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Juraj Droba 
 
Dobrý deň dámy a páni. Poprosím, aby ste zaujali svoje poslanecké miesta. Otváram 
XII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a ako sme 
zvyknutí, vždy na úvod poprosím, aby zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. (znie štátna 
hymna). Ďakujem. Ako je už u nás tradíciou, zavítali k nám aj dnes študenti našich stredných 
škôl. Vo vestibule sa nám prezentujú žiaci Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 z Bratislavy 
so svojou firmou a žiaci Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Halovej 16 tiež 
z Bratislavy. Tí nám predstavia 3D tlačiareň a tiež prezentujú svojich robotov. Do rokovacej 
sály medzi nás prišli aj žiaci Strednej priemyselnej školy strojníckej z Fajnorovho 
nábrežia 5  a o občerstvenie sa postarajú študenti Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici 
číslo 1. Teším sa z toho, že takýmto spôsobom zapájame našich stredoškolákov do činnosti 
BSK. Okrem našich študentov môžete vo vestibule podporiť aj prezentáciu nášho zariadenia 
sociálnych služieb Gaudeamus. Ešte raz všetkých našich hostí srdečne u nás vítam a dovolím 
si tiež privítať na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva novú pani riaditeľku Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja, pani Patríciu Mešťan. Mnohí z Vás už s ňou pracovne prišli do kontaktu 
(potlesk). Prvýkrát sa zúčastňuje rokovania v pozícii riaditeľky, takže ju vítam ešte raz medzi 
nami. Skôr ako začneme oficiálne dnešné rokovanie, chcel by som sa vrátiť o niekoľko dní 
späť. Začiatkom septembra sa nám podarilo vďaka veľkému úsiliu a nadšeniu šikovných ľudí, 
ktorí radi prijímajú nové výzvy, zriadiť špecializované zariadenie ROSA pre deti s poruchami 
autistického spektra. Jedná sa o ojedinelé zariadenie tohto druhu, ktoré bude pomáhať deťom 
už od šiestich rokov a v tejto súvislosti by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, vďaka 
ktorým tento vzácny projekt uzrel svetlo sveta. Ešte si dovolím upriamiť vašu pozornosť na 
aktuálne septembrové vydanie mesačníka Bratislavský kraj, ktoré máte rozdané pred sebou 
na stoloch. A úplne napokon ešte upozornenie na výstavu vo vestibule, ktorá má názov Stáli 
pri zrode Československa, na ktorej sa veľkou mierou podieľa naše Malokarpatské múzeum 
z Pezinka. Výstava je inštalovaná pri schodisku vo vestibule. Teraz prikročíme k oficiálnej časti 
nášho dnešného zasadnutia. Zo zasadnutia sa ospravedlnili panie poslankyne Schwartzová, 
Aufrichtová, pani vicežupanka Ožvaldová a páni poslanci Hochschorner a Borguľa. Neskorší 
príchod avizovala pani poslankyňa Oráčová a páni poslanci Dvoran, toho už som videl, a pán 
poslanec Gašparovič, toho som ešte nevidel. Konštatujem, že podľa prezenčnej listiny je 
z celkového počtu 50 poslancov Zastupiteľstva BSK na dnešnom zasadnutí prítomných 
35 poslankýň a poslancov. V súvislosti s touto informáciou je zrejmé, že zastupiteľstvo je 
spôsobilé rokovať a uznášať sa v zmysle zákona o samosprávnych krajoch. V zmysle 
článku 6  bodu 8 platného Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK zastupiteľstvo volí 
z poslancov troch overovateľov zápisnice. Poprosím vás, aby sme prikročili k voľbe 
overovateľov zápisnice a ako návrh predkladám mená týchto troch poslancov: páni poslanci 
Tydlitát, Karman a Pátek. Má niekto z vás iný návrh? Nevidím iný návrh, takže prikročíme 
k hlasovaniu, prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali za túto trojicu poslancov. 
 
Hlasovanie č. 1 
 
Ďakujem. Prezentovalo sa 38 poslancov a 35 hlasmi boli za overovateľov zápisnice 
z dnešného rokovania páni poslanci Tydlitát, Karman a Pátek. 
V prípade nefunkčnosti elektronického hlasovacieho zariadenia určujem za skrutátorov 
v zmysle Rokovacie poriadku Zastupiteľstva BSK našich technikov. Teraz vás poprosím 
o zvolenie členov návrhovej komisie. Navrhujem pánov poslancov Buocika, Machatu a pani 
poslankyňu Vidanovú. Má niekto iný návrh? Neevidujem žiadny iný návrh, poprosím vás preto, 
aby ste hlasovali za trojicu poslancov Machata, Buocik, Vidanová teraz, a prezentovali 
a hlasovali.  
 
Hlasovanie č. 2 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 36 poslancov, jeden sa ZDRŽAL, nikto nebol PROTI. 
 



Takže návrhová komisia bola zvolená v zložení pán poslanec Buocik, pani poslankyňa 
Vidanová a pán poslanec Machata. Chcem poprosiť členov návrhovej komisie, aby zaujali 
svoje miesta za pracovným stolom, ktorý je určený pre návrhovú komisiu. Prosím nezabudnite 
si aj hlasovacie karty. Ďalším krokom je schvaľovanie programu zasadnutia. Pristúpme teraz 
k schvaľovaniu dnešného programu rokovania. V súlade so zákonom o samosprávnych 
krajoch a rokovacím poriadkom BSK bol všetkým poslancom zaslaný návrh programu 
rokovania v pozvánke dňa 10. septembra 2019. V stredu 18. septembra 2019 sa uskutočnilo 
pravidelné pracovné stretnutie predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií pred 
rokovaním dnešného zastupiteľstva. V súlade so všeobecnou dohodou z tohto stretnutia 
naprieč poslaneckým spektrom sťahujem ako predkladateľ z pozvánky na dnešné rokovanie 
body číslo 7, 10 a 13. Pre úplnosť prečítam názvy bodov, ktoré vypúšťame z dnešného 
programu. Bod číslo 7: Návrh Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva samosprávneho kraja. 
Bod číslo 10: Návrh na schválenie nájmu časti parcely č. 508/2 zapísanej na LV číslo 
1949,  v katastrálnom území Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec, EURO 
INVEST Development, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Do tretice bod číslo 13: Návrh na 
vysporiadanie podielového spoluvlastníctva budovy bývalého Stredného odborného učilišťa 
na Starej Vajnorskej č. 14 a predaj pozemku pod budovou – parcely číslo 
17063/18  v katastrálnom území Nové Mesto. Pýtam sa, či má niekto z vás poslancov ešte 
nejaké návrhy súvisiace s dnešným rokovaním a programom? Ak áno, tak sa prosím prihláste 
do rozpravy teraz. Neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, takže poprosím vás o hlasovanie 
tak, ako som prezentoval tieto návrhy. Poprosím, aby ste sa prezentovali. Vlastne, nie, 
odovzdávam slovo návrhovej komisii? Nemusím ešte pri programe, dobre. Takže poprosím 
vás, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
 
Hlasovanie č. 3 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI. 
Program tak, ako bol prezentovaný, bol prijatý. Ďakujem. 
 
Poradie bodov rokovania zachovávame s tým, že body nasledujúce po vypustených bodoch 
sa posúvajú na pozíciu týchto bodov. Konštatujem, že program rokovania XII: pracovného 
zasadnutia Zastupiteľstva BSK bol Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja 
schválený. Ešte v rýchlosti niekoľko technických doplnení. Na stoly vám boli rozdané tlačivá 
na písomné znenie navrhovaného nového uznesenia a zároveň tlačivá na písomné znenie 
interpelácií. Pripomínam, že návrh znenia nového uznesenia ako aj interpelácia sa predkladá 
podľa platného rokovacieho poriadku písomne návrhovej komisii. A zároveň ju treba prečítať 
z vášho miesta do mikrofónu. Do elektronických schránok sme vám v stredu doručili 
vyhodnotenie pripomienkového konania k predkladanému všeobecne záväznému nariadeniu, 
ktoré je v pozvánke na dnešné zasadnutie uvedené ako bod č. 5. K návrhu neboli doručené 
žiadne pripomienky. Všetky predkladané materiály boli riadne prerokované v komisiách 
a súčasťou materiálov sú aj stanoviská komisií k jednotlivým bodom dnešného rokovania. 
Prikročme už teraz k jednotlivým bodom rokovania podľa schváleného programu. 
 
Bod č. 1 
 
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom 
plnenia od 01. júna do 31. augusta 2019. Panie poslankyne, páni poslanci, materiál máte pred 
sebou a ja by som chcel poprosiť pani riaditeľku úradu, Patríciu Mešťan, aby nám ho krátko 
uviedla. 
 
Patrícia Mešťan 
 
Pán predseda ďakujem veľmi pekne za slovo a za predstavenie. Vážené pani poslankyne, 
vážení páni poslanci, máme pred sebou pravidelný materiál týkajúci sa prehľadu plnenia 
uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. V tomto prípade s termínom 



plnenia 01. júna – 31. augusta 2019. V časti I. materiálu splnené uznesenia je sumár celkovo 
15 splnených uznesení zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. V časti 
II. materiálu dlhodobo plnené uznesenia Zastupiteľstva BSK a uznesenia s neskorším 
termínom plnenia. Nájdete tam odpočet plnenia celkovo 36 uznesení. V časti III. materiálu sa 
nachádzajú uznesenia so zmenou termínu plnenia uznesenia, kde sme celkovo v troch 
prípadoch pristúpili k posunu termínu plnenia uznesení, pričom odôvodnenie týchto posunov 
sa nachádza v dôvodovej správe. Táto je súčasťou materiálu k tomuto bodu programu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Neevidujem 
žiadnu prihlášku do rozpravy, takže ukončujem rozpravu k bodu č. 1 a poprosím návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja s termínom plnenia 01. jún – 31. august 2019. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím prezentujte sa a hlasujte teraz. 
 
Hlasovanie č. 4 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL, uznesenia k bodu č. 1 programu bolo schválené. Bod č. 1 ukončujem a otváram 
bod č. 2. 
 
Bod č. 2 
 
Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského 
samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za obdobie 14. 06. – 
20. 09. 2019. O slovo k predkladanému materiálu poprosím zástupcu riaditeľky odboru 
stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, pána Michala Beniača. Michal, nech sa páči. 
 
Michal Beniač 
 
Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, predmetný materiál je 
pravidelný štvrťročný odpočet plnenia projektu a kľúčových krokov Akčného plánu 
Bratislavského samosprávneho kraja. Tento raz je to k termínu 20. septembra 2019. Všetky 
kľúčové kroky boli vyhodnotené buď ako splnené alebo priebežne plnené. Materiál bol 
prerokovaný na všetkých komisiách zastupiteľstva, kde neboli voči materiálu vznesené žiadne 
pripomienky a bol odporučený na predloženie na rokovanie zastupiteľstva. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som teraz otvoril rozpravu k predkladanému materiálu. 
Keďže sa nikto do rozpravy nehlási, tak poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
uznesenia. Ospravedlňujem sa, pán poslanec Švaral sa prihlásil do rozpravy. 
 
 
 



Peter Švaral 
 
Ďakujem pekne. Dámy, páni, pán predseda, ja len jednu, možno otázku, keďže sa bavíme 
o odpočte projektov Akčného plánu a taká otázka, ani nie, že otázka. Jeden z tých projektov, 
ktoré sa v rámci realizuje, je projekt, ktorý bol dlhodobo pripravovaný, dlhodobo očakávaný 
a to je rekonštrukcia cesty medzi Rohožníkom a Malackami. Oceňujem, alebo poviem takto. 
Za 13 rokov, čo ja si pamätám, len 2 projekty mali plnú podporu, kvázi požiadavka na ich 
realizáciu z okresu všetkých zástupcov samospráv a to bola podpora pohotovosti a nemocnici 
v Malackách a podpora pre realizáciu tejto cesty. Blízko som, tak idem ďalej. Čiže len dve také 
aktivity mali plnú požiadavku 100 % zástupcov samosprávy. Som rád, že tá realizácia sa 
uskutočnila, uskutočnila sa tak, ako sa uskutočnila, cesta je hotová a ja len x krát denne 
dostávam otázku a x krát denne čítam rôzne vyhlásenia a tá otázka je, že: kedy? Dnes som si 
prečítal v novinách vyhlásenie kraja, že cesta bude odovzdaná, spustená, odovzdaná do 
užívania načas, tak ja sa chcem spýtať, že kedy je to to načas? Ja rešpektujem, že je hotová, 
že bolo treba robiť práce na našej strane, a že sú práce, ktoré sa robia teraz v Malackách, čo 
je úplne logické a žiadúce. Len viete, u nás rybári hovoria, že keď sa pýtajú, že kedy sa niečo 
začne, povedia, že o púl, o púl je x krát za deň, asi 24 krát za deň, takže ja sa pýtam, že kedy 
je to načas? A ešte jedna poznámka, k tomu projektu, kde som naozaj rád, že sa realizoval 
a je naozaj zrealizovaný veľmi dobre, má len 3 chyby. Jedna chyba je, že nie je to zatiaľ 
napojené na diaľnicu a tu dávam kolegovi z Malaciek za pravdu, že naozaj to bude dobré až 
vtedy, keď to bude napojené na diaľnicu a som si vedomý, že to nie je v kompetenciách kraja. 
Druhá chyba je, že u nás to pôjde ešte stále cez dedinu, čiže ten projekt je pripravený na 
stavebné povolenie, a ktorý voľakedy mal aj územné rozhodnutie obchvatu obce. Tretia chyba, 
že nie je zatiaľ v rámci cyklotrasa, aj keď viem, že sa to pripravuje táto chybička na 
odstránenie. Zatiaľ je táto cesta najširšou cyklotrasou v regióne a možno aj v celej republike. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Michal, chceš reagovať ty? Či poviem pár slov? Dobre, ďakujem za tieto pripomienky. Mám za 
to, že to čo sme si dohodli na stretnutí starostov troch obcí pred dvomi týždňami, tak ide 
v súlade s tou dohodou. Ak to tak nie je, tak poprosím možno niektorého z kolegov, ktorý má 
bližšie informácie, aby ma informoval, Čo sa týka napojenia na diaľnicu, tak myslím si, že úrad 
kraja sa nad rámec všetkých povinností svojich do toho vložil a dnešná situácia je taká, že 
vlastne prvý prelom, prvé rozhodnutie padlo na ministerstve, že uvažuje sa perspektívne 
s napojením tejto cesty na diaľnicu, čo pre mňa bude také finálne riešenie nákladnej dopravy 
cez Malacky, ktoré bude najbližších pár rokov naozaj záťažové pre Malacky. Čo sa týka 
cyklotrasy, tak ja som nastúpil do úradu, keď už ten projekt bol rozbehnutý, v podstate som 
iba prevzal to, čo už bolo aj nakreslené a začalo sa za nás stavať. Tá cyklotrasa samozrejme 
absentuje, to bola pre mňa hneď prvá výčitka, že nejde paralelne s tou cestou aj cyklotrasa. 
Pokiaľ viem, tak momentálne cyklotrasa je projektovaná a rokuje aj s majiteľom pozemku 
našťastie iba jeden, takže tá cyklotrasa v dohľadnej dobe, odhadujem nejaké dva tri roky po 
odovzdaní cesty, bude tiež budovaná. Toľko za mňa, neviem Peter, že či sa tam niečo zmenilo 
alebo nezmenilo, ale ak áno, tak možno, že ešte pán Halabica, ako riaditeľ dopravy, bude mať 
presnejšie informácie.  
 
Peter Švaral 
 
Ak môžem, tá moja otázka bola - ja viem, že mi nepovieš presne, tá otázka bola, že kedy je to 
načas, čo sa prezentuje v médiách, keď kraj prezentuje, že cestu odovzdáme, otvoríme 
a spustíme načas, že kedy je to načas, aj keď viem, že na to mi asi nikto neodpovie presný 
termín, asi to bude podobné ako táto polhodina, do púl, že v pondelok, len nevieme presne 
kedy. Tie veci ktoré sme si hovorili a je mi to ľúto, nebežia ako sme sa dohodli. My sme mali 
stretnutie tretieho septembra, dnes je dvadsiateho a zatiaľ nie, nebežia.  
 



Juraj Droba 
 
Odovzdám slovo pánovi Halabicovi. 
 
Michal Halabica 
 
Ďakujem za slovo, pán Švaral, boli sme u vás, boli sme v regióne, boli sme so starostami, 
rokovali sme, informovali sme vás v akom sme štádiu, naozaj ide o povoľovacie procesy ku 
kolaudácii stavby a spusteniu do predčasného užívania. Tu sú zákonom stanovené nejaké 
lehoty, ktoré sa snažíme spolu s Okresným úradom a so všetkými dotknutými orgánmi plniť 
a procesy prebiehajú. Na tretieho októbra je zvolaná miestna obhliadka a potom pokračujeme 
v týchto procesoch zákonnými spôsobmi. Tam sú určité lehoty, osemnásť, pätnásť dní a tak 
ďalej, takže keď naozaj toto konanie zbehne podľa zákona, tak naozaj cesta bude otvorená. 
Naozaj nevieme vám upresniť presný termín, sú tam rôzne okolnosti. Viete veľmi dobre, že je 
tam problém s jedným vlastníkom, ktorý zomrel a tak ďalej, to sa snažíme spolu s vami riešiť, 
takže momentálne vám neviem dať exaktnú informáciu, že bude to presne v tento deň. 
Informovaný ste, takže ja viac za úrad vám neviem povedať, sú to štátom stanovené lehoty, je 
to eurofondový projekt, naozaj úrad si nemôže dovoliť nejak ich tlačiť alebo skresávať to, 
naozaj musíme ísť úradným postupom ako vždy. 
 
Juraj Droba  
 
Ďakujem, ďalším do rozpravy prihláseným je pán poslanec Říha.  
 
