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z 4. RoKoVAN|A RADY PARTNERSWA PRE |NTEGRoVANÝ ÚzeuľÝ RozVoJ BRATlsLAVsKÉHo
SAMOSPRAVNEHO KRAJA NA ROKY 2021.2027

Termín rokovania dňa: 16.06.2021 o 10.00 hod.

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

Rokovanie otvoril predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Junj Droba, ktoý je zároveň predsedom RP a
podl'a článku 4 návrhu rokovacieho poriadku zvoláva a vedie rokovanie RP.

Sekretariát RP overil uznášaniaschopnosť potvrdením 37 prítomných členov z toho 34 s hlasovacĺm právom'

Predseda RP informoval členov o programe rokovania:

1' Schválenie programu zasadnutia

2. Aktuálny stav spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského
samosprávneho kra1a na roky 2021 2027 (s výhl'adom do 2030)

3. lnÍormácia o činnosti tematických komisií Rady partnersfua BSK a harmonogram d'alších prác
4' lnformácia o činnosti Komory UMR
5. Predstavenie aktuálneho stavu prĺpravy Partnerskejdohody a operačného programu Slovensko pre nové

prog ramové obdobie 2021 -2027

6' Rôzne

Bod č.1: Schválenie u zasadnutia.

Predseda RP predstavil prítomným členom návrh programu zasadnutia a poŽiadal o hlasovanie

Návrh Uznesenia:

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

Hlasovanie: Návrh schválený 34 hlasmi

Bod.č.2 Aktuálnv stav spracovania Prooramu hospodárskeho rozvoia a sociálneho rozvoia Bratislavského
samosprávneho kraia na roky 202'l 2027 (s výhl'adom do 2030)

lnformačný materiálprezentoval PäterJesenský, zástupca lnštitútu regionálnejpolitiky BSK. lnformovalpritomných
členov Rady partnerstva o aktuálnych krokoch V procese prÍpravy PHRsR, dokument bol schválený
zastupitelstvom BSK na zasadnutĺ dňa'|1'6'2021.. očakávané ukončenie prebiehajÚceho procesu SEA je

v mesiaci 0712021.
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Pri tvorbe PHRSR boli ĺdentifikované problémy a poŽiadavky regiónu ktoré takmer trojnásobne prevyšujÚ
predpokladanú sumu financovania z externých zdrojov. Je preto nevyhnutnú prĺorĺtizovať a zároveň sa sústrediť
na vyuŽitie všetkých zdrojov financovania (Plán obnovy, vĺastné zdroje, dotácie rezortov a iné)

Bod č.3: lnformácia o činnosti tematických komisiĺ Radv partnerstva BSK a harmonooram d'alšĺch prác

lnformácie prezentoval Peter Jesenský. V prezentácii zhmul prebiehajÚcu komunikáciu s členmi tematických
komisiĺ a hlavné mĺl'niky V procese fuorby lntegrovanej územnej stratégie' V rámci informáciĺ k jednotlivým

tematickým komisiám boli prezentované kl'účové stretnutĺa apartneri vjednotlivých témach' Členom Rady bol
prezentovaný aj harmonogram dalšĺch prác, v priebehu leta budú prebiehať bilaterálne stretnutia so socio-
ekonomickými partnermiza účelom prioritizácie pqektových zásobníkov. Ďalšou dôleŽitou úlohou bude príprava

výberových a hodnotĺacich kriterií pre spracovanie multikriteriálnej analýzy. Nasledujúce zasadnutia tematických
komisiĺ a Rady partnerstva sú plánované na mesiac 0912021'

Diskusia:

P. Sajgalík: pod'akoval za poskytnuté informácie a uviedol prolekt cEvls azdôraznil význam tohto
pro1ektu. Koncentráciu vysokých škôl a koncenhovaný výskum, ktoý reprezentuje SAV, má nevýhodu, Že
je dobre geograÍické lokalizovaný, aby sa l'udia dostali do významných miesť (Budapešť, Brno, Viedeň)
a tým sa odčerpávajÚ kvalitné l'udské zdroje. Pgekt Cevis má za Úlohu zvýšit:atraktivitu regiónu. Prĺprava
prolektu napreduje.

P. lgliar: pod'akoval členom tematickej komisie za obĺasť vedy, rrýskumu a inováciĺ za spoluprácu a
z pohl'adu STU priblĺŽil detaily pqektu cEVlS avyzual členov k spolupráci'
P. RuŽička - v oblasti investíciĺ do témy vody a kanálu je potrebné vo väčšej miere zapojiť BVS, kedŽe
najmä pre menšie obce je prĺprava arealizácia projektov takéhoto rozsahu komplikovaná afinančne
náročná (vrátane spoluÍinancovania)' V odpovedi zo strany BVS bolo potvrdené, Že diskusia k nastaveniu
a rozdeleniu úloh prebieha

Po ukončenĺ diskusie vyzval predseda RP prĺtomných členov k hlasovaniu

Návrh Uznesenia:

Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky20212027 berÚna vedomie
lnÍormáciu o činnosti a výstupoch Tematických komisiĺ Rady partnerstva pre lntegrovaný územný rozvoj
Bratislavského kra1a na roky 20212027 ku dňu 16.06'2021.

