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Juraj Droba 

Dobrý deň. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni vítam Vás na 
dnešnom online rokovaní XXXI. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK. V pondelok 
31. januára vám bola odoslaná pozvánka na dnešné online zasadnutie spolu 
s predmetnými materiálmi a tie boli prerokované na komisiách Zastupiteľstva BSK. V stredu 
9. februára sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie predsedov vašich poslaneckých 
klubov a predsedov komisií Zastupiteľstva BSK. Z tohto stretnutia vzišla dohoda naprieč 
klubmi o návrhu doplniť jeden nový materiál do dnešného rokovania. Tým materiálom je 
Návrh na schválenie Dohody o stavebnej údržbe cyklolávky pre projekt „Cezhraničné 
prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez 
rieku Morava.“ Pristúpime teraz k oficiálnej časti nášho dnešného zasadnutia. Z dnešného 
rokovania sa ospravedlnili pani poslankyňa Poláchová a pani poslankyňa Ovečková 
a konštatujem, že podľa prezenčnej listiny sme zatiaľ prítomní v počte, mám tu údaj, že 33, 
ale už sa to medzičasom zmenilo na 36. Takže máme 36 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 bodu 12 platného Rokovacieho 
poriadku zastupiteľstva si volíme troch overovateľov zápisnice. Takže poďme teraz k voľbe 
overovateľov. Predkladám návrh nasledovných poslancov: pani vicežupanka Ožvaldová, pán 
poslanec Tydlitát a pán poslanec Hochschorner. Počkám si na to, či má niekto nejaký iný 
návrh. Neevidujem žiaden ďalší návrh, takže župa navrhuje a predkladá na overovateľov 
zápisnice pani poslankyňu Ožvaldovú, Tydlitátata, Hochschornera a poprosím, aby ste o nich 
hlasovali teraz.  

Hlasovanie č. 1 

Mária Hudáková 

Mne zlyháva hlasovací systém. Som ZA. 

Juraj Droba 

Budeme akceptovať aj verbálne hlasovanie. Pán Šaray to zaradí potom do zoznamu.  

Mária Hudáková 

Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 37 poslancov plus jeden hlas od pani poslankyne 
Hudákovej. Takže 38. ZDRŽALO SA 0 poslancov, nikto nebol PROTI. Traja nehlasovali. 
Konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená v zostave, ktorú som predniesol. Dovoľte, 
aby som taktiež v zmysle článku 5 bodu 12 platného Rokovacieho poriadku volil z poslancov 
3-člennú návrhovú komisiu. Predkladám nasledovné návrhy: pán poslanec Machata, pán 
poslanec Pomichal a pán poslanec Jánošík. Počkám si na ďalšie návrhy. Ďalšie návrhy 
neevidujem, takže predkladám na voľbu troch pánov poslancov: Machata, Pomichal, Jánošík 
do návrhovej komisie. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 

 

 



Hlasovanie č. 2 

Mária Hudáková 

Ja tiež hlasujem ZA. 

Juraj Káčer 

Ja tiež hlasujem ZA, len mi to nejde nejako spojazdniť stále. 

Juraj Droba 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 41 poslankýň a poslancov. Dopĺňam hlas pani poslankyne 
Hudákovej a pána poslanca Káčera. Takže celkovo je ZA 43 poslancov, poslankýň. Nikto 
nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Pokračujeme ďalej. Predsedom volebnej komisie sa stal 
podľa predchádzajúcej dohody pán Marek Machata. Bude v zábere kamier, ostatní dvaja 
členovia sú prítomní u nás na župe v rokovacej sále. Takže ak budete mať nejaké otázky 
ohľadom návrhovej komisie, tak poprosím smerovať na poslanca Machatu. Ideme  
k schvaľovaniu programu. Program bol doručený 31. januára 2022 v pozvánke. Tak, ako 
som v úvode spomínal, z pracovného stretnutia predsedov poslaneckých klubov a predsedov 
komisií vyplynula všeobecná zhoda o doplnení nového bodu s názvom: Návrh na schválenie 
Dohody o stavebnej údržbe cyklolávky pre projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi 
obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava. Tento bod bude 
prerokovaný pred bodmi Interpelácie a Rôzne ako bod číslo 10. Dávam vám teda hlasovať 
o programe tak, ako ste ho dostali, ako vám bol doručený vrátane nového bodu, ktorý sme 
navrhli pridať do programu. Poprosím, aby ste hlasovali za program teraz.   

Hlasovanie č. 3 

Mária Hudáková 

Hlasujem ZA. 

Juraj Káčer 

Aj ja hlasujem ZA. 

Juraj Droba 

To boli pani Hudáková a Káčer, áno? 

Mária Hudáková 

Áno. 

Juraj Káčer 

Áno. 

Zuzana Schwartzová 

Aj ja hlasujem ZA, spadlo mi to teraz.  



Juraj Droba 

Podľa hlasu neviem identifikovať poslancov.  

Zuzana Schwartzová 

Schwartzová. 

Juraj Droba 

Zuzka, dobre. Ďakujem. Evidujem 39 hlasov ZA, plus ZA pani poslankyňa Hudáková, ZA pán 
poslanec Káčer a ZA pani poslankyňa Schwartzová. Dohromady 42 hlasov ZA. Konštatujem, 
že program bol schválený a pristupujeme  k bodu číslo 1 riadneho programu. 

Bod č. 1 

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva BSK s termínom plnenia 27. november 2021 – 
20. január 2022. Poprosím pani riaditeľku Mešťan, aby nám tento materiál 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 
27. november 2021 – 20. január 2022. V prvej časti materiálu Splnené uznesenia je sumár 
celkovo 15  splnených uznesení Zastupiteľstva BSK. V druhej časti materiálu nájdete 
odpočet priebežného plnenia celkovo 43 uznesení. Ďakujem veľmi pekne. 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k programu a k bodu číslo 1 programu. Nech sa 
páči, kto sa chce prihlásiť teraz máte tú príležitosť. Neevidujem žiadne prihlásenie do 
rozpravy. Takže rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči 
pán poslanec Machata. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja s termínom plnenia 27. november 2021 – 20. január 2022. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, aby sme hlasovali o tomto bode programu teraz. Nech sa 
páči. 
 
Hlasovanie č. 4 
 
Mária Hudáková 
 
Hlasujem ZA, Hudáková. 
 
 
 



Juraj Káčer 
 
Káčer rovnako ZA. 
 
Zuzana Schwartzová 
 
Ja len takú malú technickú poznámku. V nadpise materiálu je 21. január 2022. Nebolo by 
dobre to upraviť?  

Juraj Droba 

Ja mám správny nadpis. Asi máte starší materiál. Áno, autoremedúrou to dáme upraviť. 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 42 poslancov a poslankýň plus pani poslankyňa Schwartzová, 
plus pán poslanec Káčer. A pani poslankyňa Schwartzová rozbehala svoje hlasovacie 
zariadenie za čo jej ďakujeme. Ukončujem bod číslo 1 a prechádzame na bod číslo 2.  
 
Bod č. 2 
 
Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva BSK, pána Martina Patoprstého 

zo dňa 17. decembra 2021. Predkladaný materiál nám opäť priblíži pani riaditeľka úradu 

Patrícia Mešťan. Nech sa páči. 

 

Patrícia Mešťan 

 

Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Milé poslankyne, milí poslanci v rámci uvedeného 

materiálu sa nachádza písomné vyhotovenie na interpeláciu pána poslanca Patoprstého zo 

dňa 17. decembra 2021. Interpelácia bola písomne zodpovedaná zo strany úradu a následne 

zaslaná v zákonnej lehote žiadateľovi. Nech sa páči otázky. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Evidujeme prihláseného pána 

poslanca Patoprstého. Martin, nech sa páči, máš slovo.  

 

Martin Patoprstý 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predsedajúci. Dobrý deň všetkým prajem. Ja to nebudem 

naťahovať, iba takto chcem tlmočiť poďakovanie aj od Saleziánov z Trnávky, ktorí si 

nesmierne cenia, že si si našiel čas aj v tejto hektickej dobe, prišiel sa pozrieť na daný stav aj 

so zodpovedným kolegom a tak promptne bola vybavená ich žiadosť aspoň odpoveďou 

a pevne veria, že v tomto roku bude aj realizácia. Pretože ako si aj sám videl ten stav je 

naozaj hrozný. Chodia tam stovky detí denne a ak sa to tento rok urobí, tak určite tým ľuďom 

pomôžeme veľmi. Čiže ďakujem ešte raz veľmi pekne za odpoveď na interpeláciu, aj za 

snahu riešiť to operatívne. Všetko odo mňa. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy. Iba potvrdzujem 

slová pána poslanca. Deti sú tie, ktoré budú platiť naše dôchodky, takže starajme sa o ne. 

