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Juraj Droba 

Kolegyne, kolegovia poprosím, aby ste zaujali svoje miesta. Dobré ráno. Vítam vás na  
XXIX. rokovaní pracovného zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. 
A ako pri každom Zastupiteľstve BSK vás poprosím o vypočutie si štátnej hymny. /Zaznie 
štátna hymna/ Dovoľte mi privítať medzi nami aj žiakov Hotelovej akadémie na Mikovíniho 
ulici, ktorí zabezpečujú dnes pre nás občerstvenie a oceňujem, že ho na stoloch máte 
rozdané vo veľmi vkusnom balení. Takže ďakujem Mikovínke za to, že je tu dnes s nami. 
Z dnešného rokovania sa ospravedlnili pani poslankyne Katarína Augustinič, myslím, že jej 
môžeme gratulovať k narodeniu zdravých dvojčiat. To je veľká vec. Lucia Vidanová, Zuzana 
Rattajová, páni poslanci Pekár, Smeja, Greksa, Machata a Pilinský a na poslednú chvíľu mi 
ešte volali páni Karman, Švaral, Bajan a aj pani Aufrichtová dokonca. Chcem vás poprosiť, 
skúste mi teda nevolať a radšej volajte našim ľuďom zo župy, lebo ja naozaj pred zastupkom 
neviem zdvíhať telefón veľmi a ak sa chcete ospravedlniť zo zastupiteľstva, tak zavolajte 
Janke Vaculovej, prípadne niekomu ďalšiemu, Andrejke Urmaničovej možno. To sú dve 
najlepšie mená. Konštatujem, že podľa prezenčnej listiny je z celkového počtu 50 poslancov 
Zastupiteľstva BSK na dnešnom zasadnutí prítomných 31 poslankýň a poslancov. V súlade 
s touto informáciou je zrejmé, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa v zmysle 
Zákona o samosprávnych krajoch. V zmysle článku 5 bod 12 platného Rokovacieho poriadku 
Zastupiteľstva BSK si budeme voliť troch overovateľov zápisnice. Dovoľte, aby sme pristúpili 
k voľbe overovateľov zápisnice. Náš úrad navrhuje troch poslancov a poslankyne: Janu 
Hrehorovú, Ivana Patoprstého a Juraja Jánošíka. Má niekto iný návrh? Neevidujem iný 
návrh, tak poprosím, aby sme prešli k hlasovaniu o týchto troch menách. Nech sa páči. 

Hlasovanie č. 1 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 29 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 
sa NEZDRŽAL. Uznesenie, respektíve voľba bola potvrdená a máme troch navrhovateľov 
komisie. Troch členov návrhovej komisie. Overovateľov. Prvým je pani poslankyňa 
Hrehorová, pán poslanec Patoprstý a pán poslanec Jánošík.  

Taktiež v zmysle článku 5 bod 12 platného Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK volíme 
z poslancov 3-člennú návrhovú komisiu. Prikročme teraz k voľbe návrhovej komisie. 
Predkladám nasledovné návrhy troch poslancov a poslankýň do návrhovej komisie. Prvé 
meno je pán poslanec Buocik, druhé je pán poslanec Gujber a tretie pán poslanec Pátek. Má 
niekto iné návrhy? Neevidujem žiadne ďalšie návrhy, tak dovoľte, aby sme pristúpili k voľbe 
a hlasujme teraz. 

Hlasovanie č. 2 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 32 poslancov a poslankýň, nikto nebol PROTI, nikto 
sa NEZDRŽAL, takže návrhová komisia zasadne v zložení Buocik, Gujber, Pátek, poslanci 
a poprosím ich, aby zaujali svoje miesta a nezabudli si svoje hlasovacie karty. Nech sa páči. 

Prechádzame k schváleniu programu dnešného zastupiteľstva. V pondelok 25. októbra vám 
bola odoslaná Pozvánka na dnešné rokovanie spolu s materiálmi. V stredu 3. novembra  sa 
uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie predsedov poslaneckých klubov a predsedov 
komisií Zastupiteľstva BSK. Na tomto stretnutí bola predsedom poslaneckých klubov 
a predsedom komisií prezentovaná Informácia o plánovanej zmene rozpočtu BSK na rok 
2021 v súvislosti s navýšením preddavkových platieb pre Slovak Lines a. s. K tomuto 
informačnému materiálu sa vrátime v bode Rôzne. Informácia vám bola doručená do vašich 
poslaneckých schránok v stredu 3. novembra. Taktiež v stredu na spoločnom pracovnom 
stretnutí bol opätovne prerokovaný poslanecký návrh pánov poslancov Istvána Pomichala 
a Juraja Jánošíka, ktorý má oficiálny názov Návrh na zmenu uznesenia číslo 351/2021 zo 



dňa 29.03.2021. Skôr, ako budeme hlasovať o programe dnešného rokovania podľa 
doručenej pozvánky, prosím, aby sme hlasovali o doplnení spomínaného poslaneckého 
návrhu pánov poslancov Pomichala a Jánošíka do dnešného programu rokovania. 
Pripomeniem, že materiál bol riadne prerokovaný na poslaneckých komisiách a pre úplnosť 
 zopakujem ešte raz jeho názov. Je to Návrh na zmenu uznesenia číslo 351/2021 zo dňa 
29.03.2021.Prosím prezentujte sa a dávam hlasovať o zaradení poslaneckého návrhu do 
dnešného programu rokovania.  

Hlasovanie č. 3 
 
Konštatujem, že ZA bolo 16 poslankýň a poslancov, PROTI bolo 5, ZDRŽALO SA 10 a tým 
pádom nebolo uznesenie prijaté, takže program nebude obohatený o tento bod. 
Konštatujem, že toto uznesenie nebolo schválené a tým pádom pristupujeme k hlasovaniu 
o bode A, variante A tohto programu. To znamená, že ideme hlasovať o programe tak, ako 
bol pôvodne predložený bez akýchkoľvek zmien. Nech sa páči, prosím, aby ste sa 
prezentovali a hlasovali teraz.  
 
Hlasovanie č. 4 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 31 poslankýň a poslancov, dvaja boli PROTI, nikto 
sa NEZDRŽAL. Takže program bol schválený a prijatý tak, ako sme ho predkladali písomne 
pred dnešným zastupiteľstvom. Dovoľte, aby sme plynule prešli do bodu číslo 1 nášho 
zastupiteľstva.  

Bod. č. 1 

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva BSK s termínom plnenia 21. august 2021 – 
15. október 2021. Poprosím pani riaditeľku úradu Patríciu Mešťan, aby nám tento materiál 
krátko uviedla. 

Patrícia Mešťan 

Ďakujem pekne pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci predmetom 
tohto bodu je pravidelný materiál týkajúci sa prehľadu plnenia uznesení Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja v tomto prípade s termínom plnenia 21. august až 

15. október 2021. V prvej časti materiálu splnené uznesenia je sumár celkovo štyroch 

splnených uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. V druhej časti 
materiálu nájdete odpočet priebežného plnenia celkovo 46 uznesení. V tretej časti materiálu 
sa nachádza informácia o zmene termínu plnenia uznesenia číslo 216/2019 časť B. Jedná sa 
o uznesenie týkajúce sa zriadenia Spojenej školy na Vazovovej 6 v Bratislave, pričom na 
základe dohody pána predsedu a starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sa 
navrhuje posun termínu na zriadenie školy na rok 2023. V rokovacej sále sú prítomní aj 
príslušní riaditelia odborov a vedúci oddelení, ktorí sú v prípade potreby pripravení poskytnúť 
podrobné informácie k jednotlivým plneniam. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Teraz otváram rozpravu k bodu číslo 1 nášho programu. Nech sa 
páči. Keďže neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy bod číslo 1, respektíve rozpravu 
k nemu ukončujem a prichádzame k návrhovej komisii, ktorá prednesie návrh uznesenia. 
Nech sa páči. 

 



Ján Buocik 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 
prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu o plnení uznesení tak, ako bola 
predložená v pozvánke. Pán predseda dajte hlasovať. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem návrhovej komisii a poprosím poslankyne a poslancov, aby hlasovali teraz. 

Hlasovanie č. 5 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 32 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 
sa NEZDRŽAL. Uznesenie bolo schválené v jeho predkladanom znení. Ukončujem bod číslo 
1, prechádzame na bod číslo 2. 

Bod č. 2 

Návrh VZN BSK číslo 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  BSK číslo 5/2020 zo dňa 
11. novembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. Poprosím Mareka Vlčeja, 
finančného riaditeľa, aby nám tento predkladaný materiál uviedol. Nech sa páči. 
 
Marek Vlčej 

Ďakujem pekne pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, uvedené 
krátke VZN dopĺňa existujúce VZN týkajúce sa poskytovania dotácií z rozpočtu BSK. Bolo 
prerokované na dotačnej komisii, takisto potom aj v rámci riadnych komisií. Jeho úlohou je 
vlastne reakcia na vývoj v oblasti poskytovania dotácií v posledných rokoch, najmä však 
v roku 2021. Časť nových uznesení upresňuje definície používaných termínov v rámci 
dotačných schém. Ďalej sa prostredníctvom tohto VZN zníži administratívne zaťaženie 
žiadateľov tým, že sa opäť zlepšil portál OverSi, kde je možné získať údaje k žiadostiam, 
ktoré sme predtým vyžadovali písomne. A vlastne najdôležitejšou zmenou je zastropovanie 
individuálnych dotácií, čo v praxi znamená, že financie na BRDS budú v roku 2022 vyššie 
než boli bez prijatia tohto VZN. Ďakujem pekne.  

Juraj Droba 

Ďakujem pánovi Vlčejovi. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. 
Neevidujem žiadne prihlášky do diskusie, takže prepáčte, prihlásila sa pani poslankyňa 
Ovečková. Nech sa páči. 