Juraj Říha 
 
Ďakujem pekne, pán kolega Peter, ja vnímam, že tých otázok dostávaš veľmi veľa, aj od 
obyvateľov, dostávam ich aj ja, aj z tvojej obce, aj z iných obcí, skôr v tom vnímaní, že sa šíri 
v regióne, že Malacky blokujú proces kolaudácie a preto si dovolím to vylúčiť, už dokonca som 
počul aj také, že to úmrtie, ktoré sa stalo v Rohožníku, som spôsobil kvôli tej kolaudácii. Tak 
už neviem, že kde tá fantázia, predstava ľudí. Ja rozumiem, že pre každého je to nepríjemné, 
ale to čo som mal ja možnosť sa oboznámiť aj s tými krokmi. My sme mali aj tiež rokovania, 
lebo som nebol pozvaný na jedno vaše spoločné stretnutie starostov, tak mi z toho vychádza, 
že kraj robí maximálne pre to, aby ten proces dobehol, je to v spoločnom záujme všetkých a ja 
som županovi svoje slovo dal, že akonáhle vstúpil on do tej problematiky, aj na našej strane 
za diaľnicou, respektíve pred diaľnicou z nášho pohľadu, tak ja nebudem sa ani vyjadrovať 
k procesu kolaudácie ani rekonštrukcie. Beriem, ten projekt bol nejako v minulosti nastavený, 
ja svoje slovo dostanem a naplním, čo znamená, plne podporujem všetky kroky BSK k tomu, 
aby tá cesta bola čo najskôr odovzdaná do užívania a týka sa to aj samotného projektu 
cyklotrasy, čiže my poskytujeme aj županovi, aj odboru dopravy aj odboru stratégie maximálnu 
súčinnosť, čo znamená vybavili sme aj pozemky, vybavili sme dokonca aj to, aby jeden 
developer zaplatil projektovú dokumentáciu cyklolávky, aby sme urýchlili proces územného 
stavebného konania, čiže môžem ubezpečiť aj teba, aj obyvateľov Rohožníka, aj všetkých 
dotknutých obcí okolo teba, že Malacky v plnej miere poskytnú súčinnosť a sú za to, aby tento 
projekt dobehol tak, ako bol nastavený. Vieš pán predseda, že ako sa vraví, István ty dobre 
vieš, keď sa dvaja ľudia stretnú a naplnia si to dohodnuté, tak sú si kvit. Takže ja si myslím, že 
tam nie je čo o tom ďalej hovoriť.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, takže týmto rozpravu uzatváram 
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 pekne, prosím prezentujte sa a hlasujte teraz.  
 
Hlasovanie č. 5 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 38 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Uznesenie bolo schválené a týmto ukončujem bod číslo dva rokovania a otváram 
bod číslo 3. Tým je informácia o vybavení, interpelácii poslancov Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja, Dušana Dvorana a Martina Vlačikyho zo dňa 14. júna 2019. Nech sa 
páči, s úvodným slovom k predkladanému materiálu vystúpi opäť riaditeľka úradu Patrícia 
Mešťan.  
 
Patrícia Mešťan 
 
Ďakujem za slovo pán predseda. Na poslednom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja boli podané celkovo dve interpelácie poslancov a to konkrétne zo strany 
pána poslanca Dvorana a pána poslanca Vlačikyho. Na predmetné interpelácie boli zo strany 
úradu v zákonom stanovenej lehote zaslané písomné odpovede, pričom samotné texty 
interpelácie ako aj odoslaných odpovedí sú samozrejme súčasťou materiálov, ktoré vám boli 
k tomuto bodu dodané.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže, aha, evidujem 
zatiaľ jedného poslanca prihláseného do rozpravy, takže pán poslanec Dvoran, nech sa páči.  
 
Dušan Dvoran  
 
Oceňujem, že po interpelácii prebehlo stretnutie riaditeľky Bratislavskej integrovanej dopravy 
so svojimi zástupcami u nás na pôde vo Vysokej, kde sme si ten systém ukončenia vlakovej 
dopravy v decembri vysvetlili a dohodli sme sa, ako náhradu autobusové spoje, do konca 
septembra by sme mali dostať návrh, takže dúfam, že to prebehne hladko.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, takže rozpravu uzatváram 
a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne, Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie Informáciu o vybavení interpelácie poslancov Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja Dušana Dvorana a Martina Vlačikyho zo dňa 
14.  júna  2019, ďakujem.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
 



Hlasovanie č. 6 
 
ZA hlasovalo 36 poslancov a poslankýň, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. 
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté v jeho prednesenom znení. Ukončujem bod 
číslo 3 programu a otváram bod číslo 4.  
 
Bod č. 4  
 
Návrh Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 
k 30.6.2019. O úvod k predkladanému materiálu poprosím riaditeľa odboru financií pána Ivana 
Bošňáka.  
 
Ivan Bošňák 
 
Dobré ráno, príjemné dopoludnie želám. No máme pred sebou správu, ktorá je teda 
6  mesiacov, čo už je relatívne dávno, poviem rovno je to ku koncu júna, ale tie dôležité veci, 
ktoré treba povedať bez toho, aby sme to čítali je, že príjmy sa nám vyvíjajú dobre, počúvate 
všeličo a čítate v novinách čo nás čaká, tak môžem povedať, že za pol roka sme na 50tich 
percentách daňových príjmov, to je tá najdôležitejšia vec, nedaňové to sú nájmy a s tým 
súvisiace veci, dokonca trošku vyššie, takže určite dobrá správa, sme optimisti. Smerom k tej 
druhej polovičke roka by sa to nemalo zmeniť, to poviem rovno, posledná daňová prognóza 
hovorí o tom, že tie daňové príjmy oproti rozpočtu by mali byť trošku vyššie, nikdy sme to 
neupravovali v rozpočte a nechcem tu hovoriť, že hneď tu môžeme deliť tie peniaze ale 
samozrejme je tam nejaký milión naviac. Tento týždeň sme ale počuli dve správy z parlamentu, 
ktoré tá jedna je určite dobrá, na tom máme zhodu s celým vedením úradu ohľadom zvýšenia 
výpočtov, zvýšenia poplatkov, vďaka jeho výpočtu pre neštátne sociálne zariadenia. Dopad na 
tento rok je asi 600 tisíc, na budúci rok tri milióny, takže určite niečo čo nás zasiahne. Potom 
tá druhá zlá správa bola, že sa upravilo nezdaniteľné minimum, to samozrejme dobrá správa 
pre občanov, ale len pre niektorých, bolo k tomu veľa povedaného. Nás sa to týka, ja na to 
upozorňujem, je to 5 miliónov každý rok, takže do konca volebného obdobia vášho je to 
15  miliónov, čo je zatiaľ najväčší zásah, ktorý sme tak nejak vis major dostali, počuli alebo 
museli zaznamenať. Tohto roku sa to našťastie netýka, ale niektoré veci budeme musieť 
upraviť aj v tej druhej polovičke, aby sme sa na to pripravili. Na strane 10 máte výpočet 
investičných akcií do ktorých sme sa pustili, zase je to v júni a môžem povedať, že k dnešnému 
dňu sme v investičných akciách na ďaleko vyšších sumách. Štyri milióny už boli vyslovene 
zaplatené, to znamená smerujeme k tomu, že ten investičný plán bude naplnený. Je to skoro 
250 akcií, musí to byť cítiť v regiónoch, všade v obciach, mestách, mestských častiach. My to 
cítime v nápore práce, takže 250 akcií, za viac ako 9 miliónov tohto roku. Dosť sa ušetrilo na 
verejnom obstarávaní, poviem rovno, v niektorých veciach, takže to nie je tých sľúbených 
11.  Úbytky a prírastky, čo vždy s čím tak nejak  manipulujeme na základe toho ako sa to vyvíja 
tá situácia, máte na konci tej správy. Tých projektov je veľa, je ich 250, ale už aj minulý rok ich 
bolo veľa a myslím si, že ten tím a celý úrad na tom maká. Čo je možno dôležitejšie, že 
v opravách, údržbách, rekonštrukciách a takých tých nákupoch v hmotných majetkoch, videl 
som tu veľa riaditeľov a stretávame sa s nimi samozrejme celý úrad, tam máme tých akcií asi 
600 a už bolo efektívne hospodárne poslaných na tieto veci 6 miliónov eur. To je dvojnásobok 
toho čo minulý rok, ten zásobník tých havárií, rekonštrukcií, to čo bolo včera treba spraviť, sa 
nám znižuje. Je na úrovni menej ako je jednoročný spent, to znamená menej ako 6 miliónov, 
takže tam normálne dovidíme na koniec. Ja sa samozrejme budem uchádzať o to aby, aj  
s celým úradom, aby tam peniaze išli, lebo je to 600 akcií, to vidno, sú to drobnosti, na veľa sa 
dlho čakalo a ľudia, a to nielen naši zamestnanci, ale riaditelia škôl, samozrejme aj deti 
a rodičia majú z toho radosť, DSS-ky rovnako o kultúrnych zariadeniach ani nehovorím 
v jednotlivých regiónoch. Takže, takto dnes stojíme, nemám, aj keď je dnes 20. september, 
žiadnu zlú správu, čo sa týka rozpočtového hospodárenia. Budeme vedieť veci ošetriť 
rozpočtovými opatreniami, ktoré bude robiť predseda v minimálnej výške. Prioritami zostáva 
školstvo, doprava a potom tie opravy, údržby, no a vďaka zmene zákonu, aj na tento rok, lebo 



je to od prvého októbra tých 600 tisíc sociálne služby a všetko racionálne veci, kde by peniaze 
aj tak mali ísť a keď ich tam pôjde viacej, tak myslím, že úsmev na tvári všetkých. Čo sa týka 
zadlženia, zatiaľ k tomu júnu nám dlh nestúpol, lebo všetko sme vedeli financovať zo svojich 
vlastných prostriedkov, alebo tak jak bola schválená úprava rozpočtu v júni z rezervného 
fondu, takže rovnako dobrá správa. Takže toto je stopa, ktorú tú zanechávame za dva kvartále, 
alebo teda 3 štvrťroky, ak sú nejaké otázky, tak som samozrejme pripravený odpovedať, nech 
sa páči.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Prvý sa do rozpravy hlási pán 
poslanec Bajan. 
 
Vladimír Bajan 
 
Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, sledovali sme trošku tie čísla, možno keby sme sa dostali 
k nejakej bližšej informácii k tým kapitálovým výdavkom. Tam vyzerá, že ten prepad je veľký. 
Predpokladám, že sú pripravené akcie, aby sme tie plánované úlohy vedeli splniť. Je to na 
úrovni približne 10 percent, čo je dosť málo na september, čiže predpokladám, že sa ešte 
dofaktúruju veci, aby sme vedeli tie kapitálky nejako zrealizovať. Samozrejme možno dve vety 
k tým finančným operáciám tam vyskakujú. Je tam veľký prepad voči očakávaniu, možno dve 
vety keby sme sa dozvedeli. Tretia otázka je skôr dopredu, či by sme sa nevedeli dostať, 
povedzme na najbližšej finančnej komisii, k odhadu nášho úradu, k tomu čo prinesie kreativita 
poslancov národnej rady, týkajúce sa odpočtu daní fyzických osôb, respektíve ďalšie veci, 
predovšetkým Zákon o sociálnych službách a podobne, čo hrozí výpadkami v našom 
rozpočte. Hovorím o tom preto, lebo viem, že pracujete na rozpočte pre rok 2020, takže možno 
nejaké východiská a dopady tých zákonov, ktoré hrozia a obávam sa, ešte hroziť budú. 
Všetko. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, ďalším v rozprave prihláseným je pán poslanec Pomichal.   
 
István Pomichal  
 
Vážené zastupiteľstvo, vážený pán predseda. Finančná komisia monitorovaciu správu 
o čerpaní rozpočtu k 30.6. prerokovala. Došli sme práve k tým otázkam a tým odpovediam, 
ktoré pán riaditeľ predniesol. Takisto sme rozobrali problematiku okolo čerpania kapitálových 
výdavkov a samozrejme aj tie rozdiely v rámci finančných operácii. Dohodli sme sa, čo sa týka 
plnenia rozpočtu a očakávanému výsledku ku koncu roku, že zvoláme jedno samostatné 
pracovné stretnutie komisie, kde sa budeme zaoberať s vývojom príjmov a výdavkov ku koncu 
roku a samozrejme tézam k tvorbe rozpočtu na budúce rozpočtové obdobie 2020-2021-2022. 
Ďakujem. Komisia odporučí materiál brať na vedomie. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, ďalším prihláseným do rozpravu je pán vicežupan Krippel. 
 
Mikuláš Krippel 
 
Ďakujem za slovo, ja som len chcel povedať k tým zmenám Zákona o sociálnych službách, že 
v podstate minulý týždeň v utorok prijali poslanci zmenu Zákona o sociálnych službách 
a prezidentka ho myslím včera, alebo predvčerom podpísala, to financovanie tých neverejných 
poskytovateľov. Pre nás je to, ako povedal riaditeľ finančný, 600 tisíc na tento posledný kvartál, 
lebo zmenu prijali koncom septembra, ale platí už od prvého októbra. A potom od nového roka 



samozrejme už ide sa v tomto režime. To bude znamenať možno o 3 milióny viac na 
neverejných poskytovateľov. Ale my sme s týmto sme už dopredu rátali, lebo sme chodili aj na 
rokovania ministerstva práce. Aj pán Bošňák v tom rozpočte rátal s týmito peniazmi. Máme 
v podstate na túto novelu, keď máme v podstate týždeň na to, aby sme si pripravili rozpočet 
na vyššie výdavky, tak sme s touto zmenou rátali a boli sme na ňu pripravený. Ale určite si 
myslím, že informácia pôjde o tom už pri návrhu nového rozpočtu, aj táto zmenená legislatíva 
v sociálnych veciach. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, takže uzatváram týmto rozpravu 
k bodu číslo 4 a chcem poprosiť návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. Pardon, ešte pán 
poslanec Machata prihlásený do rozpravy a potom dám záverečné slovo pánovi Bošňákovi. 
Jaj, to už bola akože návrhová komisia, áno? Dobre, takže, záverečné slovo, nech sa páči, 
Ivan. 
  
Ivan Bošňák 
 
Dobre, ďakujem pekne pánovi Pomichalovi za podporu, ale obaja včetne pána Krippla, aj pán 
Bajan ste trafili klinec po hlavičke. No najhoršie je, keď dostanete materiál, ktorému rozumejú 
tak akurát účtovníci a to je ten formát toho rozpočtu. Tak ja skúsim prečítať čísla, ktoré dávajú 
zmysel čo sa týka tých investícii. My sme mali naprojektovaných, naplánovaných vami 
schválených, že 11 miliónov investícií. To znamená, to je možné zažiadať, to je možné 
objednať, potom vyfaktúrovať, zaplatiť. Dnes sme v stave, že máme sumár vecí zažiadaných, 
to znamená presne vieme do čoho na základe verejného obstarávania koľko a dokonca, aj že 
kedy, teda že tento rok za 9,8 milióna. Skutočne vis major po čase a tak ďalej môže prísť 
k niečomu čo sa nerealizuje, ale z tohto máme dnes objednané už fyzicky vyše 6 miliónov, 
vyfakturovaných 4 a pol a zaplatených 4 milióny. Ono skutočne od toho júna kde tam bolo 
1,7  sa to pohlo z 1,7 na 4,7. Takže my vieme presne čo ideme robiť, ktoré akcie, teraz budeme 
tlačiť ľudí do toho aby sa to nie, že vyfakturovalo, zaplatilo, aby sa to odovzdalo. Na tom robí 
investičné, ale nakoniec aj v europrojektoch ľudia. Takže v takomto sme stave. 9,8 je 
zažiadané, to si fakt myslíme, že bude urobené tohto roku. Oproti 11tim minulý rok, ale máme 
trošku tvrdšie verejné obstarávanie, ono to tam nejaké úspory boli. Takže takto, do nových 
vecí už nepredpokladám, že sa budeme púšťať v oblastiach investícii, kapitálových výdavkov, 
lebo nie je na to čas, aby sa to do 14. decembra vyfakturovalo a potom sme to ešte stihli 
zaplatiť. Tam neplatíme hneď keď dôjde faktúra za 3 dni. Takže takto, to sa myslím týka 
všetkých samospráv a ja tu mám, že dobrú správu. Teraz finančné operácie, to je zase taká 
nejaká guľa, do ktorej vy pozeráte, že čo to tam je. Z tých finančných operácii, oni sú na strane 
6 zosumarizované, ja tam nevidím nič, čo by bolo nejakým prekvapením. Poviem rovno, splatili 
sme úvery za 1,5 milióna a splátky by sa nemali navýšiť. My presne vieme, že čo budeme 
splácať, koľko si budeme čerpať. Dokonca veľa veci z toho je dlhodobých, takže žiadne 
prekvapenia. Najhoršie čo môžete odo mňa počuť, že prekvapenia. Vrátim sa k tým sociálom, 
ale potom poviem o východiskách Na rozdiel od minulého roka, kedy sme s pánom Kripelom 
chodili na ministerstvo aj za pánom štátnym tajomníkom, musím povedať, že Bratislavská župa 
hrala taký prím aj v SK8, lebo ostatní sa tvárili, že ich sa to pomaly nedotkne. My sme hovorili, 
že pozor, to čo sa pripravuje a bolo to vo variantných riešeniach, to sú že megamilióny. Hej? 
Ak je to ročne teraz 3 milióny len u nás tak to na Slovensku je to strašne veľa peňazí. Zmena 
jednej položky vo vzorci. Minule sme nevedeli a nápady boli všelijaké. To pán Krippel tam 
odpadával a ja som zalamoval rukami, ale mali sme kalkulačku, tak dnes vieme ako je ten 
zákon napísaný, vieme koľko je to peňazí. Len samozrejme čo nevieme je to, ako na to 
zareaguje trh, lebo pri týchto platbách ktoré sa im zdvojnásobia takmer, tak samozrejme bude 
veľmi lukratívne otvárať neverejné sociálne zariadenia a kapacity v nich. Zase dobre, veď tých 
ľudí len pribúda a veľa z nich možno zaradiť do našich zariadení a nie do klasického domova 
dôchodcov, kde je kompetencia obcí, lebo oni nejakú tú chorobu majú, alebo teda to 
postihnutie. Takže my to vítame, že toto bolo urobené, len je to veľa peňazí. To, že to prišlo 



už tento rok, tam bola dokonca varianta, že by to bolo od prvého júla, čo by bola katastrofa, 
no tak nestihlo sa to, tak stihlo sa to od prvého októbra, všetci v tom sektore ožili, u nás  
600  tisíc. Dobré je, že by sa ten zákon už nemal meniť, vieme koľko bude budúci, ďalší 
a ďalšie roky. Ten sektor ožije. Možno jednu vec, že ako na to zareagovať? No tak čítali ste 
možno článok Košickej župy, že veď zdvihneme poplatky našim seniorom. To je veľmi 
jednoduché, po prvé mi vyberieme viacej peňazí a pretože my vyberieme viacej, tak potom 
dostanú menej neštátni. Tak to je riešenie, ktoré mne nepripadá, ani neprináleží komentovať 
poviem rovno. Myslím, že v tejto veci tiež máme jasno, že takouto zmenou nezareagujeme. 
To sú sociálni. No a východiská rozpočtu, na to čo hovoril aj pán Pomichal aj pán Bajan. Ja to 
vítam, majme takú diskusiu, mali sme ju už aj minulý rok vo finančnej komisii, my sme už 
upozorňovali, že to môže všelijako skončiť. Poslali sme taký materiál 5 stránkový. Tá situácia 
sa nezmenila, skôr sa zhoršila, tak musíme pozerať na pána Kamenického, že čo on na to, čo 
na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ale môžem povedať, že treba sa pripraviť na inú 
éru. Tak ako sa to týka automobiliek, alebo US Steelu, tak to sa normálne týka aj všetkých žúp 
a Bratislavskej župy najviac. Posledná veta k tomu, my máme zamestnancov, a to teraz, že 
všetkých, ktorí sú v Bratislave a berú trošku viacej peňazí ako inde po Slovensku. Máme 
relatívne malý rozpočet ako Bratislava a máme za sebou veľký dlh, pretože my sme 
z eurofondov nemohli všetko  poopravovať, alebo si aj ponakupovať. To normálne hovorím 
o nákupoch do špecializovaných učební do škôl. No také Bratislava nikdy nemala, všetky 
ostatné kraje mali, tak školy tam vyzerajú dobre, DSSky majú výťahy, požiarne schodiská sú 
opravené, u nás nie. My s tým musíme, že pobojovať. Posledná noticka k tomu, keď Juraj 
Droba prišiel, tak on zdedil na tejto župe dlh 45 miliónov eur. Človek by tak trošku čakal a to 
je tiež náš spoločný názor, veď za tých 45 miliónov by mali byť už niečo vidno, niečo 
poopravované, a že nemusíme sa do toho už púšťať. Lebo 45 miliónov, tohto roku máme 
daňové príjmy 100 miliónov, to je normálne, že veľké percento. To ostatné župy nemajú, preto 
možno v Ineku sme niekde skôr na spodnej strane rebríčka hodnotení žúp, ako hore, ale to 
preto, že my sme v takom stave tú župu prebrali. To budem trochu spomínať aj pri príprave 
rozpočtu, lebo to nám samozrejme neumožňuje vyskočiť tak, ako by sme vyskočiť chceli. 
Takže toľko, dúfam, že som odpovedal na všetko a túto vec môžeme uzavrieť.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, teraz už odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby predniesla návrh 
uznesenia.  
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu Bratislavského 
samosprávneho kraja k 30.6.2019. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, poprosím aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 7 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 42 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Uznesenie bolo schválené tak, ako bolo prednesené. Ukončujem bod číslo 
4  a otváram bod číslo 5 programu.  
 