Ukončujem rozpravu a dávam teraz slovo pánovi predsedovi návrhovej komisie. Marek, nech 

sa páči.  

 

 



Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Pán župan dajte prosím hlasovať o tom, že berieme na vedomie Informáciu 
o vybavení interpelácie poslanca Patoprstého. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 5 
 
Mária Hudáková 
 
Hlasujem ZA. 
 
Juraj Káčer 
 
Káčer ZA, špeciálne keď sa jedná o dôchodky. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 41 poslankýň a poslancov. Návrh prešiel. Zároveň 
sme sa zhodli na tom, že pani poslankyňa Hrehorová by sa mohla trošku viacej usmievať 
a pokračujeme ďalej na bod číslo 3. 
 
Bod č. 3 
 
Návrh na I. zmenu rozpočtu BSK v roku 2022. Predkladaný návrh nám priblíži pán finančný 
riaditeľ Marek Vlčej. Nech sa páči Marek. 
 
Marek Vlčej 
 
/slabá zvuková stopa/ 
 
Zuzana Schwartzová 
 
Vôbec nič nie je počuť.  
 
Juraj Droba 
 
Máme mikrofón? Áno? Je počuť? Dobre. Mal niekto problém počuť pána riaditeľa Vlčeja? 
Prepáčte, dali sme mu nový mikrofón, takže začne odznova asi, aby to. Je to dôležitý bod 
programu, tak nech sa páči Marek ešte raz.  
 
Marek Vlčej 
 
Ďakujem pekne za slovo a za nový mikrofón. Uvedená zmena rozpočtu sa týka dvoch vecí, 
ktoré súvisia s vývojom hospodárenia BSK najmä v decembri, kedy pri schvaľovaní rozpočtu 
ešte neboli niektoré veci známe. Prvá časť sa týka ciest II. a III. triedy, kde v zmysle tohto 
návrhu pridávame 6 miliónov eur na rekonštrukcie týchto ciest. Bude sa to týkať ciest, ktoré 
jednak boli pri nich tie rekonštrukcie rozbehnuté, ale neboli vyfakturované do konca roku 
alebo neboli ešte dokončené. To je jedna časť a druhá časť sa týka projektov, ktoré boli 
v zásobníku pri návrhu rozpočtu. Celková alokácia sa tak zvýši v tomto programe na 
kapitálové výdavky z 15 miliónov na 21. Čo sa týka samotného obsahu tých rekonštrukcií, 



všetky rekonštrukcie sú uvedené v zásobníku, alebo teda v investičnom pláne, ktorý je 
pripojený pri návrhu rozpočtu na tento rok. Konkrétne ide o čísla 29 až 32 a potom ďalej 
v zásobníku od 68 až po 81. Keď to nazvem ako celky, tak sú to tri veľké celky. Jedna časť 
sa týka recyklácie za horúca na mieste, ďalšia časť sa týka revitalizácie vozoviek 
dodávateľsky a posledná časť, ktorá bola pri návrhu rozpočtu uvedená v zásobníku sa týka 
recyklácie za studena na mieste. Tieto projekty jednak to obstarávanie, ktoré sa týka týchto 
projektov bude zverejnené na stránke ÚVO a takisto pri najbližšom zastupiteľstve keď budú 
komisie, tak na dopravnej komisii už bude známe, že ktorých projektov sa to týka všetky tieto 
revitalizácie a všetky VO-čka, ktoré sa týmto rozbehnú. Potom druhá časť sa týka očkovania, 
takisto pri návrhu rozpočtu nebolo známe akým spôsobom sa bude táto téma vyvíjať. Navrhli 
sme pôvodne taký proces, že všetky finančné prostriedky, ktoré dostaneme od zdravotných 
poisťovní za očkovanie, ktoré dostávame teda za vakcináciu, navýšime o to nedaňové príjmy 
a zároveň navýšime výdavky. Navrhovali sme určitú sumu, ale potom teda pri správnej 
reakcii majetkovej komisie, konkrétne pána Chrena, za čo mu ďakujeme, prišiel návrh na 
zmenu, aby sme splnomocnili predsedu a aby sme mohli tieto príjmy zo zdravotných 
poisťovní automaticky zaradovať do rozpočtu a zároveň používať tieto prostriedky na 
financovanie alebo refinancovanie výdavkov na vakcináciu. Konkrétne sa to týka najmä 
miezd alebo dohôd lekárov a sestier. Čiže to sú teda v skratke obidve veci, čo sa týka tejto 
zmeny rozpočtu. Ja ďakujem pekne a v prípade ak máte nejaké otázky radi zodpovieme. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Veľmi pekne ďakujem pánovi Vlčejovi. Otváram rozpravu. Evidujem prvého prihláseného, 
tým je pán poslanec Buocik. Janko, nech sa páči máš slovo. 
 
Ján Buocik 
 
Áno pán predseda, ahoj. Počujem Chren a hneď sa musím prihlásiť.  
 
Juraj Droba 
 
Čo počuješ? Chren? 
 
Ján Buocik 
 
Že počujem Chren a hneď sa musím prihlásiť. 
 
Juraj Droba 
 
Myslel som, že osobné útoky si odpustíme, ale nech sa páči. 
 
Ján Buocik 
 
Ale nie kvôli tomu som sa chcel prihlásiť. Tá moja poznámka sa týka toho navýšenia 
rozpočtu v oblasti dopravy, konkrétne rekonštrukcií komunikácií. My sme si toto podrobne 
prešli na komisii dopravy a vlastne nedá mi nepovedať, že po takom tom období, kedy tie 
rekonštrukcie sa diali minimálne alebo skoro vôbec sa nám podarilo tak naštartovať novú 
spoločnosť, že dnes vlastne ja si myslím, že v histórií BSK nikdy také peniaze na obnovu 
komunikácií minuté neboli. Takže tomuto sa osobitne teším a samozrejme, že tú zmenu 
rozpočtu podporím. Ďakujem. 
 
 
 
 



Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Je to vec na ktorú dohliada pani vicežupanka Ožvaldová a pán riaditeľ 
Odboru dopravy Halabica a ja som tiež rád, že sme po tom meškaní, vlastne dobiehame 
všetko, čo sme mali urobiť už dávnejšie. Nech sa páči pani vicežupanka. 
 
Alžbeta Ožvaldová 
 
Ďakujem pekne za slovo. Minulý rok sme schválili 10 miliónov. Pamätáte si na rekonštrukcie 
ciest. Súťaž prebehla na župe. Ďakujem veľmi pekne celému oddeleniu a pani riaditeľke, že 
dovolila, aby sme tu súťažili tie cesty. Fakticky v hodnote za 10 miliónov, čo sme vypísali 
súťaž sa nám podarilo vysúťažiť za 5 miliónov. Zostatok 5 miliónov súťažilo sa na župe od 
septembra minulého roka, potom sa do toho obulo ÚVO a nejaký neviem prihlásení 
uchádzači alebo neuchádzači. Je to za nami. Tých 5 miliónov prepadlo do rezervy. Práve 
preto teraz práve vyberáme tie financie a to sa týka ciest, ktoré sú už vysúťažené. Presne 
vám poviem. Malacky - Pernek, Malinovo -Tomášovo, Nová Dedinka – Bernolákovo, Hrubý 
Šur, Pezinok, Vinosady, Modra a plus ešte milión eur, ktoré ešte nie sú dorobené v okrese 
Senec. To je tých 6 miliónov. A to čo súťažíme a sme odsúhlasili, to je presne podľa 
investičného plánu schválené na konci roka. Takže ja veľmi pekne ďakujem kolegom 
a všetkým poslancom. Dúfam, že ozaj rozbehneme tie revitalizácie tak, ako majú byť robené. 
Ďakujem veľmi pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem pani vicežupanke. Rozprava je naďalej otvorená. Neevidujem žiadne ďalšie 
prihlášky do rozpravy. 
 
István Pomichal 
 
Ja sa hlásim ešte. 
 
Juraj Droba 
 
Evidujem teraz pána poslanca Pomichala. István, nech sa páči, máš slovo. Po tebe bude 
nasledovať pán poslanec Smeja. 
 