Lýdia Ovečková 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať ako pánovi 
Vlčejovi, tak aj ľuďom z úradu, ktorí na tom pracovali a rovnako tak aj poslancom, ktorí 
participovali na zmenách a teda som nesmierne rada, že už teraz takmer dokonalá dotačná 
schéma sa stáva ešte lepšou, ešte transparentnejšou, ešte otvorenejšou a som nesmierne 
rada, že opäť zase podporíme rôzne organizácie a rôzne fantastické projekty. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Mám z toho podobnú radosť a teším sa, aby to fungovalo tak dobre ako doteraz. Uzatváram 
rozpravu k bodu číslo 2 a dovoľte, aby som odovzdal slovo návrhovej komisii. 



Ján Buocik 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 
prerokovaní materiálu schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2021 tak, ako bolo 
predložené v materiáli. Ďakujem. Dajte hlasovať. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 

Hlasovanie č. 6 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 33 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Týmto uzatváram bod číslo 2 a prechádzame na bod č. 3. 

Bod č. 3 

Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2022. Poprosím našu pani riaditeľku odboru 
kultúry Svetlanu Waradzinovú, aby k tomu povedala pár slov. Nech sa páči Svetlana. 
 
Svetlana Waradzinová 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo, prajem príjemné predpoludnie. A ja by som iba v kocke 
zhrnula najväčšie zmeny, ktoré sme urobili nasledujúce obdobie v dotačnej schéme týkajúcej 
sa kultúry. Najväčšia zmena sa týka toho, že po hodnotení pripomienok aj členov z dotačnej 
komisie ale aj od našich odborných hodnotiteľov z minulosti sme sa rozhodli vyčleniť 
a oddeliť neprofesionálne umenie ako samostatnú oblasť podpory, čo by nám vlastne 
zabezpečilo, že projekty, ktoré vlastne mali inú, nie kvalitatívnu ale inú obsahovú úroveň 
a mali vôbec iný cieľ, ako tá tvorba toho umenia profesionálnych umelcov by dostala vlastne 
svoju časť financií. Ide hlavne o projekty v rámci neprofesionálneho umenia v divadelnej, 
literárnej, výtvarnej, hudobnej oblasti, ale aj v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a remesiel 
a je venovaná naozaj malým, neprofesionálnym, ochotníckym súborom, detským folklórnym 
súborom a vlastne tomu kultúrnemu životu, ktorý sa deje v rámci nášho územia, nášho 
regiónu na území obcí a miest, ktoré na to územie patria. Zároveň druhá veľká zmena 
z dotačnej schémy je, že sme vyradili projekty alebo oblasť podpory vedy a výskumu, 
pretože máme za to, že na to slúžia iné dotačné schémy v iných objemoch financií, čím sa 
vlastne uvoľnia znova peniaze na tvorbu a podporu profesionálneho a neprofesionálneho 
umenia. A zároveň sme po roku vrátili do dotačnej schémy taktiež aj účel podpory na 
festivaly, súťaže a prehliadky. Čiže nebudeme zabezpečovať len priamu tvorbu ale budeme 
zabezpečovať aj prevádzku týchto podujatí a vlastne organizáciu týchto podujatí v území. 
Ďakujem veľmi pekne. 

Juraj Droba 

Ďakujem pani Waradzinovej. Nech sa páči, teraz otváram rozpravu k tomuto bodu programu. 
Neevidujem žiadne žiadosti o príspevok do rozpravy. Ďakujem vám. Prechádzame 
k návrhovej komisii. Nech sa páči. 
 
Ján Buocik 
 
Pán predseda ďakujem pekne. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 
prerokovaní materiálu po A schvaľuje a po B ukladá materiál v zmysle predloženého návrhu. 
Dajte hlasovať. 



Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 7 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 33 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 
sa NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prezentované návrhovou komisiou. 
Ukončujem bod číslo 3, prechádzame na bod číslo 4. 
 
Bod č. 4 
 
Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z BRDS na podporu mládeže na 
rok 2022. Návrh predloží pani riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu, pani Zápalová. 
 
Jana Zápalová 
 
Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Takže v rámci tejto podpory, podpora je zameraná 
prioritne na deti a mládež do 30 rokov. Ostávajú tak, ako v uplynulom roku 4 oblasti podpory. 
To znamená podpora zameraná na rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti 
a kritického myslenia v záplave dezinformácií mládeže vo veku do 30 rokov na území obcí 
a miest Bratislavského samosprávneho kraja, podpora zameraná na problematiku boja proti 
extrémizmu a radikalizmu a aktivity vedúce k tolerancii, podpora participácie mládeže a jej 
foriem vrátane činností žiackej samosprávy a štvrtá oblasť je oblasť zameraná na 
organizovanie pravidelných preventívnych a nízkoprahových aktivít so zameraním na mládež 
vo veku do 30 rokov. V rámci tejto oblasti sme doplnili v oprávnených aktivitách podporu 
zameranú na pravidelné iniciatívy, aktivity a programy zamerané na včasnú identifikáciu 
rizikového správania mládeže, prevencie, závislosti a to látkové i nelátkové závislosti. Oproti 
minulému roku došlo k zmene v minimálnej výške žiadanej sumy, ktorá sa zvýšila z 1000 na 
1500 eur a maximálna sa teda odvíja od počtu zapojených detí, pričom maximálna suma je 
až do výšky 8000 eur, povinné spolufinancovanie je vo výške 25%. Na túto oblasť bude 
v rámci celého balíka na mládež a šport vyčlenených pre rok 2022 12% z celkovej sumy a to 
preto, že sa predpokladá celková vyššia suma a bude teda v konečnom dôsledku 
podporených viac projektov. Ďakujem pekne. 
 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa 
páči. Keďže neevidujem žiadne prihlášky do rozpravy ukončujem ju a odovzdávam slovo 
návrhovej komisii. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja pre 
prerokovaní materiálu po A schvaľuje a po B ukladá predložený materiál alebo materiál 
v podobe ako bol predložený. Pán predseda dajte hlasovať. Ďakujem. 
 

Juraj Droba 

Ďakujem. Konám tak, ako povedal pán predseda Buocik. Nech sa páči hlasujte. 
 
 



Hlasovanie č. 8 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 33 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté vo verzii v akej bolo predkladané. Ukončujem bod číslo 
4, prechádzame na bod číslo 5. 
 
Bod č. 5 
 
Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z BRDS na podporu športu na 
rok 2022. Opäť poprosím Janku Zápalovú, aby predložila verziu na znenie. 
 
Jana Zápalová 
 
Ďakujem veľmi pekne. Cieľom tejto oblasti podpory je zvýšenie záujmu mládeže o šport, 
snaha o zvýšenie telesnej zdatnosti a správne využívanie voľného času. Podpora je určená 
pre všetkých oprávnených žiadateľov pôsobiacich v Bratislavskom samosprávnom kraji 
prednostne určená na pohybové aktivity detí a mládeže do 23 rokov ale aj pri organizovaní 
športových akcií a podujatí aj pre dospelých. Ostávajú dve oblasti podpory. Organizovanie 
pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov a organizovanie športových 
akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť. Oproti minulému roku došlo 
k úprave maximálnej žiadanej sumy pri významnej krajskej alebo národnej akcii zo 4 na 6000 
a takisto sa zvýšila minimálna žiadaná suma z 1000 na 1500 eur. Na túto oblasť je v rámci 
spoločného balíka mládeže a šport vyčlenených 88% z celkovej sumy. Ďakujem pekne. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Nehlási sa nikto, 
dokonca ani poslanec Jánošík, takže ukončujem rozpravu a odovzdávam slovo návrhovej 
komisii. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 
prerokovaní materiálu po A schvaľuje a po B ukladá materiál v predloženej podobe. Pán 
predseda, smelo dajte hlasovať. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Opäť počúvam pána predsedu Buocika. Nech sa páči hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 9 
 
Hlasovanie ukončené. Konštatujem, že ZA hlasovalo 36 poslankýň a poslancov, nikto nebol 
PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Uzatvárame bod číslo 5 a prechádzame na bod číslo 6. 
 
Bod č. 6 
 
Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z BRDS na podporu ochrany 
životného prostredia a rozvoja vidieka a k tejto téme dám slovo pani riaditeľke Odboru 
stratégie, územného rozvoja a projektov, pani Barbore Lukáčovej. Nech sa páči Barbora. 
 
 
 
 



Barbora Lukáčová 
 
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Srdečne pozdravujem všetkých. Mojou úlohou je 
predstaviť vám už tradičný segment, ktorým sa zaoberáme či už v oblasti životného 
prostredia, turizmu alebo environmentálnej výchovy, čiže hneď som aj povedala tri segmenty 
našej výzvy, ktoré sa delia na podopatrenia. Sú to tradičné podopatrenia. V oblasti životného 
prostredia je to rozvoj zelenej infraštruktúry v mestách a obciach, potom je tam rozvoj 
vodozádržných opatrení v mestách a obciach a tretia je drobná verejná infraštruktúra, ktorá 
sa týka predovšetkým verejných priestranstiev obcí. V oblasti turizmu sa predovšetkým 
zameriavame na oblasť cyklistickej infraštruktúry a vodného turizmu. Vychádza to jednak zo 
sektorovej stratégie turizmu a zároveň z definovaní dvoch hlavných rozvojových tematických 
ciest. Posledná oblasť je oblasť envirovýchovy, envirovzdelávania, kde sa už druhým rokom 
zameriavame predovšetkým na realizáciu malých, drobných infraštruktúrnych zásahov 
v areáloch škôl tak, aby bola podporená a potom aj realizované envirovzdelávanie. Ďalej vo 
výzve máte samozrejme popísané konkrétne oprávnené aktivity. Sú tam dané aj príklady 
dobrej praxe. Žiadateľ je nejakým spôsobom navedený na kombináciu a synergiu 
jednotlivých opatrení a my ešte k tomu pridávame aj žiadané územia v ktorých sa má 
realizácia jednotlivých aktivít udiať podľa samozrejme zase sektorových stratégií. Čiže toľko 
možno od nás. My sme investičná predovšetkým v tých prvých dvoch, to znamená od toho je 
aj odvodená výška samotnej hranice projektov, ako aj výška spolufinancovania, ktorá je 
potom následná aj predmetom hodnotenia. Čiže základ je niekde 25 a k tomu potom 
pridávame aj hodnotiace body ak žiadateľ prispieva viacej z vlastných zdrojov. Neviem. Tým, 
že sú to tradičné opatrenia nech sa páči, kľudne sa pýtajte. Ďakujem veľmi pekne. 