Bod č. 5 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja číslo 
7/2019,  ktorým sa mení VZN číslo 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach 



a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
Tento materiál nám bližšie predstaví nová riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu, pani 
Zápalová. Nech sa páči. 
 
Jana Zápalová 
 
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne a páni poslanci, predkladáme vám návrh na zmenu 
VZN číslo  5/2019. Zmena sa týka čiastočnej úhrady nákladov v školských jedálňach a vo 
výdajných školských jedálňach. V pôvodnom VZN-ku boli v prílohách číslo 2 a 3 uvedené 
finančné pásma na nákup potravín. Zákon však stanovuje samosprávnemu kraja povinnosť 
určiť výšku týchto príspevkov na čiastočnú úhradu, konkrétne pre každú školskú jedáleň 
a výdajnú školskú jedáleň, čiže menia sa prílohy 2 a 3. Pre zjednodušenie sme výšku režijných 
nákladov už zahrnuli do týchto príloh 2 a 3. Takže vypadáva príloha číslo 5 a prílohy číslo 
6  a 7 sa prečíslovávajú. Návrh VZN bol zverejnený v zákonných lehotách a v rámci 
pripomienkového konania nebola doručená žiadna pripomienka. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Neevidujem žiadnu 
prihlášku do rozpravy, takže dovoľujem si rozpravu ukončiť 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 teraz poslankyne a poslancov aby sa prezentovali a hlasovali.  
 
Hlasovanie č. 8 
 
Ďakujem, ZA hlasovalo 40 poslancov, nebol PROTI, nikto sa NEZRRŽAL. Konštatujem, že 
uznesenie bolo schválené, tak ako bolo prednesené. 
 
Juraj Droba 
 
Ešte než ukončím tento bod programu, aj na tejto pôde oficiálne chcem poďakovať pánovi 
Igorovi Urbančíkovi za fantastickú prácu na odbore školstva za posledný rok a pol. Posúva sa 
ďalej, dostal takzvanú ponuku ktorá sa neodmieta, takže som mu to len požehnal a som rád 
za ten rok a pol tvrdej práce, čo tu odrobil a verím, že pani Zápalová sa toho žezla chytí 
s rovnakou vervou a s rovnakým optimizmom. Ďakujem ešte raz. Teraz otváram bod číslo 
6  rokovania. 
 
Bod č. 6 
 
Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. 
Predkladaný materiál nám bližšie priblíži pán vedúci právneho oddelenia Matúš Šaray.  
 
Matúš Šáray 
 
Ďakujem pekne za slovo, vážené pani poslankyne. vážení páni poslanci, máme pred sebou 
materiál, ktorý je nazvaný povinnou jazdou, vzhľadom na to, že končí funkčné obdobie 
súčasného hlavného kontrolóra. V zmysle Zákona o samosprávnych krajoch zastupiteľstvo 



vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra. V návrhu uznesenia je stanovený termín 13. december. 
To znamená, je to plánované zasadnutie zastupiteľstva, tak ako ste ho v rámci harmonogramu 
schválili. Uznesenie obsahuje viac-menej zákonne podmienky účasti. Stanovuje, že tak ako 
máme v rokovacom poriadku, že personálne veci sa realizujú tajnou voľbou. Sú tam zo zákona 
v uznesení nakopírované podmienky, za ktorých sa môže kandidát prihlásiť, aké musí spĺňať 
kvalifikačné predpoklady a tak ďalej. Materiál bol prerokovaný v komisiách bez výhrad, takže 
poprosím o jeho podporu, ďakujem.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. 
Neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, takže rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo 
návrhovej komisii, nech sa páči.  
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Návrhová komisia opäť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám 
bolo písomne doručené spolu s materiálom, ďakujem.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste sa teraz 
prezentovali a hlasovali. 
 
Hlasovanie č. 9 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 37 poslancov a poslankýň, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo predložené. Uzatváram bod číslo 
6  a otváram bod číslo 7  programu. 
 
Bod č. 7 
 
Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a poprosím 
pána Šaraya, aby nám uviedol aj tento predkladaný materiál. Ďakujem.  
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, tak ako aj na komisiách bolo 
uvedené, materiál predkladáme po určitom čase, kedy sme zastupiteľstvom schválili súčasne 
znenie rokovacieho poriadku zastupiteľstva. Gro tohto materiálu je totožná s tým s pôvodným 
znením. Išli sme skôr do úprav takých vecí, ktoré sme buď nemali upravené, respektíve sme 
odstraňovali určitý rozpor. Uvádzal som aj na komisiách, mali sme v súčasnom rokovacom 
poriadku riešenie neprítomnosti poslanca a dopad na jeho prípadnú odmenu, ktoré bolo aj inač 
riešené v poriadku odmeňovania, takže vypúšťame to z tej časti rokovacieho poriadku. 
Nechávame to, čo je schválené v poriadku odmeňovania, vyprecizovali sa nejaké veci čo sa 
týka procedurálnych návrhov a otázok, lebo sa nám z času na čas v praxi vyskytli a nemali 
sme ich upravené. Takže materiál sme odprezentovali na komisiách, prešlo to bez 
akýchkoľvek pripomienok, takže aj tu v tomto prípade poprosím o podporu. Ďakujem.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy sa neprihlásil 
nik, takže ju uzatváram a odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby predniesla návrh 
uznesenia.  
 



Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 
materiálu schvaľuje Rokovací poriadok Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, 
ďakujem.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem za prednesenie uznesenia, ctené poslankyne a vážení poslanci, buďte prosím takí 
dobrí a prezentujte sa a hlasujte teraz. 
 
Hlasovanie č.10 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 36 poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol 
PROTI. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Uzatváram bod číslo 7 a otváram bod  číslo 
8. 
 
Bod č. 8 
 
Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja. 
Tento materiál nám taktiež predstaví pán doktor Šaray.  
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem. Zásady hospodárenia sú popri zákone o majetku VÚC druhým takým základným 
dokumentom, ktorý upravuje nakladanie s majetkom samosprávneho kraja. Uplynulo už určité 
obdobie od schválenia súčasne platných zásad hospodárenia a v podstate vyhodnotili sme na 
úrade, že by bolo potrebné niektoré veci upraviť, čiastočne aj zmeniť. Opäť dovolím si tvrdiť, 
že 85 až 90% pôvodných zásad ostáva v platnosti. Našou snahou bolo trošku vyprecizovať 
niektoré účtovné položky evidovania majetku a zosúladiť ich účtovanie na úrade 
samosprávneho kraja a našich organizácii, to je jedna vec. Snažili sme sa trochu vyjsť v ústrety 
aj riaditeľom našich organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti pri nakladaní s majetkom čo sa 
týka nájmov. To znamená, uvoľňujeme im ruky v tom zmysle, že môžu uzatvoriť určité typy 
nájomných zmlúv aj bez následnej kontrasignácie zo strany pána predsedu samosprávneho 
kraja. Uvoľňujeme im trošku ruky aj pri likvidácii neupotrebiteľného majetku, to znamená 
uvoľnili sa tam trošku tie hranice, kedy aj samotný riaditeľ organizácie môže rozhodnúť 
o zlikvidovaní prebytočného, respektíve neupotrebiteľného majetku bez toho, aby to musel 
komunikovať vo vzťahu k župe. Samozrejme, hospodárnosť je na prvom mieste a v prípade 
akejkoľvek kontroly, aj zo strany nášho útvaru hlavného kontrolóra, musí vedieť vydokladovať 
opodstatnenosť a hospodárnosť takéhoto nakladania s týmto majetkom. Materiál bol 
odprezentovaný na komisiách, otázky, ktoré padli, sme si zodpovedali. Neboli žiadne 
pripomienky k nejakým zmenám, vysvetľovali sme si tam otázku jednu vo vzťahu ku 
kompetencii pána predsedu a riaditeľa úradu, čo sa týka vyraďovania majetku. Otázka bola 
zodpovedaná, takže by som poprosil o podporu tohto materiálu, ďakujem.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu 
prihlášku do rozpravy, takže rozpravu uzatváram a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán predseda, návrhová komisia predkladá materiál na schválenie tak, ako 
bol predložený v materiáli. Ďakujem, dajte hlasovať. 
 



Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, poprosím panie poslankyne, pánov poslancov, aby sa prezentovali 
a hlasovali.  
 
Hlasovanie č.11 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 32 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. 
Ukončujem bod číslo 8 programu a konštatujem, že zastupiteľstvo ho schválilo tak, ako bolo 
prednesené v uznesení. Otváram teraz bod číslo 9. 
 
Bod č. 9 
 
Návrh zámeny pozemkov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a  obcou Ivanka pri 
Dunaji, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Slovo opäť odovzdávam pánovi doktorovi 
Šarayovi.  
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem, pani poslankyne, páni poslanci, tak ako na komisiách bolo odprezentované, tu ide 
o určitú administratívnu zámenu, kedy sme zistili, že máme vo vlastníctve určité pozemky, 
ktoré sú pod cestami ,ktoré patria obci Ivanka. Opačne máme podobnú situáciu. Naša cesta, 
ktorá je v našom vlastníctve a prechádza obcou a časť pozemkov pod ňou patrí obci. 
Historicky sa to tak vyvinulo, sadli sme si spolu s pánom starostom, s pánom geodetom, 
zamerali sme všetky tieto pozemky, v podstate sme sa trafili pri tej zámene asi na 5m2. Takže 
je to v podstate len upratanie si vzájomných vecí, aby sme aj do budúcna mali pozemky pod 
cestami vysporiadané aspoň tam, kde sa to dá. Materiál prešiel komisiami bez pripomienok. 
Stretol sa samozrejme s pochopením, podporou, takže poprosím aj tu vás o jeho podporu, 
ďakujem.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže neevidujem žiadnu 
prihlášku do rozpravy, tak rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán predseda. Návrhová komisia predkladá uznesenie tak, ako bolo 
v priloženom materiáli. Nech sa páči, dajte hlasovať. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, poprosím teraz poslankyne a poslancov, aby sa prezentovali a hlasovali.  
 
Hlasovanie č.12 
 
Ďakujem, ZA hlasovalo 31 poslancov a poslankýň, PROTI nebol nikto, nikto sa NEZDRŽAL. 
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo predložené. Uzatváram bod číslo 
9  programu a otváram bod číslo 10.  
 
Bod č. 10 
 
Tým je Návrh na schválenie nájmu časti cesty 3/1054 o výmere 1296m2 v katastrálnom území 
Miloslavova pre stavebníka LT Invest s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pán Šaray 
nech sa páči, slovo je opäť vaše.  



Matúš Šaray 
 
Ďakujem pekne, pani poslankyne, páni poslanci. Materiál bol predrokovaný, keďže je to 
osobitný zreteľ, v podstate vo všetkých komisiách s tým, že ide tu o naplnenie zákonnej 
podmienky pre investora, ktorý ide budovať určitú infraštruktúru v rámci obce a vznikla potreba 
rozšírenia cesty, rozšírenia pripájacieho pruhu a rozšírenia križovatky, kde sa bude 
jednoducho napájať. Na základe uvedeného dávame tomuto investorovi do nájmu časť tohto 
pozemku, aby mal právny vzťah vo vzťahu k špeciálnemu stavebnému úradu s tým, že 
vybuduje odbočenie a samozrejme urobí aj príslušnú rekonštrukciu existujúcej cesty na tom 
bode napojenia. Takže budeme aj my mať osoh z toho, že v podstate máme opravených 
niekoľko 100 alebo 1000m2 plochy cesty na tomto napájaní. Materiál prešiel komisiami bez 
výhrad, bolo tam aj podporné stanovisko samotnej obce, že teda víta rozšírenie tejto cesty. 
Takže poprosím o jeho podporu. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu.  
Nikto sa do nej nehlási, rozpravu uzatváram, odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby 
predniesla návrh uznesenia.  
 
Marek Machata 
 
Ďakujem pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo 
doručené spolu s materiálom, ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Veľmi pekne ďakujem. Prosím aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz.  
 
Hlasovanie č.13 
 
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Hlasovalo ZA 35 poslankýň a poslancov, nikto sa 
NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI. Týmto uzatváram bod číslo 10 a prechádzame k bodu číslo 
11  programu.  
 
Bod č. 11 
 
Tým je Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod pripravovanou cestou 
Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna voda. Vážené pani poslankyne, vážení 
poslanci, tento materiál nám bližšie priblíži riaditeľ dopravy, pán Michal Halabica.  
 
Michal Halabica 
 
Ďakujem za slovo pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladáme 
materiál návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcu cestu druhej triedy, 
od diaľničnej križovatky Triblavina po cestu 1059, ktorý spája Chorvátsky Grob s Čiernou 
vodou. Obcou Chorvátsky Grob bolo vydané územné rozhodnutie pre umiestnenie tejto 
stavby. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4.júna 2019. Na základe tohto dal Bratislavský 
samosprávny kraj vypracovať znalecký posudok Slovenskou technickou univerzitou  ústavno-
súdneho znalectva v Bratislave. Na základe týchto posudkov bola stanovená hodnota za 
m2  výkupu pozemkov na 50 eur, 29 centov za m2. Počet vlastníkov pozemkov na trvalé zábery 
je 386 s výmerou parcely 43 257m2 v cene 2 175 394 eur. Súčasne s tým bola stanovená cena 
aj za nájom za dočasne zabraté pozemky, tam bola tým istým znaleckým posudkom stanovená 
cena na 3,03 eur za m2 za rok. Tieto nájomné zmluvy sa budú uzatvárať na dobu jedného 
roka. Bude sa jednať o preložku inžinierskych sietí, vytlačené kanalizácie, vysokého napätia, 



telekomunikačných káblov. Budeme uzatvárať aj nájomné zmluvy na dobu 3 roky na časti 
pozemkov, ktoré budú súvisieť so zriadením staveniska a ako manipulačné pásy pre 
umožnenie prístupu mechanizmov. Týchto vlastníkov je zhruba 480, je to približne 25 877m2. 
Cena za tieto dlhodobé nájmy je 248 393. Tu však treba pripomenúť, že toto bude vyplatené 
až v rámci samotnej realizácie stavby. Materiál prešiel komisiami, poprosili by sme o jeho 
schválenie. Ďakujem veľmi pekne.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne pán Halabica, prihláseným do rozpravy je pán poslanec Říha.  
 
Juraj Říha 
 
Pán predseda, dnes mám pocit, že je to strašne suché. Máme tu ešte aj študentov, tak musia 
byť zdesení, že o čom sa tu rokuje. Ale pritom je to tak závažná vec, ja mám pocit, že aj Majka 
Hudáková si dneska zabudla poznámky, neviem čo sa deje. Majka, že či ste vzadu? Ale pre 
mňa osobne je celá téma, počnúc čo sme začali komunikovať v komisii finančnej, kde sme 
jednoznačne podporili aj tento materiál, pretože si uvedomujeme, že problematika, ktorú 
začalo riešiť nielen vtedajšie vedenie pokračujúc tebou a jednotlivými starostami a primátormi 
v regióne, je toto jedna veľmi dôležitá spojka a som presvedčený, že Oliver, ty ako jeden 
dlhodobý nosný primátor, ktorý udával tón aj v tejto debate, tak že spoločne posunieme nie 
len prípravu, ale aj k samotnému financovaniu do ďalšieho obdobia. Myslím, že tak ako udáme 
tu jeden krok, tak obdobne sa bude postupovať aj v našom regióne, pretože Regionálne cesty 
Bratislava riešia objednanie štúdie na severný obchvat Malaciek, to je 1,7 kilometrová 
spojnica, ktorá nám výrazne odľahčí život v centre mesta. Takže ja verím, že toto sú práve tie 
strategické projekty, pre ktoré sme tu zvolení, hoci to možno pôsobí veľmi sterilne a sucho, 
dnes na rokovaní. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, suché je niekedy dobré. Takže ďalej ešte otváram priestor pre 
ostatných prihlásiť sa do rozpravy. Neevidujem nikoho, hovoril si aj za ostatných poslancov, 
takže uzatváram rozpravu a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
 
Marek Machata 
 
Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, že aj my opäť sucho. Návrhová komisia predkladá 
hlasovanie o uznesení tak, ako vám bolo písomne doručené spolu s materiálom, ďakujem.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, páni poslanci, panie poslankyne, poprosím vás, aby ste sa teraz 
prezentovali a hlasovali o prednesenom uznesení. 
 
Hlasovanie č.14 
 
Konštatujem, že ZA uznesenie hlasovalo 36 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Uznesie bolo schválené tak, ako bolo prednesené. Dovoľte, aby som ukončil bod 
číslo 11 programu a otvoril bod číslo 12. 
 