István Pomichal 
 
Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo, Finančná komisia predmetný materiál 
prerokovala a po prerokovaní odporúča schváliť zastupiteľstvu tak, ako to predniesol pán 
riaditeľ. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči ďalší v rozprave nasleduje pán poslanec Martin Smeja. 
 
Martin Smeja 
 
Dobrý deň prajem všetkým. Mne pri tých cestách nedá poďakovať za to. Už naša cesta bola 
zrekonštruovaná v Stupave. Je to naozaj super urobené a chcel by som týmto smerom ešte 
raz poďakovať za to. Veľmi sa tomu tešíme. Ďakujeme. 
 
 
 
 



Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy. Takže rozpravu 
ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. Marek Machata, nech sa páči. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujem pekne. Pán župan dajte prosím hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Poprosím ctené poslankyne, poslancov, aby hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 6 
 
Mária Hudáková 
 
Hlasujem ZA, Hudáková. 
 
Juraj Káčer 
 
Káčer ZA. 
 
Vladimír Bajan 
 
Nejak mi to blbne. Bajan ZA. 
 
Juraj Droba 
 
Evidujem 42 hlasov ZA plus hlasy pani poslankyne Hudákovej, pána poslanca Káčera 
a pána poslanca Bajana. Takže ak dobre rátam, tak 45 hlasov ZA. Ďakujem. Ukončujem bod 
číslo 3, prechádzame na bod číslo 4. 
 
Bod č. 4 
 
Návrh na schválenie kúpy pozemku registra KN-C, parcelné číslo 5112/6, evidovaného na 

LV číslo 6028 v katastrálnom území Bernolákova vo vlastníctve Starland Holding a.s. 

A poprosím o úvodné slovo pána riaditeľa Šaraya. Nech sa páči Matúš. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. Pani poslankyne, páni poslanci ide tu o malú parcelu 25m2, ktorú 

navrhujeme kúpiť do vlastníctva samosprávneho kraja v rámci majetkoprávneho 

vysporiadania. Ide o spojovaciu cestu, ktorá ma vlastne napojiť existujúce križovatky. 

Materiál prešiel štandardne komisiami, bol odporučený, je tam cena 690 euro, to znamená je 

to zhruba 27,60 za meter štvorcový. Komisie tento materiál odporučili, takže poprosím aj ja 

o jeho podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 
 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadne prihlášky do 

rozpravy, takže rozpravu týmto ukončujem a odovzdávam slovo pánovi Machatovi 

z návrhovej komisie. Nech sa páči Marek. 



Marek Machata 

 
Ďakujeme pekne. Pán župan, dajte prosím opäť hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Vďaka. Poprosím poslankyne a poslancov, aby hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 7 
 
Mária Hudáková 
 
Hlasujem ZA, Hudáková. 
 
Juraj Káčer 
 
Káčer ZA. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že ZA hlasovalo 42 poslankýň a poslancov plus hlas 
pani Hudákovej a pána Káčera. Jeden sa ZDRŽAL. Ukončujem tento bod programu 
a prechádzame na bod číslo 5. 
 
Bod č. 5 
 
Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zelené opatrenia 
na budove Úradu BSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. 
Predkladaný návrh nám priblíži pani riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja 

a projektov, pani Barbora Lukáčová. Ste s nami? 

 
Barbora Lukáčová 
 
Áno. Srdečne všetkých pozdravujem. 
 
Juraj Droba 
 
Nech sa páči, máte slovo. 
 
Barbora Lukáčová 
 
Ďakujem veľmi pekne. Srdečne všetkých pozdravujem. Ide o materiál v ktorom sa ideme 
uchádzať o refinancovanie projektu zelená strecha, tak ako pán predseda predniesol na 
Úrade BSK. Tento projekt možno si pamätáte zhruba asi spred 2 rokov, snažili sme sa získať 
zdroje z operačného programu Kvalita života životného prostredia. Bohužiaľ sa nám to 
nepodarilo a ten program naozaj nefunguje úplne optimálne, nakoľko akékoľvek 
vyhodnotenie a oslovenie projektu trvá príliš dlho. Viac ako 30 mesiacov sme čakali na prvé 
oslovenie. Čiže vo chvíli, kedy sa vyskytli finančné prostriedky a naliate do regionálneho 
operačného programu práve zo zdrojov, ktoré prišli ako covid odškodnenie sa uchádzame 
o predmetný projekt na financovanie z Integrovaného regionálneho operačného programu. 
K číslam, 200 000 je rozpočet, naša spoluúčasť 10%, čiže, pardon naša spoluúčasť 5%, čo 
je v konečnej hodnote 10 000 eur. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči vaše otázky. 
 
 



Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Kým si premyslíte 
prípadnú prihlášku, tak dávame kvízovú otázku, či sa Barbora Lukáčová nachádza na 
plavárni, v škole alebo na pošte. Kto hlasuje za plaváreň prosím hlasujte teraz.  
 
Barbora Lukáčová 
 
Hej, hej, hej, odpoveď je doma s kovidom.  
 
Juraj Droba 
 
Dobre, krásne pozadie. Neevidujem žiadne prihlášky do rozpravy, tak uzatváram rozpravu 
a odovzdávam slovo pánovi Machatovi, predsedovi návrhovej komisie. Nech sa páči. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Pán župan dajte prosím hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 8 
 
Mária Hudáková 
 
Hlasujem ZA, Hudáková. 
 
Juraj Káčer 
 
Káčer ZA. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že ZA hlasovalo 43 poslankýň a poslancov. Mám pocit, 
že už systém evidoval aj hlasovanie pani poslankyne Hudákovej, pána poslanca Káčera, 
takže možno nebude už treba hlasovať verbálne. Návrh bol prijatý jednohlasne. 
Prechádzame na bod číslo 6 nášho programu. 
 
Bod č. 6 
 
Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 
s názvom „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie 
v BSK“. Opäť dávam slovo pani riaditeľke Lukáčovej. 
 
Barbora Lukáčová 
 
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Tak ako názov hovorí ide v konečnom dôsledku 
o refinancovanie výdavkov, ktoré župa vynaložila pri tom myslím, že viac ako polročnom 
alebo trištvrte ročnom úsilí a kde poskytovala služby obyvateľstvu prostredníctvom 
mobilného odberového miesta a zároveň tá druhá časť projektu sa týka obstarávania  nových 
ochranných pomôcok, ako aj materiál technického vybavenia, ktoré sa týka pandémie. Ide 
o germicídne žiariče, klasické ochranné oblečenie a všetko to, čo k tomu poznáte. Táto 



príležitosť sa nám naskytla v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu opäť 
z tých ako keby covidových zdrojov. Správcom tejto časti programu je Ministerstvo 
zdravotníctva a celková výška rozpočtu sa pohybuje niečo cez 554 000, pričom naše 
spolufinancovanie presahuje 27 000 eur. Čo predstavuje 10%, 5% pardon. Ďakujem veľmi 
pekne. Vaše otázky, nech sa páči. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem nikoho prihláseného do 
rozpravy. Rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Pán župan opäť dajte prosím hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Poprosím, aby ste o tomto návrhu hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 9 
 
Mária Hudáková 
 
Hlasujem ZA, Hudáková. 
 
Juraj Káčer 
 
Káčer ZA. Obávam sa, že to už nerozchodím dneska. 
 
Mária Hudáková 
 
Podobne. 
 
Juraj Droba 
 
Tak sme sa tešili predčasne. Konštatujem, že ZA hlasovalo 43 poslankýň a poslancov 
elektronicky. Zároveň evidujeme hlas pani poslankyne Hudákovej, pána poslanca Káčera. 
 
Mária Hudáková 
 
Ešte aj pána Buzáša. Ten píše. 
 
Juraj Droba 
 
Takisto pána poslanca Buzáša. Takže dohromady ak dobre rátam, tak hlasovalo ZA 
46 poslankýň a poslancov. Ukončujeme tento bod programu a prechádzame na bod číslo 7. 
 
Bod č. 7 
 
Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK v rokoch 2021 a 2022.  
Opäť udeľujem slovo pani riaditeľke Lukáčovej. Nech sa páči. 
 
