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ZAPIS

z 5. ZASADNUT|A RADY PARTNERSTVA PRE lNTEGRovĺľÝ ÚzeuľÝ RozVoJ BRATlsLAVsrÉno
snnĺospnnvNEHo KRAJA NA RoKY 2021-2027

Termín rokovania dňa:29.11.2021 o 13.00 hod'

Miesto konania: z dôvodu obmedzenĺ súvisiacimi s COV|D-19 sa zasadnutie konalo v online reŽime

Na úvod zasadnutĺa oboznámil zástupca sekretariátu Rady partnerstva Peter Furik členov Rady partnerstva
s informáciou, Že predseda Rady partnersfua Juraj Droba poveril svojim zastupovanĺm v zmysle Rokovacĺeho
poriadku (článok 8 ods. 3) Barboru Lukáčovú, riaditel'ku odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
BSK. Zastupovanie sa vzťahuje na vedenie zasadnutia a na hlasovanie.

Zasadnutie následne ofuorila p. Lukáčová, privítala prítomných členov Rady partnerstva a predstavila prítomných
zástupcov BSK a zhrnula niekol'ko technických pokynov k online zasadnutiu.

Sekretariát RP overiĺ uznášanĺaschopnosť potvrdenĺm 44 prĺtomných členov z toho 40 s hlasovacĺm právom.

Bod č.1 : Schválenie proqramu zasadnutia.

P. Lukáčová ako zástupca predsedu Rady partnerstva predstavila prítomným členom návrh programu zasadnutia,
ktoý obsahuje 9 bodov:

1' Schválenie programu zasadnutia
2' Predstavenie aktuálneho stavu prípravy Partnerskej dohody a Operačného programu Slovensko pre

nové programové obdobie 2021-2027

3. Aktivity 0P Slovensko implementované prostrednĺctvom lUS
4. Príprava spoločnej pozĺcie k téme transferu medzi kategÓriami regiÓnov v prospech Bratislavského

kraia

5. Aktuálny stav spracovania lntegrovanej územnejstratégie BSK na roky 2021-2027
6. lnformácia o činnostĺ Komory UMR
7 ' Plán obnovy a odolnosti SR
8. Harmonogram d'alších prác

9' Rôzne

Po predstavení programu a technických pokynoch k hlasovaniu poŽiadala prĺtomných členov Rady partnerstva
o hlasovanie.

Návrh Uznesenia:

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

Hlasovanie: Návrh schválený 35 hlasmi
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proqramov é obdobie 2021 -2027

Diskusia:

Diskusia:

0

Prítomným členom Rady partnerstva predstavila p. Lukáčová súčasný stav v procese prípravy Partnerskej dohodyako aj pozíciu BSK k jednotlirĺým kl'účovým bodom, najmä vo vzľahu k 10% transferu v prospech Bratislavskéhoregiónu a'l0% transferu medziÍondamivprospech Kohézneho fondu. Zmienila pripomienky EurÓpskejkomisie,ktoré sa ýkali temy MRK a taktieŽ samotného transferu. Aj z toho dôvodu je potrebné tieto témy lepšie objasniť zostrany Ministerstva investícĺe, regionálneho rozvoja a informatizácĺe SR (MlRRl). BSK pripraví argumentáciu prepodporu pozĺcie v Partnerskej dohode aj na základe ukäzaniaštrukturálnych problémov v jednotlĺvých oblastiach.

Následne sa k téme vyjadril zástupca MlRRl Matúš Drotár, ktoý členom Rady partnerstva vysvetlil aktuálne krokyv prĺprave operačného programu Slovensko. MlRRl aktuálne spracováva pripomienky EurÓpskej komisie, dokonca roka by mali byť oficiálne vyjasnené pripomienky EK'

P' Lukáčová vyzdvihla spoluprácu s MlRRl a akceptovaníe argumentácie od BSK a upresnila argumentáciuv konkrétnych témach - udžatel'ná doprava, Životné prostredĺe, sóciálna a zdravotná starostlivost,(biele miesta namape' deinštitucionalĺzácia), vzdelávanĺe a školstvo najmä s ohl'adom na nedostatočné kapacity ZŠ a MŠ. Aby saproblemy v týchto oblastiach mohli riešiť, je potrebné vyrokovať čo najvyšŠiu mieru flexibility do BSK.

