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z 3. RoKoVANlA RADY PARTNERSTVA PRE |NTEGRoVANÝ ÚzemľÝ RozVoJ BRATlsLAvsKÉHo
SAMOSPRAVNEHO KRAJA NA ROKY 2021.2027

Termín rokovania dňa:14'04.2021 o 10.00 hod.

Miesto konania: Vel'ká rokovacia miestnosť, Urad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16 Bratislava

Rokovanie otvoril predseda Bratislavského samosprávneho knja, Juraj Droba, ktoý je zároveň predsedom RP a
podl'a článku 4 návrhu rokovacieho poriadku zuoláua a vedie rokovanie RP.

Sekretariát RP overil uznášaniaschopnosť potvrdenĺm 44 prĺtomných členov z toho 38 s hlasovacĺm právom

Predseda RP informoval členov o programe rokovania:

1. Schválenie programu rokovania

2' Aktuálny stav spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského

samosprávneho kra1a na roky 2021 2027 (s výhl'adom do 2030)

3. Komunikácia s miestnou samosprávou a so sociálno-ekonomickými partnermi

4. lnformácia o činnosti a výstupoch tematických komisiĺ Rady partnersfua BSK
5. Harmonogram d'alších prác

6. lnÍormácia o činnosti Komory UMR
7 ' Rôzne

Bod č.1: Schválenie prooramu rokovania.

Rozprava 0,

Návrh Uznesenia:

Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021 2027 schval'ujú
program rokovania.

Hlasovanie: Návrh schválený 38 hlasmi

Bod.č'2 Aktuálny stav spracovania Prooramu hospodárskeho rozvoia a sociálneho rozvoia Bratislavského
samosorávneho kraia na rokv 12027 (s vÝhl'adom do 2030)

Materiál prezentovala A. Kollárová, inÍormovala o aktuálnych krokoch V procese prípravy PHRSR, schválenie

dokumentu sawedn1|ladá v jÚni tohto roku'

Bod.č.3 Komunikácia s miestnou samosprávou a so sociálno- ekonomickými partnermi
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Materiál prezentovala A. Kollárová za BSK a E. Donauer za Hl. mesto Bratislava, informovali členov Rady
partnerstva o kl'účotĺých udalostiach V procese prĺpravy pro1ektových zásobnĺkov a komunikácie s miestnou
samosprávou a sociálno_ekonomickými partnermi.

Bod č'4: lnÍormácia o činnosti a výstupoch tematických komisiĺ Radv partnerstva BSK

Uvodné slovo k téme mala riaditel'ka odboľu stratégie' územného rozvoja a riadenia pro1ektov BsK B. Lukáčová,
vysvetlila aktuálny stav v procese prĺpravy zásobnĺkov pre jednotlivé sektorové politiky. Členom rady boli
prezentované výstupy tem. komisiĺ na úrovni územia kqa a následne aj štyroch územnoplánovacĺch jednotiek.

a) Ako prvá bola prezentovaná téma udžatel'nej dopravy lĺdrom tematickej komisie P' Jesenským.
odprezentovalcelkový prehl'ad o projektových zámeroch miest, obcĺ a MČ na územĺ Bratislavského kraja
v oblasti udžatel'nej dopravy, identifikované investičné potreby aj podl'a konkrétnych intervenciĺ.

Predstavené boli projektové zämery miest a obcĺ, ako aj sociálno-ekonomických partnerov' .

Diskusia:

p. RuŽička - kde je moŽné nájsť preloŽku cesý 502? Kto je nositelbm pro1ektu?

odpoved' P. Jesenský: jedná sa o prioritu BSK, bude doplnená v d'alšom kole

p. Hianik - ako sa postupuje v harmonograme prípravy tohto projektu? Mesto Pezinok vznieslo
pripomienky avšak neboli zo strany BSK akceptované. Je to skutočne priorita?

odpoved' B. Lukáčová: Jedná sa o komplexnú investĺciu, aktuálne kra1 zĺskal prostriedky na realizáciu
obchvatu Slovenského Grobu a Chorvátskeho Grobu, d'alšĺe kroky smerujú k pokračovaniu v dälšĺch
etapách arozÍázouaniu pro1ektu. Viac detailov poskytne písomne odbordopravy BSK

p. Šváral - sú pro1ekty ktoré presahujú rámec a Územie obce vedené v osobitnom zásobnĺku BSK a teda
ešte len budÚ prezentované?

odpoved'B. Lukáčová: Nie, jedná sa len o prolekty ktoých nositelbm a investorom je BSK

b) Druhou témou boli výstupy tematickej komisie Školstva, vedy rĺýskumu a inovácií. Táto komisia je

rozdelená na dve časti:

1' Regionálne školstvo

2' Veda, výskum a inovácie

lnÍormácie a výstupy tematickej komisie odprezentoval M. Krnčok. Odprezentoval celkový prehl'ad o pro1ektových

zámeroch miest, obcĺ a MČ na územĺ Bratislavského kraja, identifikované investičné potreby aj podl'a konkrétnych

intervencií a predstavil projektove zämery miest a obcĺ, ako aj sociálno-ekonomických partnerov.