 
 



Barbora Lukáčová 
 
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ide o tradičný materiál, ktorý sme povinní zastupiteľstvu 
predložiť vždy najneskôr do konca prvého kvartála. Ide o prehľad aktivít, ktoré sme 
realizovali a ktoré sú financované v prvom rade cez externé zdroje. Ten materiál má myslím, 
že veľmi obsažnú prílohu, kde sa môžete zoznámiť s každým jedným projektom tak, ako ho 
poznáte pri odpočte akčného plánu, ale kde aj veľmi podrobne sa zmieňujeme o problémoch, 
o realizácií, o samozrejme stavebných dňoch, kontrolných dňoch a tak ďalej. Materiál je 
logicky rozdelený do troch častí, čiže podľa oddelení, ktoré spadajú pod môj odbor. Tá prvá 
časť je inštitút. Ja poviem len jedno veľké ďakujem, že sme dostali od poslancov a od 
vedenia župy dôveru vôbec založiť inštitút na úrovni regionálnej samosprávy. Nie každej 
župe sa to podarilo napriek tomu, že teda tie zdroje sú aj refundované, ale teraz nejde ani 
tak o zdroje, ako o funkčnosť inštitútu. Myslím, že sa etabloval. V území má maximálnu 
podporu a oporu v obciach, mestách, je ten, ako keby nositeľom všetkých stratégií, ktoré sa 
robia na území župy ale aj na úrovni župy, ale aj na úrovni miest a obcí je tam myslím, že 
veľmi slušná komunikácia a aj kooperácia jednotlivých zúčastnených. Samozrejme nejde len 
o mestá a obce, ide o všetkých stakeholderov v rámci jednotlivých sektorových politík, ktoré 
majú čo hovoriť do toho rozvoja. Z tých najväčších úspechov schválený plán udržateľnej 
mobility, pripravená významná prelomová stratégia zdravotníctva. V oblasti energeticky 
obstarané spoločné služby energetické a ďalšie ich sledovanie. V cestovnom ruchu 
predložíme na najbližšom zastupiteľstve koncepciu, alebo respektíve Stratégiu cestovného 
ruchu. V oblasti školstva a inovácií sú to všetky tie veci, ktoré sa stretávame v rámci či už 
nastavovania kampusov alebo riešenia nedostatočných kapacít materských a základných 
škôl, ale aj spolupráca s univerzitami. V životnom prostredí je toho enormne veľa od 
vzduchu, prepojenie cez dopravy, znečistenie ovzdušia, samozrejme klímy a tak ďalej a tak 
ďalej. Ja si tuto dovolím možno jednu veľmi osobnú poznámku. Po dvanástich rokoch sa 
s nami lúči Martin Hakel, čiže aj takýmto spôsobom by som pred vami ako zastupiteľstvom 
mu chcela poďakovať za všetko to, čo sme nejakým spôsobom spoločne dosiahli. Druhá 
časť toho materiálu sa týka oddelenia riadenia projektov. Čiže to, čo keď už niečo 
vymyslíme, tak to aj sami implementujeme v rámci našich kompetencii. Posledným rokom, 
keďže je to vždy odpočet za predchádzajúci rok sme implementovali 31 miliónov, čiže 
projekty v hodnote 31 miliónov, čo sa nám ešte doposiaľ nepodarilo, pričom sa nám podarilo 
fyzicky minúť 11 miliónov z nich a zúčtovať niečo cez 7 miliónov, čo sú naozaj v porovnanie 
s ostatnými samosprávami enormné čísla. Čiže rozbehli sa, tam je aj vidieť, že sa nám 
rozbehli projekty a projekty sú aj vo fyzickej realizácií aj v likvidácií finančných zdrojov. A tá 
posledná časť, ktorej sa nebudem veľmi podrobne venovať, lebo má samostatný materiál, je 
aj odpočet bruselskej kancelárie. Ale to asi podrobne možno v ďalšom materiáli. Ďakujem 
veľmi pekne. Nech sa páči vaše otázky.  
 
Juraj Droba 
 
Barbora, veľmi pekne ďakujem. Pri tejto príležitosti tiež chcem poďakovať pánovi kolegovi 
Hakelovi, ktorý si odkrútil svojich viac ako 10 rokov na župe. Zanechal po sebe stopu, urobil 
naozaj kus dobrej práce a bude nám ľúto, že odchádza, ale zároveň fandíme, že si nájde 
niečo ešte lepšie a čo ho bude ešte viacej napĺňať. Takéto kariérne zmeny sú niekedy 
jednoducho súčasťou života a odchádza v dobrom a fakt tu zanechal po sebe kus dobrej 
práce. Takže ďakujem Martin. A myslím si, že aj mnohí poslanci, ktorí s tebou prichádzali do 
styku, tak ocenia to, čo si pre župu urobil. Odovzdávam slovo ako prvej v rozprave pani 
vicežupanke Pätoprstej. Elenka, nech sa páči. 
 
Elena Pätoprstá 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem tiež Martinovi veľmi pekne poďakovať za ... /zlá zvuková 
stopa/ ... v podstate ešte od mojich čias, keď som bola poslanec na BSK. Vtedy som si veľmi 
vážila to, že napriek tomu, že som bola jediný poslanec za Zmenu zdola, tak sa mi plne 



venoval práve z tej oblasti životného prostredia a myslím si, že všetky tie veci, ktoré dosiahla 
župa v tíme Barbory Lukáčovej robia naozaj špičkovú robotu a ja sa veľmi teším, že práve 
Bratislavská župa má takýto tím. Mrzí ma to, že Martin odchádza. Dúfam, že tam, kde príde, 
tak zaseje tie svoje myšlienky a tú svoju energiu a posunie túto krajinu ďalej. Vďaka. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, takže rozpravu 
ukončujem a odovzdávam slovo pánovi poslancovi Machatovi. Marek, nech sa páči. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujem pekne pán župan. Dajte prosím hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 10 
 
Mária Hudáková 
 
Hlasujem ZA, Hudáková. 
 
Juraj Káčer 
 
Káčer ZA. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 42 poslancov a poslankýň plus pani poslankyňa 
Hudáková a pán poslanec Káčer, takže 44 hlasov ZA dohromady. Konštatujem, že 
uznesenie bolo prijaté v jeho predkladanom znení a prechádzame teraz na bod číslo 
8 programu nášho zastupiteľstva. 
 
Bod č. 8 
 
Odpočet aktivít Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli za rok 2021 a rámcový plán na rok 2022. Ja 
iba konštatujem, že sa nám podarilo vyrokovať a vybaviť v celku veľké veci a celé naše 
pôsobenie v Bruseli dáva zmysel lebo sme vyboxovali omnoho viac peňazí pre náš kraj, ako 
sme si pôvodne mysleli. Takže Barbora Lukáčová nech sa páči, odovzdávam slovo opäť. 
Barbora nie je vás počuť. Máte vypnutý mikrofón. Vidím to aj na obrazovke, že ste vypnutá. 
 
Barbora Lukáčová 
 
Aha, ďakujem veľmi pekne. Už som späť. 
 
Juraj Droba 
 
Odteraz vás je počuť. Nech sa páči. 
 
 
 
 