p' Šajgalík - vyzdvihoĺ spoluprácu s BSK a zdôraznil potrebu podpory VŠ vzdelávanĺa a vedy ajs ohladom na konkurenciu okoĺiých kra1ín. Podporiĺ snahy o čo najvyšŠiu mieru flexibility a ponúkol
moŽnosť dopĺnenia d'alšej argumentácie ak by to bolo potrebne. .le vsar dôbŽite sa zamerať tĺež nakoordináciu Plánu obnovy a EŠlF, nakol'ko zatiá'cnyoa komplexný obraz amoŽnosť nastaviť synergie.p' Lukáčová - pofurdila určitÚ nejasnost', resp. duplicitu niektorých aktivít vo vzťahu Plánu obnovy a EŠlF,aj na úrovni SK8 bolo prijaté uznesenie smerujúce k vyjasneniu tohto vzťahu
p' Velič - snaha MlRRl je vybojovat'čo najväčšĺu výšku hansferu, nie je to však jednoduchá pozĺcia.Aktuálne tieŽ prebĺehajÚ shetnutia MlRRl s Uradom vlády ako gestorom Plánu obnovy smerujúcek vyjasneniu deĺiacich lĺniĺ.

MatÚš Drotár (MlRRl) predstavil členom Rady partnerstva návrh 19 aktĺvít, resp. opatrení operačného programuSlovensko' ktorú budú implementované prosiredníctvom mechanizmu lUl a teda budú v gescii Rady partnerstva.V prvom rade ide o opatrenia ktoré sa týkajú kompetenciĺ samospráv'

Barbora Lukáčová doplnĺla pozíciu BsK k rĺýberu opatrení, podakovala za akceptáciu pripomienok a rozšíreniezoznamu' z pohl'adu samospráv je ešte pohebné doplniť vybrane aktiviý (prebiehajúce konzultácie s Ministerstvomhospodárstva, zdravotníctva a tieŽ k oblasti ekovýchovy)'

U

P' Lukáčová uviedla tento bod zdÔvodnením potreby vyjadrenia podpory MlRRl do d,alšĺch vyjednávanía vysvetlením dÔleŽitosti transferu do Bratislavskeho kraja.
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Dĺskusia:

_ p' Vallo: vyjadril podporu zo strany mesta Bratislava, mesto a kra1 sú totiŽ centrom vedy, tĺýskumu inováciĺ
avšak majú obrovský investičný dlh, ktoý je moŽné dobehnúť len s podporou externých zdrojov. Koncept
ktoý EU pouŽíva na určovanie kategóriĺ regiÓnov nie je správny, nezohl'adňuje mnohé problémy a reálnu
kvalitu Života v regióne. Bez transferu do Bratislavskeho knja a transÍeru v prospech kohézneho fondu
bude mať územie k dispozĺcii iba 20 miliÓnov eur, čo pri rozsahu potrebných investícií nepostačÍ ani na
základné priority (napr. rekonštrukcia jednej elekhičkovej trate stála ca. 70 miliÓnov eur). Bohatstvo, ktoré
sa fuorí v Bratislavskom krqi sa solidárne prerozdel'uje na zvyšné územie SR. Potrebujeme rozvĺjat,
dopravnÚ infraštruktúru, zlepšiť Životné prostredie, zvyšovať kvalitu školstva a sociálnych sluŽieb,
z vlastných prostriedkov to však nie je reálne. PoŽiadal o podporu uznesenia.- p' Smatana: za Ministerstvo Životného prostredia potvrdil význam a nutnosť navýšenia prostriedkov pre
BSK, ktoý trpí mnohými problémami v oblasti Životného proshedia. Peniaze investované do ochrany
Životného prostredia v Bratislavskom krqi povaŽuje za dobre investované' z vlastných zdrojov však
samosprávy tieto investĺcie realizovať nezvládnu.- p' Uhler: ako zástupca regionálneho zdruŽeniamestských častĺ BA vyjadľil podporu uzneseniu, rovnaké
uznesenie bolo prijaté aj na zasadnutí tohto združenia. Pre Bratislavu a Bratislavský krajje nesmierne
dôleŽite zĺskať čo najväčší balík extemých zdrojov na riešenie problémov v oblasti udrŽateľnej dopravy,
Životného prostredia, ale tieŽ v oblasti vzdelávania a sociálnych sĺuŽieb a iných zverených kompetenciĺ,
ktoré mestské časti riešia.