Bod č.12 
 
Návrh na zmenu časti a na doplnenie uznesenia zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č.49/2009 zo dňa 17.6.2009, ktorým bol schválený dlhodobý nájom 
stavby Domov sociálnych služieb pre seniorov a Ados na Bošániho číslo 2 v Bratislave, 



súpisné číslo  1805 a parcela číslo 2842, katastrálne územie Dúbravka, Hestii neziskovej 
organizácii ako prípad hodný osobitného zreteľa. O úvod k predkladanému materiálu 
poprosím o slovo vedúceho právneho oddelenia Matúša Šáraya. 
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem. Pani poslankyne, páni poslanci, tento materiál je trošku prierezový, týkal sa aj nás 
ako právneho oddelenia, ale aj odboru sociálnych vecí, pretože ide o poskytovanie sociálnych 
služieb v regióne. Máme tu dlhodobú nájomnú zmluvu s existujúcim nájomcom, ktorému sa 
žiaľ v stanovenom termíne nepodarilo zrealizovať vykonanie investícii do predmetu nájmu tak, 
ako predpokladala pôvodná zmluva. Na základe opakovaných rokovaní aj žiadostí nájomcu, 
úrad vyhodnotil tento právny stav tak, že predkladáme tento materiál vám na schválenie v tom 
zmysle, že sa posúva na najbližších 5 rokov povinnosť investovania zo strany nájomcu s tým, 
že sa sprísňujú a presne striktne stanovujú dátumy, lehoty a výšky súm, ktoré nájomca musí 
preinvestovať aj s prípadnými sankciami. Uvedomili sme si situáciu, že sme mali právo túto 
zmluvu vypovedať, resp. odstúpiť od nej, práve z titulu neplnenia týchto povinností. Avšak na 
druhej strane hlavne odbor sociálnych vecí musel pozerať v prvom rade na záujmy klientov, 
ak si dobre pamätám číslo je tam 34 klientov, ktorých musíme vedieť jednoducho riešiť. Tento 
návrh, ktorý máte na stole, predpokladá, že ak by aj došlo k nejakému neplneniu zo strany 
nájomcu, máme tam mechanizmus ako by sme túto zmluvu vedeli ukončiť tak, aby sme plynulo 
vedeli zabezpečiť, alebo vytvorili priestor pre zabezpečenie tejto služby pre klientov. Takže za 
mňa po právnej stránke je to pripravené tak, aby sme boli aj my ako kraj v poriadku a v kľude. 
Je tu k dispozícii aj pani riaditeľka Šiková, pokiaľ by boli otázky na tú sociálnu stránku. A ak by 
boli otázky aj na samotné zariadenie, vidím že vzadu sedí aj zástupkyňa nájomcu pani 
inžinierka Dobrotková, takže ak by boli otázky aj na ňu, vedela by aj ona odpovedať. Takže 
z mojej strany na úvod všetko a poprosím o podporu tohto materiálu, ďakujem.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, otváram rozpravu. Evidujem zatiaľ prihlásených pánov vicežupana 
Krippela, pána poslanca Zaťoviča a pána poslanca Štekláča.  
 
Mikuláš Krippel 
 
Ďakujem pekne za slovo, ja by som chcel k tomuto materiálu povedať toľko, že ten materiál, 
je to nejaký návrh novej zmluvy alebo dodatku k zmluve. Zmluva je dobrá vtedy, keď je 
výhodná pre obe strany a ja za seba hovorím, že je výhodná pre obidve strany. Momentálne 
to má viacero rovín. Jedna rovina je to, že ak by sme ukončili spoluprácu s Hestiou, tak by 
sme sa museli postarať o klientov, ktorých tam máme, v špecializovanom zariadení to je 
32  osôb, dvaja patria pod kompetenciu obce. Ďalšia vec je tá finančná stránka, že ten zákon 
o sociálnych službách predvída nejaké lehoty, pomaly pol roka dopredu treba žiadať 
o registráciu a tieto veci, čiže keby sme tam mali do tých priestorov zháňať nejakého nového 
záujemcu, tak by to bol jednoducho problém, jednak ho nájsť a jednak by bolo ohrozené 
financovanie zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa tiež veľkou časťou 
podieľa na financovaní aj Hestie a týchto neverejných poskytovateľov a celé by to bolo 
finančne iba na našich pleciach. Samozrejme my tiež prispievame, ale je to teraz rozložené 
na ministerstvo, samosprávny kraj a úhradu klienta. Keby sme tam mali narýchlo zobrať 
niekoho iného, tak by to bolo iba na našich pleciach a pleciach prijímateľov. Druhá stránka je 
tá, že tá Hestia zmluvu nedodržala, to si treba povedať otvorene, ale táto nová zmluva si 
myslím, že poskytuje dostatočné právne záruky, aby v prípade, že už tú zmluvu neplnia, je to 
aj tak odpočtovateľné po jednotlivých rokov, tak sú tam právne nástroje ako ich nejako prinútiť 
k plneniu tej zmluvy. Na druhej strane čo sa týka poskytovania sociálnych služieb a tej kvality, 
ktorá tam je, tak na zariadenie máme dobré ohlasy, takže čo sa týka sociálnej stránky, tak tá 
kvalita sociálnej služby je tam dobrá, takže my sme Hestii na jednej strane vďační za to, že 
poskytuje kvalitné sociálne služby aj pre občanov Bratislavského samosprávneho kraja, na 



druhej strane by sme boli radi, keby v budúcnosti už si dodržala všetky záväzky. Takže ak 
schválime tento materiál, je to prejav takej dôvery, že teda, že si splnia aj tie záväzky do tej 
investície. Myslím si, že budú mať aj lepšie finančné východiská, nakoľko už tu bolo povedané 
v predchádzajúcom materiáli, došlo k zmene zákona financovania neverejných 
poskytovateľov, čiže budú mať výrazne viac peňazí, čiže myslím si, že budú mať priestor, aby 
splnili ten záväzok, ktorý tam majú. Toľko za mňa. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne pán vicežupan, ďalším do rozpravy prihláseným je Martin Zaťovič, nech 
sa páči.  
 
Martin Zaťovič 
 
Ďakujem pekne. Ja sa chcem prihovoriť ako starosta mestskej časti Dúbravka, nie ako 
poslanec. Celý areál je v dezolátnom stave, som upozornil, pani riaditeľka sa o celý areál 
nestarala x rokov, mestská časť musela financovať okolie, úpravy okolia a tak ďalej, som 
poprosil, aby financie vložila najprv do areálu, nie do svojej budovy, do areálu, na okolie, aby 
naozaj mestská časť nedoplácala na to, aby Ados alebo kto tam je si upravoval svoje veci 
a nie mestskej časti. Čiže poprosím do zmluvy dať, aby prvý rok investícii išiel do opravy 
areálu, okolia, ak sa samozrejme dá, aj to skontrolovať. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne za pripomienku a odovzdávam slovo pánovi poslancovi Štekláčovi.  
 
Juraj Štekláč 
 
Dobrý deň prajem, ďakujem za slovo. Myslím, že tu už bola povedaná väčšina k tomuto bodu, 
chcel by som teda ešte komisia zdravotníctva a sociálnych vecí k tomuto vodu dosť dlho 
zasadala. Samozrejme vypočula aj zástupcov z domova a sociálnych služieb a existencia 
majetku a peňazí nie je samoúčelná, ale mala by vždycky k niečomu smerovať a v tomto 
prípade je to starostlivosť o človeka, čiže ono je to otázka nastavenia priorít. My chceme aby 
o týchto ľudí bolo postarané a ten návrh je skutočne veľmi dobre kompromisný z oboch strán. 
Myslím si, že právne oddelenie sa s ním veľmi dobre vysporiadalo, za čo ďakujem a vlastne 
chcel by som vás poprosiť o podporu tohto návrhu, lebo má zmysel. Tie investície budú do 
budúcna prísnejšie kontrolované a už teda tá budúcnosť ukáže ako sa v tom bude pokračovať. 
Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, takže rozpravu ukončujem 
a odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby predniesla uznesenie. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne, keďže sme neobdŕžali žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, 
návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo písomne doručené 
spolu s materiálom. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, poprosím teraz poslankyne a poslancov, aby sa prezentovali 
a hlasovali, nech sa páči.  
 



Hlasovanie č.15 
 
Ďakujem, ZA hlasovalo 38 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Konštatujem, 
že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo prezentované. Ukončujem týmto bod číslo 
12  programu a otváram bod číslo 13. 
 
Bod č.13 
 
Návrh o predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Smart region BSK“ 
v rámci operačného programu efektívna verejná správa. O úvodné slovo k predkladanému 
materiálu poprosím zástupcu riaditeľky Michala Beniača a evidujem tam aj ďalšiu postavu 
vedľa neho, to je prinavrátivšia sa Barbora Lukáčová, vítam vás naspäť.  
 
Michal Beniač 
 
Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, predmetom predloženého 
materiálu je zapojenie sa Bratislavského samosprávneho kraja do aktuálne vyhlásenej výzvy 
v rámci operačného programu efektívna verejná správa, v rámci ktorého majú byť na všetkých 
vyšších územných celkoch na území Slovenska vytvorené analyticko-strategické jednotky, 
ktoré by mali slúžiť pre také lepšie nastavovanie verejných politík v rámci každého jedného 
regiónu. V prvotnom zmysle výzvy nemal byť Bratislavský samosprávny kraj ako vyspelý 
región oprávnený žiadať finančnú podporu, rokovaniami sa nám podarilo oprávniť aj náš región 
a preto sme veľmi radi, že môžeme takúto žiadosť aktuálne predložiť. Medzi kľúčové aktivity, 
ktoré budú podporené v tejto výzve a v rámci projektu, je vlastne najmä podpora princípov 
Smart politík v regiónoch, opatrenia zamerané na tvorbu analýz, štúdií, stratégií, budovanie 
kapacít, implementovanie inovovaných procesov a vzdelávanie zamestnancov. Materiál bol 
prerokovaný na viacerých komisiách, neboli vznesené voči materiálu žiadne pripomienky a bol 
odporučený na predloženie na zasadnutie zastupiteľstva. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. 
Neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, takže Barbora a Michal ďakujem a odovzdávam 
slovo návrhovej komisii, nech sa páči. 
 
Marek Machata 
 
Aj my ďakujeme, návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo 
písomne doručené spolu s materiálom, ďakujem.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, nech sa páči, pani poslankyne, páni poslanci, prezentujte sa a hlasujte teraz.  
 
Hlasovanie č.16 
 
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté v jeho predkladanom znení. ZA hlasovalo 
36  poslancov, PROTI nebol nik, nik sa NEZDRŽAL. Týmto ukončujem bod číslo 13 programu 
a otváram bod číslo 14.  
 
Bod č.14 
 
Návrh na schválenie dohody o výstavbe a údržbe cyklolávky Vysomarch pre projekt 
„Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou 



cyklolávky cez rieku Morava. Vážené panie poslankyne, vážení pani poslanci, aj tento materiál 
nám priblíži pán Michal Beniač.  
 
Michal Beniač 
 
Ďakujem veľmi pekne, vážené pani poslankyne, páni poslanci, tento materiál vznikol aj na 
základe výstupu zo zasadnutia monitorovacieho výboru programu spolupráce medzi 
Slovenskom a Rakúskom, v rámci ktorej bol projekt schválený, avšak tak isto ako aj pri 
výstavbe cyklomostu Devínska Nová Ves – Schlosshof, aj v tomto projekte musíme predložiť 
dohodu o výstavbe a údržbe novej cyklolávky. Je to taká tá štandardná dohoda, ktorá hovorí 
o tom, že kto bude obstarávať zhotoviteľa, ako bude financovaná cyklolávka. V tomto prípade 
je to pomer 34,5 percenta na strane Bratislavského samosprávneho kraja, zvyšok na strane 
spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, je to stanovené štátnou hranicou. Súťažiť  zhotoviteľa 
cyklolávky bude spolková krajina Dolné Rakúsko, predpokladaný termín zahájenia stavebných 
prác je jún 2020. V rámci prerokovania materiálu  v komisiách zastupiteľstva neboli vznesené 
žiadne pripomienky a bol odporučený na predloženie na zastupiteľstvo. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu prihlášku do 
rozpravy, takže rozpravu uzatváram a odovzdávam slovo návrhovej komisii 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, poprosím teraz pane poslankyne, pánov poslancov, aby sa prezentovali a hlasovali.  
 
Hlasovanie č.17 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslancov a poslankýň, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Uznesenie bolo odsúhlasené v jeho predkladanom znení. Ukončujem tým bod 
číslo 14 nášho programu a prechádzame k bodu číslo 15.  
 
Bod č. 15 
 
Návrh na schválenie dohody o plánovaní cestného mostu medzi obcami Záhorská ves 
a Angern. Predkladaný návrh nám opäť priblíži pán Michal Beniač.  
 
Michal Beniač 
 
Ďakujem veľmi pekne, už z názvu materiálu je zrejmé, že ide o návrh na schválenie dohody 
o plánovaní. Tá dohoda o plánovaní skôr hovorí o prvej fáze a tá fáza je vypracovanie štúdie 
uskutočniteľnosti alternatívneho trasovania alebo umiestnenia mosta v okolí obci Angern 
a Záhorská Ves. Vzhľadom na to, že to predchádzajúce umiestnenie, na ktorom sme spolu 
pracovali s Dolným Rakúskom v rámci intravilánu nebolo na konci úspešné. Na zistenie 
principiálnej uskutočniteľnosti, prípadne technických a rámcových podmienok a na zistenie 
nákladov sa pristúpilo k vzájomnému rozhodnutia, v prvom rade a v tej  prvej fáze vypracovať 
štúdiu uskutočniteľnosti. V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti preukáže, že skúmaný variant 
je realizovateľný, tak Bratislavský samosprávny kraj a spolková krajina Dolné Rakúsko vyvinú 
maximálne úsilie na hľadanie externých finančných zdrojov potrebných na financovanie tohto 



projektu. Je to dlhodobý proces, ale všetko samozrejme závisí od štúdie realizovateľnosti. 
V rámci prerokovania materiálu v komisiách vznikla jedna pripomienka na zasadnutí komisie 
životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania, tá bola  aj potvrdená na 
zasadnutí predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií. Bola naformulovaná nová 
textácia uznesenia v bode B a ja si dovolím prečítať a následne poprosím aj pána župana, aby 
si takéto znenie autoremedúrou osvojil. Dovolím si prečítať znenie uznesenia. Zastupiteľstvo 
Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu a v bode B ukladá riaditeľke 
úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť podpis dohody o plánovaní cestného 
mostu obcami Záhorská ves a Angern štatutárnym zástupcom Bratislavského samosprávneho 
kraja, pričom podmienkou podpisu dohody je získanie pozitívneho stanoviska štátnej ochrany 
prírody Slovenskej republiky. Termín do 30.11.2019. Ďakujem pekne. 
  
Juraj Droba 
 
Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ešte predtým konštatujem, že áno, 
súhlasím a osvojujem si to, čo ste predkladali na automedúru. Nech sa páči. Do rozpravy sa 
prihlásil pán poslanec Šíbl.  
 
Jaromír Šíbl 
 
Ďakujem, my sme mali k tomuto bodu pomerne rozsiahlu diskusiu na komisii, takže len pre 
ostatných kolegov, poslancov, poslankyne, ktorí nie sú členmi tejto komisie pre životné 
prostredie a územný rozvoj. Zmyslom tej pripomienky, ktorá bola zapracovaná do upraveného 
návrhu znenia, za čo ďakujem, bolo vlastne poukázať na to, že tá lokalita, ktorá teda je vybraná 
na ten cestný most, je mimoriadne hodnotná z hľadiska ochrany prírody a to nie len z hľadiska 
pohľadu národného, ale aj z hľadiska medzinárodného. Čiže okrem kategórie chráneného 
územia s najvyšším stupňom ochrany, čiže s piatym stupňom ochrany, ktorým je národná 
prírodná rezervácia Horný les, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti toho plánovaného, 
uvažovaného mosta, sa tam nachádza aj územie európskeho významu a chránené vtáčie 
územie. Čiže toto územie podlieha špeciálnemu režimu v zmysle dvoch smerníc Európskej 
únie a to Smernice o biotopoch a Smernice o vtákoch. V tomto špeciálnom režime je 
automaticky povinnosť posudzovať všetky zámery, ktoré by mohli mať negatívny dopad na 
predmet ochrany týchto chránených území aj v procese EIA. Nakoľko je nám známa tá 
situácia, je pomerne pravdepodobné, že z týchto dôvodov nebude táto lokalita vhodná 
a záujem ochrany prírody bude v tomto prípade nadradený tým iným záujmom. Čiže zmysel 
tej pripomienky bol, že ak by stanovisko odbornej organizácie, ktorou je Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky, k tomuto zámeru už v tejto fáze bolo negatívne, vieme ušetriť tie 
finančné prostriedky, ktoré by sme inak investovali do tej štúdie uskutočniteľnosti, ktorá by 
nám inak za tie pomerne veľké peniaze povedala to isté, čo by nám Štátna ochrana prírody 
mohla povedať už na začiatku. Takže ešte raz ďakujem za akceptovanie tej pripomienky 
a v tejto podobe myslím, že za to môžem s kľudným svedomím zahlasovať. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, s faktickou poznámkou na pána poslanca Šíbla reaguje pán poslanec 
Říha. 
  
Juraj Říha 
 
Ďakujem pekne za udelenie slova a ja som pán kolega Šíbl pôvodne chcel reagovať, keď nebol 
prihlásený pán Dušan Dvoran a chcel som upozorniť, že sa obávam, aby ste ho nezdvihli zo 
stoličky a asi to nastalo. Ja by som bol rád, ak by sme samozrejme tento dlhodobý cieľ aj na 
Záhorí ťahali dopredu. Neviem však odhadnúť, pán predseda dúfam, že to budeš vedieť 
odhadnúť ty, s tým rokovaním s rakúskou stranou, lebo z tých posledných rokov si nie som 
celkom istý, že či ten záujem je úprimný z oboch strán. Obávam sa, že budeme ten most tak 



posúvať, že až ho vybudujeme vedľa cyklomostu v Devínskej Novej Vsi, preto by bolo dobré 
možno v rámci koncipovania aj tej dohody myslieť na to, že budeme mať isté aj výdavky. Tie 
diskusie, ktoré vedieme a ktoré som čítal v zápisniciach, že sa rakúska strana obáva nejakých 
nájazdov, hord zo Záhorskej vsi, ktorí budú kradnúť v ich obciach v Angerne. Neviem no, ja 
teda v sobotu vidím nájazdy opačne, Rakúšakov v našom Kauflande v Malackách, čo som až 
prekvapený, pretože my všetci utekáme do Rakúska nakupovať a ja ich mám v Malackách 
opačne. Takže tá debata nebude určite jednoduchá, ale ten cieľ, ktorý bol u nás na Záhorí 
a v tom districte, ktorí tu zastupujú mnohí poslanci, je to téma, ktorá je medzi obyvateľmi a ja 
dúfam, že mi to Boris Šimkovič odpustí, ale ja tvrdím, že pokým ta kompa bude prinášať do 
obce zisk, obávam sa, že či ten most tam niekedy stáť bude. Ale nech mi to Boris odpustí. 
 
Juraj Droba 
 
Tak ono to je nad rámec jedného, možno až dvoch funkčných období, takže možnože sa treba 
na to pozerať perspektívne. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Dvoran.  
 