Barbora Lukáčová 
 
Ďakujem. Ospravedlňujem sa. Čiže ide o odpočet aktivít v Bruseli tak, ako ho poznáte. Je to 
zase tradičný materiál. Ten rok bol nesmierne náročný aj s tým, že sme pracovali na diaľku, 
pracovali sme z domu, časť kancelárie sme mali stiahnutú, potom zase pracovníci sa ako 
keby naviezli do Bruselu. Samozrejme aj tá práca pána župana nebola jednoduchá, nakoľko 
kopec komisií a výborov pracovalo online a potom zase nejakú časť aj naživo. Každopádne 
najväčšia téma, ktorá sa točila celý rok je prirodzene príprava nového programového 
obdobia a obhájenia pozícií a potrieb Bratislavského samosprávneho kraja, územia 
Bratislavského samosprávneho kraja prirodzene. Ak sme predtým si nevedeli predstaviť, že 
by predstaviteľ vôbec... /slabá zvuková stopa/ ... bol spoločným spravodajcom, tak sa nám to 
v priebehu volebného obdobia pána župana podarilo  dvakrát a podarilo sa nám to nie na by 
som to povedala za účasť na materiáloch, ale podarilo sa nám to naposledy pri materiáli, 
ktorým presadil pán župan ako spoločný spravodajca absolútnu súčinnosť, povinnosť štátov 
spolupracovať pri tvorbe nového programového obdobia a zásadných dokumentov, ako či už 
sú to jednotlivé operačné programy alebo partnerské dohody priamo so subjektami 
samospráv, čiže to je asi vyvrcholenie toho predchádzajúceho roku. Samozrejme, medzitým 
išla jedna súvislá logistická akcia nášho územia, zase v absolútnej súčinnosti a spolupráce či 
už s poslancami, či už s mestami a obcami, za čo im patrí veľká vďaka, ale aj so subjektami 
ako Slovenská akadémia vied, univerzity, a tak ďalej, o to, aby sme čo najviac financií 
dosiahli a doniesli do nášho územia. Vy poznáte ten príbeh o flexibilite transferov, to teda tie 
kombinované možnosti ako sem získať peniaze pre vás aktuálny stav ešte stále prebiehajú 
rokovania, pričom tá debata už nie je o tom, či dostaneme peniaze, ale akú výšku peňazí, čo 
je nesmierne veľký zlom, lebo ešte v lete tá debata bola, že či vôbec dostaneme nejaké 
peniaze a teraz sa bavíme o tom, koľko tých peňazí bude, teda aká je výška percentuálna, 
ktoré z tých možností nám komisia priklepne, to znamená kombinácia transferu do 
kohézneho fondu, samozrejme, flexibility, ktoré priamo realizovaná na našom území, ale aj 
rôzne iné odškodné možnosti sa bavíme ako napríklad, že by časť európskeho sociálneho 
fondu, ktorá má u nás objem viac ako 400 miliónov, bola realizovaná 15 %, čo dovoľuje 
regulatíva EÚ, ako RDF, čiže ako investičného, čiže, samozrejme, iba v oblasti sociálnej 
a školskej. Aj to je 45 miliónov investičného balíka, ktorý by sme vedeli preinvestovať 
v týchto dvoch oblastiach. čiže asi ten najviditeľnejších a naša snaha, ktorá išla k smerom 
na, ale napojením predsedníčkou európskej komisie bola na sklonku roka, ktorá sa nazýval 
Bohatý chudobný región, do ktorého boli v podstate zapojené všetky mestá a obce a zároveň 
sme rozoberali sektorových politík, do ktorých chceme preinvestovať peniaze a prečo si 
myslíme, že je to nutné a prečo je to nie je možné ich financovať ich potreby a riešenia 
z vlastných zdrojov, alebo zo štátnych. Toľko asi z mojej strany, čiže veľká vďaka tak 
chalanom Bruselskej kancelárie, tak pánovi županovi za extrémne nadštandardnú 
reprezentáciu, na ktorú asi sme možno štandardne zvyknutí, a verím, že sa nám to podarí 
dobojovať predpoklad, kedy sa musí rozhodnúť je február, začiatok marca v podobe naozaj 
definitívneho doladenia výšky zdrojov a zároveň sa aj ukončievajú debaty o našom programe 
Slovensko, ktorý však to bude trošičku dlhšie trvať. Toľko z mojej strany, ďakujem veľmi 
pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Barbora, veľmi pekne ďakujem. Evidujem dve prihlášky do rozpravy, prvý je pán poslanec 
Vlado Bajan, nech sa páči. 
 
Vladimír Bajan 
 
Ďakujem Barborke, všetkej partii za spoluprácu, kým sa ujme župan slova.  
 
 
 



Juraj Droba 
 
Ďakujeme. Beriem to tak, že si ukončil svoj príspevok do rozpravy. Ďalším prihláseným je 
pán poslanec Buocik. 
 
Ján Buocik 
 
Ja len veľmi krátko, jedna vecná informácia k všetkým tým informáciám, ktoré hovorila 
Barbora o flexibilite a presunoch z jedného fondu, alebo z niektorých fondov do iných fondov, 
teda najmä do toho kohézneho, informácia pre vás, na úrovni komisie dopravy 
Bratislavského samosprávneho kraja a na úrovni komisie dopravy mesta Bratislavy sme 
pripravili otvorený list, ktorý sme zaslali pani eurokomisárke Terejrá, kde sa prioritne 
venujeme tým projektom, ktoré sa týkajú dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Dôležitá informácia je, že vlastne čisto župná téma je, v podstate asi len jedna a táto je 
obchvat Grobov, všetky ti ostatné veci, na ktoré upozorňujem sa týkajú železníc, alebo sa 
týkajú mesta, za železnice poviem rozvoj územia filiálky, skapacitnenie tratí na území 
Bratislavy a skapacitnenie tratí aj v samosprávnom kraji, ďalej teda mimo územia Bratislavy 
a tretia téma je električková koľajová doprava na území Bratislavy. Ak by som to mal 
v skratke zhrnúť, tak ten správny, alebo ten dobrý zaver by bol niekde okolo miliardy eur pre 
dopravné projekty na území Bratislavy.. Uvidíme teraz, že či tento časť tej aktivity nejakým 
spôsobom pomôže pri tom rozhodovaní, pointa bola, pokúsiť sa o to, aby aj z tej menej 
špičkovej úrovne ako je z úrovne vlády, z úrovne župana, z úrovne primátora, bola Európska 
komisia a konkrétne teda pani Ferera, ktorá má kohéziu na starosti informovaná o tom, že 
v podstate vieme, ako na to, sme na to pripravení, veľká vďaka patrí župe v tom, že má plán 
udržateľnej mobility, to je dokument, o ktorý sa dá opierať, hej, že v podstate na úrovni 
samosprávy je to dnes jediný dokument, potom je ten dokument štúdia železničný uzol 
a jediný problém, s ktorým sa dnes my potýkame, je ten, že je to v podstate drahé projekty, 
ale veľmi dôležité, nemáme alokované peniaze, nie sú na to peniaze a bez Európskej únie 
sa k tomu ťažko dopracujeme, že pre vás len táto informácia, že takýto list odišiel, ja 
kolegom všetkým z komisie dopravy, ktorí takýto list podpísali, chcem veľmi pekne 
poďakovať, chcem poďakovať Barbore, za tú aktivitu, ktorú sme dali takto spoločne dokopy, 
pán župan bol o tom informovaný, takisto to znamená, že aj z tejto úrovne sa snažíme o to, 
aby sa systémovo podarili dosiahnuť zmeny v oblasti dopravy v Bratislave a v Bratislavskom 
kraji, samozrejme. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Myslím že ten úmysel a zámer je rovnaký u všetkých poslancov a takisto u mojich 
kolegov zo župy, vrátane odboru dopravy, ale nie len, lebo je to hlavný problém kraja 
a chceme ho spolu všetci riešiť. Odovzdávam slovo ďalej, pánovi poslancovi Machatovi, 
nech sa páči. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujem pekne, ja by som len pár ďakovných slov Bruselskej kancelárii. Chcel by som 
poďakovať z tohto miesta Tomášovi Telekymu a Maťovi Krížikovi, s ktorými som mal 
možnosť spolupracovať v závere minulého roka. Myslím, že robia naozaj dobrú prácu 
a dobre reprezentujú kraj v Bruseli a v EÚ celkovo, takže ďakujem im, ak by to náhodou 
pozerali a počúvali a možno sa im dostane. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Veľmi pekne ďakujem. Poprosím Barboru Lukáčovú, aby tlmočila tieto poďakovania 
poslancov. Ja teda som bol zvyknutý na zostavu Dominika – Tomáš, ktorá fungovala 
perfektne a keď Dominika odišla, tak som mal trošku obavy, že či je možné ju nahradiť, ale 



som veľmi rád, že máme opäť dvoch silných ľudí v Bruseli. Teším sa z toho, Barbora, 
výborná personálna politika, dávame tam síce mladých, ale veľmi skúsených a kvalitných 
ľudí. Ďakujem. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu a odovzdávam slovo návrhovej 
komisii. 
 
Vladimír Bajan 
 
Predseda, mohol by som niečo povedať? 
 
Juraj Droba 
 
Vlado Bajan, nech sa páči, dobre som ťa spoznal po hlase? Nech sa páči. Opäť otváram 
rozpravu, aby sme boli v súlade s rokovacím poriadkom, takže opätovne otváram rozpravu 
k tomuto bodu programu, takže nech sa páči, slovo má pán poslanec Bajan. 
 
Vladimír Bajan 
 
Myslím, že som bol riadne prihlásený, nevadí. Ja som ťa chcel poprosiť v prípade dobre 
epidemiologickej situácie a možno nejakej možnosti, rád by som sa pozrel do tej kancelárie, 
ako to po tých rokoch vyzerá, ktorú sme kedysi v blahe pamäti založili, ak bude chvíľa možno 
do konca volebného obdobia, by som sa tam rád pozrel s niekým, popozeral, čo tam 
vyvádzajú títo mladí ľudia. Všetko. 
 
