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Juraj Droba 

 

(chýba zvuková stopa).. Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, poprosím, aby 

ste zaujali svoje miesta a zároveň poprosím technikov, aby ako vždy otvorili naše dnešné 

zasadnutie štátnou hymnou Slovenskej republiky. (znie štátna hymna) Ďakujem. Skôr ako 

pristúpime k nášmu pracovnému programu, dovoľte mi medzi nami privítať študentov 

z Hotelovej akadémie Mikovíniho 1, ktorí sa dnes postarajú o naše občerstvenie. Taktiež by 

som chcel vo vestibule privítať našich klientov z Domova sociálnych služieb Rozsutec a zo 

Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie, ktorí predávajú svoje 

výrobky a budem rád, ak miniete pár eur na ich kúpu a podporíte ich v kreatívnej činnosti, sú 

to všetko výtvory a tvorba našich klientov, takže cez prestávku prípadne sa pozrite. 

Pristúpime už k oficiálnej časti nášho stretnutia. Ospravedlnených máme panie poslankyne 

Augustinič a Hrehorovú a pánov poslancov Borguľu, Bajana, Káčera, Páteka, Ivana 

Patoprstého, Martina Patoprstého, Mareka Machatu a Jaromíra Šíbla. Konštatujem, že podľa 

prezenčnej listiny je zatiaľ prítomných 32 poslancov z celkového počtu 50 a v súlade s touto 

informáciou je zrejmé, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa v zmysle zákona 

o samosprávnych krajoch. V prípade nefunkčnosti hlasovacieho systému poverujem 

sčítavaním hlasov skrutátorov z radov našich technikov. V zmysle článku 5 bodu 12 platného 

Rokovacieho poriadku Zastupiteľstvo volí z poslancov troch overovateľov zápisnice. 

Prikročíme teraz k voľbe overovateľov zápisnice. Predkladám vám návrhy týchto poslancov: 

pán vicežupan Krippel, pán poslanec Švaral a pán poslanec Vlačiky. Má niekto iný návrh? Ak 

nie, prikročíme k hlasovaniu o overovateľoch uznesení a zápisnice z dnešného zasadnutia, 

prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 1 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 31 poslancov, nikto nebol PROTI, jeden poslanec 

sa ZDRŽAL sám o sebe, konštatujem, že overovatelia zápisnice boli zvolení v zostave pán 

vicežupan Krippel, pán poslanec Švaral a pán poslanec Vlačiky. 

 

Taktiež v zmysle článku 5 bodu 12 rokovacieho poriadku volí z poslancov zastupiteľstvo 

trojčlennú návrhovú komisiu. Predkladám nasledovné návrhy poslancov do návrhovej 

komisie: pani poslankyňa Lucia Vidanová, pani poslankyňa Zuzana Aufrichtová, ktorá zatiaľ 

nie je prítomná, neviem, ako to budeme riešiť? Ide? Dobre, takže tretím je pán poslanec 

Buocik. Má niekto iné návrhy? Neevidujem žiadne ďalšie návrhy, takže poprosím, aby ste 

hlasovali o zložení návrhovej komisie v zostave Vidanová, Aufrichtová, Buocik, teraz. 

Ďakujem. 

 

Hlasovanie č. 2 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 33 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL, konštatujem, že nárhová komisia bola zvolená v zložení pani poslankyňa 

Vidanová, pani poslankyňa Aufrichtová, pán poslanec Buocik.  

 

V pondelok 13: júna vám bola odoslaná Pozvánka na dnešné rokovanie, aj s materiálmi, tie 

boli prerokvané na komisiách na prelome mesiacov máj a jún. V stredu sa tiež uskutočnilo 

naše spoločné pracovné stretnutie predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií. 

Z tohto stretnutia vzišla dohoda doplniť 4 nové materiály do dnešného programu rokovania. 



Jedná sa: 1. Návrh na schválenie a vybudovanie Kempusu športu a zdravia v Petržalke, 

prebytočnosti majetku a predaja a nájmu nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 2. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena 

v prospech BVS na majetku BSK v k. ú. Modra. 3. Návrh na schválenie zriadenia odplatných 

vecných bremien v prospech BVS a obce Vinosady na majetku BSK v k. ú. Malé Tŕnie. 

4. Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi Bratislavského samosprávneho kraja. 

Pristúpime teraz k schvaľovaniu dnešného programu rokovania, program bol doručený ako 

spomínal, do programu budú zaradené štyri vyššie spomínané body. Prvé tri body som si 

osvojil, takže ich zaraďujem medzi ostatné body z Pozvánky, posledný je poslanecký návrh 

Istvána Pomichala, s ktorým taktiež súhlasím, zaradíme podľa platného rokovacieho 

poriadku zastupiteľstva pred body Interpelácie a Rôzne. Takže, pre úplnosť ich opäť všetky 

prečítam aj s ich prideleným poradím. 1. Kempus športu a zdravia v Petržalke, ten bude 

prerokovaný ako bod č. 2. Po 2. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného 

bremena v prospech BVS, to bude prerokované ako bod č. 21. Po 3. Návrh na schválenie 

zriadenia odplatných vecných bremien v prospech BVS v obci Vinosady, bude prerokovaný 

ako bod č. 22 a po 4. Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi prerokujeme ako bod 

č. 33. Má ešte niekto iný návrh do programu dnešného rokovania? Dobre. Neevidujem 

žiadny iný návrh do rokovania, takže poprosím vás, aby sme hlasovali o programe ako celku 

teraz, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 3 

 

Ďakujem. ZA hlasovalo 33 poslancov, nikto nebol PROTI, ZDRŽAL sa jeden, program sme si 

schválili a môžeme začať rokovanie.  

 

Bod č. 1 

 

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva BSK s termínom plnenia 19. marec – 3. jún, 

poprosím pani riaditeľku 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 BSK, 

v tomto prípade s termínom plnenia 19. marec – 3. jún 2022. V I. časti materiálu splnené 

uznesenia je sumár celkovo 9 splnených uznesení Zastupiteľstva BSK, v II. časti materiálu 

nájdete odpočet priebežného plnenia celkovo 42 uznesení. V III. časti sa nachádza 

informácia o zmene termínu plnenia uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 34/2016 časť B.2. 

V rokovacej sú príslušní riaditelia odborov, oddelení, tak nech sa páči s otázkami na nich. 