Juraj Droba 

Ďakujem pani Lukáčovej. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Ako prvá 
sa prihlásila pani vicežupanka Pätoprstá. Nech sa páči Elenka. 
 
Elena Pätoprstá 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ja vás chcem ešte upozorniť, že máme vypracovaný katalóg 
možných opatrení. Práve pri tej zelenej infraštruktúre. Myslím, že Barbora to aj spomínala 
ako príklady dobrej praxe. Je to veľmi dobrá vec. V podstate všetko nájdete na webovej 
stránke ale chcem využiť túto chvíľu a poprosiť vás o vyplnenie dotazníka k akčnému plánu 
lesov. Máte ho v mailoch alebo kto má chuť môžete to aj vonku vyplniť, je to v dotazníku. 
Ďakujem. Pani Aufrichtová to už robí, tak ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, takže ukončujem rozpravu 
a odovzdávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakuje pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 
prerokovaní materiálu po A schvaľuje a po B ukladá materiál v zmysle predloženého návrhu 
po fantastickej prezentácií pani riaditeľky Lukáčovej. Môžete dať kľudne o tomto návrhu 
hlasovať. 

Juraj Droba 

Ďakujem za to, že hlasovania prestali byť nudné a otváram teraz možnosť hlasovať. Nech sa 
páči. 



Hlasovanie č. 10 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 36 poslankýň a poslancov. Nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Uznesenie sme prijali v navrhovanom znení. Ukončujem bod číslo 6 a otváram 
bod číslo 7. 
 
Bod č. 7 
 
Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie BRDS na podporu ochrany 
životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022 z dôvodu doplnenia počtu hodnotiteľov 
a zmeny dvoch persón. Opäť odovzdávam slovo Barbore Lukáčovej. 
 
Barbora Lukáčová 
 
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ide o technickú záležitosť. Viete, že jednak každé dva 
roky prichádza k obmene hodnotiacej komisie ale zároveň môže BSK pristúpiť aj k zmene 
hodnotiteľa a to sa nám deje zo štátnej sféry, nakoľko nám hodnotiteľ nechodil na komisie, 
nezúčastňoval sa výberového procesu, takže sme oslovili iného zástupcu v rámci segmentu, 
ktorý my máme a spadá pod štátnu sféru. Oslovili sme Slovenskú agentúru životného 
prostredia a tá nanominovala pána doktora Timoteja Brenkusa. Máte priložený prirodzene aj 
životopis a v rámci interných hodnotiteľov sme zaradili pána magistra Jesenského, ktorý je 
referent na inštitúte a rovnako sme rozšírili o segment cestovný ruch, keďže spadá pod nás 
cestovný ruch, takže zodpovedný pracovník za interných hodnotiteľov aj pracovník inštitútu, 
pani inžinierka Katarína Hroboňová. Čiže dvaja interní a jedna výmena externých z dôvodu, 
ktorý som spomenula. Ďakujem veľmi pekne. 

Juraj Droba 

Ja ďakujem vám. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Neevidujem 
žiadne prihlášky do rozpravy, takže diskusiu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej 
komisii. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 
prerokovaní materiálu po A schvaľuje a po B ukladá materiál v zmysle predloženého návrhu. 
Pán predseda, dajte o návrhu hlasovať. Ďakujem 

Juraj Droba 

Ďakujem a poprosím poslankyne, poslancov, aby teraz hlasovali o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 11 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 36 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 
sa NEZDRŽAL. Ukončujeme bod číslo 6 a prechádzame na bod číslo 7. Pardon, prepáčte. 
Ukončujeme bod číslo 7 a prechádzame na bod číslo 8. 
 
Bod č. 8 
 
Návrh na schválenie zmeny Uznesenia Zastupiteľstva BSK číslo 31/2015 v časti B bode B.2 
zo dňa 24. 04. 2015  v znení Uznesenia Zastupiteľstva BSK číslo 356/2021 zo dňa 29. marca 
2021 a uzatvorenie Dodatku číslo 5 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatváranej 
medzi BSK a nájomcom Družstvo lekárov Zrkadlový háj z dôvodu hodného osobitného 



zreteľa, ktorým je zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poprosím Matúša 
Šaraya, aby nám tento predkladaný materiál uviedol. 
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani poslankyne, páni poslanci ide o predĺženie nájomnej 
zmluvy s Družstvom lekárov Zrkadlový háj. Tak ako pred rokom sme predlžovali túto zmluvu 
o jeden rok, robíme to aj teraz z dôvodu vytvorenia si ich priestoru na zváženie čo ďalej 
s touto budovou a ako ďalej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tomto objekte. Tak, 
ako sme to rozprávali na komisiách aj už pred rokom, samotné Družstvo lekárov nám 
avizovalo, že je ich v tomto združení už pomerne málo a majú čím ďalej tým väčší problém 
zabezpečovať aj starostlivosť o budovu. Z tohto dôvodu sme im aj vyšli v ústrety. Časť tej 
budovy sme zobrali späť, máme tam našu ambulanciu, ktorá zabezpečuje alebo zakrýva 
očkovanie. To znamená, že vychádzame v ústrety maximálne. teraz je priestor na to, aby 
sme hľadali buď potencionálneho záujemcu o dlhodobejší nájom, ktorý by túto budovu aj 
zrekonštruoval, prípadne zvážiť možnosti aj priamo samosprávneho kraja. Takže toto sú 
veci, ktoré sú otvorené. Teraz ide o predĺženie zmluvy znova do konca roka 2022. Na 
komisiách to prešlo bez nejakých pripomienok, takže poprosím o podporu. Ak sú otázky 
nech sa páči. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadne prihlášky. 
Rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 
prerokovaní materiálu po A mení a po B ukladá materiál v zmysle predloženého návrhu. 
Dajte hlasovať pán predseda. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 12  
 
Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že ZA hlasovalo 34 poslankýň a poslancov. Nikto nebol 
PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté v predkladanom znení. Ukončujem bod 
číslo 8 a prechádzame na bod číslo 9. 
 
Bod č. 9 
 
Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja majetku vo vlastníctve BSK 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Plavecké Podhradie a v katastrálnom území 
Sološnica obci Plavecké Podhradie, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Skôr, ako udelím 
slovo Matúšovi, rád by som pripomenul, že materiál je predložený s dvomi variantami 
uznesení. Poprosím teraz pána kolegu Matúša Šaraya, aby to vysvetlil. 
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem pekne. Takže sme v katastri Plaveckého Podhradia. Je to materiál, ktorý sme tu už 
mali zhruba pred 2 rokmi. Bola tu už o ňom diskusia. Ide o pár pozemkov, ktoré pôvodne 
patrili k areálu bývalých vojenských skladov alebo vojenského objektu, ktorý samosprávny 



kraj kúpil ešte za prvého funkčného obdobia. Na časti tohto areálu bola vybudovaná DSS-ka, 
ktorá doteraz reálne funguje. Zvyšná časť areálu bola následne cez obchodnú verejnú súťaž 
odpredaná. Zostalo tam týchto pár parciel, ktoré sú ale ďaleko za obcou vyslovene v lesoch 
v rámci pasienkov. Na jednom z týchto pozemkov je vodný zdroj – vyvierajúca voda, máte 
ten objekt nafotený v materiáli. Požiadala nás obec Plavecké Podhradie o prevod týchto 
pozemkov aj s týmto vodným zdrojom do vlastníctva. My sme si tam ešte s Ministerstvom 
obrany doriešili niektoré nevysporiadané veci od ktorých sme to nadobúdali, aby sme mali 
všetky tie právne vzťahy k tým objektom  vyriešené. Čo sa týka tých alternatív, len na 
ozrejmenie pamäti ide o to, že aj pred tým rokom, pred tými dvomi rokmi sme diskutovali 
o tom, že či to predať obci bez akýchkoľvek podmienok alebo tam dať nejakú podmienku. Aj 
na súčasných komisiách bolo vaše odporúčanie, aby tam bolo zriadené vecné bremeno ako 
predkupne právo. To znamená, ak teraz schválite tento prevod, tak v prípade, kedy by do 
budúcna obec chcela tento majetok ďalej niekomu predať alebo posunúť musí najskôr 
osloviť nás, ako doterajšieho vlastníka. Takže ma margo toho sú síce v návrhu uznesenia 
dve alternatívy ale tak, ako sme o tom diskutovali, tak potom aj poprosím pána predsedu ako 
predkladateľa, aby dal hlasovať v prvom prípade, alebo v prvom rade o alternatíve B, ktorá 
hovorí, že sa to teda predáva aj s tým vecným bremenom. Z mojej strany všetko, ak sú 
otázky nech sa páči. 

Juraj Droba 

Ďakujem Matúš veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Ako 
prvý sa hlási pán poslanec Dvoran. Nech sa páči Dušan. 
 
Dušan Dvoran 
 
Tento problém pred sebou valíme už minimálne 6 rokov. My starostovia okresu Malacky sme 
už dvakrát dávali podporné stanovisko ešte aj na predchádzajúce vedenie Bratislavského 
samosprávneho kraja, aby toto obci Plavecké Podhradie umožnil. My musíme povedať, že 
ten vodný zdroj slúžil niekedy pre vojenský archív, vojenské budovy, ktoré v tejto chvíli sú 
zváľané a je tam individuálna výstavba a pre obec Plavecké Podhradie je vyslovená nutnosť, 
aby to dostala do vlastníctva, aby mohla tam robiť ďalšie investičné úpravy pre vodu pre 
Plavecké Podhradie. 