Dušan Dvoran 
 
Ja som teraz žasol, kam môže prísť zelená demagógia. Záhorská ves, celý kataster, je 
v druhom stupni ochrany len kvôli tomu, že je v CHKO. Celá tá trasa, ktorá je pre most, je 
v druhom stupni, v obyčajnom, keby nebolo CHKO, že tam sme, máme CHKO, tak nie je o čom 
jednať. Všetko čo pán poslanec hovoril, je v katastri obce Vysoká pri Morave. A tá cesta k tomu 
mostu ide 500 metrov od piateho stupňa ochrany prírody. Sú to lúky, kde sa kosí a nie je tam 
žiadne vtáčie územie. To je vnútri tej päťky, kde je ten orliak morský a v dolnom lese 
a   podobne. Problém toho mostu, ja som totiž navrhoval alternatívu a pôjdem znovu za tým 
veľvyslancom Mišíkom do Viedne, aby most išiel cez Vysokú, prešiel na druhú stranu do 
Rakúskej päťky, lebo tam je vysekaný les v piatom stupni ochrany, kde ide sedem rúr 
tranzitného plynovodu pre Rakúsko a Taliansko, aby vedľa toho sa mohla spraviť cesta, ktorá 
by bola. Bola vybratá Záhorská Ves kvôli tomu, že na jednej aj na druhej strane je len obyčajná 
dvojka. A je tam dvojka len kvôli CHKO a všetko čo tu boli povedané argumenty, boli 
argumenty akoby ste išli horným lesom v mojom katastrálnom území. Tak skúsme si hovoriť 
pravdu, že je to obyčajné územie, ide to cez polia, ide to cez lúky a ide to na rakúsku stranu, 
500 metrov za Angern. Prosím vás, pozrite si projekt, lebo nie je možné, aby s takouto 
demagógiou sme vystúpili, pritom, že pravda je niekde úplne inde. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, ďalším do rozpravy prihláseným je pán poslanec Bajan.  
 
Vladimír Bajan  
 
Ďakujem pekne. Ja som myslel, že už sa k tejto téme nevrátim. Začala pred dvanástimi rokmi, 
ale obávam sa, že ak pôjdeme takto diskutovať ďalej, tak ďalších 12 rokov to ešte budeme 
diskutovať. Ja odporúčam, aby sme schválili uznesenie tak, ako ho máme. O ničom 
konkrétnom sa nebavíme, ja predpokladám, že aj argumenty pána kolegu sa tam objavia, 
pretože do tej EIA sa naozaj prihlásia, keďže pôjdeme asi (nezrozumiteľná zvuková stopa), 
pretože ide o naozaj medzinárodný projekt, takže tam bude zúčastnených oveľa viac, takže 
v tejto chvíli sa bavíme o tom, či vôbec ten proces spustíme a naozaj tá štúdia, ktorá bude 
hovoriť o plánovaní tohto projektu je pre nás nevyhnutným krokom na to, aby sme ten projekt 
buď zabili s prepáčením za výraz, alebo jednoducho posunuli ďalej. Jednoducho nejaké 
argumenty k tomu potrebujeme. Takže, aby sme zas nediskutovali donekonečna o tomto 
projekte. Tie diskusie s rakúskou stranou sme zažili pred nejakým časom. Áno, nechceli nás, 
potom zase my ich a navzájom. Jednoducho tento projekt konečne získal možnosť ísť ďalej 
s tým, že samozrejme sledujeme legislatívu ďalšiu, ktorá limituje takéto stavby už po novom, 



takže určite sa tam uvidia všetci zúčastnení, len to posuňme z týchto lavíc ďalej, aby sme sa 
pohli ďalej. Všetko.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším do rozpravy prihláseným je pán poslanec Štekláč. 
 
Juraj Štekláč 
 
Ďakujem za slovo a ďakujem aj poslancovi Bajanovi za také racionálne videnie toho problému. 
Ja som veľmi silno za ochranu prírody, ale zaujímalo by ma či z právneho hľadiska je možné 
získať stanovisko. V tomto prípade stanovisko Štátnej ochrany prírody k niečomu, čo sa 
vlastne fakticky ešte ani nezačalo plánovať, lebo to je dohoda o plánovaní. Čiže až potom sa 
to začne plánovať až bude tá dohoda uzatvorená a že či teda je možné získať z právneho 
pohľadu stanovisko k niečomu, čo vlastne ani nie je. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Neviem, ešte pán poslanec Šíbl s faktickou poznámkou, nech sa páči.   
 
Jaromír Šíbl 
 
Ja by som rád odpovedal kolegovi poslancovi. Samozrejme, keď sa obrátite, alebo úrad sa 
obráti na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky s konkrétnou požiadavkou či táto lokalita 
vyhovuje z hľadiska záujmov ochrany prírody, respektíve aké problémy z hľadiska ochrany 
prírody by takýto projekt v tejto lokalite mohol vyvolať, odpovie vám takisto ako hocikomu 
inému kto sa obráti. Je to štátna inštitúcia, čiže nemá dôvod neodpovedať vám na vaše 
uznesené dotazy.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickou poznámkou na pána poslanca Šíbla reaguje pán Dvoran. 
 
Dušan Dvoran 
 
S Rakúskom zatiaľ nás Morava rozdeľuje. Mosty sú na to, aby nás spájali. Keď nesúhlasíte 
u nás, v Záhorskej Vsi, v Gajaroch, povedzte mi prosím vás z vášho pohľadu ochranárskeho, 
kde by mohol byť most v Bratislavskom kraji cez rieku Morava, v ktorom katastri? Lebo to 
ochranárstvo pri tej Morave je všade. Alebo povedzte, že ste a priori proti všetkým mostom 
a bude nám to jasné. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. na pána Dvorana reagujú s faktickými poznámkami pán poslanec Šíbl a nasleduje 
pán poslanec Kovarik. 
 
Jaromír Šíbl  
 
Ďakujem pánovi Dvoranovi za veľmi vhodnú otázku k veci. No to by som bol veľmi rád, keby 
tá štúdia uskutočniteľnosti napríklad neriešila túto konkrétnu lokalitu, ale riešila celý spoločný 
úsek, minimálne teda na území BSK, hraničný rieky Moravy a vybrala lokality, alebo ich 
posúdila od najvhodnejších po najmenej vhodné. To by som považoval za vhodnú štúdiu 
uskutočniteľnosti, ktorá by riešila vlastne celý región, kde je najvhodnejšie takéto cestné 
prepojenie s mostom umiestniť.  
 



Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším s faktickou poznámkou je pán poslanec Kovarik. 
 
Andrej Kovarik  
 
V tomto smere naozaj len stručne, jasne a jednoducho. Myslím si, že táto poistka v podobe tej 
otázky smeruje len o, alebo je to len snaha možno o predchádzania investovania zbytočného 
času a energie do niečoho, čo vieme prezistiť pomerne takouto jednoduchou formou. Keďže 
inštitúcia ako taká Štátna ochrana prírody sa samozrejme v procese ďalej vyjadrovať bude, 
a ak toto vieme pomerne rýchlo a jasno takouto formou preveriť, tak sa vieme možno, alebo 
ten náš čas, energiu a nakoniec aj peniaze do toho vložené vieme investovať rozumnejšie, 
čiže ide naozaj len o snahu o efektívne riešenie.   
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickou na pána Kovarika pán poslanec Dvoran. 
 
Dušan Dvoran 
 
Lenže tu bolo konštatované, že bez znalosti, že lokalita Záhorská Ves nevyhovuje. To 
znamená, že niekto už popredu vylial nenarodené dieťa z vaničky. Musíme si dávať pozor na 
to, čo hovoríme. Lebo tu bolo povedané cez ochranárov, že to už teraz nevyhovuje.   
 
Peter Švaral 
 
Nenarodené dieťa? 
 
Dušan Dvoran 
 
Narodené, tak. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S príspevkom do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Tydlitát.  
 
Peter Tydlitát 
 
Ďakujem za slovo pán predseda. Tá debata je trošku komplikovaná. Ja nechcem prilievať ešte 
viacej oleja do ohňa, ale myslím si, že v tomto prípade Záhorie si zaslúži dosť pozornosti vo 
vzťahu k prekračovaniu bohužiaľ stále tej hranice, ktorá tvorila železnú oponu a dnes ju stále 
tvorí rieka Morava. Vôbec neuľahčujeme odboru stratégie a regionálneho rozvoja situáciu. Ja 
si myslím, že tu odznelo veľmi veľa rozumných podnetov. Ja som de facto sa prihlásil preto, 
že z pozície starostu, ktorú som vykonával v obci Gajary som sa stretol so zástupcami 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorí práve spracovávali takéto údaje, 
respektíve monitorovali územia pre najvhodnejšie, alebo najvhodnejšie územia pre stavbu 
mostov. Takže to je prvá vec. Druhá vec, naozaj nepáči sa mi, že sa tu už predikuje niečo, že 
to nebude možné, keď ja som sa takisto interesoval, viem, že kde by to malo byť predbežne 
umiestnené, takže sa mi to nepáči, že dopredu predikujeme niečo, čo môže byť úplne 
v pohode pozitívne a nie negatívne. Skúsme vniesť do toho trošku úplne iného uhlu a z toho 
uhlu pohľadu myšlienku, že dajme v tomto priestore tomu Záhoriu a okresu Malacky trošku 
takú väčšiu nádej, že pretože pokiaľ chceme my ísť do Rakúska, tak bohužiaľ sa nám to 
nepodarí. Musíme prísť či do Bratislavy, alebo cez Trnavský kraj. A myslím si, že to je už 
súčasť Bratislavy, Petržalka. Takže dovoľte, aby som povedal a vyslovil jedno také veľké 
želanie. My sme tu na to, aby sme sa posúvali ďalej, nehádzali si polená pod nohy. Na jednej 



strane ušetrené peniaze. neviem o koľkých peniazoch a akých peniazoch sa hovorí. Ja by som 
tiež vedel na župe ušetriť oveľa viacej peňazí ako by stála možno tá štúdia uskutočniteľnosti. 
Ak sa ma budete pýtať, alebo chcieť vedieť, tak vám môžem konkrétne povedať. Ďakujem za 
slovo.   
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem už žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, takže týmto 
rozpravu ukončujem a dovolím si požiadať návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Dovolíme si teda prečítať celý návrh uznesenia. Zastupiteľstvo 
Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu po A schvaľuje Dohodu 
o plánovaní cestného mostu medzi obcami Záhorská Ves a Angern. A po B. ukladá riaditeľke 
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja: zabezpečiť podpis Dohody o plánovaní cestného 
mostu medzi obcami Záhorská Ves a Angern štatutárnym zástupcom Bratislavského 
samosprávneho kraja, pričom podmienkou podpisu dohody je získanie pozitívneho stanoviska 
Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v termíne do 30.11.2019. Ďakujem.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Poprosím poslancov a poslankyne, aby hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 18 
 
Ďakujem za hlasovanie. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené 41 hlasmi ZA, PROTI 
nebol nik, nikto sa NEZDRŽAL. Týmto uzatváram bod číslo 15 a otváram bod číslo 16.  
 
Bod č. 16 
 
Návrh predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „RegioCoop 
Slovensko -Rakúsko“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 
Rakúsko 2014 – 2020. Nech sa páči pán Beniač, slovo je opäť vaše.   
 
Michal Beniač 
 
Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prekladaný projekt je zameraný 
na prípravu nového programového obdobia v rámci cezhraničnej spolupráce medzi 
Slovenskou republikou a Rakúskom. V rámci projektu, ktorý je zameraný na inštitucionálnu 
práve týchto regiónov, ktoré sú programovým územím. V rámci projektu majú vzniknúť nové 
programové dokumenty, témy oblasti podpory, budeme pracovať na príprave Fondu malých 
projektov tak, ako sa nám podaril Fond malých projektov presadiť v rámci Programu 
spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom. Ďalej budeme pripravovať aj celé územie, školiť 
projektových manažérov a tak ďalej. Čiže je to spolupráca regiónov pre prípravu nového 
programového obdobia. V rámci prerokovania materiálu v komisiách neboli predložené žiadne 
pripomienky. Ďakujem pekne.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nevidím žiadnu prihlášku do rozpravy, 
tým pádom ju považujem za uzavretú a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
 
 
 



Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Návrhová komisia tentoraz predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám 
bolo písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Panie poslankyne, páni poslanci poprosím vás, aby ste sa prezentovali a hlasovali 
teraz. 
 
Hlasovanie č. 19 
 
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Hlasovalo zaň 39 poslankýň a poslancov. Nikto sa 
NEZDRŽAL a nikto nebol PROTI. Uzatváram týmto bod programu číslo a otváram bod číslo 
17. 
 
Bod č. 17 
 
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zmluvy o nenávratný finančný príspevok projektu „DANUBE 
BIKE&BOAT" spolufinancovaného z Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 
2014  –  2020. Materiál nám opäť priblíži Michal Beniač.   
 
Michal Beniač 
 
Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci BSK v rámci predmetného 
projektu vystupuje v pozícií vedúceho partnera a tak zodpovedá za všetky administratívne 
úkony spojené s realizáciou projektu voči riadiacemu orgánu, ktorý je v Maďarsku, je to 
Ministerstvo zahraničných vecí. Preto aj podpisuje zmluvu o nenávratný finančný príspevok aj 
všetky jej dodatky. Predmetom tohto dodatku je to, že samotný projekt sa dostáva do finálneho 
stavu realizácie a vzhľadom na to, že došlo u jednotlivých partnerov ku úsporám v rámci 
finančných prostriedkov, v rámci verejného obstarávania a u niektorých partnerov k predĺženiu 
realizácie ich aktivít, tak v rámci projektu, alebo v rámci tohto dodatku realokujeme neminuté 
finančné prostriedky v rámci rozpočtov partnerov a predlžujeme projekt o 4 mesiace, tak aby 
sa stihli zrealizovať všetky navrhnuté aktivity. Tieto zmeny nemajú žiaden vplyv na výšku 
rozpočtu, dochádza k realokácií už schválených finančných prostriekdov. V rámci 
prerokovania materiálu v komisiách neboli predložené žiadne pripomienky. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa do diskusie nikto nehlási 
ukončujem ju a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo 
písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Poprosím teraz panie poslankyne, pánov poslancov o hlasovanie. 
 
Hlasovanie č. 20  
 
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté 38 hlasmi ZA, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI. 
Uzatváram týmto bod číslo 17 dnešného programu a otváram bod číslo 18. 



Bod č. 18 
 
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BSK za 1. polrok 2019. 
Predmetný materiál máte panie poslankyne, páni poslanci pred sebou a chcem poprosiť pána 
Štefana Marušáka, hlavného kontrolóra, aby nám materiál uviedol.  
 
Štefan Marušák 
 
Ďakujem pekne za slovo vážený pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni 
poslanci v závere minulého roka ste mi schválili plán na 1. polrok 2019. Toto je vlastne odpočet 
tohto 1.  polroka. Pred sebou máte teda pravidelný materiál v ktorom sa nachádza v prvom 
rade 15  kontrolných akcií a k tomu patrí ešte aj stanovisko k záverečnému účtu. Pripomínam, 
že vo februári ste mi zmenili plán na základe podnetu, ktorý prišiel z Úradu pre verejné 
obstarávanie, takže aj táto kontrola je tam zahrnutá. Nejdem sa detailne zaoberať zisteniami, 
máte ich v správe vo forme akýchsi rešerší a zároveň aj v závere v tabuľke, kde sú zhrnuté 
najčastejšie porušenia, zistenia. Materiál prešiel všetkými komisiami, ktoré oň prejavili záujem 
a bol prijatý jednomyseľne. Toľko k materiálu. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy sa nikto 
nehlási, takže opäť poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo BSK po prerokovaní materiálu berie na vedomie Správu 
o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BSK za 1. polrok 2019. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím, aby ste hlasovali teraz.  
 
Hlasovanie č. 21  
 
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté 38 hlasmi. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 
Konštatujem teda, že sme to uznesenie prijali a uzatváram bod číslo 18 dnešného programu. 
Prechádzame na bod číslo 19.  
 
Bod č. 19 
 
Bodom číslo 19 sú interpelácie. nech sa páči v tomto priestore, teda v tomto bode máte priestor 
na slovné a následne písomné podanie prípadných interpelácií. Takže nech sa páči. Prvým 
prihláseným do rozpravy je pán poslanec Švaral, po ňom nasleduje pán poslanec Buocik. 
 
Peter Švaral 
 
Ďakujem pekne. Ja sa vrátim ešte raz k cestám. Nie k tej o ktorej som sa bavil, ale k cestám 
ako takým. V Bratislave je stavebný boom, viete to všetci, ktorí ste zdejší, ako sa povie u nás. 
Búra sa všetko možné od D4, R7, kvantum bytov a domov, čo je fajn. Nie zanedbateľné 
množstvo materiálov, materiálu na výstavbu, alebo ktoré sa používajú v stavebníctve 
v Bratislave ide do mesta, prípadne na cieľ určenia, miesto určenia po ceste, povedal by som, 
že väčšina. Nie zanedbateľné množstvo je zo Záhoria. Poviem to tak, len z toho nášho regiónu 
Podkarpatského je to možno tak 2 milióny ton ročne, čo nie je málo. Gro toho ide po ceste 
a veľká časť toho ide po ceste v rozpore s pravidlami pre cestnú premávku a je rozdiel keď po 
tej ceste ide ten kamión, ktorý má tých predpísaných 40 ton, ale veľa tých kamiónov nemá 



tých 40 ton. Má ich 50, 55. prípadne 60 ton čo je 50% preťaženie. Tým pádom ten dopad na 
cesty, ktoré sú vo vlastníctve kraja v správe RCB-čky je negatívny a keď to pôjde takto ďalej, 
tak je možno, nie že možno kraj nemá šancu stíhať opravovať cesty tak rýchlo, ako sa dokážu 
kaziť. Tých hráčov, ktorých sa to týka je v regióne Záhoria možno 5, ktorí prepravujú tento 
materiál. Ten najväčší poškodzovateľ o ktorom tu vlastne všetci vedia je firma, ktorá je 
z Pezinku, má také žlté kamióny, preváža vraj podľa po slovensky píše, že kameň a piesok 
krížom krážom a to, že teraz jazdí po dedinách, lebo je obchádzka, cesta je úplne zničená, 
keď potom bude jazdiť cez nás a cez Malacky, tie cesty sú nové, ale zas im to neprospeje, tým 
domom to tiež neprospeje a keď už to ide na miesto určenia zas to neprospeje. Nestotožňujem 
sa s tým, čo mi bolo povedané zo strany príslušného človeka tu na úrade, že šak bude nová 
cesta a vydrží to, šak nejak to bude a my s tým nemôžme nič robiť. Naozaj tých relevantných 
hráčov je v regióne 5. A moja otázka je teda, že aké kroky chce BSK v spolupráci s RCB-čkou, 
dopravným inšpektorátom a prípade tými hlavnými subjektami, ktoré takú dopravu realizujú 
v regióne Záhorie uskutočniť, aby chránil svoj majetok, teda cesty pred úmyselným 
a nadmerným poškodzovaním. Naozaj sa bavíme o tom, že je to biznis, je to mafia, je to proste 
naši ľudia voči ktorým aj policajti veľmi, voči ktorým sú aj policajti veľmi tolerantní, hlavne voči 
tým niektorým. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ten problém si uvedomujeme. Pán Halabica, poprosím aby riaditeľ Odboru dopravy 
potom zaujal stanovisko. Netreba teraz. Následne k tomu povieme. S faktickou poznámkou na 
pána, áno Betka Ožvaldová teraz s faktickou poznámkou. 
 