Ďakujem veľmi pekne.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Nikto sa nehlási do 

rozpravy, takže rozpravu uzatváram a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

 

 

 



Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán župan. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva BSK 

s termínom plnenia 19. marca – 3: júna 2022 v zmysle predloženého materiálu. Pán 

predseda, dajte hlasovať, ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne, poprosím, aby ste hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 4 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 35 poslankýň a poslancov, PROTI nebol nikto, nikto 

sa NEZDRŽAL, takže prvý bod programu sme schválili a teraz prechádzame na bod č. 2: 

 

Bod č. 2 

 

Návrh na schválenie vybudovania Kempusu športu a zdravia Bratislavského samosprávneho 

kraja v Petržalke, prebytočnosti majetku, predaja a nájmu nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predkladaný návrh nám bližšie priblíži Tomáš Liška, 

vedúci oddelenia investičných činností, ešte predtým poviem k tomuto materiálu pár slov aj 

ja. Tak ako sme hovorili v pondelok, aj v stredu, je to bod programu, ktorý posunie toto 

územie ďalej. V dnešnej dobe, kedy inflácia prekročí 10 %, je veľmi ťažké nájsť investorov, 

ktorí sú schopní a ochotní investovať dlhodobo a nebudú pozerať na drobné, nebudú sa 

dohadovať na rôznych detailoch. My máme v portfóliu silného investora, máme v portfóliu 

Slovenský zväz ľadového hokeja a máme v portfóliu Slovenský atletický zväz, ktorí sú 

determinovaní a chcú investovať do nášho územia na okraji Petržalky. Ja si myslím, že 

naozaj musíme brať do úvahy to, že variť sa dá iba z takých surovín, aké máme v kuchyni 

a toto je presne ten prípad. Keby sme mali neobmedzené zdroje, tak si môžeme nakresliť ten 

najkrajší športový areál, športový projekt, realita je taká, že sme z toho, čo máme, urobili 

maximum a pripravili sme podľa mňa jeden veľmi dobrý projekt. Ja som povedal už aj 

v pondelok aj v stredu, že nebudem sa kvôli tomu hádzať na koľajnice, nemám tam žiadne 

záujmy osobné ani iné, myslím si, že je to najlepší záujem verejný, a najlepší záujem 

Bratislavského samosprávneho kraja a chcem vás poprosiť, aby ste aj tí, ktorí mali výhrady 

a problémy s týmto projektom, aby ste opäť o tom pouvažovali, že či budeme zase čakať do 

januára, keď sa prvýkrát stretne nové zastupiteľstvo, a budeme sa nanovo baviť o tom čo 

s tým, alebo či tomu dáme zelenú teraz a začneme sa pripravovať na to, aby sme mali 

vybudovaný jeden pekný športový kempus. Sme v situácii, kedy ministerstvo financií a aj 

vláda sa správa veľmi macošsky k samosprávam. Prišli sme o 2 milióny eur, teda Slovenský 

zväz ľadového hokeja prišiel o 2 milióny v štyroch, či piatich samosprávnych krajoch, vrátane 

nášho. Sme v situácii, kde vyzerá, že môžeme prísť o 2 milióny eur na Divadlo Aréna a kde 

prídeme rozhodnutím včerajším prelomením veta prezidentka, prídeme o približne 

15 miliónov eur v najbližších 12 mesiacoch. Na druhej strane tu máme investora, ktorý má 

nespochybniteľné financie, pripomínam, že majiteľom športového klubu HC Slovan už nie je 

pán Široký, máme seriózneho investora, ktorý je pripravený investovať, a ktorý je pripravený 

zveľadiť toto územie. Toľko za mňa na úvod, ešte raz hovorí, nemáme tam žiadne špeciálne 

záujmy, ide nám o verejný záujem a ja budem rád, keď to podporíte, aj keď vyzerá to tak, že 



vďaka neprítomnosti asi 10 a viacerých poslancov, to môže byť dnes problém, takže budem 

potom rozhodovať tesne pred hlasovaním o tom, čo s tým ďalej. Každopádne, na úvod za 

mňa toľko a odovzdávam slovo pani riaditeľke úradu Mešťan. 

 

Patrícia Mešťan 

 

Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja ešte doplním, ak môžem, pán predseda, aby ste 

mali širší obraz čo sa vlastne vo finančnej situácii úradu, okrem toho protiinflačného, 

samozrejme balíka, ktorý už nebudem rozvádzať, prijatého, deje. Bola som osobne aj ja na 

ministerstve financií práve vyargumentovávať ako dotácie na Arénu, tak aj samozrejme 

dotáciu na našu hokejovú akadémiu, plus úverové zdroje, boli sme tam s pánom riaditeľom 

Vlčejom, zostali sme v nemom úžase, pretože s krásnym úsmevom na tvári v priateľskej 

atmosfére, sme sa dopočuli, že vlastne s úverom sa ešte nič nedeje, čiže s návratného stále 

zostávame v návratnom, nie nenávratnom, hovorím o 30 miliónoch pre župu, hej?, ktoré boli 

dané bývalými dvoma ministrami financií a potvrdené, potvrdené aj dnešným pánom 

premiérom, že sa budú preklopovať na nenávratné, a zatiaľ toto nemáme potvrdené, čiže 

sme v návratnom móde voči štátu, čo je pre nás priam šialenstvo. Druhá vec, dotácia na 

Arénu 2 + 2, čiže tento rok nám išli oznámiť, že aj tento rok pri rozbehnutej stavbe, v plnej 

fáze, v plnom nasadení, kde dodávateľ dnes už prebiehajú stavebné práce, nie búracie, ale 

stavebné, že tento rok nám zoberú existujúcich dva, ktoré máme vydokladovať do konca 

roku 2022 a budúci rok ďalších dva, čiže o toto ešte bojujeme, aby nám neboli zobraté, ešte 

to nie je finálne absolútne potvrdené, čiže tu máme otáznikových ďalšie 4 milióny, my sme 

veľmi konzervatívny úrad, čiže nerátam ani ja, ani pán župan s tým, čo nie je definitívne, tak 

aj neohrozujeme samozrejme rozpočet, ani vás a dotácie na hokejovú akadémiu. Táto vec 

vznikla aj na debate na SK8, že niektorým krajom oznámili, že táto dotácia je vo hviezdach, 

niektorí už mali zamietnutú, a tak ďalej. My sa nevzdávame a sme strašne radi, že sme 

súčasťou projektu, privátno-verejného projektu, toto je jediný spôsob, jediná cesta, ako tieto 

projekty robiť. My sme strašne vďační Slovenskému zväzu, klubu Slovanu, že sa podujali ísť 

do tohto projektu s nami a nastavili sme si podmienky, ktoré stále, klobúk dole, som veľmi 

šťastná, že akceptovala druhá strana súkromného sektora, a že sú veľmi veľmi výhodné pre 

župu, čiže dnes sme vo fáze, kedy sme si už odobrili po dlhých rokovaniach jedna druhá 

strana jednotlivé podmienky, nastavenie, prípadne prekážky, neprekážky, a môžeme sa do 

toho vrhnúť, môžeme začať pracovať na projektovej dokumentácii, samozrejme, že toto 

nejde bez vás, bez vášho súhlasu, bez toho, aby ste videli, že napriek tomu, že tento štát sa 

uberá, že kúrme, svieťme, ako už pán predseda v niekoľkých článkoch a debatách povedal, 

že nám to stačí, no nám to stále nestačí. My chceme robiť rozvoj kraja, rozvoj školstva, 

rozvoj edukácie aspoň tejto našej novej generácie, keď už nie nám. Ukázať, že vedia 

študovať inak, vedia mať infraštruktúru, kde sa budú vzdelávať, športovať a budú o to preto 

dosahovať aj také výsledky, ktoré si naša mládež zaslúži. Takže, toto je cieľom projektu, 

urobiť spoluprácu, nastaviť perfektné pravidlá, ktoré už dnes sú na stole, sú approvenuté, sú 

schválené a s vašim súhlasom, verím, že ho dostaneme, ideme do toho. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Slovo odovzdávam pánovi Miroslavovi Šatanovi, nech sa páči. 