Diskusia:

p. Smreková: v prezentácii neodzneli prqekty stredných škÔl, budú riešené osobitne?
odpoved' B. Lukáčová: Prioritne sa riešia základné a materské školy na základe identiÍikovaných

kritických potrieb intervenciĺ v týchto oblastiach. Stredné školy budú súčasťou balĺka pro1ektových

zámerov BSK, ale taktieŽ aj sociálno-ekonomických partnerov'

p. Šajgalĺk: d'akujem zazapracovanie projektu vybudovanĺe centra STU, SAV a UK.
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p. Lelovský: vĺtame komplexný projekt v Bratislave na vybudovanie vedecko-výskumného centra,

apelujem však na spracovanie a predloŽenie stratégĺe nakladania s fondom budov (SAV a vŠ;. ven
prostriedkov ide do obnovy v rámci mesta, dÔleŽite je však spľávne smerovať investĺcie do infraštruktúry

do budúceho výskumného centra. DÔleŽite je sa zamerať tieŽ na rekvalifikáciu a aktivity V rámci

celoŽivotného vzdelávania.

odpoved' B' Lukáčová: CeloŽivotné vzdelávanie je prioritnou témou. Čo sa týka stľatifikácie vo vzťahu

k areálom a budovám, túto tému je potrebne otvoriť na pôde tematickej komisie.

c) Tretbu odprezentovanou témou bola oblasť zdravotnĺctva. Výstupy tem' komisie odprezentovala Z.

Hradská Lacková.

d) Výstupy tematickej komisie za sociálnu oblasť prezentoualaZ' Hradská Lacková

e) Lĺder tematickej komisie cestovný ruch a kultÚra M. Zálešák odprezentoval identiÍikované investičné
potreby aj podl'a konkÉtnych intervencií a predstavil pľojektove zämery miest a obcĺ, ako aj sociálno-

ekonomických partnerov

Diskusia:

p. RuŽička: kde je moŽné nájsť projekt obnovy Malokarpatského osvetového strediska v Modre?

odpoved'B. Lukáčová: jedná o existujúci poekt v realizácii, netýka sa nového programového obdobia

f) Tematickú komisiu Životné prostredie vedie Hlavné mesto SR Bratislava, rĺýstupy odprezentovali spoločne

E. Donauer za BA a S. Grand za BSK.
g) M. Hakel odprezentoval aktivity tematickej komisie Fond spravodlivej transformácie.

Diskusia:

B' Lukáčová vyzvala Ministerstvo investĺciĺ, regionálneho rozvoja a informatizácie SR k ujasneniu

stanoviska akým spôsobom bude alokácia pre Fond spravodlivej transformácie vstupovať do výpočtu

alokácie pre regióny.

p. Švaral: prosĺm o inÍormáciu kto zastupuje cementáreň RohoŽník v tematickej komisii?

odpoved' B. Lukáčová: lnformáciu zašleme

p. Uhliarik: k téme ŽP - nakomisii bola zo strany zástupcu Ministersfua Životného prostredia SR otvorená

podmienka v rámci investĺciĺ do kanalizácĺi 2000 obyvateľov, pri tvorbe zásobnĺkov však táto podmienka

uvádzaná nebola. Navrhujem aby sa cez rokovanie s ministerstvom táto podmienka rozporovala, inak

budú investĺcie pre niektoré obce obmedzené

p. RuŽĺčka: Evidujeme v téme kanalizácie vel'ké poŽĺadavky miest a obcĺ. Očakávam od BVS aby prevzala

túto tému a gesciu nad ýmito pro1ektami.

odpoved'p. Kizak: änoza BVS sa komunikuje sobcami aby boli prevzaté uŽuoÍäze predpľo1ektovej

prĺpravy a je potrebné zabezpečiť koordinovaný postup

Po prezentácii a ukončenĺ diskusie vyzval predseda RP prĺtomných členov k hlasovaniu
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Členovia Rady Partnersfua pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky20212027 berÚna vedomie

lnformáciu o činnosti a výstupoch Tematických komisií Rady partnerstva pre lntegrovaný územný rozvoj

Bratislavského kraja na roky 2021 2027 ku dňu 14.4'2021'

Hlasovanie: Návrh schválený 38 hlasmi

Bod.č.5 Harmonooram d'alšĺch prác

P. Furik prezentoval d'alšie kroky v pôsobnosti Tematických komisiĺ a Rady partnerstva. Ďalšie zasadnutie

tematických komisiĺ je plánované v druhom májovom týŽdni, v nadväznosti na výstupy tematických komisiĺ bude

následne pripravené dalšie zasadnutie Rady partnerstva v termĺne koniec mája.

Bod'č.6 lnformácia o činnosti Komorv UMR

lnformácie o činnosti a aktivitách komory UMR informovalazamagistrát Hl. mesta SR Bratislava vedúca oddelenia
programovania a spolupráce V. Sláviková.

Bod.č 7 RÔzne

Diskusia:

p. Fornayová: kedŽe oblasť kultúry vypadla z moŽnostĺ podpory Plánu obnovy, je moŽné to chápať tak Že

pre identiÍikované projektové zámery v tejto oblasti nebude dostupné Íinancovanie? Bude dotupná

podpora aj pľe ,,soft" aktivity a KKP alebo len na obnovu kultúrnych pamiatok?

odpoved' B. Lukáčová: oblasť KKP musí byť s ohl'adom na limitované moŽnosti Íinancovania uŕite
smerovaná do ciel'a 1. kohéznej politiky. Kultúra nie je vylúčená z podpory EŠlF.

p. RuŽĺčka: projekty ktoých nositel'om je BSK, budú tieto proJekty samostatne spracované (konkretne

cesta 502).

odpoved' B. Lukáčová: pro1ekty kde je nositelbm BSK sÚ všeobecne známe, pre1ednávajú sa aj na

tematických komisiách. Prqekt obchvatu (cesta 502) je prioritou pre BSK, bolo to viackrát verejne

deklarované.

Po ukončenĺ diskusie predseda Rady partnerstva Juraj Droba podäkoval pľítomným členom RP za účasť a

spoluprácu a oÍiciálne ukončil zasadnutie'

Spracoval: sekretariát RP

Overil:

Mgr. Jural

Predseda Rady partnerstva
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