Alžbeta Ožvaldová 
 
Pán župan ďakujem za slovo. Kolega, keď sme boli na poslednom výjazde, čiže na kontrolnom 
dni, to bolo predvčerom, sme sa dohodli, je to správne čo hovoríš, absolútne to podpisujeme. 
Sme sa dohodli, že spravíme jedno stretnutie všetkých dotknutých, ako aj tých piatich hráčov 
a najlepšie by bolo to u teba v Rohožníku, ako sme sa rozprávali o tom v priebehu budúceho 
týždňa a poďme a ozaj nech sú váhy na cestách a nech sú kontrolované tie kamióny. Čiže toto 
určite, že vás podporujeme v tomto. Však sú to naše cesty, správne to hovoríš. Takže 
v priebehu budúceho týždňa spravíme to stretnutie. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S ďalšou faktickou poznámkou pán poslanec Fitz. 
 
Peter Fitz 
 
Ďakujem pekne, dobrý deň. Plne sa stotožňujem s pánom poslancom. Ja by som len teda 
chcel takisto upozorniť to, že tento problém nemá teda len tá časť na Záhorí, ale je teda už 
veľmi zjavný aj v časti v okolí Pezinka. Myslím, že v celom kraji je to. Veľký problém my vidíme 
v časti, kedy vznikajú veľké zápchy na diaľnici, kedy vznikajú obchádzky po našich cestách. 
Napríklad: Blatné - Šenkvice, Šenkvice – Modra, Modra – Pezinok, kde sú prepady ciest 
spôsobené do veľkej miery určite aj tými preťaženými kamiónmi. Čiže plne toto podporujem, 
treba vyvolať stretnutia a rokovania. Veľmi by som odporučil aj taký postup, že hlavne 
komunikácie, ktoré už zrekonštruujeme a máme ich už pre nás z nášho hľadiska do budúcna 
v dobrom stave, mali by sme tam inštalovať zariadenia, ktoré by kontrolovali týchto 
autodopravcov. Na toto by sme mali hľadať finančné zdroje a sú už v dnešnej dobe 
technológie, ktorými dokážeme toto monitorovať a myslím si, že nie je to až tak finančne 
nákladné vzhľadom na to, aké sa vložia prostriedky do samotných ciest a ktoré budeme musieť 
vložiť. Týmto istým problémom trpí aj Pezinská baba s preťaženými kamiónmi. Z minulosti sú 
tam obrovské zosuvy. Museli sme následne sanovať tieto územia a aj sa budú do budúcna 



sanovať, takže poprosím veľmi vážne sa venujme tejto otázke a takisto veľmi rád sa zúčastním 
týchto stretnutí a budem nápomocný. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Kisková. 
 
Mária Kisková 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem mojim predrečníkom a tento problém sa v obrovskom rozsahu 
týka aj regiónu okolo Senca. Napriek tomu, že si uvedomujem, že Senecká cesta nie je 
v správe župy. Cesty II. a III. triedy, rovnako tak obecné cesty v obciach Zálesie, Chorvátsky 
Grob, Ivanka pri Dunaji  a Bernolákovo sú absolútne v dezolátnom stave. Skúste si každý deň 
vypočuť Zelenú vlnu a dozviete sa, že z Bernolákova sa dostanete na okraj Bratislavy za 
1  hodinu a ďalšiu hodinu budete cestovať do centra Bratislavy. Takže trošku to odľahčím. Ako 
by povedal pán Říha, vaše kolektory, pani Kisková, však Juraj? Áno, tým, že súbežné cesty, 
ktoré mali slúžiť v čase výstavby diaľnice R4 a rýchlostnej cesty R7 ako staveniskové 
komunikácie sa nevybudovali a tak dnes cesta I. triedy a cesty II. a III. triedy v okrese Senec 
sa stávajú tankodromami pre výstavbu diaľnice. Upozorňujeme na to, nič sa nedeje, preto 
vítam, že pán poslanec prišiel s interpeláciou ku ktorej sa pridávam a rovnako ako povedal 
pán Fitz, rada sa zúčastním každého takéhoto rokovania na zlepšenie stavu, ktorým naozaj 
celý región trpí. Máme, prepáčte, že to poviem týmito slovami, ale plné ústa ochrany životného 
prostredia, ale prašnosť a znečistenie len na cestách našich 3 okresov je taká katastrofálna, 
že keby sme zodpovedne pristúpili k meraniu týchto parametrov, tak by sme v území nemohli 
žiť. Takže naozaj poprosím župu. Sú to naši občania, občania župy. Robme všetko preto, aby 
sa situácia zlepšila. A na záver chcem poďakovať pánovi županovi, že keď som ho o stave 
informovala dnes ráno, aj o tom, že v našom regióne už vznikla iniciatíva, ktorá smeruje 
k otvoreným protestom proti situácii, ktorá nastala na našich cestách bol ochotný, okamžite 
zareagoval a bol ochotný nás prijať a celú vec riešiť, takže verím, že sa pohneme ďalej. 
Ďakujem veľmi pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Buocik. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán predseda. Pred časom sme sa dozvedeli, že župa sa rozhodla eliminovať 
billboardy a vôbec vonkajšiu reklamu na svojich pozemkoch. To je samozrejme veľmi správne 
rozhodnutie. Ja som aj zaevidoval, že v Ružinove na rohu križovatky Ivanská cesta a tú druhú 
si nespomeniem, Galvaniho, naozaj nejaké billboardy zmizli. Napriek tomu napríklad na 
križovatke Tomášiková – Gagarinova stále v areáli Gymnázia na Tomášikovej billboardy sú. 
Preto si dovolím ťa pán župan interpelovať s interpeláciou v tomto znení: týmto si dovoľujem 
požiadať o informáciu o platne uzavretých užívacích zmluvách predmetom ktorých je 
umiestnenie reklamných zariadení. O informáciu žiadam od prenajímateľov BSK a všetky 
rozpočtové a príspevkové organizácie BSK. O informáciu žiada v rozsahu: prenajímateľ, 
nájomca, dátum uzavretia zmluvy, dĺžka trvania zmluvy, cena nájmu za 1m2 prenajatej plochy, 
informáciu o výpovediach, odstúpeniach, prípadne podaných žalobách o vyprataní, informáciu 
o celkovej výške nájmu za každú zmluvu jednotlivú a príjem ročný pre BSK a rozpočtové 
a príspevkové organizácie BSK. Ja to trošku ešte vysvetlím. Tým, že v podobnom duchu 
postupuje aktuálne aj Magistrát hlavného mesta, ktorý na svojich pozemkoch a na pozemkoch, 
ktoré sú zverené rozpočtovým a príspevkovým organizáciám sa rozhodol celkom významne 
eliminovať vonkajšiu reklamu a v tejto veci už naozaj magistrát hlavného mesta aj postupuje. 
Sú tam podané, je podaných niekoľko žalôb o vyprataní a nedochádza tam k predlžovaniu, 



k tomu prolongovaniu zmlúv v súlade s občianskym zákonníkom. Preto ma teda zaujíma akým 
spôsobom a ako rýchlo v tejto veci postupuje BSK. Ďakujem pekne.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, zareagujeme. Len v skratke ak môžem, odpoviem. Je to iniciatíva, ktorú sme spolu 
s pánom Urbančíkom spustili. Týka sa momentálne 3 školských areálov, ktoré sme 
identifikovali ako použijem slovo ako najohyzdnejšie a bola to presne tá Ivanská cesta, bolo to 
gymnázium na Tomášikovej a bola to naša stredná škola na Sklenárovej. Takže snažíme sa, 
nerobíme to úplne drastickým spôsobom, nechávame dobehnúť nájomné zmluvy. Tam, kde 
boli na dobu neurčitú tak sme požiadali o ich vypovedanie. Beriem to ako taký živý organizmus, 
kde samozrejme neprichádzajú ani skrátka tie školy, ktoré billboardy mali, takže musím brať 
do úvahy aj výpadok v príjmoch týchto našich vzdelávacích organizácií, ale verte my a myslím, 
že to je aj názor väčšiny z vás, že vizuálny smog je veľmi škodlivý v Bratislave a mal by byť 
dobre regulovaný tak, aby aj fungovalo to odvetvie, ale zároveň aby tých reklamných plôch 
bolo omnoho menej. Toľko zatiaľ za mňa. Pán poslanec, dostaneš písomné stanovisko úradu. 
Ďalším prihláseným do bodu interpelácie je pán poslanec Zaťovič.  
 
Martin Zaťovič 
 
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať v akom stave je rekonštrukcia areálu na Karola 
Adlera. Je tam vypísaná súťaž na rekonštrukciu športového areálu, len to stojí. Je koniec 
prázdnin, začal školský rok, nič sa nepohlo. V akom to je stave? Ďakujem pekne. Dávam to aj 
písomne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Taktiež odpovieme písomne. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec 
Dvoran.  
 
Dušan Dvoran 
 
Moja interpelácia sa bude týkať komárov, lebo bojím sa, že železnú oponu vystriedala zelená. 
Videli sme to tu pri tom moste a videli sme to i pri komároch. Keď je BTI neúčinné, čo potom 
robiť keď príde k premnoženiu komárov. Videli sme to tento rok. veľké haló, hystéria okolo 
toho, že chceli sme striekať. Ja len pre úplnosť vám vysvetlím, že striekali sme 150 hektárov 
intravilánu z 3353  hektárov. Hovorili mi tam ako ryby nebudú mať komáre a podobne, ale my 
rybník v obci nemáme a nič, čo sa týka intravilánu sme nestriekali. Zlikvidovali sme v obci 
zhruba 90%. 10% to je to, čo tam máme a chvalabohu teraz prišlo to chladné počasie, až teraz 
sme sa zbavili komárov. Upozorňujem ochranárov, že naši ľudia vykúpili čo viem cez 200 litrov 
kontaktu, zoberú 2,5 deci kontaktu, nalejú do 20 litrov vody, vystriekajú tuje, všetko zelené čo 
majú, aby večer mohli grilovať, alebo podobne. To, že malo byť letecké postrekovanie 10 minút 
účinnosť a potom sa to rozplynie. Sme proste zamorili tú obec tým kontaktom jak bolo, lebo 
to, čo sme striekali my tie komáre to bolo nič oproti tomu čo robili ľudia. Mám veľa podporných 
listov na toto striekanie, ale hlavne ma upozornili naši poľovníci, že radi by vám nafotili, alebo 
nahrali mladé sŕňa na ktorom je tisíc komárov a ktoré skapína a hynie, aby ste videli ako to 
vyzerá, keď v tej prírode je nerovnováha. Do rozpočtu obce my na budúci rok budeme dávať 
10 000 euro, keby prišlo k premnoženiu komárov a preto moja interpelácia je či podporí BSK 
v prípade zlyhania biologickej ochrany prostriedkom BTI chemický postrek s financiami 
z rozpočtu BSK. Písomne odovzdám. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem za interpeláciu. Keďže neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, tak dovolím 
si ukončiť bod číslo 19 a otvoriť bod číslo 20, ktorým je Rôzne. 



Bod č. 20 – Rôzne  
 
Takže ak máte niekto z vás príspevky do bodu Rôzne, nech sa páči. Prvou prihlásenou do 
rozpravy je pani vicežupanka Pätoprstá, po nej nasleduje pán poslanec Greksa. 
 
Elena Pätoprstá 
 
Vážení kolegovia, vážená verejnosť, najmä naši mladí kolegovia vzadu. Dovolím si informovať 
vás o vízií Slovenska na roky 2030. Je to agenda, ktorú takmer rok spracovávali rôzni 
účastníci, odborná verejnosť, štátne inštitúcie, zástupcovia mimovládnych organizácií a na 
základe tohto participatívneho procesu bol vypracovaný návrh vízie pre Slovensko až do roku 
2030. Podarilo sa župe, ktorá zastupuje SK8, čo sú samosprávne kraje celého Slovenska 
dostať do tejto vízie mimoriadne dôležitý cieľ a to je významné zníženie znečistenia 
a  kontaminácie všetkých zložiek životného prostredia, ovzdušie, voda, pôda pri uplatňovaní 
princípu pôvodca platí a bude to konkrétne čo sa týka vodných zdrojov znamenať komplexné 
sledovanie kvality a kvantity vôd na Slovensku a sledovanie a vyhodnocovanie zaťaženia vôd 
znečisťujúcimi látkami na Slovensku prostredníctvom transparentných indikátorov, ktoré 
sledujú počty prekročených stanovených limitov znečistenia. Ja tento odborný jazyk preložím 
do zrozumiteľnejšej reči. V podstate to znamená, že v súčasnosti nemáme na Slovensku 
komplexné sledovanie a vyhodnocovanie množstva podzemných vôd a povrchových vôd 
a takisto ani obyvatelia ani samosprávy nevedia aké komplexné vyhodnotenia zaťaženia vôd 
znečisťujúcimi látkami. Ak si chcete na svojom území, alebo svojom pozemku odmerať 
znečistenie, musíte za to zaplatiť dosť vysoké sumy. Samozrejme komplexné, nie nejaké 
čiastkové. Dostanete informáciu iba o pesticídoch, ale nie o iných kontamináciách, ktoré môžu 
ohrozovať vodu, ktorú pijete. Touto problematikou sa zaoberá župa nad rámec svojich 
povinností a ja chcem veľmi pekne poďakovať pánovi županovi, že podporuje v plnej miere nie 
len agendu 2030 a ochranu pozemných vôd, ale aj intenzívne sa zapája do pripomienkovaní. 
Konkrétne je to teraz projekt ropovodu, ktorý by mal ísť cez Žitný ostrov a je v rozpore s našim 
územným plánom. Takže veľmi ďakujem za túto dôveru aj podporu.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Greksa. Nasledujú 
páni poslanci Šíbl a Říha. 
 
Marian Greksa 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení kolegovia, vážené kolegyne nezvyknem ťahať na 
zastupiteľstvo problém, ktorý nie je ešte v takom stave, aby sme ho mohli odhlasovať tak, 
alebo onak, ale tento problém sa ťahá aspoň z môjho hľadiska minimálne 2 roky odkedy som 
poslancom a som členom kultúrnej komisie a mám taký pocit, že tento problém sa tu ťahá už 
30 rokov. Budem hovoriť o divadle Ludus. Dopredu hovorím, že nebudem hovoriť o škole 
Ludus. Veľa ľudí si pletie školu Ludus s divadlom Ludus. Budem hovoriť striktne o divadle 
Ludus. Od roku 2009 hľadáme priestor pre úzku skupinku ľudí, ktorá nie je vyprofilovaným 
umeleckým telesom akým sa mala stať. Ani zmena na poste riaditeľa nepriniesla nový vietor. 
Dôkazom sú čísla. Naopak, vyzerá to tak, že umelecký šéf Peter Kuba vedie kreatívne 
umelecké centrum mladých úplne bez zmeny a podľa svojich pravidiel napriek tomu, že tam 
máme nového riaditeľa a jediný pomenovaný problém je priestor, pričom na kreatívnu činnosť 
je priestoru všade dosť. Ak sa teda za 10 rokov nenašiel vhodný priestor a minulo sa viac ako 
4 milióny euro na takýto projekt, je na čase nad tým sa vážne zamyslieť. Má BSK peniaze na 
stavbu divadla? Tu by som povedal takú vec, že vyše roka kultúrnu komisiu vláčia po 
všelijakých priestoroch, holo priestoroch by som to nazval. Boli sme v obchodnom dome Dunaj 
dole niekde v podzemí. Boli sme v ďalších priestoroch, ktoré sú úplne prázdne a nerozumiem 
jednej veci, prečo BSK jasne nedeklaruje to, že nové divadlo proste nemôžme postaviť pre 
divadlo Ludus, pretože na to nie sú peniaze. Proste toto by malo byť jasne dané a minimálne 



by sme sa vyhli zbytočným návštevám prázdnych priestorov. Čiže nebolo by rozumnejšie 
urobiť to, čo tu už napríklad bolo? Svojho času som zastával myšlienku, aby sme zlúčili divadlo 
Ludus, podotýka nie školu Ludus, divadlo Ludus s Malou scénou, divadlom, ktoré funguje na 
Malej scéne. Mám taký pocit, nefunguje to len kvôli tomu, nemôže sa to stať len kvôli nejakej 
animozite osobnej účastníkov toho celého, tak som si povedal, že dobre, skúsim nájsť nejaké 
iné riešenie. Navrhujem jedno brutálne riešenie, poviem to úplne nahlas, napriek tomu, že som 
z kultúrnej obce. Zrušme divadlo Ludus, pretože do divadla Ludus dávame ročne pól milióna 
euro, pól milióna euro. Alebo ho nezrušme a zlúčme ho s bábkovým divadlom. Bábkové 
divadlo pokiaľ mám vedomosť, tak už sa mu konečne dorába postupne priestor a tým pádom 
by sme mohli zlúčiť toto divadlo. Zlúčiť Ludus a Bábkové divadlo do Bratislavského divadla 
napríklad pre deti a mládež a po dokončení nekonečnej rekonštrukcie Bábkového divadla 
navýšiť prostriedky pre umelecký súbor takého divadla. Vypísať konečne konkurz na riaditeľa, 
alebo umeleckého šéfa takéhoto divadla. Možno vy netušíte, ale doterajší riaditeľ bábkového 
divadla sedí na stoličke od roku 87, 1987. Peter Kuba, ako umelecký riaditeľ divadla Ludus od 
roku, sedí na stoličke od roku 91. Zrušiť divadlo Ludus, to je niečo nepredstaviteľné. Toto je 
to, čo sa neustále zneužíva, keď poviete niečo na účet Ludusu. Veľká väčšina ľudí z kultúrnej 
obce, z poslancov, politikov si zamieňa divadlo Ludus ako profesionálnu divadelnú scénu 
financovanú ovšem z verejných zdrojov BSK. Divadlo bez priestoru, umelcov s financiami, 
ktoré sa nedajú obhájiť, činnosť, výsledky, umelecký šéf Peter Kuba a historicky opodstatnené 
existovanie školy Ludus z roku 1970, ešte k tomu, ktorá sa v roku 91 stala súkromnou 
základnou umeleckou školou, kde je zriaďovateľom opäť Peter Kuba, zaradená do siete 
súkromných škôl a financovaná tiež s podporou BSK a ktorú dnes navštevuje cirka 200 a plní 
svoje poslanie dodnes. Riaditeľkou inštitúcie je dcéra pána Kubu, pani Baranová. Finančné 
prepojenia a doslovné prelievanie peňazí napríklad herci hrajúci v divadle Ludusu sú 
zamestnancami školy Ludus, podobne prenájom priestorov na skúšanie, rôzne honoráre za 
spolupráce, služby a podobne nemá oporu v žiadnej zmluve o spolupráci, aspoň takej, ktorá 
by bola zverejnená. Napriek upozorneniu vedenia divadla nezverejnili dokumenty v zmysle 
zákona, preto kontrola a transparentnosť je dosť spochybnená. Príklady: nedávna premiéra, 
inscenácia Modrý vták, premiéra apríl 2019, aspoň z dohľadaných dokumentov, náklady na 
realizáciu cirka 100 000  euro. Počet repríz 7 plus jeden september, október neplánované. 
Náklady na jedno odohrané predstavenie tým pádom vychádzajú na 13 000 euro. Za to si už 
kúpite jednu Fábiu. Pričom vstupenka pre mládež stojí 9 euro, čo je veľmi vysoká suma. 
Divadlo Ludus má cirka 9  zamestnancov, vedenie plus prevádzkový pracovníci. za 4 mesiace 
jún, júl, august, september 2019 odohrali 4 predstavenia. To, že boli divadelné prázdniny, to 
neobstojí. Ak aj bol nejaký workshop, tvária sa, že to je tiež práca divadla Ludus, ale je to práca 
súkromnej základnej umeleckej školy. Pre porovnanie Bratislavské bábkové divadlo 
v prenajatých priestoroch a na zájazdoch odohrá minimálne 250 predstavení ročne. Pre 
porovnanie v roku 2019 Bratislavská dotačná schéma vyčlenila na kultúru 562 434 euro, z toho 
na program Divadlo a tanec 102 600 euro. Prihlásilo sa 61 žiadateľov, zoskupenie veľmi 
podobné Ludusu. Podporených bolo 29 divadelných subjektov. Maximálna suma podpory bola 
6000 euro. Ako by asi tí divadelníci reagovali na to zistenie. A teraz divadlo Ludus 
2019  -  469 156 euro, 2 premiéry, 9600 divákov, to sa rovná 48,51 eura dotácia na vstupenku 
jednu, jedného proste diváka. Za tie prachy by sme mohli nosiť tých divákov autobusom do 
Viedne na nejaký muzikál, alebo niečo. Divadlo Ludus 2020 má navýšený rozpočet 
533 538  euro. Chystajú sa 2 premiéry 9670 divákov, dotácia na vstupenku je 55,17 eura a tak 
ďalej, ideme ďalej proste. Myslím si, že by sme to naozaj už mali riešiť. Nemali by sme okolo 
toho chodiť ako okolo horúcej kaše. To znamená, požiadal by som vedenie župy aby naozaj 
povedalo veľmi jasne, že nové divadlo skrátka sa nedá postaviť, na to nie sú peniaze 
a navrhuje aby toto riešenie, ktoré som tu načrtol, aby sme začali rozpracúvať nanovo a mohli 
by sme to čo najskôr vyriešiť. Jedno vedenie pre dve divadlá. To znamená, alebo dnešné dve 
divadlá, divadlo Ludus, divadlo bábkové, kde máme dvoch riaditeľov a tak ďalej ďalších 
pracovníkov. Zvládlo by to jedno vedenie proste toto celé. Mali by sme zlúčiť tie divadlá do 
jedného a vyriešiť náš problém. Viem, že sa to hovorí veľmi zle, ja som človek z kultúry a viem 
o tom, že nie každá kultúra, alebo kultúra väčšinou nie je tá, ktorá generuje nejaký zisk a treba 
ju podporovať, pretože bez kultúry nemáme národ, ale napriek tomu toto sú obrovské peniaze, 