 

 



Miroslav Šatan 

 

Dobrý deň všetkým, ďakujem za slovo pán predseda. Ja som chcel samozrejme všetky tie 

slová, ktoré ste o tomto projekte povedali, tak len poinformovať, že tento projekt je 

strategicky pre Slovenský zväz ľadového hokeja, aby sme na Slovensku vzniklo 

8 hokejových akadémii, pretože naše deti tieto podmienky, kde hľadajú rodičia hľadajú pre 

nich vzdelanie a šport na jednom mieste, hľadajú ich v zahraničí, my máme vo veku 

stredoškolskom asi 150 – 180 hráčov ročne v zahraničí, ktorí niečo podobné hľadajú, takže 

tento strategický projekt, aby sme naše deti udržali tu na Slovensku, zvýšili kvalitu tých 

ponúk, ktoré máme pre rodiča, aj športový aj vzdelanostný, tak potrebujem vybudovať 

v každom kraji jednu takúto športovú hokejovú akadémiu, takže prišiel tu dnes, aby som vás 

požiadal, aby ste tento návrh podporili. Je to, nežiadam samozrejme o to, aby župa 

investovala neviem 10, alebo 15 miliónov do takejto akadémie, ako sa to deje možno vo 

Fínsku, alebo vo Švédsku, kde regióny sa o tieto veci starajú. U nás samozrejme tie sú 

zdroje sú limitované, ani Slovenský zväz ľadového hokeja tieto prostriedky nemá, takže my 

sme veľmi radi, že hľadáme strategických partnerov v každom kraji, bohužiaľ to, čo hovorila 

pani Mešťan, že tá investícia, ktorú sme mali prisľúbenú od ministerstva financií, tak vyzerá, 

že tam nebude, takže o to ťažšie celý tento projekt možno bude hľadať nejakú realizáciu 

a budúcnosť, tuná v Bratislave by som povedal, že ten kľúčový partner sa našiel, je to Slovan 

Bratislava, klub, ktorý má sto rokov a aj v tejto sezóne potvrdil, že patrí k tej vlajkovej lodi 

medzi slovenskými klubmi, takže Slovan Bratislava myslím, že majú obrovské šťastie, že do 

vedenia klubu sa dostal pán Hrubý, ktorý je, myslím si, že to robí z hľadiska toho, že ten 

Slovan a tá reputácia niekde chvíľku ako keby stagnovala, a myslím si, že nový majiteľ chce 

ten Slovan znova vybudovať a postaviť ten Slovan určite do čela slovenského hokeja, ako 

kľúčový klub, myslím si, že táto akadémia by tomu určite pomohla. Pán Hrubý a Slovan sú 

nachystaní, aby zainvestoval svoje vlastné prostriedky do takejto akadémie a my by sme sa 

veľmi tešili, keby tento projekt sa v Bratislave spustil, pretože vo všetkých ostatných krajoch 

samozrejme to stojí na financiách a nemajú také šťastie, že majú klub, alebo majú investora, 

ktorý je ochotný z vlastných prostriedkov takúto infraštruktúru nie pre svoj klub, ale pre 

slovenský hokej a pre strednú športovú školu vlastne postaviť, takže z tohto hľadiska, ako 

samozrejme rád odpoviem na rôzne otázky, ktoré by ste mali ohľadne tohto projektu, ale 

vnímame to ako niečo pozitívne a niečo čo potrebuje slovenský hokej pre svoj rozvoj do 

budúcnosti, takže z toho hľadiska by som vás rád požiadal, aby ste tento projekt dnes 

podporili. Ďakujem za pozornosť, ak sú nejaké otázky, tak samozrejme rád odpoviem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Veľmi stručne poprosím troch kolegov, prvým bude Tomáš Liška, druhým bude 

Barbora Lukáčová a tretím bude Emil Pavlík, nech sa páči. 

 

Tomáš Liška 

 

Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Z mojej pozície by som veľmi stručne 

len oznámil, aby prešiel takou prezentáciou o pár stranách, že kde sa nachádzame a čo sme 

za ten čas odkedy posledne sme o projekte hovorili, spravili a akým spôsobom ďalej chceme 

pokračovať. Čo sa týka toho status quo, vlastne my sme sa takto stretli pred rokom, kde 

ideový zámer bol schválený, od toho času sme požiadali o stanovisko k investičnému 

zámeru, toto stanovisko sme obdržali vo februári, s tým, že máme k definícii vlastne k tomuto 



stanovisku niekoľko podmienok, ktoré sme premietli do rokovaní s partnermi, a tým sa nám 

zobrazil nejaký scenár, ktorý momentálne máme. Ešte pre osvieženie by som rád prešiel 

takouto vizualizáciou, aby teda sme si prešli aj jednotlivé nejaké budovy, ktoré teda sú tam 

k dispozícii v rámci projektu. Na tej vizualizácii vidíte smerom hore na tej severnej strane, to 

sú tri budovy, ktoré sú alokované pre náš kempus, tá tehlová budova internát, vedľa kempus 

športová časť, školská časť, a následne športová časť, športová hala, ktorá teda bude mať 

plnohodnotné dispozície pre všetky loptové hry, takisto aj zápasenie, gymnastiku. Po ľavej 

strane máme hokejovú časť, vrátane plaveckého bazéna, stredná časť je venovaná 

atletickému oválu, tým by som samozrejme aj rád privítal našich partnerov zo Slovenského 

atletického zväzu, ktorí sú takisto v tomto projekte zakomponovaní, s tým, že teda jedná sa 

o to, aby atletická dráha štyristovka s 8 dráhami bola súčasťou celého kempusu a vytvorila 

tak žiadané synergie. Z toho hľadiska, že ako je uvedené aj v materiáli, čo sa týka 

multifunkčnej haly, tam nám partner VKP Bratislava odstúpil, to sme nahradili tým, že sme 

priamo do našej športovej haly implementovali všetky možnosti, ktoré teda boli súčasťou tej 

multifunkčnej haly. A aj na základe toho sme pristúpili k situácii, alebo teda k riešeniu, že 

sem tento projekt aj z hľadiska racionalizácie a ekonomického nejakého riešenia, a následne 

stavebného rozetapizovali, tá prvá fáza, keď to mám takto veľmi stručne objasniť, sa týka 