Juraj Droba 
 
Ctím si dobré zvyky, rešpektujem ťa ako bývalého župana a sľubujem, že budeš prvý na 
zozname najbližšieho nášho poznávacieho výjazdu do Bruselu a budem veľmi rád ťa 
sprevádzať a budem sa tešiť, takže poprosím asi Barboru Lukáčovú, aby sme skúsili 
naplánovať ešte dva výjazdy pracovné do Bruselu pre poslancov  a uprednostníme tých, 
ktorí ešte neboli samozrejme. Jozef Uhler uteká preč, lebo zažil veci, ktoré iní nezažili 
a Vlado, budeš prvý, ktorého budeme pozývať, dobre? Ďakujem. 
 
Barbora Lukáčová 
 
Pán predseda, ja len doplním, že v tom materiáli je nastavený výjazd poslancov na júl, 
v prípade, že by to stále nebolo možné, tak potom ešte som tam našla nejakú skulinku na 
september a samozrejme s pánom Bajanom už teraz počítame. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Veľmi pekne ďakujem. Ukončujem rozpravu, odovzdávam slovo pánovi Machatovi 
z návrhovej komisie, nech sa páči. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujem pekne. Keďže tá miliarda nepribudla v materiáli, tak vás poprosím, pán župan, 
dajte, prosím, hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem, poprosím, hlasujme teraz a poprosím pani poslankyňu Hrehorovú, aby sa trošku 
usmiala (vtipne). Ďakujem, nech sa páči. 
 
 
 



Hlasovanie č. 11 
 
Mária Hudáková 
 
Hlasujem ZA, Hudáková. 
 
Juraj Káčer 
 
Káčer, hlasujem ZA. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 43 poslancov a poslankýň elektronicky, verbálne 
hlasovala pani poslankyňa Hudáková, čiže dohromady 45 hlasov ZA. Ukončujem tento bod 
programu a prechádzame na bod č. 9. 
 
Bod č. 9 
 
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BSK za 2. polrok 2021. 
Materiál máte pred sebou a teraz poprosím pán Milana Slezáka, aby nám materiál uviedol, 
Milan, nech sa páči, máš slovo. 
 
Milan Slezák 
 
Vážení páni poslanci, pani poslankyne, kontrolami ukončenými v 2: polroku 2021 bolo 
zistených celkom 13 porušení všeobecne záväzných právnych predpisov, na základe ktorých 
prijali zodpovedné osoby 17 opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. Tento 
materiál bol príslušnými komisiami odporučený na zobratie na vedomie v predloženej 
podobe. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu 
prihlášku do rozpravy, takže rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii, 
pán Machata, nech sa páči. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujem pekne. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 
kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2021. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, aby ste hlasovali o tomto bode programu teraz. 
 
Hlasovanie č. 12 
 
Mária Hudáková 
 
Hlasujem ZA, Hudáková. 
 
Juraj Káčer 
 
Káčer, ZA. 



 
Mária Hudáková 
 
Aj pán Buzáš je ZA, píše do chatu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že ZA hlasovalo elektronicky 40 poslancov a poslankýň, 
verbálne pani poslankyňa Hudáková, pán poslanec Káčer a pán poslanec Buzáš, čiže 
dohromady 43 poslancov a poslankýň ZA. Ukončujem tento bod programu, prechádzame na 
bod č. 10. 
 
Bod č 10 
 
Návrh na schválenie Dohody o stavebnej údržbe cyklolávky pre projekt Cezhraničné 
prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez 
rieku Morava. Poprosím Barboru Lukáčovú opäť, aby tento bod programu uviedla, nech sa 
páči. 
 
Barbora Lukáčová 
 
Ďakujem pekne. pán predseda, tak ako ste si určite všimli, máme premostenie cez rieku 
Moravu, pripravujú prvú várku asfaltu, takže v konečnom dôsledku čakáme na priaznivé 
počasie, aby sme dokončili práce, dokončuje sa zábradlie, dokončuje sa úprava terénu okolo 
lávky, to znamená, že lávka bude onedlho prechádzať aj kolaudačným procesom, pôjdeme 
do žiadosti o predbežné užívanie, už teraz vopred ďakujem Dušanovi Dvoranovi za 
spoluprácu ako stavebnému úradu. Avšak, samozrejme, kým odovzdáme lávku, tak je nutné 
si vysporiadať aj zmluvné vzťahy s rakúskymi partnermi a to vo chvíli, kedy sa rozprávame 
teraz už nie o spoločnej výstavbe, ale o spoločnej údržbe, o tom je táto medzinárodná 
zmluva, preto ju predkladáme do zastupiteľstva, je obdobného charakteru ako máme zmluvu 
na cyklomost, čiže najväčším predmetom je, kto bude akým spôsobom prevádzkovať údržbu 
na samotnom mostnom telese a na jednotlivých nájazdoch. Čiže na nájazde na rakúske 
strane ako aj celý most to bude Rakúska spolková republika... 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Barbora, prestalo vás byť počuť. Už ste skončili? 
 
Barbora Lukáčová 
 
Aha. Nie, mňa tu niekto vypína. Čiže veľmi jednoducho, zmluva sa týka kto sa bude starať 
o čo, na rakúskej strane plus celý most, rakúska strana na slovenskej nájazdových cestách 
a na samotnej rampe Bratislavský kraj. Realizovať to bude rakúska strana a my je budeme 
refinancovať výdavky, a ešte jedna milá udalosť, verím, že sa nám podarí zorganizovať 
otváracie podujatie, pričom máme zatiaľ dva termíny, podľa toho, ako sa nám podarí 
spojazdniť lávku. Prvý a druhý májový víkend, na ktorý samozrejme budete všetci pozvaní 
a dostanete dostatočne skoro informáciu kedy, teda oficiálne otvárame. Ďakujem veľmi 
pekne pán predseda, to je všetko. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ako župa robíme veľa dobrých vecí, ktoré nie je až tak vidno, toto 
je práve jedna z tých viditeľných a ja budem veľmi rád, ak sa o tú radosť z otvorenia 
cyklolávky podelíme všetci spolu, takže každý poslanec bude pozvaní, každá poslankyňa 
bude pozvaná a je to jedna z vecí, ktoré sa nám spolu podarili. Otváram rozpravu, prvým 



prihláseným je pán poslanec Dvoran, akurát neviem, či je to faktická, alebo či to je príspevok 
do rozpravy, ale udeľujem tri minúty, nech sa páči Dušan. 
 
Dušan Dvoran 
 
Je to faktická poznámka na Barboru. ja chcem len povedať k tomu, že v rámci údržby 
prístupových ciest potom budeme participovať aj my ako obec, to sme sa dohodli, len bude 
tam ešte jeden problém, potrebovali by sme tú cestu Eurovalley 13 od brány dvoran až po 
hranicu pozemkov z Bratislava – Záhorská Bystrica, keby požiadal Bratislavský kraj, aby tú 
12 metrový, lebo to je vysporiadaná, patrí to Slovenskému pozemkovému fondu, keby to 
dostal Bratislavský samosprávny kraj a následne by sme to dostali my, a zabezpečovali by 
sme komplet ako miestnu komunikáciu údržby celej tej cesty od hlavnej cesty až na hranicu. 
to je len pripomienka, 22. začína predkolaudačné konanie, verím, že do 25. marca budeme 
hotoví, ten most je pekný, budem rád, keď prídete všetci pozrieť, keď to budeme kolaudovať, 
určite tam bude náš župan a robí sa na ten čas tepla, aj kvôli tomu, aby sa mohla zúčastniť 
predsedníčka vlády. Všetko. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Máš na mysli asi pani Nikol Lajtner. Ona veľmi nechodí na tieto akcie, ale určite 
príde jej pravá ruka Martina Echtienger, ten je naozaj veľmi aktívny, takže 
z Niederosterreichom konštatujem, že tak asi máme najlepšie pracovné vzťahy. Naozaj sa 
snažia vo veľa veciach nám pomohli a je to také, že naozaj partner aký má byť. Ďakujem. 
Ukončujem rozpravu, odovzdávam teraz slovo Marekovi Machatovi z návrhovej komisie. 
 
Marek Machata 
 
Ďakujeme pekne. Opäť prosím, pán župan, dajte hlasovať o materiáli tak, ako bol 
predložený. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Poprosím poslankyne, poslancov, aby hlasovali teraz, nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 13 
 
Mária Hudáková 
 
Hlasujem ZA, Hudáková. 
 
Juraj Káčer 
 
Káčer, ZA. 
 