ktoré odchádzajú úplne nezmyselne, za to neni žiaden výsledok poriadne. Ďakujem veľmi 
pekne.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Je to veľmi komplexná téma a diskutovali sme Marián  na ňu spolu niekoľkokrát. To 
je v rovine filozofickej debaty, že čo všetky by župa mala platiť a nemala. Ale určite sa témou 
Ludusu budeme zaoberať. Moje stanovisko je také, že pán Kubran nastúpil ak sa nemýlim 
pred necelým rokom a myslím si, že zatiaľ je jeho práca hodnotená externým prostredím ako 
dobrá, čiže určite si nemyslím, že by tam bol problém v osobe a vo vedení. Poďme sa baviť 
o tom, že ktoré divadlá áno, ktoré nie za akých podmienok, čo sa niečo dá zlúčiť do jedného 
baraku, či sa nedá. To sú všetko legitímne debaty. Ale s faktickými poznámkami na teba ide 
reagovať skupina poslancov. začína Vladimír Bajan. 
 
Vladimír Bajan 
 
Myslím si, že priestorovo sa to dá vyriešiť aj v Petržalke. Myslím, že bola diskusia ohľadom 
Lúk, tam jednoducho ten problém nebol. Ja vidím problém vôbec vo filozofii. Je to výborný 
súkromný biznis za župné peniaze. Máme desiatky divadiel v rámci regiónu, ktoré si zaslúžia 
porovnateľnú podporu. Nevidím jediný dôvod prečo by zriaďovateľom tohto telesa malo byť 
BSK. Nemám problém podpory pri nejakých premiérach, alebo niečo podobné, ale jednoducho 
už to dávno nie je to, čo sa medzi ľuďmi rozpráva, respektíve vždy keď sa do toho siahne 
vystúpia bývalí absolventi, súčasní herci a začnú sa bojovať proti zániku nie toho Ludusu, kde 
boli oni, ale súčasného, ktorý je súkromným biznisom pár ľudí. Nikto ma o tom nepresvedčí, 
poznám situáciu veľmi dobre, ale predpokladám, že to nie je otázka na túto chvíľu. My si to 
rozoberieme v klube a určite budeme siahať do rozpočtu. V tejto veci za klub hovorím, ja to 
tam otvorím.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším s faktickou poznámkou je pán poslanec Dolinay. 
 
Vladimír Dolinay 
 
Ďakujem za slovo. Ja sa priznám, že som trošku prekvapený z tohto príspevku. tak ísť proti 
župnej kultúre člena kultúrnej komisii, no priznám sa, že naozaj prekvapený a možno to viacej 
rozoberie asi predsedníčka kultúrnej komisie, lebo toto je niečo, čo debatujeme v kultúrnej 
komisii, ale nemyslím si, že je riešenie pre Ludus práve toto riešenie. Toto je práve pochovanie 
župnej kultúry. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Nech sa páči pani poslankyňa Rattajová. 
 
Zuzana Rattajová 
 
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela len povedať, že si myslím, že je to téma, ktorá je 
možno na inú platformu ako bod rôzne v zastupiteľstve. Myslím si, že si vyžaduje odbornú 
diskusiu. Prebiehajú k tejto téme diskusie už podľa mňa rok. Možno by sme mali zvolať nejaké 
väčšie pracovné stretnutie, kde si prejdeme jednotlivé body a nejakú filozofiu a koncepciu 
toho, že čo s divadlom Ludus. Ja si myslím, že pán Kubran je tam rok a neviem či je to 
dostatočný priestor na to, aby sme hodnotili, či sa niekam divadlo Ludus posunulo, alebo 
neposunulo. Taktiež prebiehajú diskusie ohľadom priestorov. nemyslím si, že dneska sme 
v stave, že chceme stavať nové divadlo. To neviem odkiaľ túto informáciu máme, ale črtá sa 
nám stretnutie so Slovenskou technickou univerzitou, ktorá bude budúci týždeň. Intenzívne sa 



na ňom pracuje, taktiež viem, že prebiehajú nejaké rokovania v Petržalke v DK Lúky. Takže ja 
si myslím, že skôr ako do bodu rôzne treba zvolať nejaké stretnutie. Kľudne to môže byť pod 
mimoriadnou komisiou kultúry. Veľmi rada budem na túto tému diskutovať. Bolo by fajn, keby 
tam boli aj zástupcovia Ludusu, aby sa vedeli k tomu vyjadriť a vedenie župy a veľmi rada 
takéto niečo podporím, aby z toho vzniklo zmysluplné, nejaký zmysluplný výstup, lebo toto mi 
príde také veľmi emočné a neviem, či to sú dobré riešenia. Ďakujem.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S ďalšou faktickou poznámkou pani vicežupanka Pätoprstá. 
 
Elena Pätoprstá 
 
Ja doplním pani predsedníčku. My sme boli aj s pani vicestarostkou, pani Ovečkovou, ktorá je 
tu prítomná v Dome kultúry CK Lúky spolu s pánom riaditeľom aj zástupcami divadla. Vidím 
ako veľmi perspektívne, že je záujem Petržalky mať vlastné divadlo, ktoré Petržalka nemá 
a zase záujem vedenia divadla mať konečne vlastnú scénu, kde budú doma, kde to divadlo 
bude ich a kde nebudú stále pobehovať z jedného prenajatého priestoru na druhý. Zároveň 
ako človek, ktorý sa zaujíma o efektivitu samosprávy si myslím, že je tu veľká vôľa vedenia 
mestskej časti Petržalka použiť tieto nájomné za divadlo na investovanie do tých priestorov, 
ktoré táto scéna potrebuje, to znamená do rekonštrukcie, to znamená, že by sa nevyhadzovali 
financie do nejakej súkromnej sféry, alebo na nejakú inú aktivitu, ale ostávajú v samospráve 
a využijú sa pre toto divadlo. Samozrejme rešpektujem aj to, že veci musia byť úsporné, 
divadelníci majú niekedy veľké oči a nerozumejú tej samospráve, ktorá nemá toľko financií 
a mali by niekedy tú kultúru dokázať robiť aj v trošku ťažších podmienkach, ale myslím si, že 
tá budúcnosť, že Petržalka, teda vedenie Petržalky je veľmi otvorené tomu aj spolupracovať 
so župou a poskytnúť tento trvalý priestor, realizovať tie financie čiastočne zo svojho rozpočtu, 
alebo teda z tých nákladov, ktoré získajú z nájmu od župy a myslím si, že aj divadlo videlo v tej 
budúcnosti, že konečne budú mať stabilnú scénu, nejakú perspektívu. Ja si myslím, že toto je 
taká nejaká trojriešenie, ktoré by mohlo byť východiskom. Každý sa musí trošku prispôsobiť 
situácií a je už na vôli jednotlivých tých aktérov, akým spôsobom sa dohodnú. Samozrejme, 
že možno sa, že sa vyskytne nejaká iná situácia, ale ak hovoríte o nejakej kontrole finančnej, 
ja si myslím, že to môžete dať ako interpeláciu, kde vám pani riaditeľka odboru kultúry vyčísli, 
že či naozaj tie čísla, ktoré máte sú pravdivé. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším s faktickou poznámkou je pán poslanec Greksa. 
 
Marian Greksa 
 
Skúsim odpovedať najprv Vladovi Dolinayovi o župnej kultúre. Ty si ma asi nepočúval, lebo 
rozprávaš niečo úplne iné. Ja sa tu snažím vyriešiť jeden obrovský finančný problém, obrovské 
peniaze, ktoré idú do niečoho, ktoré nám nevracia vôbec nijako, to je jedna vec. Zároveň, 
povedal som iba jednu variantu o tom, že by to Divadlo LUDUS malo byť zrušené, ale 
navrhujem skôr druhú, aby bolo zlúčené s Bábkovým divadlom, pretože majú veľmi 
podobného diváka, veľmi podobnú dramaturgiu. Za druhé, musím oponovať mojej 
predsedníčke kultúry. Vieš sama veľmi dobre, že dva roky sa zaoberáme s touto vecou, stále 
tu vymýšľame nejaké teórie, čiže ja preto hovorím o tom, nech župa povie, úplne presne, koľko 
má na to peňazí a z toho my budeme, alebo z toho potom nejaký odborník môže povedať, či 
sa z toho dá postaviť nové divadlo, alebo či sa dá rekonštruovať nejaký priestor, ako napríklad 
DK Lúky, a potom môžeme pokračovať ďalej, pretože toto zabíjanie času, čo my chodíme 
a túlame sa a zároveň naťahujeme nejakých divadelníkov nejakým spôsobom, je čistá 
katastrofa, ale trošku si teraz pichnem, pretože budem sa trošku hrať na piesočku Petržalka, 
dámy, obidve. Prečo ste vtedy nehlasovali zato, aby Ďurovčík ktorý chcel zadarmo postaviť 



divadlo Petržalke, prečo ste nezahlasovali vtedy za to? V Petržalke? Ale dobre, nebudem to 
teraz riešiť. Zároveň by bolo fajn vedieť, že škoda, že som nebol pri tom, keď ste sa boli pozrieť 
na DK Lúky, pretože DK Lúky poznám. DK Lúky je kultúrny dom. Pokiaľ ja mám vedomostí 
o divadle, treba ho veľmi vážne vybaviť na to, aby fungoval ako divadlo. Neviem, koľko to stojí 
peňazí, rád by som videl nejaký rozpočet. Viem o tom, že Divadlo LUDUS hovorí o tom, že oni 
majú nejakú techniku, ktorú by vedeli umiestniť, zaujíma ma, koľko to je, to ma ani nezaujíma, 
zaujíma ma, koľko by musela župa investovať do veľmi starého, skoro zničeného, priestoru 
Lúky? Ja si osobne myslím, že je to oveľa horší spôsob financovania, dokonca, sama si Elena 
povedala, že nájomné od župy, by bolo celkom fajn pre Petržalku. Áno, ale teraz som tu na 
župe, a preto hovorím, že keď župa mám platiť Bábkovému divadlu priestory a všetko, kde sa 
zmestí aj Divadlo LUDUS, tak sa mi to zdá rozumnejšie, lacnejšie riešenie. A nikto neničí 
žiadnu kultúru. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Bajan. 
 
Vladimír Bajan 
 
Ja súhlasím s tým, čo povedala pani kolegynka Rattajová, že to asi nebudeme úplne priestor, 
aby sme to doriešili. Ja súhlasím s tým, aby sme si k tomu sadli viacerí. Vítam dohodu, ale 
teraz dohodu mestskej časti Petržalka s BSK. Som presvedčený, že nie LUDUS verzus BSK, 
ale Petržalka verzus BSK, s tým, že sa možno vytvorí divadelný priestor pre viaceré divadlá, 
tomu rozumiem. Kam smerujem? Výlučnosť postavenie LUDUS stále nechápem, ale rozumie 
tomu. Čiže skúsme sa baviť o tom, či vytvoríme podobne ako Zrkadlový háj, dominantný časti 
kultúry, ako je folklór, tak si veim predstaviť, že divadelná stena v rámci fungovania fungovania 
divadiel by boli Lúky. Už sú rekonštruované čiastočne, niečo sa tam dá, ten priestor vidím ako 
veľmi optimistický, ale som rád, že sa diskutuje mesto demarguje typu likvidujeme kultúru, to 
je ďaleko od toho, čiže poďme sa baviť o tom, akým spôsobom jednak dáme viac peňazí na 
divadlá, ale nie jednému. Všetko. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Rattajová. 
 
Zuzana Rattajová 
 
Ďakujem za slovo. Ja budem už len krátka. Ja zvolám mimoriadnu komisiu, ktorá bude 
otvorená pre všetkým záujemcov, ktorí budú chcieť sa podieľať na takejto diskusii a budem 
rada, keď pán Kubran príde a odprezentuje nám svoju víziu a svoj projekt toho, ako rozvíjať 
projekt LUDUSu a v čom bude prínosný pre župu. Ja si myslím, že všetci, ktorí sme na túto 
tému diskutovali na kultúrnej komisii, boli sme na výjazdovom rokovaní komisie v LUDUSe, na 
poslednej komisii to bolo. Všetci si plne uvedomujeme, že máme obmedzený rozpočet a nikto 
nemá záujem tam dávať ani šialené peniaze, ani zvyšovať rozpočty, ani stavať nové divadlá, 
ani žiadne takéto nereálne aktivity, takže poďme normálne nohami na zemi, stretnime sa 
s nimi, vypočujme si ich, urobme si na to názor, hovorím, treba možno navštevovať tie aktivity, 
ktoré naše príspevkové organizácie realizujú, potom budeme mať možno niektorí jasnejšie 
povedomie o tom, čo sa deje a čo sa nedeje. Skúsme vymyslieť to, kam LUDUS umiestniť. 
Dneska, respektíve budúci týždeň bude ďalšie stretnutie s Technickou univerzitou, kde sa 
intenzívne rokuje o priestoroch na Dostojevského rade, extrémne vítam aktivitu zo strany 
Petržalky, lebo si myslím, že DK Lúky je na toto naozaj ako stvorené, takže poďme o tom 
diskutovať a hovorím, budem veľmi rada, keď budete na tom stretnutí viacerí. Ďakujem. 
 
 
 



Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ďalším do rozpravy prihláseným je pán poslanec Šíbl. 
 
Jaromír Šíbl 
 
Ďakujem. Ja by som chcel upriamiť vašu pozornosť na problematiku dotácií, ktorá do určitej 
miery súvisí aj s tým, čo sa tu diskutovalo teraz, pred týmto. My sme minulý rok schválili VZN 
o dotáciách a jednotlivé dotačné schémy s tým, že bol dosiahnutý nejaký konsenzus, ktorý 
síce nebol ideálny, ale vedeli sme na tom zhodnúť, ale dôležitou podmienkou bolo, že teda 
vyskúšame to, v tom danom roku nech to zbehne a tie skúsenosti, či už negatívne alebo 
pozitívne, potom v tomto roku využijeme na to, aby sme tú tému otvorili. Aby sme ten systém 
nastavili ešte lepšie, ako je v súčasnosti. My sme to opakovane požadovali na komisii, ktorej 
som členov, pre životné prostredie a územný rozvoj, takže ja by som chcel aj na tomto mieste 
požiadať vedenie úradu, aby nejakým spôsobom tá diskusia o podobe udeľovania dotácií 
a jednotlivých dotačných schém sa začala dostatočne zavčasu, aby sme ku koncu roka neboli 
postavení do situácie, že rýchlo – rýchlo, treba to schváliť, lebo nebudú dotácie. Tomu by sme 
sa naozaj veľmi radi vyhli. Treba vytvoriť dostatočný časový priestor, aby tie skúsenosti, či už 
pozitívne alebo negatívne, sme vedeli zapracovať a všetky tie príslušné uznesenia prispôsobiť 
tak, aby boli ešte lepšie, ako sú v súčasnosti, lebo dokonalé určite nie sú. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším prihláseným s faktickou poznámkou je pán poslanec Pekár. 
 
Dušan Pekár 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán župan. Odpoviem kolegovi. Na stretnutí, ktoré sme 
absolvovali u vás, pán župan, teraz v stredu sme práve o tom rozprávali, že existuje komisia 
na novelu všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách, tiež úrad pripraví stretnutie, tá 
komisia môže opäť pracovať tak, aby predložila na schválenie na zastupiteľstvo upravené 
všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách. Ďakujem za slovo. 
 
Juraj Droba 
 
Pán poslanec Říha. 
 