Hlasovanie: Návrh schválený 34 hlasmi

Bod.č.4 lnÍormácia o činnosti Komory UMR

lnformácie o činnosti a aktivitách komory UMR odprezentoval členom Rady partnersfua zástupca magistrátu Hl.

mesta SR Bratislava p' HeŽely. V termíne 24'05.2021sa uskutočnilo druhé zasadnutie komory UMR.

Bod.č.5 Predstavenie aktuálneho stavu prípravv Partnenskeidohody a operačného prooramu Slovensko ore nové
prooramové obdobie 2021 -2027
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Vrámci tohto bodu programu boli zo strany riaditel'ky odboru stratégie, územného rozuýa ariadenia projektov

BSK Barbory Lukáčovej prezentované kl'účové body a témy Partnerskej dohody vo vzťahu k potrebám

bratislavského regionu. Prítomným členom Rady partnersfua predstavila návrh flexibility finančnej alokácie medzi

viac amenej rozvinutými regiÓnmi (10%) atieŽ navrhovaný transfer medzi jednotlivými fondami (10% zERDF
a ESF do Kohézneho fondu). EŠlF nie sú iba nástrojom na dosiahnutie kohézie, ale tieŽ pre podporu metropolitných

regionov a na riešenie ich špecifických problémov. lgnorovanĺm štrukturálnych problémov metropolitného regionu

trpĺ celá krajina. Boli predstavené kl'účové výzvy v oblasti udžatel'nej dopravy, Životného prostredia a d'alších

oblastĺ, do ktoých je potrebné priniesť extemé zdro1e.

Následne v prezentácii pokračoval Ján Ridzoň, generálny riaditel' sekcie oP Slovensko z Ministerstva investĺciĺ,

regionálneho rozvoja a informatizácie SR, predstavil aktuálny progres prác pri prĺprave Partnerskej dohody

a operačného programu, ako aj harmonogram d'alšĺch prác a plánovaný termín predloŽenia Partnerskej dohody na

schválenie do konca roku 2021. Vo svojom prĺhovore sa venoval aj otázkam vyjednávania s EurÓpskou komisiou

azdôraznil nutnosť správnej argumentácie najmä vo vzťahu ktransferu do viac rozvinutého regionu' P. Ridzoň

vyzdvihol pripravenosť Bratislavského kraja a silnú argumentáciu.

Diskusia:

p. Ŕĺna - poŽiadal p. Ridzoňa aby sa v rámci rezortu nezabúdalo na dobeh aktuálneho programového obdobia, je

potrebné zýchliť procesy najmä pri hodnotenĺ, schvalbvaní a zazmluvňovanĺ projektov, aby bolo zo strany

prijĺmatel'ov moŽné ich stihnúť zrealizovať do konca roku 2023.

Ďalšia diskusia s viaceými Účastníkmi sa týkala témy rapĺdneho zvyšovania cien stavebných materiálov, ako aj

ceny práce, čo má zásadný vplyv na celkovú hodnotu projektov. Pri časovom posune medzi predloŽenĺm ponuky

vo verejnom obstarávanĺ a následným začatím realizácie sa často stáva, Že dodávatel' nie je z dÔvodu navýšenia

cien schopný pro1ekt zrealizouať'. opakovanie procesov Vo však zvyšuje tlak na harmonogram realizácie. BSK
prostrednĺctvom Župana Juraja Drobu bude tento problém riešiť v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a bude

tlačiť na úpravu legislatĺvy, aby umoŽnila samosprávam sa s týmto problémom vysporiadať.

V d'alšej téme diskusie sa predovšetkým prítomní starostovia a primátori venovali odpadovému hospodárstvu

a problematike skládok. Jedná sa o vel'mi komplikovanú tému, ktorá si vyŽaduje osobitné stretnutie a diskusiu' Zo

strany BSK bolo zhrnuté, Že problémom nie je nedostatok finančných prostriedkov, ale slabé riadenie tejto témy

a neexistujúca prioritizácia'

Bod č'6 Rôzne

V rámci bodu Rôzne sa do diskusie nikto neprihlásil, predseda Rady partnerstva Juraj Droba preto pod'akoval

prítomným členom RP za účasť a spoluprácu a oÍiciálne ukončil zasadnutie'

Spracoval: sekretariát RP

Overil:

Mgr. JuralDroba, MA, MBA

Predseda Rady partnerstva
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