časti, ktorá je školská, potom časti atletického štadiónu, teda nazvime to ako BSK časť, 

potom časť, ktorá je alokovaná pre HC Slovan. HC Slovan, to znamená tri ľadové plochy 

v rámci hokejovej časti. Z tých podmienok, ktoré nám uložilo to stanovisko k investičnému 

zámeru, je potrebné vybudovať Fiľakovskú cestu, to je tá oranžová tam hore, takisto vlastne 

prístup do toho územia, plus ešte keď dokončíme fázu II, tak zokrajovanie celého areálu. Tá 

fáza II, tú na tomto obrázku to možno uvidíte lepšie, je to akoby nejaká priestorová rezerva, 

čiže je tam nešpecifikovaný účel, uvidíme v budúcnosti akým spôsobom budeme ho chcieť 

využiť, ale samozrejme vychádzame z predpokladu, že celé územie je kód 401, to znamená 

šport, rekreácie a škola. Tie benefity, ktoré teda sú jednoznačné, čo sa týka projektu, tak 

môžeme zhrnúť, že máme tam všetky športy, ktoré teda potrebujeme mať pod jednou 

strechou, a ktoré sú aj základom Strednej športovej školy Ostredková, čiže loptové športy, 

takisto plávanie, gymnastika, úpolové športy a v neposlednom rade teda atletika hokej. Čo 

sa týka časového harmonogramu, veľmi stručne, asi to nie je takto vidieť na tej obrazovke, 

ale my by sme tak, ako pani riaditeľka hovorila, akonáhle budeme mať tú možnosť, tak 

pristúpime k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a vieme sa posunúť veľmi 

rýchlymi krokmi vpred, s tým, že očakávame, že tá časť, nazveme to športová, školstvá, by 

mohla by byť v roku 2027 plne vybavená. Ďakujem pekne za pozornosť.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím o stručnosť aj zvyšných dvoch kolegov, Barbora, nech sa páči. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Ďakujem veľmi pekne, srdečne pozdravujem všetkých. Ja naozaj budem stručná 

a v podstate vás oboznámi tak ako na spoločnej komisii so zdrojovosťou. Tento projekt by 

nebol možný realizovať bez externých zdrojov a utorok sa bude na hlasovaní vlády 

a predtým na Rade vlády pre operačný program Slovensko a pre kohéznu politiku, 

v podstate v konečnom dôsledku schvaľovať aj dotačný mechanizmus na kampusy ako také. 

My máme vyzdrojované kampusy tak ako som vás informovala, v rámci operačného 

programu Slovensko opatrenie 1.4.1, kde je dostatok zdrojov na to, aby sme realizovali aj 



tento kampus. V zásade by som vás rada informovala, že nemôžeme robiť ako keby z týchto 

zdrojov akúkoľvek školu, ale škola, ktorá v prvom rade spĺňa charakterovo prvky smart, tí 

z vás, ktorí podávajú aj základné školy ich poznáte, v zásade poviem, inteligentná, otvorená, 

zelená, partnerská, čo v tomto prípade kampus a tá naša časť investície, ktorú ešte 

spomeniem, že v tej dohode naša povinnosť je vystavať internát, samostatnú školu ako takú, 

so všetkými odbornými učebňa a samozrejme so zázemím so športovcom, ktorá sa týka 

multifunkčnej haly, ktorá je rozdelená na časť úpolových športov, na časť loptových športov. 

My ešte navyše potrebujeme do tohto projektu dostať výskum, vývoj, ten výskum, vývoj je 

práve zameraný na otázku obezity, na otázku ako keby fyzioterapie, pre športového 

poradenstva, to znamená všetky tie odborné oblasti, ktoré dnes ako keby chýbajú vôbec 

v portfóliu a neštudujú sa až po športových lekárov, fyzioterapeutov a tak ďalej. To, čo som 

povedala na spoločnej komisii, si dovolí zdôrazniť, že nepresúvame okrem Ostredkovej 

školy, ako športovej školy, ktorá už dnes je delená na dve časti so spojenou školou, žiadnu 

ďalšiu školu zdravotnícku, ale berieme z tých zdravotníckych škôl odbory, ktoré spĺňajú 

charakter do celej tej mozaiky a zároveň budeme obnovovať nové odbory, o ktoré nebol 

záujem a veríme, že touto infraštruktúrou bude. Celá časť, ktorá sa týka životosprávy, 

fyzioterapeutov, lekárskej prípravy, v podstate zdravého spôsobu života, prejde to tohto 

kampusu, za mňa celková naša investícia niekde odhadovaná medzi 12 miliónmi eur, pričom 

40 % financovania z európskej únie, ostatok štátny rozpočet a naše spolufinancovanie 

niekde vo výške 15 %. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Emil Pavlík 

 

Ďakujem pekne. Veľmi v stručnosti zhrniem, čo sa týka zmluvných vzťahov, potom prípadne 

ak budú prípadne otázočky, na komisii sme si prebrali všetko spoločne už. Základ, 

s HC Slovan právny vzťah nastavený vo forme nájmu. Nájom je nastavený na dĺžku 

30 rokov, s tým, že prvých max. 5 rokov, resp. do spustenia hál, podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr, HC Slovan platí nájomné za pozemky vo výške jedno euro, následne 

HC Slovan platí nájomné za pozemky vo výške v prepočte 418,74 na meter štvorcový. 

Znalecký posudok vyhotovený vo vzťahu k oceneniu týchto pozemkov stanovil cenu 242 eur 

na meter štvorcový. My sme teda pristúpili k navýšeniu nájomného nad cenu stanovenú 

znaleckým posudkom, s tým, že toto nájomné bude vo vzťahu k župe platené reálne, s tým, 

že župa bude mať nárok na vymedzený rozsah hodín trénovania v rámci postavených 

tréningových hál. Tento rozsah hodín je stanovený v materiáli, je to 62 hodín týždenne, 

a tento rozsah bol stanovený v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, máme tu 

aj prítomného pána Laža, regionálneho manažéra v tejto oblasti, kde sme spoločne stanovili 

tento rozsah hodín ako rozsah pre optimálne fungovanie hokejovej akadémie, čiže nie je to 

rozsah hodín stanovený úradom preto, aby nám sedeli nejaké prepočty, je to naozaj rozsah 

stanovený zo strany Slovenského zväzu ľadového hokeja na tie účely, aby akadémia, 

študenti akadémie mohli trénovať v rozsahu potrebnom na kvalitné postupy v rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci tohto nájomného vzťahu máme stanovené viaceré 

inštitúty zabezpečenia, ak budú otázky, rád ich zhrniem, bavili sme sa o nich na komisiách, 