Juraj Droba 

Ďakujeme. Keďže neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, tak odovzdám slovo 
návrhovej komisii stým, že sa ide ako prvé hlasovať o alternatíve B. Nech sa páči návrhová 
komisia. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 
prerokovaní materiálu po A rozhodlo, po B schvaľuje a po C ukladá v zmysle predloženého 
návrhu, teda len znova upozorňujem, že to je tou podmienkou zriadenia predkupného práva 
v prospech Bratislavského samosprávneho kraja. Pán predseda dajte hlasovať 
o predloženom návrhu. Ďakujem pekne. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Takže hlasujeme o alternatíve alebo návrhu B. Nech sa páči, poprosím hlasujte 
teraz. 
 
 



Hlasovanie č. 13 
  
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 35 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 
sa NEZDRŽAL. Takže uznesenie bolo prijaté v tomto znení. Tým pádom nie je dôvod na 
hlasovanie o bode číslo A. Ukončujem bod číslo 9 programu, prechádzame na bod číslo 10. 
 
Bod č. 10 
 
Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti – jedálne SOŠ automobilovej 
a podnikania Senec a zmeny uznesenia číslo 99/2016 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Pán Šaray Matúš nech sa páči, slovo je opäť tvoje. 
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem pekne. V tomto prípade ideme do ďalšej spolupráce medzi samosprávnym krajom 
a mestom Senec, ktoré nás požiadalo o prenájom časti školy na Kysuckej v Senci. Mesto 
Senec má v tomto areáli od nás prenajatý už jeden blok, kde má etablovanú svoju základnú 
školu a požiadali nás aj o možnosť prevádzkovania kuchyne a jedálne. My sme spolu 
prerokovali tieto podmienky, vyhodnotili sme, že je to aj pre nás výhodnejšie, pretože gro 
stravníkov je práve zo strany žiakov základnej školy ale aj súkromnej základnej školy, 
samozrejme mesto sa zaväzuje a bude musieť zabezpečovať tú stravu aj pre našich žiakov 
a zamestnancov našej školy. Prešli sme si aj s pánom primátorom aj s pani prednostkou 
podmienky toho nájmu. Je tam stanovené nájomné vo výške jedného eura a na meter 
štvorcový a rok, plus samozrejme daň z nehnuteľnosti, plus samozrejme energie.  S týmto je 
mesto uzrozumené. Takisto v podstate tá zmena toho uznesenia je, že za takýchto istých 
podmienok sa vlastne upraví aj tá nájomná zmluva na ten pavilón tej základnej školy. To 
znamená je to predkladané v zhode s mestom Senec. Z mojej strany všetko. Ak sú otázky 
nech sa páči. 

Juraj Droba 

Týmto v obecenstve vítam aj pána primátora mesta Senec Dušana Badinského, ktorý sedí 
vzadu. Ak bude potreba a chuť, tak dáme určite priestor na vyjadrenie sa. Ale otváram 
rozpravu a odovzdávam slovo pani poslankyni Hudákovej. Nech sa páči. 
 
Mária Hudáková 
 
Ďakujem. Chcem kolegov poslancov poprosiť o podporu tohto uznesenia. Čas ukázal, že 
táto verzia nastavenia správcu jedálne je lepšia, keďže ako tu už bolo spomenuté drvivá 
väčšina jedál je v podstate pre školy mesta Senec a naozaj tá menšia časť je pre Strednú 
odbornú školu. Počas covidu sa ukázalo toto nastavenie naozaj ako finančne veľmi 
nevýhodné pre našu strednú školu. Takže ďakujem vám. 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadny ďalší príspevok do rozpravy. Predpokladám, že 
pán primátor nepotrebuje hovoriť týmto pádom. Dovoľte, aby som odovzdal slovo návrhovej 
komisii.  
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 
prerokovaní materiálu po A schvaľuje, po B mení a po C ukladá v zmysle predloženého 
materiálu. Pán predseda dajte hlasovať. Ďakujem. 



Juraj Droba 

Ďakujem. Poprosím, aby poslankyne, poslanci hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 14 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 35 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Ukončujem bod číslo 10 a otvárame bod číslo 11. 
 
Bod č. 11 
 
Návrh na schválenie nájmu časti cesty číslo II/503 v katastrálnom území Pezinka pre 
stavebníka General Development, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. Opäť 
poprosím Matúša o úvodné slovo. 
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem. Toto je jeden z tých opakujúcich sa materiálov. Máme tu žiadosť investora, ktorý 
ide budovať v rámci novej priemyselnej zóny nové objekty s tým, že samozrejme nás 
požiadal ako správcu cesty o vyjadrenie sa. Z hľadiska bezpečnosti bolo stanovené, že to 
napojenie do tohto objektu musí byť realizované formou rozšírenia cesty, aby bolo možné 
zrealizovať pripájací a odbáčací pruh. Týmto materiálom alebo schválením tejto nájomnej 
zmluvy v podstate vytvárame právny vzťah investorovi na to, aby mohol požiadať Špeciálny 
stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia s tým, že po vykonaní a rozšírení tejto cesty 
samozrejme bezodplatne prevedenie túto rozšírenú cestu, tento predmet vlastníctva do 
vlastníctva samosprávneho kraja vrátane vysporiadania časti pozemku na ktorom dochádza 
k rozšíreniu. Nájomné je stanovené vo výške jedného eura na meter a rok s tým, že táto 
rekonštrukcia alebo toto rozšírenie by malo byť do jedného roka zrealizované a odovzdané 
a samozrejme v celom tom úseku napojenia bude urobený aj nový asfaltový koberec. To 
znamená bude v tejto časti ako keby zrekonštruovaná vrchná časť vozovky. Z mojej strany 
všetko. Ak sú otázky nech sa páči. 

Juraj Droba 

Ďakujem Matúš. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu prihlášku 
do rozpravy, takže rozpravu ukončuje a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 
materiálu po A schvaľuje a po B ukladá v zmysle predloženého materiálu. Dajte hlasovať 
o predloženom návrhu. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Poprosím, aby sme o tomto bode programu hlasovali teraz. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 15 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 34 poslankýň a poslancov. Nikto nebol PROTI, nikto 
sa NEZDRŽAL. Ukončujem bod číslo 11 a prechádzame na bod číslo 12. 
 
 
 



Bod č. 12 
 
Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK pre implementáciu 
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 - 2027 za obdobie 
11. 06. 2021 – 30. 09. 2021. Barbora nech sa páči, máte slovo. 
 
Barbora Lukáčová 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ja prejdem tie asi najvýznamnejšie body, ktoré sa udiali za ostatný 
štvrťrok. Významne sme sa posunuli s výstavbou cyklolávky, čo aj môžete sledovať na 
sietiach, kde v podstate sme už sa spojili obidva brehy. Ten projekt ide normálne 
v investičnom tempe takým spôsobom, že sa predpokladá ukončenie realizácie, tých tvrdých 
realizácií niekedy v marci. Rovnako sa veľmi teším, že sme po historických útrapách 
významným spôsobom pohli s COVP Ivanka pri Dunaji takým spôsobom, že dokonca nám 
zhotoviteľ oznámil skoršie ukončenie realizácie. Samozrejme hovoríme o realizácií areálu, 
nie ešte ukončenie projektu ako takého, keďže bude nadväzovať materiálno-technické 
vybavenie. Odsekávame to aj v oblasti deinštitucionalizovaných, projektov, ktoré napĺňajú 
deinštitucionalizáciu a to predovšetkým v novostavbe Račianska 105, kde sa rovnako 
chýlime ku koncu, k odovzdaniu infraštruktúry. Čiže dokázali sme keď to poviem generálne, 
dokázali sme pohnúť z toho covidového obdobia, kedy sme nemali subdodávateľov, kedy 
sme nemali dodávateľov a kedy naši dodávatelia nám oznamovali dlhšie a dlhšie prolongácie 
stavieb, respektíve nám odchádzali zo stavieb, tak sa vracajú na stavby, alebo už máme 
nových vysúťažených a s tými starými sa naozaj snažíme dospieť k zdarnému koncu. To vo 
všeobecnosti. V konečnom dôsledku tento model platí aj pre aktivity, ktoré sú financované 
priamo z nášho rozpočtu. Z tých väčších investičných akcií sa nám významne pohlo 
Bábkové divadlo. Verím, že sa nám pohne aj vo verejnom obstarávaní Aréna. Z pohľadu 
cestnej infrašktruktúry, sami ste svedkami vysúťažených troch zmlúv, ktoré sa realizujú 
a rovnako viete to sledovať vo všetkých troch mimo bratislavských okresoch, tá cesta, ktorá 
je financovaná z európskych zdrojov a tvorí napojenie na Triblavinu, ideme by som to 
povedala až závratným tempom, pretože máme ju nielen vytýčenú, nielen spevnenú, ale 
v podstate si dovolím povedať, že gro tej cesty je spravené vysoko nadštandardne 
v časovom harmonograme a naozaj v novom roku budeme, keď to tak poviem laicky, už len 
asfaltovať. Čiže v investičných aktivitách nemôžem povedať, že naplníme investičný plán, ale 
o tom ste informovaní v podstate od začiatku roka a je to naozaj z dôvodu covidu 
a neschopnosti našich zhotoviteľov z objektívnych príčin naplniť ciele, ktoré sme mali dané, 
či už v rozpočte, alebo aj v samotných výstupových aktivitách. Významná aktivita, ktorá sa 
udiala je, a tam budem vás žiadať spolu so županom a prosiť o maximálnu podporu, politickú 
podporu, či už v území, alebo aj tuná na zastupiteľstve, tak to je môj nové zdroje, na nové 
zdroje v novom programovom období, predovšetkým hovorím o súbore aktivít, úloh, ktoré sa 
dejú v rámci presadzovania 10 % flexibility a 10 % transferu do kohézneho fondu. Bez týchto 
zdrojov nespraví naše územie v novom programovom období absolútne nič. Ostatné aktivity 
máte spísané a odpovedané na ne v prehľadných tabuľkách, boli každá komisia sa 
zaoberala vždy svojou sektorovou politikou, čiže tam sme si aj zodpovedali jednotlivé otázky. 
Nech sa páči, ak máte akékoľvek otázky na mňa, som tu pre vás. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem aj ja. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvá sa prihlásila pani 
vicežupanka Pätoprstá a potom nasledujú poslankyne a poslanci Buzáš, Aufrichtová. 
 