- p' Lukáčová: pre doplnenie - uznesenie rovnakého znenĺa bolo schválené na všetkých štyroch
regionálnych zdruŽeniach miest a obcĺ (Podunajsko, Záhorie, Malokarpatsko, Metske časti BA) -
vyjadrená je tým vel'ká podpora územia v prospech transferov.- p' Fitz:tlmočiĺstanovisko malokarpatského regiÓnu a plnú podporu tomuto návrhu' Samosprávam chýbajú
prostriedky aj na základný chod, o investíciách nehovoriac - tieto je pohebné riešit'z externých zdrojov.
Na poslednom zasadnutí zdruŽenia miest a obcĺ vyjadril podporu aj podpredseda ZM9S.- p' Švaral: regionálne ZMoZáhoriezahÍňatrĺokresy a dva kraje, ajzástupcovia obcí mimo Bratislavského
knja však chápu situáciu s obmedzením Íinancovania rozvoja v BSK a vyjadrili podporu v tejto otázke.- p' Hianik: zdôraznil uýznam navýšenia alokácie pre BSK, aj s ohl'adom na nutné riešenie dopravnej
situácie v oblasti Malokarpatska, ale tieŽ otázky Životného prostredia (envirozát'aŽe po bývalých banských
dielach, odpadové hospodárstvo)'

- p' Lelovský: z pohl'adu zamestnávatelbv a zamestnávatel'ských zdruŽeni vyjadril podporu, obmedzenĺa
BSK nepovaŽuje za férové. Treba sa však zamyslieť aj nad príčinou problémov (Územné začlenenie,
otázka tľvalého pobytu a podĺelových danĺ a iné) a tieto strategicky a komplexne riešiť.- p. Kratochvílová: nejde len o otázku rozvoja, ale tieŽ o to ako si budÚ samosprávy plniť zverené
kompetencie. Bez externých zdrojov nebudÚ samosprávy schopné riešiť ani svoje záklädné povinnosti
ktore z legislatĺvy vyplývajú.

p' Lukáčová oboznámila členov Rady partnerstva s miernou úpravou textu uznesenia.

- p' Velič sa prihlásil do diskusie a vyjadril podporu, avšak MlRRl je stále v negociačnom procese a nevie
výsledné hodnoý transÍerov garantovať.

- P' Lukáčová: jedná sa o uznesenie ktoré kopíruje návrh Partnerskej dohody a dáva mandát MlRRl do
dalšĺch rokovaní
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Návrh Uznesenia:

Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027
schval'ujú vyjadrenie podpory aplikovania presunu í0% z alokácie SR pre menej rozvinuté regióny výlučne
na projekty realizované v Bratislavskom krajivo vzt'ahu k riešeniu alarmujúcich problémov a potrieb na
území Bratislavského kraja s celospoIočenským dopadom v oblasti Životného prostredia, zmeny klímy,
vysokej miery imigrácie, dopravy a kvality ovzdušia, hospodárenia s vodou (kanalizácie, vodovody) a
ochrany zdrojov pitnej vody a nedostatočnej dostupnosti sociálnych služieb, zdravotníctva a ško|stva a
zároveň aplikovania 'l 0% transferu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a í 0% tľansferu z Európskeho
sociálneho fondu+ do Kohézneho fondu.

Hlasovanie: Návrh schválený 34 hlasmi, vo váŽenom hlasovanĺ výsledkom g0,63

Bod č.5: Aktuálnv stav spracovania lnteorovanei Územnei stratéqie BSK na roky 2021-2027

P. Lukáčová uviedla tento bod a odovzdala slovo zástupcovi MlRRl, Eduardovi Donauerovi, ktoý predstavil
aktuálny vývoj v sÚvislosti s prípravou novej metodiky lUS a úpravy štatútov Rady partnerstva z hl'adiska ich
štandardizácie. Pre BSK to bude znamenať minimálne zmeny, ýkajúce sa doplnenia nominácií do komory štátnej
správy. MlRRl ešte čaká časť metodickej práce, so zástupcami regiónov sú pravidelné stretnutia.