čiže nechcem teraz zdržovať. Tie najzákladnejšie ale poviem, v prípade, ak by do 10 rokov 

odo dňa podpísania nájomnej zmluvy Slovan nedostavia haly, čokoľvek tam bude postavené, 

je povinný nám previesť bezodplatne do vlastníctva. Čiže župa tam má krytie, samozrejme aj 

cez rôzne ďalšie inštitúty, ktoré sú pomenované v uznesení. Po uplynutí lehoty 30 rokov 

bude HC Slovan oprávnený požiadať o odkup pozemkov, o odkup pozemkov za sumu 

zodpovedajúcej ďalším piatim rokom nájmu, čo je v prepočte suma 1 602 000 eur. Celková 



odplata, keď skumulujem odplatu za nájomné, alebo aj za hodiny poskytnuté pre BSK a za 

odpredaj pozemku, je suma 11 216 800 eur, to je suma, ktorú župa zinkasuje za pozemky, 

ktoré poskytne v prospech HC Slovan. Ešte raz zopakujem, výška podľa znaleckého 

posudku bola 6 035 000, čiže sme de facto na dvojnásobnej výške. Áno, môžeme sa baviť 

o tom, že v prípade riadneho fungovania akadémie aj tréningových hál, to je nájomné bude 

započítavané, to je fakt, na druhej strane nebude musieť platiť za haly ani euro. Čiže my 

môžeme prijať riešenie, že si postavíme vlastnú halu, na ktorú vynaložíme priami vysokú 

finančnú investíciu zo strany kraja a budeme znášať celú správu, alebo, ako je to v tomto 

prípade, poskytneme klubu HC Slovan pozemky, na ktorých si on postaví svoje tréningové 

haly, samozrejme v oveľa vyššom štandarde ako by to mohol urobiť BSK, a tieto haly 

v rozsahu stanovenom Slovenským zväzom ľadového hokeja poskytne hokejovej akadémii 

za limitované výšky hodinových sadzieb, ktoré sme si stanovili 100 eur. 100 eur preto, lebo 

sme vychádzali z nejakých priemerných cien, ktoré sú v rámci iných ľadových plôch na 

území Bratislavského kraja, hlavne Bratislavy. Tie priemerné ceny sú v sume 130 eur 

a vyššie, župa si tým zastropovala cenu na 30 rokov v max. výške 100 eur, čiže už dnes 

máme hodinovú sadzbu zastropovanú na sumu nižšiu ako je priemer hodinových sadzieb 

v rámci celého mesta. Aby som to skrátil, máme tam potom ešte zmluvné vzťahy aj s ďalšími 

partnermi v území, alebo v súvisiacom území, sú to partneri nazývame ich, že na severe, to 

sú partneri na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú nad našim pozemkov, sú to firmy Popper 

development a J&B1, vo vzťahu k týmto firmám a spoločnostiam zriaďujeme v tomto 

materiáli vecné bremená, ktoré sú recipročné, niektoré vecné bremená zriaďujeme my 

v prospech nich, niektoré vecné bremená zriaďujú oni v prospech nás. Sú to výlučne vecné 

bremená na účely prístupu a možnosti vybudovať inžinierskych sietí tak, aby sme mohli celý 

areál napojiť na vodu, elektrinu, plyn. Samozrejme, čo sa týka nákladov na tieto inžinierske 

siete, tak všetci partneri si znášajú náklady za seba sami. Rovnako aj HC Slovan, v prípade 

výstavy inžinierskych sietí znáša náklady úmerne podľa ich veľkosti odberných kapacít. Čo 

sa týka vyvolaných investícií v materiáli, v krátkosti ich zhrniem. Hlavné mesto v stanovisku 

určilo povinnosť vybudovania Fiľakovskej cesty, to je tá cesta nakreslená oranžovou farbou, 

na tejto ceste sa podieľame pol na pol so spoločnosťou Popper, a z tej našej polovice 

nákladov polovicu nákladov kryje klub HC Slovan. Potom je tam ešte jedna cesta, a to je 

cesta, ktorá vedie dole k hale HC Slovanu okolo nášho internátu, na tej sa podieľame 

s HC Slovan pol na pol a čo sa týka ďalšej vyvolanej investície, ktorú nám prikázal 

zrealizovať magistrát, to je rekonštrukcia podchodu na Dolnozemskej, tam máme dohodu 

s partnerom Popper development, že ideme rovnako na polovicu. Čiže náklady znášame vo 

výške 50 %. Toľko v stručnosti k materiálu, ak sú akékoľvek otázky, veľmi rád zodpoviem. 

Ešte po mne tuším nasleduje jeden. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ja ešte poprosím o pár slovo pána Asványiho, viceprezidenta Slovenského 

atletického zväzu, nech sa páči. 

 

Ladislav Asványi 

 

Prajem vám dobrý deň. Vážený pán župan, vážení poslanci, prosím vás pekne, chcel by som 

vás skutočne poprosiť o to, ak sa dá, aby sme tento projekt odsúhlasili. Odsúhlasili z toho 

dôvodu, že netreba sa na to dívať kto komu čo patrí, ale aby to slúžilo svojmu účelu. Verte 

mi, že viem o čom hovorím. Ja som bol asi medzi prvými, ktorý som vlastné finančné 



prostriedky investoval do športovísk, ktoré bohužiaľ štát a v Bratislave vôbec nebudoval dlhé 

roky. Hlavnú vinu určitým spôsobom má na tom aj mesto, aj všetci okolo, lebo v Bratislave je 

málo peňazí. My sme sa o tento projekt zaujímali zhruba pred troma, alebo štyrmi rokmi, 

začali sme rokovať a tak ďalej, všetky tie veci prebiehali. Medzitým sme na území Slovenska 

postavili teraz sedem atletických štadiónov a ďalších 13 dokončíme do konca roku 

spolufinancovaním s mestami a krajmi. Preto by som bol veľmi rád, keby sa našiel nejaký 

spoločný konsenz k tomu, aby tento projekt išiel. Aby išiel aj z toho dôvodu, že atletika, 

nechcem povedať, že koho, ale určite ako olympijský šport číslo 1 letný, nemá v Bratislave 

jednu regulernu atletickú dráhu. Čo si myslím v európskej únii je absolútne rarita a týchto 

8 dráh má aj Albánsko. To znamená, že bol by som veľmi rád, keby sa našiel na to spôsob, 

aby sa to vybudovalo. Jednak aj s prírastom viac členov Slovenský atletický zväz, aj 

Bratislava, máme približne 18 000 členov na Slovensku. Teraz sa tá výslednosť aj prejavuje. 