Elena Pätoprstá 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ja možno sa zastavím pri bode D presadzovanie priorít BSK v oblasti 
územného plánovania, participovať na procese novelizácie zákonom územnom plánovaní 
a stavebného poriadku. Chcem len pripomenúť, že Bratislavská župa spolu iniciovala aj 



s SK8 podporu starostov a ich práva, ako v rámci územného plánovania, čiže naozaj sme sa 
zastali vlastne záujmov starostov a záujmov nižších samospráv a chcem vás veľmi pekne 
poprosiť všetkých starostov, aby ste veľmi dbali na to, aby ste pripomienkovali ten nový 
zákon stavebný, ktorý dovolím si povedať hrozí z rúk pána Holého, pretože by to bolo veľký 
zásah do vašich práv a do pripomienkovania jednotlivých stavieb, aj zo strany samospráv. 
Ďakujem za to, že sme iniciovali aj vlastný návrh cez ZMOS. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Slovo odovzdávama pánovi poslancovi Buzášovi, nech sa páči. 
 
Peter Buzáš 
 
Ďakujem pán predsedajúci za udelenie slova. Chcel som sa spýtať pani riaditeľky v akom 
stave je vlastne ten pilotný projekt deinštitucionalizácie toho Domova pre seniorov v Stupave 
a v akom stave je projekt Meremy, čo sa týka deinštitucionalizácie. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Slovo odovzdám pani Lukáčovej na záver, ešte si vypočujeme otázku pani 
Aufrichtoej, nech sa páči. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem. Ja by som sa chcela len spýtať ohľadne projektov, ktoré sa týkajú župných škôl 
výmeny okien na tej strednej odbornej škole, alebo teda priemyslovke Zochova a Fajnorke. 
Kedy tam je termín presne ukončenia. Lebo to veľmi pekný projekt, len. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším do rozpravy prihláseným je pán poslanec Buocik, nech sa páči. 
 
Ján Buocik 
 
Pán predseda, ďakujem pekne. Pri tomto odpočte sa mi žiada poďakovať za rekonštrukcie, 
ktoré prebiehajú, osobitne teda ružinovských školách a špeciálne sa teším rekonštrukcii na 
športovom gymnáziu dnes spojenej škole Ostredkovej, že teda sa podarilo najskôr 
vysporiadať pozemok a teraz súčasnosti už aj realizovať rekonštrukciu športového areálu. 
Takže toto považujem za dôležité osobitne vypichnúť, napriek tomu, že tých pozitívnych 
správ je tam viacej. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež rád, že krok za krokom postupne ide jeden projekt za 
druhým a odsýpajú nám. Odovzdám slovo Barbore Lukáčovej, evidoval som 2 otázky, prvé 
boli ohľadom Meremy a ešte jedného domova sociálnych služieb a škôl v Stupave a druhé 
boli ohľadom okien na školách Zochova a Fajnorka. Nech sa páči, Barbora. 
 
Barbora Lukáčová 
 
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, tam naozaj odbore sociálnych vecí v tom odpočte na 
strane 2 je podrobne popísaný konkrétne body, ktoré sa udiali ohľadne v Stupave, ale 
v jednoduchosti si vás dovolím informovať, že je spracovaný transformačný plán, to 
znamená, to je ten východiskový dokument podľa ktorého nastavíme deinštitucionalizáciu 
Stupavy a zároveň v septembri prebehli resp. ešte v júni prebehla obhliadka bývala 



elektroškoly v Záhorskej Bystrici ako jedného z možných pozemkov, alebo umiestnení novej 
infraštruktúry, tam sa plánuje umiestnenie infraštruktúry pre 30 klientov, zároveň sa budeme 
uchádzať o financovanie tejto infraštruktúry z plánu obnovy, pravdepodobne formou 
refundácie. Ostatné sme v debate, pretože ten plán taký aby sme ho ustáli aj prevádzkovo aj 
investične by mal byť nasledujúci trikrát po 30 infraštruktúra a zhruba 7 dvojdomov. To je ale 
v pláne, tam to je veľmi podrobne popísané. Čo sa týka Meremy, tak ako som informovala vo 
svojom úvodnom príhovore, Merema je práve tá deinštitucionalizácia, ktorá prebieha cez 
integrovaný regionálny operačný program, ide o komplexnú deinštitucionalizáciu, čiže žiaden 
klient nezostane v pôvodnom zariadení, pričom máme spustenú infraštruktúru v Častej, tá 
relatívne odsýpa a je dvojdom postavený, dokončovacie práce sa ňom realizujú. To, čo sme 
museli a týkalo sa to odídenia zhotoviteľa zo stavby, je dvojdom Dubová, kde sme odstúpili 
od zmluvy, vyhlásili nové verejné obstarávanie a teraz sme pred podpisom zmluvy s novým 
zhotoviteľom, nakoľko vždy to verejné obstarávanie prechádza aj kontrolou riadiaceho 
orgánu. Ďalšia infraštruktúra, ktorá v rámci tejto deinštitucionalizácie prebieha, bola kúpa 
domu v Modre a jeho prispôsobenie, to je na bedrách investičného oddelenia a v zásade tie 
malé úpravy sa chýlia ku koncu a potom sa odovzdáva stavenisko Kráľová, to je to pôvodné, 
ktoré sa prerába a kde v podstate boli tie najťažšie prípady. Čiže suma sumárum projekt, 
ktorý vyrezal veľmi jednoduchý sa nám skomplikoval množstvom verejných obstarávaní 
a množstvom subdodávateľov, resp. množstvom aktérov, ktoré sa nám pohybujú na 
jednotlivých infraštruktúrach. Čo sa týka záväzkovosti a krytia zdrojov stále platia to naše 
odhodlanie je rovnako ako aj samotného zariadenie, verím, že tú deinštitucionalizáciu aj 
skutočne dokončíme. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne, otváram, resp. dávam ešte priestor na reakcie s faktickými ak by bolo 
treba, ale evidentne sa už nehlási nikto, takže rozpravu ukončujem, Barbore chcem 
poďakovať a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie materiál v predloženej podobe. Pán predseda, dajte hlasovať 
o predloženom návrhu. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, poprosím poslankyne a poslancov, aby teraz hlasovali o tomto bode programu. 
 
Hlasovanie č. 16 
 
Konštatujem že ZA hlasovalo 34 poslancov a poslankýň, PROTI nebol nikto, jeden hlas sa 
ZDRŽAL, uznesenie bolo prijaté v predkladanom znení. Ukončujem bod č. 12 
a prechádzame na bod č. 13.  
 
Bod č. 13 
 
Informácia o implementácii Programu spolupráce INTERACT III za obdobie 2014 – 2020 
a príprave INTERACT IV na ďalšie programové obdobie, čiže 2021 – 2027. Odovzdávam 
slovo Peti Masácovej, nech sa páči. 
 
Petra Masácová 
 
Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len v rýchlosti, tak ako každý rok 
predstavujeme vám naše činnosti, okrem toho čo sme napísali do materiálu, by som sa veľmi 



rada s vami podelila o aktivity, ktoré sme robili v rámci dňa európskej spolupráce tento rok. 
Väčšina našich aktivít je zameraná na zahraničie a toto je jedna z mála, kde môžeme 
prispieť priamo aj Bratislavskému samosprávnemu kraja, tak som rada, že tento rok sa nám 
podarilo urobiť tri takéto aktivity. Jedna bola spolu so zamestnancami BSK za účasti pani 
vicežupanky Pätoprstej, čistenie brehov rieky Moravy. Potom sme zorganizovali súťaž pre 
študentov stredných škôl v tvorbe plagátov na tému budúcnosť európskej únie, myslím, že sa 
tejto úlohy zhostili veľmi dobre a výsledok si môžete pozrieť aj webe Bratislavského 
samosprávneho kraja a tretiu aktivitu, ktorú sme robili boli tematické videá o cezhraničnej 
spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja samozrejme projekty, ktoré BSK realizuje sú 
hlavne zásluhou kolegov zo stratégie, školstva, kultúry, životného prostredia, my sme prispeli 
aspoň tak,, že sme tieto projekty spropagovali, sú zavesené na Facebooku aj na youtube, 
môžete si pozrieť, to najvidenejšie zatiaľ o tematických cestách a projekte Bike and boat má 
45 tisíc videní, takže sú celkom aj populárne. Čo sa týka priamo čerpania a implementácie 
nášho programu INTERACT III, na konci tohto roka očakávame čerpanie na úrovni 74 % 
a aktivity by mali fungovať do októbra 2022. Nový program  už máme pripravený, text 
schválený, momentálne zbierame tzv. súhlasy všetkých zapojených krajín v programe, 
ktorých je 29, program chceme predložiť na európsku komisiu vo februári, najneskôr v marci. 
Schválená by mala byť v auguste budúceho roka a aktivity by sme chceli začať v novembri 
2022. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem Petre Masácovej, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu 
prihlášku, takže ukončujem rozpravu a odovzdávam slovo návrhovej komisii, nech sa páči. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie materiál v predloženej podobe. Pán predseda, dajte hlasovať, 
ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, poprosím pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali o bode č. 13, nech sa 
páči teraz. 
 
Hlasovanie č. 17 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 34 poslankýň a poslancov, PROTI nebol nikto, nikto sa 
NEZDRŽAL, ukončujem bod č. 13, bod č. 14 nám vypadol, keďže nebol schválený na úvod 
ako bod programu.  
 
Bod č. 14 – Interpelácie 
 
Nech sa páči, otváram priestor pre rozpravu, resp. vystúpenie s interpeláciou. Ďakujem veľmi 
pekne, neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, tým pádom ju ukončujem a prechádzame 
na bod č. 15. 
 