Diskusĺa:

Bod č.6: lnformácia o činnosti Komorv UMR

Bod prezentoval Michal HeŽely, zástupca gestora UMR - Hlavného mesta SR Bratislava. Členom Rady partnenstva
zhrnul aktuálny vývoj v téme UMR a negociácie k ĺmplementačnému mechanizmu lUS, predstavil informácie
o prebiehajúcich rokovaniach s ostatnými Územiami UMR a koordináciu s MlRRl.

Diskusia:

Bod č.7: Plán obnow a odolnosti SR

P' Lukáčová uviedla tento bod a vyzdvihla rĺýznam Plánu obnovy najmä vo vzťahu k financovaniu tých aktivĺt, ktoré
z dÔvodu tematickej koncentrácie viac rozvĺnutého regiónu budú len v minimálnej mieľe financované z EŠlF (najmä
oblasť školskej infraštruktÚry, sociálnych sluŽieb) ale tieŽ moŽnosti podpory udžatel'nej dopravy a vedy, výskumu
a inovácií' Celkovo by sa malo jednať o ca. 1,5 miliardy eur, ktoré sú určené na implementáciu cez samosprávy.

V prezentácii tohto bodu následne pokračovala Petra Vokáňová zo sekcie Plánu obnovy Uradu vlády SR. Členom
Rady partnerstva predstavila aktuálne inÍormácie k moŽnostiam podpory Plánu obnovy a nastavenie
implementačného mechanizmu' Bratislavský kraj nemá v porovnaní s ĺŠtr v Pláne obnovy Žiadne obmedzenĺa
podpory, preto mÔŽe byť významným nástrojom podpory.
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Diskusia

p. Ŕĺna: k otázke cyklodopravy poŽiadal o ujasnenie toho, či budú aj okresné mestá oprávnené z Plánu
obnovy alebo sa to ýka len Územia UMR. DôleŽité tieŽ bude aby sa z hladiska časového nastavenia dobre
koordinovali poskytovatelia pomoci a Žiadatelia, aby napriek časovému tlaku na implementácĺu do roku
2026 mali priestor na prípravu projektov. PoŽiadal tieŽ o vyjasnenie otázky výšky spoluÍinancovania
prijĺmatel'a'

odpoved' p. Lukáčová: k prvej otázke - podpora je určená len pre UMR, teda okresné mestá nespadajú
do oprávneného územia. Stále však prebiehajú rokovania s Ministersfuom dopravy aby sa podpora
rozŠírila aj na rĺýznamné napojenia na územie UMR v širšom území.
K druhejotázke - prebieha intenzívna komunikácia s Ministerstvom školsfua práve s ohl'adom na správne
načasovanie výziev akoordináciu pripravenosti projektov v území.
K otázke spoluÍinancovania _ aktuálne Plán obnovy nemá stanovené spoĺufinancovanie, prebĺehajÚ však
rokovania aby pre územie BSK spoluÍinancovanie stanovené boĺo s ohl'adom na navýšenie alokácĺe.
p. Smreková: vyzdvihla koncept smart školy, upozornila na to Že školy budú pohebovať podporu v rámci
zavádzania nového kurikula a podporu v tvorbe regionálnych centier'

Bod č'8: Harmonooram dalších orác

S plánovanými termínmi v rámci dalšĺch aktivít Rady partneľstva oboznámil členov Rady partnersfua Peter Furik.
Ďalšie zasadnutie tematických komisií a Rady partnerstva je plánované na Február20 zz"Časdovtedy bude vyuŽitý
na finalizáciu lUS, selekciu výberových kritérií a tvorbu projektových zásobníkov, aĺe tieŽ na prispôsobeniá luš
novej metodike od MlRRl.

Diskusia:

Bod č,9 Rôzne

V rámci bodu RÔzne sa do diskusie nikto neprihlásil, Barbora Lukáčová preto pod'akovaĺa prítomným členom RP
za účasť a spoluprácu a oÍiciálne ukončila zasadnutie'

Spracoval: sekretariát RP

Overil:

Mgr. JuralDroba, MA, MBA

Predseda Rady partnerstva
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