Ale skutočne treba brať do úvahy to čo hovorím, jednak z vlastných zdrojov prerobil Dom 

športu, postavil atletickú halu a takisto Mladosť. Tieto objekty ako tak fungujú. Ale treba tam 

mať pána, treba tam mať logické myslenie, aj v tejto ťažkej dobe, aby sa to jednak 

prevádzkovalo. Nie je problém postaviť, je problém aj prevádzkovať. Preto by som bol 

skutočne nesmierne rád, keby sa to nejakým spôsobom spravilo, jednak ten projekt má 

budúcnosť. Má budúcnosť v tom, že kanoisti tam neďaleko budujú kanál, ktorý bude proste 

olympijský, bude tam veslovanie, bude kanoistika, nesmiem zabudnúť aj na náš šport číslo 1, 

čo je Divoká voda, že kúsok pôjde 3 – 4 kilometre, je tam proste kanál, kde sa uskutočňujú 

majstrovstvá sveta a tak ďalej. Tento projekt má skutočne ak sa dostavia, jednu obrovskú 

budúcnosť. Preto by som bol rád, ak sa nájde na to, aby sa to stavalo, lebo skutočne neviem, 

proste, čo už potom môžeme ponúknuť občanom a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomu bodu programu, nech sa páči. Ďakujem, chcem vás 

zároveň poprosiť, je to neštandardné, ale viacerí z vás mi avizovali, že musia pred desiatou 

odísť, takže tí, čo chcú podporiť tento bod, tak vás poprosím nediskutovať, ale tí, čo majú 

výhrady, tak nech sa páči. Pán Karman. 

 

Ján Karman 

 

Prepáč pán predseda, ja som jeden z tých čo tento projekt podporím, ale musím sa ozvať. 

Musím sa ozvať hlavne kvôli tomu, že pociťujem naozaj obrovskú zlosť a musím povedať, že 

to je hanba ministerstvu financií, že namiesto toho, aby samosprávam podala pomocnú ruku, 

namiesto toho, aby to bol stabilný partner a podporoval samosprávy, tak aktuálne vystupuje 

do pozície, kedy bráni dokončeniu projektov a spôsobuje obrovské finančné problémy. Ja 

som do komunálnej politiky vstupoval s tým, že som začal zabraňovať rôznym zlodejinám 

a teraz som sa práveže tešil na volebné obdobie, kedy začneme tvoriť, kedy začneme 

budovať a kedy už nebudem musieť byť v opozičnej politike. Toto je jeden z projektov, ako 

Petržalčan sa veľmi teším, že takéto niečo tam môže vzniknúť. Celé minulé volebné obdobie 

som strávil tým, aj spolu s niektorými ďalšími kolegami, kedy sme ešte s bývalým županom 

tvorili zábavný park v Petržalke, strávili sme množstvo hodín nad tým a viete kam to celé išlo. 

Teraz prešlo celé ďalšie volebné obdobie, sme na jeho sklonku a pokiaľ sa teraz 

neposunieme ďalej, čaká nás ďalšie obdobie prázdna. Preto by som si veľmi želal, aby sme 

to dnes posunuli ďalej. Je to projekt, ktorý nie je len petržalský, má celoregionálny význam 

a bolo by naozaj skvelé pokaľ by sa to podarilo. Ďakujem. 



 

Juraj Droba 

 

Ďalším diskutujúcim pán poslanec Říha, nech sa páči. 

 

Juraj Říha 

 

Vážený pán predseda, vážený pán prezident a ďalšie honorability, ktoré tu sú, kolegyne, 

kolegovia, viete, že som patrím medzi tých poslancov, ktorí boli opatrní, najmä v časti 

prenájmu a zápočtu nájomného do ďalších rokov, dostal som však na vedomie informáciu, 

že HC Slovan nemá záujem o iné riešenie, a teda ako poslanec a zároveň primátor, ktorý 

aktuálne tendruje dodávateľa na výstavbu prvého zimného štadiónu v okrese Malacky, 

musím povedať, že na stole je teraz jediné riešenie a tomu riešeniu treba dať šancu a treba 

ho podporiť, preto ho podporím, pán predseda a ďakujem za trpezlivosť.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Hudáková. 

 

Mária Hudáková 

 

Ja sa chcem opýta pána Šatana, aké nastavenie tejto spolupráce je v Trenčianskom 

samosprávnom kraji, kde teda funguje už táto vec. Myslím, že tam je nejaká trojzmluva 

medzi krajom, SZĽH a miestnym hokejovým klubom. Vlastne pán Říha už odpovedal na 

moju otázku, že či ste teda stotožnený s tým vysokým nájom 418 eur za meter štvorcový 

a ďalšiu otázku mám, neviem, na pána Lišku, tie veľké parkoviská, ktoré sa tam teda musia 

postaviť, budú platené? a kto bude mať príjem z toho parkovného? Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otázky budú zodpovedané na záver. Ďalším do rozpravy prihláseným je pán 

poslanec Hochschorner.  

 

Miroslav Šatan 

 

Dobre, tá prvá časť, tá prvá otázka bola na mňa ohľadom Trenčína, tam ja sa priznám, že na 

papieri nám tá akadémia vznikla pred asi tromi rokmi, keď sme to otvárali spolu s trénerom 

Rembzym (?) a chlapci nastúpili do prvého ročníka v Trenčíne a ten projekt bol tak urobený, 

že do roka vlastne sa mal začať stavať s tou infraštruktúrou, bola tam spoluinvestícia 

z ministerstva financií vo výške troch miliónov a ostatné zdroje poskytla sama župa, ktoré si 

aj schválila, mala ich nachystané. Pri verejných obstarávaniach tam vznikli problémy, ktoré 

sa ťahajú v podstate tri roky, prebehli tam myslím už tri verejné obstarávania, sú to tam 

napadnutia tých firiem, ktoré neboli úspešné v tom verejnom obstarávaní, takže po troch 

rokoch tí chlapci sú v podstate v treťom ročníku, technicky v tej akadémii, ale tá infraštruktúru 

sa stále nestavia, stále čakáme, kedy sa tieto problémy vyriešia a tuná zväz je v podstate 

nejakým pozorovateľom a garantom, je to samozrejme obstarávateľ je župa, Trenčiansky 

samosprávny kraj, takže čakáme, kedy tie verejné obstarávania prebehnú a kedy sa celý 

projekt vlastne naozaj spustí. Trošku máme obavy, že tí chlapci už tú novú, budú vlastne 



tento rok už štvrtáci, a tú novú infraštruktúru už asi neuvidia, takže veríme, že to uvidia tí, 

ktorí nastúpia možno tento rok do tej akadémie, takže sú tam nejaké problémy, nakoniec tie 

tri milióny, ktoré ministerstvo financií im sľúbilo, tým, že ich nemohli čerpať kvôli tým 

verejným obstarávaniam, tak ich museli vrátiť, to už máme potvrdené, takže myslím, že 

župa, keďže už do toho projektu investovala toľko času a vlastných zdrojov, tak je ochotná 

pokračovať v tom projekte, napriek tomu, že tie tri milióny im ministerstvo financií nedá, takže 

budú to dokončovať z vlastných zdrojov, čo sa tešíme samozrejme, ak samozrejme to 

verejné obstarávanie úspešne prebehne a celý projekt sa spustí tak, ako na to čakáme 

3 roky, takže to je situácia v Trenčíne. Ešte myslím, že ak sa to tam veci viacej skomplikujú, 

v prípade to, že by ste vy sa rozhodli do toho ísť a podporili ho, tak máme šancu tým, tuná 

bude súkromný investor, ktorý nemusí robiť verejné obstarávanie, tak je ešte reálna šanca, 

že sa dá Trenčín predbehnúť, napriek tomu, že majú tri roky náskok. 

