu. 22. júna ako 
vždycky robíme vítanie leta. Najprv je tam sprievod, je to od šiestej hodiny večer do dvoch hodín 
v noci. Púšťame svetlá po Morave, ohňostroj, Jánske. Rád by som vás pozval. Ak sa mi dovtedy 
nepodarí lietadlom nastriekať celú dedinu, zhruba 9 km štvorcových, kto prídete, zoberte si hrubé 
tepláky a sieťky proti včelám, lebo určite tam nevydržíte. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Dušan myslel včely, ale hodí sa ochranný odev aj proti komárom. Ďalším prihláseným do rozpravy 
je pán poslanec Pomichal. Nech sa páči. 
 
István Pomichal 
 
Vážené zastupiteľstvo, za chvíľu pracovné zasadnutie sa nám končí. Dovoľte mi, pred 
dovolenkovým obdobím, aby som ako predseda Klubu siedmich strán, sa vám poďakoval za 
polročnú, veľmi intenzívnu prácu. Nie len členom klubu, ale všetkým poslancom a zamestnancom 
na úrade práce (?). Máme za sebou veľmi ťažký polrok, takže všetci si zaslúžime dovolenky. Ale 
viem, že vy ste všetci takí workoholici, že už sa tešíte na septembrové zasadnutie nášho 
zastupiteľstva. Celé leto budete pilne pracovať s občanmi. Predtým aj ja vás chcem pozvať na naše 
Obecné dni do Tomášova. 21. a 22., kde máme jednu takú unikátnosť, že náš poslanec Greksa 
s kapelou bude vystupovať 21. úžasným koncertom Modus memory. V sobotu 22. budem mať 
vystúpenie Elánu v Tomášove, síce Elán memory, Elán kontraband. A bude veľký gastrofestival 
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Leto s rybou, takže očakávame vás, ktorí prídete sa prihláste a budete vítaní. A prajem vám 
príjemné dovolenkové obdobie. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ďalším v rozprave je prihlásený pán poslanec Zaťovič. 
 
Martin Zaťovič 
 
Aj ja v mene nášho klubu prajem všetkým krásne prázdniny, dovolenky a samozrejme akcie pekné 
aj pre seniorov pre Mariána Greksu a nie len teda, keď už máš 60 rokov a k tomu seniorské 
koncerty, to už nebude taký koncert len. Čiže bacha na to, bacha na zdravie pri hraní na gitare. Oto 
Weiter, nový Oto Weiter.(smiech v rokovacej sále) Ale chcem nie len v mene poslancov, ale 
všetkých Dúbravčanov, prajem všetkým krásnu dovolenku. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy. Dovoľte mi ešte povedať na záver pár 
slov. Týmto považujem naše dnešné zastupiteľstvo za ukončené. Nasledujúce rokovanie 
zastupiteľstva bude 20. septembra tohto roku. Tiež vám prajem všetkým krásne leto. Ďakujem za 
veľmi konštruktívnu diskusiu dnes. Nie je ešte ani 13 hodín a sme ukončení napriek tomu, že sme 
mali 27 bodov programu. Chcem vás na začiatok upozorniť na jednu nepríjemnú vec. Traja poslanci 
Mostu Híd navrhujú zmenu zákona, ktorým sa zvýši nezdaniteľné minimum. Ako iste viete, bude to 
mať dosť drastický dopad na samosprávu, na obce, na mestá a taktiež na samosprávne kraje. Čo je 
však najhoršie, mám indície, že ten návrh zákona môže prejsť. Dokonca moja rodná strana SaS ide 
hlasovať za neho, z čoho som ja samozrejme veľmi sklamaný, ale bohužiaľ, nie som v parlamente, 
nie som členom poslaneckého klubu. To je prvá vec. Ďalšia je, že na 8 mesiacov ma požiadal 
o uvoľnenie z funkcie šéf mojich poradcov, pán Masarovič. Takže najbližších 8 mesiacov bude pre 
vás k dispozícii ako prvý kontakt s úradom župy moja riaditeľka kancelárie, pani Lysáková. Pán 
Masarovič ide robiť jednu vzletnú misiu a funkciu, rátam s ním teda potom, keď sa zase všetko vráti 
do normálu po parlamentných voľbách 2020. Ďalej, nebudem ešte teraz ďakovať, ale pán riaditeľ 
úradu Viskupič sa rozhodol uplatniť si poslanecký mandát v Národnej rade Slovenskej republike, na 
ktorý má nárok podľa poradia na kandidátke SaS. Ctíme si zásadu, v SaS si ctíme zásadu jeden 
zadok jedna funkcia jedna stolička. Aj z dôvodu toho, že je čerstvým otcom a tá poslanecká práca je 
teda výrazne menej náročná, ako práca riaditeľa Úradu na BSK, sa rozhodol uplatniť si mandát 
poslanca. Tým pádom odchádza z Bratislavského samosprávneho kraja, ale lúčiť sa oficiálne, aj 
s odpočtom jeho skvelej práce, budeme až na septembrovom zastupiteľstve. Zatiaľ iba konštatujem, 
že odchádza a poďakovanie v správnej forme a v správnom obsahu príde až v septembri. Užite si 
leto a pozývam vás na obed. Na obed sme varili zeleninovú polievku s krupicovými haluškami, 
grilovaného lososa s opekanými zemiakmi a grilované bravčové so šunkou a syrom a so zemiakmi. 
Dobrú chuť, vidíme sa v jedálni. (potlesk v rokovacej sále)  
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