Bod č. 15 – Rôzne 
 
Ako prvý sa prihlásil pán riaditeľ odboru dopravy Michal Halabica s informáciou k plánovanej 
zmene rozpočtu BSK na rok 2021 v súvislosti s navýšením preddavkových platieb pre Slovak 
Lines, a. s., Michal, nech sa páči, máš priestor. Väčšina z vás stojí pripravených, takže do 
budúcna poprosím, aby si tu stál. 
 



 
Michal Halabica 
 
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. My sme si neboli len istí, že či toto náhodou nebolo 
neschválené zaradenie tohto materiálu, tak, ale v princípe, tým, že je to informácia, tak asi 
tým v bode Rôzne môžeme o tom hovoriť. Ide v podstate o to, že náš terajší dopravca 
Slovak Lines, a. s., k 14. 11. ukončuje zmluvu, predmetom ktorej je prevádzka autobusovej 
dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pri uzatváraní tejto zmluvy a vždy ku koncu 
ročného obdobia Bratislavský samosprávny kraj rokuje s dopravcom o zabezpečení 
finančných prostriedkov, ako všetci dobre viete, tento systém funguje tak, že každý mesiac 
ide dopravcovi preddavková platba. Tá bola nejakým spôsobom podľa toho, koľko bolo 
objednaných zo strany BSK kilometrov, to bolo 12 701 000 km na tento rok, podľa toho bol 
výpočet tej predpokladanej strany a na základe toho, my im každý mesiac posielame 
preddavkovú platbu. Na základe tých kvartálnych výkazov, ktorý nám dopravca posiela, my 
to na úrade analyzujeme a vždy v treťom a štvrtom kvartáli, hlavne v štvrtom kvartáli, už 
vidíme ako vychádzajú tie preddavkové platby a snažíme sa nejakým spôsobom vždy upraviť 
rozpočet tak, že ak je vyššia predpokladaná strana, tak ešte v tomto roku sa chceme s ňou 
vysporiadať tak, aby v budúcom roku to nemalo dopad na rozpočet Bratislavského 
samosprávneho kraja. Toto je samozrejme ten istý prípad, kde sme rokovali o dodatku č. 33 
k tejto zmluve, kde dopravca žiadal navýšenie preddavkových platieb o bezmála 4 milióny, 
bolo to 3,9 milióna eur. Táto suma sa skladala z vyčíslenia dopravných nákladov, 
predpokladanej straty, kde najprv uvažovali 900 tisíc, župa sa so Slovak Lines mala viacero 
rokovaní, kde sme nad tými jednotlivými výkazmi a ich dátami sedeli a rozhodli sme sa, že 
túto požiadavku 900 tisíc im v momentálnom čase neuznávame, ďalšia vec, čo je, čo má 
dopad aj na zánik zmluvy, je odchodné a odstupné všetkých vodičov a zamestnancov, ktorí 
zabezpečujú túto službu pre nás v rámci zmluvy. Tu podľa platnej metodiky, ktorá je 
súčasťou tejto zmluvy, EON tvz. ekonomické oprávnené náklady, sme povinní tieto sumy na 
odchodné a odstupné vyplácať. To však neznamená, že vyplatíme všetko čo si nejakým 
spôsobom dopravca bude nárokovať, samozrejme, táto preddavková platba, ak ju 
v budúcom zastupiteľstve pri úprave rozpočtu váš ctený poslanecký zbor schváli, tak 
samozrejme bude aj táto predmetom kontroly koncoročného zúčtovania tak ako to je každý 
jeden rok, aj samozrejme za účasti hlavného kontrolóra, takže myslím si, že máte dostatok 
informácií na to, aby na budúcom zastupiteľstve sme vedeli sa debatovať o tomto materiáli 
a o prípadnej zmene rozpočtu. Ak by boli nejaké otázky k tomu, tak sme k dispozícii aj teraz, 
samozrejme situácia sa každým dňom mení a vyvíja, takže určite budete informovaní aj 
ďalších krokoch a postupe tvorby tohto materiálu až do budúceho zastupiteľstva v decembri. 
Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickou poznámkou na Michala Halabicu sa hlási pán poslanec Dvoran, nech 
sa páči. 
 
Dušan Dvoran 
 
Poprosil by som pána Pavlíka, aby sa k tomuto vyjadril, lebo on s nami debatoval, my sme 
mali tri zásadné otázky, tak aby to predniesol aj v pléne. 
 
Juraj Droba 
 
Emil, poprosím o reakciu hneď teraz, nech sa páči. 
 
Emil Pavlík 
 



Ako som teda už ráno s pánom Dvoranom sa rozprával, predniesol to aj pán Halabica. 
Predmetom zmeny rozpočtu, ktorú budeme navrhovať na budúcom zastupiteľstve, tak aby 
prešla všetkými komisiami v riadnych štandardných procesoch, bude žiadosť o navýšenie 
rozpočtu pre program autobusová doprava o sumu 2,č milióna eur na účely úhrady nákladov 
dopravcu, ktoré mu vznikli v súvislosti s vyplatením odstupného pre zamestnancov, s ktorými 
ukončuje pracovný pomer z dôvodu vypršania zmluvy, ktorú má uzatvorenú s BSK, a ktorá 
expiruje °14. 11. Navrhujeme ten postup taký, tak ako minulé roky boli tie preddavkové 
platby navyšované štandardne, teraz k tomu navrhujeme a s dopravcom sme sa dohodli, že 
bude vykonaná tzv. predbežná kontrola, na základe ktorej určíme konkrétnu a presnú výšku 
tej preddavkovej platby. Tá suma 2,4 milióna eur to je suma kalkulovaná dopravcom 
v prípade vyplatenia odstupného pre všetkých zamestnancov dopravcu. My sme však teraz 
s dopravcom vyrokovali taký postup, že po schválené zmeny rozpočtu nám dopravca 
predloží reálne náklady na odstupné vo forme predloženia dohody o ukončení pracovného 
pomeru zamestnancom, potvrdenia dĺžky trvania pracovného pomeru z čoho si mi vieme 
sami odkontrolovať, či ten má nárok na odstupné, ktorí si oni uplatňujú reálne tá osoba 
mohla mať a až následne uvoľníme zodpovedajúcu časť finančných prostriedkov. Čiže 
nebudeme dopredu posielať preddavkovú platbu v plnej sume, ale až v sume, ktorá bude 
predbežne odkontrolovaná, zároveň táto predbežná kontrola ale nebude nahrádzať tú 
kontrolu zúčtovania, ktorá sa vykonáva v nasledujúcom roku  v prípade, ak by v tej druhej 
kontrole boli zistené nejaké nezrovnalosti a neoprávnenosti bude musieť dopravca 
samozrejme zodpovedajúcu časť sumy, ktorá bude označená ako neoprávnená, vrátiť. Sme 
vyrokovali druhý stupeň predbežnú kontrolu, ktorá teda zavedie nejaký dvojstupňový 
mechanizmus toho, aby sme si riadne odkontrolovali v tejto položke všetky náklady, najmä 
kvôli tomu, že sa jedná o veľmi významnú položku. Samozrejme v tej hĺbkovej kontrole 
budeme už kontrolovať aj detailnejšie informácie, či už to informáciu sociálnej poisťovne, aby 
sme mali úplne presne podložené dĺžky trvania pracovného pomeru. V tejto chvíli dopravca 
bude v prvom kole predkladať len tie dohody s čestným vyhlásením, že pracovný pomer trval 
toľko a toľko a teda odstupné vzniklo v zmysle zákona ako tie zmluvy v takejto výške. Potom 
teraz následnej kontrole, môžeme ešte ako som povedal, znova tie náklady prehodnotiť 
a v prípade ak z dodatočných dokladov zistíme, že ten nebol nárok nebol v takej výške, ako 
bol dopravcom opodstatnený, bude ho povinný dopravca vrátiť. Čo sa týka tej druhej nateraz 
nami neuznanej časti nákladov, ktoré dopravca požadoval preplatiť v rámci preddavkovej 
platby, tú si dopravca môže u nás uplatniť v rámci záverečného zúčtovania, a to už pri tej 
finálnej kontrole bude následne zo strany kontrolnej skupiny zhodnotené, či sú to náklady 
oprávnené, alebo nie, po predložení všetkých dokladov, ktoré dopravca k týmto nákladom 
bude mať. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Emil, ďakujem. S faktickými poznámkami na pána Pavlíka pán Říha, potom Barbora Oráčová 
a Ján Buocik, nech sa páči. 
 
Emil Pavlík 
 
Ja by som ešte doplnil jednu vec, v rámci aj tejto predbežnej kontroly, ktorú budeme 
vykonávať určite uvítame, ak budem záujem poslancov do tejto kontrolnej skupiny sa môže 
ktokoľvek pripojiť a spolu s nami posudzovať jednotlivé položky, ktoré budú uplatnené v tejto 
zložke. 
 
Juraj Droba 
 
Nech sa páči, Juraj Říha. 
 
Juraj Říha 
 



Ďakujem pekne pán predseda. Vnímam oprávnenú požiadavku na to, aby sa doriešila 
finančná platba za výkony a rozdiel v cestovnom a výnosoch, verzus nákladoch, ale mám 
principiálny problém s tým, aby sme uvažovali v danej chvíli paušálne o úhrade odstupných, 
pretože spoločnosť Slovak Lines ako je medializované sa pravdepodobne rozhodla, že túto 
spoločnosť zlikviduje a ďalej bude pokračovať s jej, nevie či dcérskou alebo akou 
spoločnosťou, je to jej rozhodnutie, že automaticky dala výpovede, ona mohla pokračovať 
ďalej vo svojej činnosti a uchádzať sa o iné zákazky na území európskej únie s týmito 
vodičmi. To, že zvolila tento postup a z toho vyplývajúcich jej pomyslený nárok na to, aby 
župa jej zaplatila toto rozhodnutie sa mi celkom nepozdáva a teraz nehovorím, že tá právna 
ukáže, že na to nárok má. Bol by som veľmi opatrný ako som povedal a budem očakávať 
riadne zdôvodnenie materiálu, či na to nárok alebo nie je. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalšia faktická pani poslankyňa Oráčová. 
 