 

Juraj Droba 

 

Tomášovi dám slovo ešte na záver, bola otázka na teba. Pán Hochschorner bol na rade, len 

technicky zariadenie to ukazuje inak, takže nech sa páči Peter. 

 

Peter Hochschorner 

 

Ďakujem. Vážení kolegovia, dovoľte mi poprosiť prostredníctvom pána župana o podporu 

tohto projektu, lebo je veľmi výnimočný, má až medzinárodný dosah, nie len slovenský, bude 

to najkvalitnejší projekt zatiaľ na Slovensku, hlavne v kombinácii pedagogicko-športovej 

aktivity. Takéhoto niečoho, my môžeme ďakovať len akadémii hokejovej, lebo tá vlastne 

svojim pričinením bude podporovať celoplošne kompletný šport slovenský, to neznamená, že 

to bude slúžiť len hokejistom, alebo úzko hokejistom. Touto podporou vlastne budú 

podporovať širokú škálu od individuálnych po loptové, alebo loptové hry a kompletný šport. 

My sme dlžní tejto mládeži, aby sa reštartovala, lebo posledných päť rokov vidíme problémy 

nie len v športe, ale šport má ten benefit, že prináša aj hodnotu zdravia, čo dnes je veľký 

problém, takže je toto vážna vec a snažíme sa riešiť veci tak, aby to jednoducho vyšlo 

a okamžite, už včera bolo neskoro, keď toto je možné realizovať, tak v prvom rade za túto 

možnosť ďakujem župe a ďakujem takým partnerom, ktorí sa tu objavili, že táto možnosť 

vôbec existuje. Takže ešte raz, nechcem zdržovať, ďakujem a prosím o podporu. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším v poradí pán poslanec Jánošík. 

 

Juraj Jánošík 

 

Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel opäť zagratulovať k opätovnému zvoleniu 

prezidentovi hokejového zväzu, Mirkovi Šatanovi, myslím si, že pre slovenský šport a hokej 

je to veľmi dobré. Ako vrcholový funkcionár futbalového zväzu a poslanec a šéf komisie, ja 

len jedno, tento projekt treba podporiť, je to nádherný, úžasný a skvelý projekt, ja určite 

urobím všetko pre to, aby sa tento projekt podaril a ďakujem ľuďom, ktorí na tomto pracujú. 

Ešte raz, vďaka. 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Pani poslankyňa Ovečková. 

 

Lýdia Ovečková 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak ja rovnako by som tento projekt chcela podporiť a to aj 

napriek tomu, že bývam rovno cez cestu, a preto chcem apelovať, že pri riešení chladiacej 

veže, ktorá tam bude, aby bola vyriešená tak, aby nám to tam naozaj nehučalo deň, noc, 

keďže ten ľad bude musieť byť chladený 24 hodín denne, čiže ja pevne verím, že sa nájde 

nejaké technické riešenie, ktoré bude čo najmenej prispievať možno k nejakej nepohode 

ľudí, ktorí tam bývajú, lebo naozaj, bývam rovno cez cestu. Vítam, že tam bude môcť byť 

športový areál, že sa bude podporovať šport, aj keď to bude so zapojením súkromného 

investora. Takže pekne verím, že naozaj sa nájde nejakým spôsobom riešenie technické, 

ktoré bude čo najmenej zasahovať do života obyvateľov, ktorí tam teda poniektorí bývajú 

celý celučičký život. Takže za mňa podporujem tento projekt. Ďakujem župe za trpezlivosť, 

za to, že to rozbehli a dotiahli aspoň sem, dúfam, že teda aj ďalej. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím s faktickou poznámkou pani vicežupanku Pätoprstú. 

 

Elena Pätoprstá 

 

Ja ešte doplním. Práve sa dbá veľmi aj ochranu obyvateľov, je tam zelený vál, sú tam všetky 

prvky, ktoré v súčasnosti potrebujeme pre ochranu klímy, všetky možné zelené opatrenia, 

čiže ja naozaj, sme boli veľkým garantom toho, aby to spĺňalo všetky tieto atribúty, práve pre 

obyvateľov okolia bude konečne urobený aj ten podjazd pod cestu veľmi kvalitne, takže 

myslím si, že to tiež oceníte. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším v poradí pán poslanec Pekár, nech sa páči. 

 

Dušan Pekár 

 

Ďakujem za slovo pán predseda. Ja by som začal trochu históriu. Myslím si, že viacerí 

poslanci sú tu a teda aj zamestnanci úradu, ktorí si pamätajú históriu tohto pozemku 

a celého diania okolo tohto pozemku. Kraj kúpil pozemok v roku 2008 za necelých 

10 miliónov eur. Zastupiteľstvo schválilo 100 % akciovú spoločnosť Prvá župná spoločnosť. 

Potom bez vedomia zastupiteľstva bola vytvorená dcérska spoločnosť Prvej župnej – 

Danube Aréna, ktorá mala zabezpečiť výstavbu Danube. Čiže už v minulosti župa kupovala 

pozemok na to, aby sme vystavili areál a športovisko. Tesne na prelome župných volieb sa 

dostala firma (Parzham Lemited?) a ako jediný minoritný vlastník tejto firmy a ešte vtedy 

bývalý župan váš predchodca robil všetko preto, aby sa pozemok vrátil župe, alebo teda 

znova sme mali istotu, že o ten pozemok župa nepríde. V tom čase tam bolo veľa politiky 

a doslova kriminalizovaná bola poslankyňa pani Monika Beňová, ktorá bola konateľkou 

1. župnej spoločnosti, a ktorá sa nakoniec aj vzdala tejto funkcie a teda nakoniec pozemok 



bol, a je stále vo vlastníctve župy. Vy ste už hovorili, teraz budem trochu aj menovať, že 

majiteľ Slovanu už nie je pán Široký. Mňa nezaujíma, kto je majiteľ Slovana, ale pozrel som 

si teda, že kto je, tak je to pán Hrubý, kde v médiách sa hovorí najbohatší Slovák 

a zakladateľ Esetu. Ďalej to nechcem komentovať, len podčiarkujem, zakladateľ Esetu. 

K tým financiám, my sme mohli dostať aj viac financií z predaja iných pozemkov, resp. 

nehnuteľností, ktoré župa toto volebné obdobie predala a takisto starostlivosť o šport mám 

starosti a v kompetencii jedno ministerstvo, kde máte pán župan ako straník svojho ministra. 