Juraj Droba 
 
Poprosím, aby ste si vypli mikrofóny. Som rád, že to nikto z vás nedal na Merčiaka (vtipne). 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 42 poslancov a poslankýň a verbálne sa prihlásili aj pani 
poslankyňa  Hudáková aj poslanec Káčer, takže dohromady 44 hlasov ZA. Ukončujem tento 
bod programu a otváram bod č. 11. 
 
Bod č. 11 – Interpelácie 
 
Ak má niekto záujem vystúpiť s interpeláciou, ten čas nastal teraz, nech sa páči.  
 



Mária Hudáková 
 
Ja som sa prihlásila do interpelácie, aj som ju teda odovzdala. Interpelácia je na pána 
župana. Predmet interpelácie je žiadosť o vysvetlenie, text interpelácie. Na zastupiteľstve 
BSK 17. 12. ste sa vyjadril, že brutálne vyťažujem zamestnávam polku odborov, pýtam ich 
otázky, analyzujem, chodím, obťažujem a otravujem. Je mi to veľmi ľúto, že takto vnímate 
moju prácu poslanca a touto cestou si vás dovoľujem požiadať, aby ste teda definoval, ako si 
predstavujete prácu poslanca BSK, aké informácie má mať k svojej práci a ako sa má k nim 
dostať. Ak poslanec ináč vyhodnotil veci ako váš úrad, či má radšej čušať, bezprizorne so 
všetkým súhlasiť a nepýtať sa, aby vás neobťažoval a neotravoval. Ďalej, v súvislosti 
s problémami s verejnou dopravou v kraji, či si myslíte, že komunikáciu krokov BSK 
aktuálnych a nových informácii v nepriaznivej situácii vo verejnej doprave mala byť z vašej 
strany smerom k poslancom BSK primátorom a starostom komunikovaná prostredníctvom 
statusov na facebooku a tlačových besied zverejnených na internete. Tretia časť: BSK 
otvorilo a začalo prevádzkovať príspevkovú organizáciu Správa a údržba ciest BSK s viac 
ako s ročným sklzom, vďaka vášmu nesprávnemu rozhodnutiu otvoriť si opäť akciovú 
spoločnosť na účel Správy a údržby ciest kraja. V oboch akciových spoločnostiach boli 
v predstavenstvách vaši osobní nominanti. Za ten čas BSK nezrekonštruovalo meter 
štvorcový ciest a na DPH nabaľujúcej sa na mzdy zbytočne zaplatilo státisíce eur. Či cítite 
manažérsku zodpovednosť za toto mrhanie verejnými prostriedkami a nesprávne 
rozhodnutie, prečo ste moje upozornenia od počiatku nebrali vážne a či vás a zamestnancov 
vášho úradu moje násobné upozornenia, prosby a vysvetľovania nesprávnosti rozhodnutí 
v tejto veci obťažovali, otravovali a neúmerne zamestnávali. Ďakujem, Hudáková. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Budem reagovať písomne, pár vecí poviem ústne. Osobne som sa vám 
ospravedlnil, nebolo to náležité v decembri a sypem si popol za to na hlavu. Nie je však moja 
úloha, moja úloha nie je diktovať náplň práce poslancov, len som konštatoval, že do akej 
miery kto z vás proste oberá o čas našich zamestnancov, takže ešte raz sa ospravedlňujem, 
nemal som sa tak vyjadrovať v decembri. Moja vina. Čo sa týka dopravy, nemyslím si, že 
sme komunikovali cez statusy, pani poslankyňa tých stretnutí osobných boli desiatky, 
nazvem to tak, že tiekol pot, krv a bolesť aj na strane nového poskytovateľa, aj na strane 
Slovak Lines, aj na strane župy, sme sa naozaj namakali. Sú to desiatky ľudí úradu, vrátane 
najvyššieho vedenia úradu, pani riaditeľky, cez vicežupanku pre dopravu, odbor dopravy, 
fakt sme sedeli, snažili sme sa dokonca riešiť problém tak, že sme sa snažili zblížiť dva 
komerčné subjekty, aby spolupracovali, snažili sme sa naozaj hľadať riešenia ako sa hovorí, 
out of the box, vrátane tých mikrobusov, vrátane všetkého, takže nie je to o statusoch na 
facebooku, bolo to o tom, že župa naozaj išla na plné obrátky, celý november, december a aj 
január. Dnes je situácia stabilizovaná, možno vás to prekvapí, ale Slovak Lines takisto 
nevypravoval dve tri percentá autobusov denne, nikdy nemali sto percentný výkon, vždy to 
bolo 97 – 98 alebo 99 %, to znamená z 1800 autobusov denne, vždy bolo aspoň 10 
nevypravených z rôznych dôvodov, väčšinou to bol zdravotný stav šoféra, ktorý jednoducho 
nenastúpil, neprišiel a nestihli tým pádom získať náhradu, aby prišiel ráno s tým istým 
autobusom na zastávku niekde v obci pri Bratislave, takže dnes konštatujem, že tá situácia 
už je v poriadku, chápem, že každý z vás poslancov tiež dostával na túto adresu mnohé 
sťažnosti, väčšinu sme schytali my ako úrad, ja osobne ako župan, ale nemáme sa za čo 
hanbiť, pán zástupcu riaditeľky Pavlík, urobil obrovský kus roboty s tým verejným 
obstarávaním. Nebolo to jednoduché a naplno to odhalilo slabiny zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorý je úplne asymetrický a slúži v prospech existujúcich poskytovateľov 
služieb, nahradiť jednoducho autobusového dopravu v ktoromkoľvek kraji je takmer 
nemožné, nám sa to podarilo. Nebol to zámer, nechceli sme silnou mocou, že poďme po 
zmene, chceli sme lepšie podmienky a tie sme získali po dvoch mesiacoch kotrmelcov 
a problémov si dovolím konštatovať, že sme na poriadku a autobusová doprava dnes funguje 
štandardným spôsobom. Tretia téma SC-čka, opäť si myslím, že úrad urobil maximum čo sa 



dalo, čokoľvek sa nestíhalo minulý rok, tak tento rok určite dobehneme, dovolím si dokonca 
povedať, že predbehneme, ten plán je veľmi ambiciózny, ak sa naplní, tak budete môcť byť 
všetci spokojní, lebo väčšina vašich podnetov aj z obcí a miest pri Bratislave bude vyslyšaná 
a ideme robiť rekonštrukcie. Existuje dnes nejaká akciová spoločnosť, ktorá podľa mňa za 
veľmi málo peňazí je dobre, že ju máme a v čase, keď bude treba, tak ju oživíme možno za 
nejakým úplne iným účelom ale je dobre, aby župa mala v záloh jednu akciovku, nazvime 
schránkovú, ktorá môže byť kedykoľvek oživená a nemusí ísť bolestivým procesom, takže 
nestojí nás to dnes nič, máme ju v zálohe a keď bude treba, tak ju oživíme a použijeme ak 
bude potrebné. Toľko stručná reakcia, zvyšok vám dodáme písomne a teraz otváram 
rozpravu a dávam slovo pani poslankyni Oráčovej, Barbora, nech sa páči. 
 
Barbora Oráčová 
 
Ďakujem. Je ma počuť? 
 
Juraj Droba 
 
Veľmi slabo, ale áno. 
 
Barbora Oráčová 
 
Ďakujem. Ja mám interpeláciu na pána župana. V akom štádiu sú trestné oznámenia 
v súvislosti s čerpaním dotácie z ministerstva dopravy na rekonštrukciu Pezinok – Senec. 
V akom štádiu je zúčtovanie tejto dotácie v súvislosti z ministerstvom dopravy ako 
poskytovateľom dotácie a či bolo realizované verejné obstarávanie v súvislosti 
s rekonštrukciou cesty Pezinok – Senec, nakoľko to vyplýva priamo z dotačnej zmluvy 
uzatvorenej s ministerstvom dopravy. To je jedna dotácia. Ešte jednu interpeláciu mám. Tá 
sa týka ešte toho výberového obstarávania na Arrivu, alebo na Slovak Lines. To je tiež na 
pána župana. Meno zodpovedných pracovník za vypracovanie podkladov pre verejné 
obstarávanie obslužnosti Bratislavského kraj, zoznam členov komisie, ktorá bola 
zodpovedná za výber poskytovateľa služieb obslužnosti kraja a akú úlohu zohrával odbor 
dopravy pri formulovaní podmienok a pri výbere poskytovateľa služieb obslužnosti. Ja som 
tieto interpelácie v písomnej forme už poslala Jane Vaculovej. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujeme. Bolo to naformulované veľmi konkrétne, takže sme radi, že to máme aj písomne 
a určite sa vyjadríme. Myslím si, že momentálne asi nejdeme na to reagovať a dáme vám 
písomnú odpoveď, dobre? Ďakujem. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, takže 
bod č.11 Interpelácie týmto ukončujem, v tomto prípade sa nehlasuje, takže neodovzdávam 
slovo pánovi Machatovi. Naplnili sme program, ale ešte predtým otváram bod č. 12. 
 