Barbora Oráčová 
 
Ďakujem. Dobrý deň prajem. Ja by som sa chcela k tomu ešte opýtať, BSK investovalo 
určitým spôsobom aj do nákupu autobusov nových, ktoré Slovak Lines kupoval. Bolo to 
približne 220 autobusov, tak chcem k tomu spýtať, či teda oni nám vyplatia nejakú 
protihodnotu z toho a tým by sme sa vlastne dostali do nejakých plusových čísel a nemuseli 
by sme im dávať tých 2,4 milióna, ale mohlo by to byť oveľa menej. To je jedna moja otázka. 
A druhá, neviem, či je tu ešte pán hlavný kontrolór, keby on nám k tomuto povedal k tomuto 
materiálu svoje stanovisko. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalšia faktická poznámka pán poslanec Buocik. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán predseda. Asi úvodom sa mi žiada povedať, že v slovenských pomerov 
takejto veľkej výmene dopravcu ešte nikdy nedošlo a chcem oceniť ten postup BSK, že 
napriek tomu teda, že ten postup sa veľmi dlho naťahoval najmä na úrade pre verejné 
obstarávanie, že sa skončil, alebo teda sa chýli k dobrému záveru, na druhej strane všetci 
vnímame tie medializované informácie o tom, že jednoducho tam prechod nie je hladký, čo 
teda naozaj vyvoláva otázky prečo sa to tak deje. V podstate na komisii dopravy sme zniesli 
veľmi podobnú otázku ako predložil pán poslanec Říha. Veľmi vítam to, že bude celá táto 
prípadná navýšená suma bude podliehať nejakej osobitnej kontrole aj poslancov. Sám sa 
teda uchádzam o to, že v takejto komisii rád sedieť budem a súčasne ešte si dovolím 
upozorniť na to, že aj aktuálne dochádza k výpadkom dopravy na Záhorí počas stále platnej 
zmluvy, to znamená, z toho takisto vyplývajú nejaké záväzky smerom alebo nejaké záväzky 
toho dopravcu, takže naozaj v tomto zmysle nabádam na veľkú ostražitosť v postupe voči 
predchádzajúcemu dopravcovi. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Dám teraz priestor Emilovi Pavlíkovi na vyjadrenie a poprosím pána hlavného 
kontrolóra, aby sa pripravil a prípadne adresoval odpoveď od rečníckeho pultu hneď po 
pánovi Pavlíkovi. Ďakujem. 
 
Emil Pavlík 
 



Ďakujem pekne. Pán Říha, reakcia na vás. Ako som aj povedal, predmetom tej predbežnej 
kontroly bude posúdenie každého jedného toho nákladu, čiže každého jedného 
zamestnanca, budeme si pozerať kam prechádza, za akých podmienok, či náhodou zo 
zákona musí to odstupné, ktoré mu síce vznikol nárok, ale napríklad ho musí vrátiť, lebo aj 
zákon niektorých predpokladá. Čiže budeme sa venovať každému jednému zamestnancovi 
osobitne, jednak v predbežnej kontrole, a potom aj v tej následnej riadnej po skončení celého 
roka, ktorá sa vykoná ak sa nemýlim v marci. Čo sa týka autobusov, pani Oráčová, áno, my 
sme už dopravcovi avizovali, že si budeme tento náklad uplatňovať a ešte pred koncom 
zmluvy budeme zasielať dopravcovi výzvu, alebo teda nejakú formu právneho úkonu, ktorou 
si budeme nárokovať výnosy súvisiace či už s predajom autobusov, alebo nejaký spôsobom 
vyčíslenia ich zostatkovej hodnoty k dňu ukončenia zmluvy. Čiže áno, myslíme na to, už to 
dopravcovi bolo avizované a budeme robiť právne kroky ešte počas účinnosti zmluvy na to, 
aby sme si uplatnili tento nárok. Predpokladáme, že bude s dopravcom rozporovaný, zmluva 
predpokladá nejaké arbitrážne konania, následne ak tie nebudú úspešné, samozrejme, 
môžeme to vymáhať aj súdnou cestou. Na čo sme samozrejme potom pripravený. Potom 
poprosím ešte pána Halabicu, on sa vyjadrí k pánovi Buocikovi ohľadom výpadkov na 
Záhorí.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Dávam teraz slovo najprv Michalovi Halabicovi a po ňom pôjde Milan 
Slezák, nech sa páči. 
 
Michal Halabica 
 
K tomu avizovanému výpadku, resp, ktorý momentálne žiaľ prebieha, tak máme také 
informácie, že kvôli pandemickej situácii dosť veľa vodičov Slovak Lines je na PN, že ostatní 
ťahajú nadčasy a mimoriadne služby. Takže momentálne to dopravca nejakým spôsobom 
nevie zabezpečiť tak, aby zrušil niektoré spoje. Samozrejme, že čo sa týka ešte toho 
prechodu, čo viacerí poslanci hovorili, no bohužiaľ na toto neexistuje legislatíva v Slovenskej 
republike neexistuje, že akým spôsobom sa dá právnymi prostriedkami tento prechod 
uskutočniť, aj čo sa týka hlavne šoférov a zamestnancov, pretože keď prichádza iná firma, 
tak samozrejme tí šoféri väčšinou sú z Bratislavského kraja. Čiže to nie je teraz o tom, že 
teraz všetkých 400 vodičov nech si prinesú zo zahraničia a budú to robiť, hej. Čiže bohužiaľ 
legislatíva na toto nie je v zákone 56, aby možno predchádzajúci dopravca mal nejaké 
povinnosti pri ukončení zmluvy voči tomu budúcemu, resp. voči objednávateľovi tak, aby 
tento prechod bol plynulý. Čiže celá táto debata s ešte aktuálnym dopravcom a novým 
dopravcom a BSK prebiehala posledné dva mesiace na neustálej báze a rokovaniami sme 
sa snažili nejakým spôsobom robiť aj mediátora tak, aby tento prechod bol čo najmenej 
bezbolestný. Za mňa zatiaľ všetko. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Michal, ďakujem. Pán kontrolór, nech sa páči. 
 
Milan Slezák 
 
Vážení páni poslanci, pani poslankyne, ja len v stručnosti. Budeme vychádzať len 
z minuloročných výsledkov kontroly. K opatrnosti nabádam aj aj, bavili sme sa už o tom aj 
s pánom Pavlíkom, sme to rozoberali niekoľkokrát. Ide totiž o proces taký, že Bratislavský 
samosprávny kraj nezapríčinil koniec Slovak Lines, prebehlo štandardne legislatívne verejné 
obstarávanie, ktoré vyhrala nejaká iná firma, takže určite nie sme v pozícii takej, že by sme 
boli nejakí vinníci a teraz by sme mali niekoho vyplácať. Myslím si, že podľa toho, čo sme 
mali tie sedenia, v otázke tých nákladov, čo sa týka na zamestnancov, je postupovanie veľmi 
obozretné a veľmi opatrne, to sme prechádzali spolu niekoľkokrát. Osobne som upozornil aj 



na tie autobusy, ktoré spomenuli pani poslankyňa Oráčová. Do akej miery a v akom rozsahu 
sú tie jednania, čo sa týka týchto výnosov v podstate pre Bratislavský samosprávny kraj, 
o tom informácie teraz ešte nemám. To sa asi bude predmetom tej kontroly, ktorá nastane. 
Z mojej strany asi všetko. 
 
Juraj Droba  
 
Ďakujem. Dušan Dvoran, Peter Tydlitát, je to k téme busov, alebo niečo iné? Dobre, ešte 
poviem pár slov k autobusom. Bol to veľmi pracný proces a chem aj pred vami poďakovať 
všetkým ľudom na župe, ktorí na tom pracovali, lebo nakoniec z toho vyšlo, že BSK urobilo 
jedno príkladné verejné obstarávanie vo veľkom predstihu ktoré bohužiaľ hlavne kvôli úradu 
pre verejné obstarávanie, ktorý využíval termíny do posledného dňa všetky termíny na 
všetky podnety, tak vítaz dva mesiace jeden týždeň pred podpisom novej zmluvy, resp. pred 
začiatkom poskytovania služieb dostal víťaz vlastne od nás návrh na podpísanie zmluvy. 
Tiež to nebolo jednoduché ani pre nich. Oni, videl som na nich, že váhajú, potrebovali súhlas 
akcionárov z Berlína a z Londýna. Nakoniec ho získali, zmluvu podpísali a teraz v rekordnom 
čase sa snažia zabezpečiť, aby od 15. 11:, čo je pondelok budúci týždeň, začali fungovať 
služby tak, ako majú, aby si bežný zákazník ani nevšimol, že došlo k nejakej zmene. Ja im 
v tom držím palce, snažime sa im ako úrad a ako župa pomôcť. Ešte druhý bod. Tak ako ja 
asi aj vy ste bombardovaní otázkami ohľadom liniek do Hainburgu a do Rajky. Chcem, aby 
ste vedeli, že tieto linky nie sú župné linky, takže župa nemá žiadnu povinnosť poskytovať 
služby na týchto linkách. Bola to komerčná aktivita spoločnosti Slovak Lines a akýkoľvek tlak 
je vyvíjaný na mňa, na úrad, alebo na vás, tak jednoducho stačí, aby ste povedali, že 
zvažujeme, či tieto linky do budúcna nejakým spôsobom podporiť, ale sú to naozaj linky, 
ktoré sú komerčné a odporúčame samosprávam miestnym, aby sa dohodli, s ktorýmkoľvek 
z prepravcov, ktorí pôsobia v kraji, aby prípadne tieto linky poskytovali. To je stanovisko 
župy. Nepreberám za to zodpovednosť. Nie sme povinní tieto linky naďalej zabezpečovať 
a poskytovať a samozrejme, že robíme všetko čo je možné v rámci našich možností, aby 
sme robili život obyvateľov kraja lepším, ale za tieto dve linky určite náš úrad zodpovednosť 
nepreberá. Ak ich nebodaj obnovíme, alebo prispejeme k ich obnoveniu, tak to je len dobre, 
ale nie je to naša povinnosť. Toľko za mňa. Odovzdávam slovo pánovi poslancovi Dvoranovi. 
Nech sa páči Dušan. 
 