Juraj Říha 
 
To bol veľmi podnetný diskusný príspevok. Ďakujem pekne. Ja by som tú tému kultúry posunul 
k oblasti financií a eurofondov. Aktuálne prebieha implementácia mnohých projektov na území 
nášho kraja. V Malackách sme v súčasnosti dokončili záchytné parkovisko, čiže napĺňame 
programové vyhlásenie, tým našim malým dielikov prispievame rozvoju verejnej osobnej 
dopravy. Ja by som chcel aj poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraja za pomoc pri 
napojení na regionálnu cestu. Nás čaká v pondelok aj slávnostné otvorenie záchytného 
parkoviska. Tých projektov, ale samozrejme na území Bratislavského samosprávneho kraja je 
veľa. Ja by som chcel pani riaditeľku úradu poprosiť, to, čo sme prosili a prosíme každé jedno 
zasadnutie my primátori a starostovia, a to je maximálna súčinnosť úradu a najmä príslušných 
odborov, ktoré nám kontrolujú verejné obstarávanie pri projektoch, tým nechcem povedať, že 
tu mám aktuálne projekt cyklotrasy na schválenie verejného obstarávania. Ale to rad starostov 
a primátorov, ktorí očakávame výsledky. Čím rýchlejšie budeme spracovávať jednotlivé 
žiadosti o exante kontroly, tak tým rýchlejšie budeme otvárať a budeme implementovať. 
Zachytil som aj v éteri istú výhradu kolegýň, kolegov z úradu BSK, že som sa verejne vyjadril, 
že za 10 mesiacov sme nedostali zmluvu od ministerstva a cítili sa trochu dotknutí. Ja 
pomenúvam len fakty, skutočnosť je taká, že po tom, čo som na to verejne upozornil, tak 



zmluva sa začala pripravovať zo strany ministerstva, ten ping pong sa odstránil medzi BSK 
a ministerstvom. Chcel by som aj takto im vyslať signál prostredníctvom vás, vašim 
kolegyniam, kolegom, že my možno sme trochu mrchaví, občas primátori, starostovia, ale ide 
nám o výsledok tak, ako aj vám, preto verím, že ten ich pocit, ktorí mali, sa odstránil a naďalej 
sú pre nás samozrejme partnermi do ďalšej diskusie. Ale minimálne to, čo sme žiadali od pána 
riaditeľa úradu, musíme šliapať pri kontrolách ex ante, pri kontrolách záverečných, pretože tam 
máme najväčšie aktuálne prestoje časové. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Patoprstý. 
 
Martin Patoprstý 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda. Na margo všetkých vážnych tém, ktoré tu dnes 
zazneli, by som si dovolil upozorniť jednu vec, ktorá tu dnes nezaznela, a to, že dnes 
v Bratislave a po celom svete prebieha klimatický štrajk, do ktorého sme sa aj my, ako mestská 
časť Ružinov aj aktívnou formou, aj pasívnou formou, to že sme aspoň symbolicky vyvesili 
baner na budovu mestského úradu zapojili. A viem, že tu je veľa známych ekologických 
aktivistov, aspoň takto by som poprosil samosprávny kraj, aby sme sa aspoň deklaratívne 
pripojili k celému svetu, ku Bratislave a množstve samospráv, ktoré sa zapojili tiež. Čiže 
ďakujem veľmi pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, mal som v pláne po zastupiteľstve ísť pozdraviť účastníkov demonštrácie. Ďalším 
v poradí je pán poslanec Buzáš. Môžem technikov poprosiť? Mikrofón pán poslanca. 
 
Peter Buzáš 
 
Ďakujem. Aj za technickú pomoc, aj za udelenie slova pán predseda. Chcel by som ešte 
pripomenúť k tej diskusii, ktorú mal pán Šíbl ohľadne pracovnej skupiny a reagoval aj pán 
Pekár. Ja si tiež pamätám istý prísľub, že to obnovenie pracovnej skupiny bude v septembri, 
takže už nemáme veľa času, len nejakých 10 dní. Trochu inú tému. Z viacerých strán som 
dostal upozornenie, že naše majetkové priznania nie sú aktuálne, sú z roku 2017. Čiže 
uverejnené v roku 2018. Poprosím, keby sa to dalo preveriť a napraviť. Aby sme dostali tomu 
svojmu adjektívu otvorená župa. A v rámci tejto témy by som rád dal do pozornosti uznesenie, 
ktoré prijali v Ružinove a jedným z tých bodov je zverejnenie oficiálneho pracovného programu 
starostu a vicestarostov, tak som to chcel dať do pozornosti vedeniu župy, či by si neosvojilo 
nejaký podobný prístup, povedzme na nejakej týždennej báze. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím pán Šaray, aby tieto požiadavky zapísal a určite sa k tomu vyjadríme. 
Ďalším v poradí do rozpravy je prihlásený pán poslanec Krúpa. 
 
Jozef Krúpa 
 
Ďakujem veľmi pekne vážený pán predseda. Najprv trošku na odľahčenie, ešte dobre, že 
máme bod Rôzne, aspoň to zastupiteľstvo má charakter ako zastupiteľstvo aj v iných 
mestských častiach, alebo v meste. Ale teraz vecne by som chcel povedať. Doprava je 
problém, ktorý nás všeobecne všetkých trápi, ja by som chcel povedať, že začína sa posúvať 
opätovne iniciatíva, ktorú som inicioval ešte pred štyrmi – piatimi rokmi spolu so starostom 
Lamača, a to je nespoplatnenie úseku diaľnice D2 na zjazde Záhorská Bystrica – Lamač po 
zjazd Záhorská Bystrica – Stupava. Po dohode s pánom primátorom, zobral na toto záštitu 



a píšeme, teda je napísaný list a chcel som týmto poďakovať Juraj tebe, ako predsedovi. 
A samozrejme ostatným niektorým starostom mestských častí ako i primátorovi Stupavy, 
starostovi Marianky, Borinky, že tento list podporili, aby proste tento úsek bol nespoplatnený, 
pretože ide o logiku, ide o diaľnicu v rámci uzavretej časti, alebo teda spája mestské časti. 
Takže veľká vďaka, súčasne by som chcel poprosiť, keby ste mohli, samozrejme, pretože 
určite sa často stretávate s pánom ministrom, keby naozaj tieto veci, ktoré sme už niekoľkokrát 
iniciovali, aby prehodnotil a túto racionálnu vec urobil tak, ako si myslíme, že je právne aj 
správne. A tým vlastne pomôžeme nie vyriešiť, ale určite aspoň čiastočne vylepšiť dopravu 
v rámci niektorých tých priľahlých obcí v rámci kraja, ale určite aj v mestských častiach, ako je 
Záhorská Bystrica a Lamač. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Jánošík. 
 
Juraj Jánošík 
 
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Pozdravujem všetkých. Ja len tak informatívne. 
27. augusta sa konala porada riaditeľov, spomínam to preto, škôl našich župných, bolo tam 
také ukončenie činnosti niektorých riaditeľov a menovanie nových riaditeľov, čím som chcel 
teda, malo to veľmi vysokú úroveň, riaditelia jednotlivých škôl si veľmi vážili to, že aj tí, čo teda 
končili, bolo im odovzdané poďakovanie od pána predsedu, bola to aj rozlúčka s Igorom 
Urbančíkom, s ktorým sa mi veľmi dobre pracovalo, malo to veľmi dôstojnú úroveň. Čo sa týka 
ďalších akcií, lebo zastupiteľstvo budeme mať v novembri, v stredu 25. sa, prvýkrát myslím, 
že v histórii BSK, koná športový deň pre stredoškolákov našich župných škôl, kde je 
prihlásených strašne veľmi mladých ľudí, našich žiakov. Bude to v areáli Mladá garda v Rači, 
čiže v stredu by som pánov poslancov, ak by mali čas, rád tam videl. Hneď na druhý deň, vo 
štvrtok 26. septembra v spolupráci s bratislavským odborom zväzu sa tu koná seminár zákon 
o športe, šport a právo. Bude to v tejto zasadačke, kde máme zastupiteľstvo. V októbri budú 
prezentácie našich župných škôl, kde by som teda tiež rád videl väčšiu účasť poslancov, ako 
v minulosti. 8. 10. je to v Pezinku, 10. 10. v Senci a 16. 10. v Malackách. Prajem vám príjemný 
deň, príjemný výkon, všetko dobré.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem v mene všetkých poslancov aj kolegov z úradu. Ďalším v rozprave prihláseným je 
pán poslanec Greksa. 
 
Marian Greksa 
 
Ďakujem ešte raz za slovo. Prepáčte, že takto zdržujem. Nemám rád, keď sa v bode Rôzne 
veľa kecá, ale teraz som to nejak tak inicioval. Ja by som ešte prečítal zopár čísel k tomu 
Divadlu LUDUS. Rok 2009: dotácia BSK 215 633, 2 premiéry, divákov 14 tisíc. Rok 
2010:  284  tisíc, 2011: 336 tisíc, rok 2012: 366 tisíc, 2013: 368 tisíc, 2014: 369 tisíc, 
2015:  369  tisíc, 10 tisíc divákov, 2016: 377 tisíc, 9 tisíc divákov, 2017: 389 tisíc, 
8 500  divákov, 2018: 394 tisíc, 9 tisíc divákov, 2019: 469 tisíc, 9 tisíc divákov, 2020: 533 tisíc, 
9 tisíc divákov, 2021: 593 tisíc, opäť toto. Dokopy to robí za tie roky vyše 5 miliónov euro. Ja 
mám taký pocit, teraz to poviem iba ako žart, že keby sme pozastavili činnosť Divadla LUDUS 
na tých pár rokov a tieto prachy vložili do nového divadla s tým, nech si počkajú, a potom 
začnú hrať, tak už máme nové divadlo. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Drotován. 
 



Michal Drotován 
 
Ďakujem. Ja by som sa chcel poďakovať vedeniu a takisto aj vyjednávaciemu tímu, ktorý 
vybavil presun prostriedkov IROP na posilnenie a zvýšenie kapacít základných škôl, veľmi to 
potrebujeme a verím, že teda, áno bola správa, že je to už teda potvrdené, ak mám správnu 
informáciu. Chcel by som sa opýtať, že či teda áno, je to potvrdené a ak áno, chcem sa 
poďakovať za túto aktivitu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Neviem, či chce niekto z odboru stratégie reagovať teraz, alebo offline. Respektíve 
áno, úrad sa vyjadrí, odpovie na vašu otázku. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani 
poslankyňa Kisková. 
 
Mária Kisková 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ja len dve poznámky. Ďakujem pánovi Pekárovi, že pripomenul 
pracovnú skupinu pre dotácie a teda pevne dúfam, že v krátkom čase budeme mať stretnutie 
ohľadom VZN k dotáciám. Druhá poznámka, na poslednej komisii dopravy sme sa dohodli, že 
urobíme nejaké špeciálne, alebo mimoriadne zasadanie komisie k zoznamu, k rekonštrukcii 
ciest II. a III. triedy, takže tiež pevne dúfam, že v krátkom čase sa táto mimoriadna komisia, 
prípadne stretnutie uskutoční, aby sme opäť neboli svedkami toho, že niekto iný za nás živelne 
bude rozhodovať o tom, ktoré cesty sa budú rekonštruovať. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalšou, s faktickou poznámkou sa prihlásila pani poslankyňa Rattajová. 
 
Zuzana Rattajová 
 
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len doplnila, poprosila úrad ako som teda prosila aj na 
gremiálnej porade. Keď tvoríme túto pracovnú skupinu a zvoláme, aby sme mali k dispozícií 
dáta ohľadom toho, ako boli využité územné dotácie, robili sme nejakú zmenu minulý rok, či 
to bolo úspešné, neúspešné, koľko sa čerpalo, koľko ostalo, ktoré obce sa zapojili. Ďakujem 
krásne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem značíme si, poskytne odpoveď. Ďalšia faktická poznámka, pán poslanec Říha. 
 
Juraj Říha 
 
Pani kolegyňa, ja ešte predtým, než vám príde tá správa, môžem povedať, že územnú dotáciu 
sme čerpali, stihli sme vyčerpať, máme hotový krásny projekt novo zrekonštruované atletické 
dráhy, môžete prísť pozrieť, je to nádhera. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pani poslankyňa Vidanová. 
 
Lucia Vidanová 
 
Ďakujem pekne. Ja som nestihla teda reagovať na kolegu Mariana Greksu faktickou 
poznámkou. Marian, považujem tie tvoje dnešné vyjadrenie za veľmi účelové a cítim za tým aj 
niekoho iného, nie len tvoje slová. Tie podklady, ktoré si si pripravil, nerozumiem prečo si 



nepriniesol na komisiu pre kultúru, kde sme tieto témy už viackrát otvárali a boli sme aj 
nedávno práve na návšteve LUDUSu a príde mi to nefér voči riaditeľovi Kubranovi, ktorý tam 
je naozaj rok a tú koncepciu, ktorú nám predstavil, tá má hlavu a pätu a naozaj stretnime sa 
k tomu, začnime o tom otvorene rozprávať. Téma divadiel je veľmi náročná a viem o tom, že 
pri rekonštrukcii Divadla Aréna nás bude čakať ďalšia zaťažkávajúca úloha, a to hľadanie 
náhradných priestorov aj pre Arénu. Takže naozaj, posaďme sa k tomu a posúvajme to ďalej, 
ale tu vnímam aj účelové slová nejakých konkrétnych osôb, ktoré sa možno cítia ohrozené. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Greksa. Následne považujem bod 
Rôzne za ukončený a uzavretý, nech sa páči. Ja dúfam, že túto tému si vezmete na komisiu 
kultúrnu kde môžete o tom diskutovať a prísť k dobrému riešeniu. 
 
Marian Greksa 
 
Už v úvode som hovoril, že nezvyknem ťahať témy na zastupiteľstvo, ktoré nie sú ešte 
vyriešené tým spôsobom, aby zastupiteľstvo ich mohlo odhlasovať tak, alebo tak. Mrzí ma, že 
ty to vidíš ako účelové, kľudne povedz, že to je Malá scéna za tým, lebo ja som tlačil, aby 
LUDUS išiel na Malú scénu, oukej, nech sa páči. Práve preto som si povedal, že už netreba 
to tlačiť týmto spôsobom, hľadal som iné riešenie, a pretože som nedoniesol minule tie 
podklady, lebo som ich ešte nemal, teraz som si ich proste nechal pripraviť, dal som si to 
pripraviť, ja som si to pripravil a prečítal som to tu, aby vznikla konečne nejaká diskusia širšia 
v tomto pléne, to je celý fór a stále sa bavíme o tom, nie, ja nepodceňujem pána Kubrana, 
ktorý je podľa mňa výborný režisér a má výborné renomé, pohybujem sa v tých kruhoch sám 
osobne, však hrávam na Novej scéne, ale proste bavím sa o tom, koľko peňazí ide do niečoho, 
čo výsledky sú absolútne mizerné. Ani zatiaľ nemajú nejakú ani budúcnosť v tomto smere. Ak 
im ideme dať zase ďalších 500 tisíc ďalší rok za to, čo predviedli, sa mi zdá zbytočné, kým 
nenájdeme naozaj ten priestor pre nich, alebo proste nejak. Zároveň si veľmi dobre pamätám, 
že pán Kubran rozprával o tom, že to by malo byť vlastne iba zájazdové divadlo, za 500 tisíc 
by sme mohli nakúpiť nie jeden autobus, ale neviem koľko autobusov. To divadlo malo by 
chodiť hlavne po Bratislavskom kraji po školách a hrať jednoduché záležitosti s jednoduchými 
kulisami. Neviem načo to divadlo v podstate potrebuje vlastnú veľkú scénu? To je môj osobný  
názor, ale nebudem zato bojovať, aby ho nemali, nech ho majú, ale keď na to sú peniaze 
proste. A tu stále vidím, hľadám možnosti ako za relatívne menšie peniaze boli všetci ako tak 
spokojní. To je celé. A Malá scéna má, pokiaľ viem, do konca roku 2020 zmluvu s Technickou 
univerzitou, majú dokonca, nazvem to také, že predkupné právo, pokiaľ som videl tú zmluvu 
naozajstnú, čiže kým tam nedôjde nejakým naozaj vážnym pochybeniam, dosť pochybujem, 
že to dostane ten priestor niekto iný. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ukončujem bod Rôzne a mám pre vás ešte pár oznamov. Prvý je apel 
na všetkých poslancov, aby dodali nominácie na ceny Samuela Zocha. Zatiaľ sme ich dostali 
relatívne málo, takže lepšie je, keď bude viac osobností, aby sme mali spomedzi koho vyberať. 
Pripomínam, že jednak máme historickú osobnosť kraja, tam sme sa v minulom roku zhodli 
na pánovi Eugenovi Suchoňovi, to sú ceny, ktoré sa odovzdávajú vlastne až posmrtne. No 
a potom sú dva typy ceny, jedna je cena Samuela Zocha, jedna je čestný diplom – pamätný 
list Samuela Zocha a tam nominujeme osobnosť zo svojich obcí, mestkých častí, kto možno 
nie je až taký známy, ale má veľký prínos pre náš kraj, alebo pre časť nášho kraja. Ďalšia 
informácia je, že veľmi dobre nám ide vysporiadavanie pozemkov a zámeny pozemkov 
s Bratislavským magistrátom, tým chcem verejne poďakovať pánovi primátorovi Vallovi, 
myslím, že niečo, čo sme tlačili jedny aj druhý 20 rokov pred sebou, tak sa teraz konečne 
začína dariť a riešiť. Ešte skôr ako ukončíme dnešné stretnutie chcem vás upozorniť na 
niektoré župné podujatia, ktoré si zaslúžia vašu pozornosť a možno sa na nich aj zúčastnite. 



Zajtra od 14. hodiny sa v bratislavskej Dúbravke v parku na Fedákovej koná podujatie 
Spomienka na Deža, hovoríme o Dežovi Ursínym, to budú hudobníci, ktorí mu venovali, teda 
Dežovi Ursínymu, jednému zo zakladateľov slovenskej modernej hudby a dostali ste aj 
elektronickú pozvánku na toto pestré umelecké podujatie. Trvá od 14. do 21. hodiny. Je to 
autor Pod holým nebom. 24. septembra v utorok sa v hoteli Zochova chata v Modre uskutoční 
konferencia k 100. výročiu župy. Pozvánku sme vám taktiež zaslali, začiatok programu 
konferencie je plánovaný na 9:30 a doobeda môžete na konferencii diskutovať so mnou, aj 
s ďalšími tromi potvrdenými bývalými županmi Bratislavského samosprávneho kraja a na 
popoludnie je pripravený zaujímavý odborný program k téme župy. V ten istý deň 
24. septembra organizuje náš odbor INTERACT akciu Deň európskej spolupráce v Divadle 
Aréna. V rámci programu je pripravené predstavenie Natálka pre študentov našich škôl 
a taktiež diskusia o boji proti extrémizmu. 2. októbra od 10. hodiny sa v hoteli Palace Art hotel 
v Pezinku uskutoční 4. ročník Regionálnej konferencie cestovného ruchu na tému: Ponúka 
podnikanie v turizme na lepšiu budúcnosť aj v našom kraji? Konferenciu organizuje BSK 
v spolupráci so Slovenským domom CENTROPE. 4. októbra už tradičná prezentácia župných 
škôl v Avione. Záujem o naše školy rastie aj vďaka takýmto podujatiam. Vážené panie 
poslankyne, vážení páni poslanci, je tu záver programu dnešného rokovania. Nasledujúce 
rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční 
8. novembra 2019. Úplne záverom dovoľte, aby som vás pozval na obed. Podávať sa bude 
zeleninová polievka s pečeňovými haluškami a máte na výber medzi kuracími stehnami 
s ryžou a kompótom, alebo zapečenú cukinu plnenú syrom a zeleninou. Pekný zvyšok dňa, 
pekný víkend, dovidenia.  
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