Bod č. 12 – Rôzne 
 
Otváram rozpravu teraz, nech sa páči.  
 
Mária Hudáková 
 
Chcela by som aj v bode Rôzne, ak môžem? 
 
Juraj Droba 
 
Nech sa páči, slovo má pani poslankyňa Hudáková. 
 
 



Mária Hudáková 
 
Chcem reagovať, alebo teda pani Oráčova to svojou interpeláciou mi teda vnukla myšlienku, 
že chcem to tu povedať, že momentálne nechcem to tak nazvať, ale teda dobre, otravujem 
pána Gajarského, generálneho riaditeľa starej RCB s jednou záležitosťou. Plánujeme, 
samozrejme, túto RCB dať do likvidácie. Mal už pripravené doklady, ale v nejakých 
koncových stavoch spoločnosti chýbala jedna veľká pohľadávka a to pohľadávka voči 
zhotoviteľovi cesty Senec – Pezinok, spoločnosti Eurovia. Táto pohľadávka jednoznačne 
vznikla ako výsledok kontroly hlavného kontrolóra, táto bola tá prvá, ktorá kontrolovala práve 
to nešťastné verejné obstarávanie, kde nám vznikli také dva balíky nezrovnalostí a to jedno 
vo verejnom obstarávaní, tam si myslím, že teda Eurovia vôbec sa nám nemusí s ničím 
spovedať, aby vznikla útočne na našej strane, ale ten druhý balík je to cca vo výške niečo 
cez 600 000, kde boli nesprávne fakturované sumy a rozdiel v týchto sumách bol až cez 
600 000 eur a túto čiastku sme si mali žiadať späť. Nepodarilo sa mi do dnešného dňa zistiť, 
či BSK alebo RCB oficiálnou cestou a oficiálnym listom hneď po tejto kontrole si žiadala túto 
čistku späť, podľa všetkého v tých vyhýbavých odpovedí nie. Teraz sa pán Gajarský teda 
snažil v tomto znovu niečo urobiť, uvidíme výsledok, takže moja otázka je, či Bratislavský 
samosprávny kraj si žiadal späť tieto prostriedky od RCB a RCB následne od Eurovie, 
pretože boli naozaj fakturované nesprávne, pre kolegov vysvetlím, verejné obstarávanie, 
ktoré tiež teda nebolo správne, ale podľa zákona na pokládku asfaltu bolo urobené v dvoch 
nejakých zmluvách v rámci jednej rámcovej, bolo tam v jednej bolo určité množstvo za vyššiu 
cenu a v druhej bolo tiež určité množstvo za nižšiu cenu. Stále sa fakturovalo za tú vyššiu 
cenu, napriek tomu, že to zazmluvnené množstvo sa už prekročilo a to množstvo za tú nižšiu 
cenu sa nenaplnilo, lebo sa za ňu fakturovalo skoro vôbec. Takže toto je ten point a neviem, 
či sa neoplatí zabojovať za600 tisíc, ale myslím, že je to veľký peniaz a župe by sa veľmi 
zišiel. Takže, poprosím, aby župa popracovala na tejto reklamácii, prebehli už dva roky, čo je 
mi veľmi ľúto, že sa na tom nepracovalo intenzívne doteraz, možno aj súdnou cestou. Viem, 
že tam boli dané trestné oznámenia, dobre? Ale trestné oznámenia na podozrenie 
z trestného činu, ale povedzme si rovno, hľadať nejakého konkrétneho referenta, alebo 
osobu, ktorá toto spôsobila a od nej potom vymáhať nejakých 600 tisíc, nie je účelné pre 
BSK. My sa potrebujeme dohodnúť naozaj zmierlivo s týmto dodávateľom a ak teda nebude 
ochotný, tak treba si nájsť cestu ako tieto peniaze od neho dostať. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Beriem na vedomie, konzultoval som s pánom Pavlíkom, tá vec sa rieši dokonca je 
to tak, že polícia časť nášho trestného oznámenia zamietla, my sme opätovne podali 
sťažnosť v tejto veci, takže úrad koná a dúfam teda, že polícia bude konať takisto, je to v jej 
rukách a dnes iba sme aktívne účastní toho konania, takže vyjadríme sa písomne ak to mám 
brať tak, že to je nejaká žiadosť o informácie a podnet, tak s pánom Pavlíkom naformulujeme 
stanovisko, odpoveď dostanete, alebo s pánom Gajarským, odpoveď, ktorú dostanete. 
 
Mária Hudáková 
 
Prosím vás, neodpovedajte mi, že ste dali trestné oznámenie, ja toto viem. Chcem vedieť, či 
ste toto oficiálne reklamovali u Eurovie túto fakturáciu a akú máte od nich oficiálnu odpoveď. 
 
Juraj Droba 
 
Dáme vám vedieť. Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy v bode Rôzne je pán poslanec 
Solga, Oliver, nech sa páči. 
 
 
 
 



Oliver Solga 
 
Ďakujem pekne. Ešte raz srdečne pozdravujem milé kolegyne, milí kolegovia, len veľmi 
stručná informácia, požiadali sme pána hlavného kontrolóra, teraz hovorím za komisiu 
kultúry, o hĺbkovú kontrolu v Divadle LUDUS a druhá informácia, a poprosil by som buď pani 
riaditeľku, alebo pána župana, o stretnutie ohľadom Seneckej synagógy, na podnet môjho 
cteného kolegu Istvána Pomichala som sa stretol aj s pani riaditeľkou Waradzinovou, 
s pánom Dvorským, s pánom Šenkirikom, aby som si dal vysvetliť problém, ktorý tam vznikol, 
ale potreboval by som naozaj rozhodujúce stanovisko pána župana, ale tak, že to si osobne, 
len aby ste vedeli, že v tom konáme, že práce pokračujú. Ďakujem veľmi pekne, želám 
všetko dobré. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Termín dohodneme, najlepšie asi s pani Urmaničovou, ktorá sa hlási 
a eviduje túto žiadosť Oliver, takže Senecká synagóga je jedna z vecí, ktorú tiež tento rok 
budeme všetci spolu otvárať a budete na ňu všetci pozvaní.  
 
Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, takže ukončujem bod Rôzne. 
 
Mária Hudáková 
 
Ešte som sa prihlásila. 
 
Juraj Droba 
 
Nech sa páči, udeľujem slovo. 
 
Mária Hudáková 
 
Na to stretnutie, prosím, zavolajte aj mňa, pretože tiež sa snažím informovať, čo sa deje 
v synagóge, som stále ubezpečovaná, že všetko je v poriadku a práce bežia, aj napriek 
evidentne nie je vidno tam nejaký stavebný pohyb, takže zavolajte mňa, prosím vás. 
 
Mária Hudáková 
 
Pani poslankyňa, určite by sme na vás nezabudli, takže pozveme vás takisto ako ostatných. 
Aj pán Jánošík by chcel byť pozvaný, takže aj toho pozveme, aj pán Pomichal a ja radšej 
pozvem všetkých 50, aby ste na seba navzájom nežiarlili a bolo to v poriadku. 
 
Ukončujem bod Rôzne, týmto pádom sme vyčerpali všetky body nášho zastupiteľstva. Boli 
sme dnes veľmi efektívni, je 10:15, ďakujem za trpezlivosť a porozumie, že sme museli 
ďalšie zastupiteľstvo absolvovať online. Pán poslanec Dvoran nám chce asi ukázať, že 
Vysoká pri Morave je stred vesmíru, neviem, či sa s tým stotožníte, ale Dušan, krásne tričko. 
 
Dušan Dvoran 
 
To je 110 tričiek, ktoré ide na otváranie mosta per našich obyvateľov. 
 
Juraj Droba 
 
Dobre, teším. Nasledovné rokovanie naplánované na 8. apríla, takže teším sa opäť na vás 
všetkých, dovtedy vám želám len to najlepšie, veľa pracovných úspechov a vidím sa 
8. apríla, dúfam, že osobne. Dovidenia. 
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