Dušan Dvoran 
 
Ďakujem. Ja by som najprv v návrhu rozpočtu. Ja pevne verím, že návrh rozpočtu 
dostaneme tridsať dní predtým, než budeme schvaľovať, aby 15 dní mohol byť vyvesený 
a 15 dní mali 10 dní komisie na to, aby to prešli. No a predtým ako budú komisie, aby sme si 
to mohli aj my poslanci prejsť. To je čo sa týka rozpočtu. Samozrejme, Bratislavský 
samosprávny kraj takisto aj obce podielové dane plus mínus vieme ostatné zo sklenenej gule 
tak je každý rok, ale potom už prichádza k zreálnení v prvom kvartáli. Ja teda mám také 
poznatky, že Slovak Lines vypadávajú im šoféri, vypadávajú spoje a keby to bol krucpodnik 
na tvrdím, že nás čaká dosť ťažký mesiac. Prvé je to, že na budúci týždeň bude Slovak Lines 
končiť a šoféri, ktorí prechádzajú niektorí berú dovolenky a podobne. Som presvedčený 
o tom, tak je to už bolo tento týždeň, že budú nám vypadávať určité spoje. O tom som dostal 
aj z oddelenie dopravy, aj župan podnet z Marianky, že z Marianke sa spravila vlastne len 
linka dákej mestskej doprav medzi Mariankou a Patrónkou, bolo tam zdôvodnené, že od 
Patrónky na autobusovú stanicu nejde to spraviť kvôli tomu, že sú tam dlhé rady áut 
a podobne. Najväčší problém je ako sa dostať ako na Patrónku, z Patrónky už sú vyhradené 
pruhy po stanicu a na autobusové nádražie. Bol by som rád, keby ste si ten podnet, ktorý 
prišiel z Marianky pozreli. Vyzerá to asi tak, že z Marianky nastúpiť a päť minút do Záhorskej 
Bystrice, tam musí prejsť na druhú stranu cesty, čaká 25 minút a potom ide 4 minúty do 
Stupavy aby sa mohol dostať na zdravotné strediská aj všetky veci, úrady som bol, aby sa 
toto pozrelo a skorej než bude platiť definitívny poriadok od 15. decembra, aby tá Marianka 
bola, potom by som žiadal všetkým starostom poslať cestovné poriadky návrh, lebo my 



vlastne nevieme, čo nás čaká podľa nového cestovného poriadku. Tretí bod by som chcel, 
most Marcheggu, 19. 10. prišlo k prepojeniu, to znamená suchou nohou sa už dostaneme do 
Rakúska. Ja ešte predtým som tam bol 2. 10. a 13. 10. aj so zájazdom na zámku, pozvem 
potom Juraja Říhu, aby videl spraví jedna slovenská milióna a dva a pol milióna na Pálfyho 
zámku, ale ty ho máš omnoho väčší, takže, ale 25. marca to bude a potom to ostáva vo 
vlastníctve obce, myslel som zámok, teraz máme tam ešte jeden problém na našej strane 
a to je prístupová cesta. Nebezpečenstvo úrazu, pozývam vás, aby ste prišli pozrieť ak 
nepríde k úprave stromov na cyklistickom chodníku EuroValley 13. Lístie opadlo 
a milosrdenstvo prírody pri zeleni skončila. Teraz je vidieť devastáciu prírody v plnej nahote. 
Lesný hospodár po súhlase je s plošinami pripravený ísť zabezpečiť EuroValley 13, ktorá ide 
z mostu. Na to potrebuje súhlas ochranárov a my už dnes nevieme ktorých, preto v priebehu 
14 dní budem zvolávať stretnutie Záhorie BSK, okresný úrad, životné prostredie, ministerstvo 
životného prostredia, ako aj poľovníkov a rybárov, ktorí majú úplne znemožnené alebo 
oklieštené práva výkonu. Ja si poviem tak, že naši poľovníci platia pokutu, že neodstrelili 
diviakov, ale diviaci sú len v lese, kde nemôžu strieľať. a keďže nie je kukuričníctvo, tak tie 
diviaky z toho lesa tam kde bola repka, kde bol mak nevyjdú, takže a plus na to že rybári sa 
nemôžu dostať k vode aby mohli vôbec chytať ryby. Všetko čo je v televízii a rozhlase 
prezentované je z mojej strany podvod, čo sa týka nášho katastra. Na tisícosemsto hektárov 
nie je meter, upozorňujem meter, vyhradený pre možný pohyb obyvateľstva a návštevníkov 
nášho kraja. Verím, že nariadenie vlády 033 z tohto roku nikto z ministrov nečítal vrátane 
ministra životného prostredia. Mám s týmto skúsenosti, keď jedná s ochranármi zisťujem, že 
skoro nikto nevie celý obsah, alebo väčšinou obsahu zákona o ochrane krajiny a prírody, 
ktorý má 76 strán. Jednak je to fantázia, keď si tak pozriem na svoju obec, že jedna obec má 
toľko hektárov, týchto chránených územiach koľko skoro celé Slovensko dohromady spolu. 
Keď som bol včera na kontrole pri moste lebo chcem som vedieť jak je to už zavesený už sa 
robia tie nábehy, pokračuje to veľmi dobre, tak som všetkých upozorňoval pozor nesmiete 
stúpiť na trávniky. Pozor na bicykli nesmiete ísť na tú poľnú cestičku vedľa Moravy, čo tam 
sú mechanizmy, toto všetko je zakázané, nie len kvôli tomu, že je to teraz tretí stupeň 
ochrany prírody, ale pri druhom stupni. Každý sa pýta, že kto túto hlúposť vymyslel. Musím 
byť ale spravodlivý. Všetky vlády za 25 rokov. Od roku 93 vstupom zmluvy, keď vznikli tieto 
územia, všetky vlády prijímali prijímali prijímali až prišli k takému nezmyslu, ako je táto 
absurdita, ktorú tam teraz máme, ja som pevne presvedčený, že nám všade budú vyhradené 
chodníky, keď sa toto príme. Že všade budú tam chodiť môcť ľudia, že toto bude možné aj 
v katastri obce, aby ste tam aj vy všetci mohli ísť pozrieť akú máme peknú prírodu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím teraz pána poslanca Petra Tydlitáta, aby vystúpil do diskusie. 
 
Peter Tydlitát 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán župan. Ja budem sa snažiť byť stručný. Som veľmi 
potešený, že na Záhorí momentálne a teda v malackom okrese prebiehajú rekonštrukčné 
práce župných ciest. Jedna časť v obci Kostolište je už urobená kompletne dokonca sú tam 
namaľované aj čiary. Chcem len poprosiť správcu komunikácie a nielen v malackom okrese 
,ale v rámci celého kraja, aby si prešiel všetky úseky ciest a z dôvodov, že teda začína zima, 
môže napadnúť sneh, je popri krajniciach, alebo na krajniciach dosť veľký nános nečistôt, 
ktorý zabraňuje odvádzaniu a odtekaniu vody. To znamená môže potom prísť v neskorších 
obdobiach k premŕzaniu tejto asfaltovej vrstvy, čím sa môže poškodiť. Bola by to veľká 
škoda, takú peknú cestu akú teraz napríklad spravili aj v Kostolišti, aby sa opäť možno zlou 
údržbou znehodnocovali. Chcem pochváliť naozaj je dozor, ktorý tam bol, že tie cesty sú 
veľmi kvalitne urobené, len tam chýba to, že ten nános, ktorý je na kraji nie je odstránený. 
Takže pokiaľ to nebude ešte zamrznutú, dá sa to teraz ľahko odstrániť. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 



 
Ďakujem. S faktickou na Petra Tydlitáta pán poslanec Dvoran. 
 
Dušan Dvoran 
 
Ja by som chcel doplniť len, že vodorovné značenie sa tento rok buď nerobili, alebo na veľmi 
na veľmi málo a tie cesty v noci III. triedy, kde nie sú smerníky, sú čierne takzvane, takže ak 
už nie tento rok, ale na budúci rok, tak ako máme vždy dané, že máme všetky vodorovné 
značenia všetky prejsť, aby sme ich aspoň na budúci rok prešli. Lebo teraz je to vodorovné 
značenie vo veľmi zlej polohe.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Posledný príspevok do rozpravy v bode Rôzne pre pána vicežupana Štekláča, 
nech sa páči Juraj. 
 
Juraj Štekláč 
 
Dobrý deň kolegovia. Ja už len krátko. Rád by som upriamil vašu pozornosť na informáciu, 
o ktorej už asi všetci viete. Župa opätovne otvára svoje očkovacie stredisko na národnom 
futbalovom štadióne od zajtra v sobotu. Očkovať sa bude od osem do osemnásť na úvod. 
Uvidíme podľa dopytu a podľa toho rozsahu aký bude záujem, sa budú nastavovať tie ďalšie 
dni a ďalší rozsah. Toto obdobie si držme všetci palce, zatiaľ je to očkovanie vyhradené pre 
určité skupiny, ak máte známych, alebo svojich priaznivcov, tak s nimi prosím komunikujte, 
že je lepšie sa zaregistrovať. Bude aj pre náhodných čakajúcich vytvorený priestor, ale 
nevieme odhadnúť nateraz ten záujem, takže je lepšie sa registrovať. Takže toľko som chcel. 
Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Týmto ukončujem dnešné zastupiteľstvo. Ďakujem vám za účasť. Nasledovné 
rokovanie máme podľa schváleného harmonogramu naplánované na 17. december tesne 
pred Vianocami, takže dovtedy želám všetko dobré a teším sa na vás ako sa uvidíme ešte 
poslednýkrát pred koncom tohto roka. Pekný deň. 
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