Ale chcem sa teraz venovať tej aktuálnej situácii k predkladanému materiálu. V dôvodovej 

správe sa hovorí, že na zasadnutí zastupiteľstva v júni 2021 sme schválili ideový zámer 

vybudovania kampusu šprotu a zdravia Bratislavského samosprávneho kraja v Petržalke. 

Áno, to sme schválili, máme tu materiál, kde sa hovorí schválenie vybudovania tohto 

kempusu, ale žiaľ, je tu aj spomínaná schválenie prebytočnosti majetku, predaja a nájmu. 

Viete, že som dlhodobý kritik tohto spôsobu nakladania s majetkom, podporil by som tento 

materiál, keby nájom bol aj sto rokov pre Slovan, ktorý vybuduje halu, ale nemôžem ho 

podporiť z dôvodu toho, že tak ako sme sa bili v roku 2009, 2010, 2011 o to, aby sme neprišli 

o tento pozemok, ako sme hovorili, aký je vzácny pre župu, my stratíme kontrolu, síce už 

možno už nebudeme žiť, lebo je to až o 30 rokov. Nikto ma asi nemôže obviňovať, že nie 

som fanúšik športu a hokeja, pán Šatan, ktorého si veľmi vážim, môže od svojho predchodcu 

získať informácie, ako sme sa borili s financovaním klubu malých hokejistov v Ružinove. Ale 

žiaľ, z tohto dôvodu, že ideme schváliť aj prebytočnosť majetku a jeho predaj, síce 

o 30 rokov, tento materiál nemôžem schváliť. Ak by si predkladateľ osvojil návrh, že tento 

nájom bude 100 rokov, tak nemám problém schváliť takýto materiál. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším v rozprave prihláseným je Dušan Dvoran, nech sa páči. 

 

Dušan Dvoran 

 

Musím povedať, že nie som Bratislavčan, som Záhorák, ale som obyvateľ Bratislavského 

kraja, na rozdiel od Východniarov mám našu Bratislavu veľmi rád. Všetko čo jej pomôže 

v rámci vzdelávania a športu určite podporím, a teraz to dokážem hlasovaním za tento 

projekt. Nič nie je bez chýb, avšak najväčšou stratou by bolo tento projekt dnes nepodporiť 

a zamedziť jeho realizácii tak, aby sme ho v 2027 mali postavený. Dovolím si parafrázovať 

s cestami. Nepostavená diaľnica je najdrahšia diaľnica. Nepostavené športoviská 

v Bratislave sú najväčšou stratou pre obyvateľov kraja, ak dovolíte, aj našej, aj mojej 

Bratislavy. České neloučili bourami, sme mali tu doteraz zaniknuté futbalové ihriská, 

vinohrady, dnes je tam vila, Matador, nákupné stredisko, SKS Petržalka, Červená hviezda, 

Spoje, Pravda, Ovsište, MDŽka, Nepočujúci, zaniknuté školské ihriská, tak ďalej. Jediné, čo 

sa postavilo vlastne bol Národný futbalový štadión a dosť. Tak ako povedal pán zástupca 

atletiky, Slovnaft, Lafranconi, Garda, to je všetko, čo tu asi máme čo sa týka ľahkoatletických 

vecí, škoda, závidíme to čo je vybudované v Šamoríne, Šamorín nie je náš, a možno je to aj 

dobré, lebo keby sme na to pozerali ako niektorí tuná, tak ten štadión by dodnes v Šamoríne 

nezačali ani stavať. Ja si myslím, že kde je vôľa, tam je cesta a teraz bude vôľa, aby sme 

tento projekt schválili. Ďakujem. (potlesk) 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu a odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. Posledné slovo Tomáš Liška, nech sa páči, parkovacie miesta. 

 

Tomáš Liška 

 

Čo sa týka parkovacích miest, tie sú distribuované v rámci územia, ak to takto zostručním, 

tak čo sa týka školskej časti, jeho zázemia, tak parkovacie miesta budú alokované k tomu, čo 

sa týka okrajovej časti tak k tomu budú ďalšie parkovacie miesta. Druhá fáza bude takisto 

mať tú rezervu pre parkovanie. V tomto okamihu naozaj je to asi veľmi predčasné, neviem sa 

v tomto okamihu asi úplne detailne vyjadriť, ale ako som povedal, školská časť bude mať 

svoje miesta, čiže môžeme to nejako riešiť potom za školskú časť následne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ukončujem rozpravu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Teraz prišiel môj časť, neprihlásil som sa do diskusie, ale 

teraz môžem neobmedzene rozprávať. Ale v skutočnosti chcem nadviazať na Dušana 

Dvorana, kde je vôľa tam je cesta, som rád, že to tu zaznelo. Zastupiteľstvo Bratislavského 

samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu po A rozhodlo, po B schvaľuje v zmysle, po 

C tiež schvaľuje, po D schvaľuje, po E schvaľuje v zmysle predloženého materiálu. Pán 

predseda, dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby zastupiteľstvo hlasovalo teraz. 

 

Hlasovanie č. 5 

 

(potlesk)  Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že ZA hlasovalo 37 poslankýň a poslancov, 

jeden poslanec bol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL, ukončujem týmto bod č. 2 a pokračujeme 

bodom č. 3. Odovzdávam slovo pani vicežupanke Alžbete Ožvaldovej. 

 

Chcem vás poprosiť, dvaja ste mi avizovali, že musíte odísť, prosím vás, ostatní zostane, je 

tam ďalších sedem bodov, ktoré potrebujú osobitný zreteľ a tridsať hlasov, buďte takí dobrí, 

ostaňte, prosím. Je tam aj VZN a mnohé ďalšie. Betka, nech sa páči, máš slovo. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne pán župan. Počkáme si, kým vyjdú zo sály a pristúpime k bodu č. 3. 

Podľa požiadavky kolegov, 5 minút prestávky, ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme o 10:10. 

 

(prestávka 10 minút) 

 



Alžbeta Ožvaldová 

 

Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, zaujmite svoje miesta, pokračujeme v rokovaní, ďakujem 

veľmi pekne. Poprosím o ticho v sále, zaujmite svoje miesta, pokračujeme, ďakujem. Viacerí 

ste avizovali, že máte ďalšie svoje povinnosti, tak poprosím, aby sme prešli body programu 

dnešného rokovania. Dvere poprosím tam zatvoriť, ďakujem. Pristúpime k bodu č. 3. 

 

Bod č. 3 

 

Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 

1. januára do 31. marca 2022. Predkladaný návrh nám bližšie priblíži Marek Vlčej, riaditeľ 

odboru financií. 

 

Marek Vlčej 

 

Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ide o pravidelný materiál, 

ktorý predkladáme každý rok o takomto čase a zachytáva hospodárenie za prvý kvartál 

v roku 2022. V materiáli nájdete popísaný vývoj príjmov aj výdavkov za toto obdobie, ktorý 

bol v tomto období štandardný, tak ako sme plánovali. Takisto je tu možné nájsť položkovitý 

zoznam kapitálových výdavkov a prílohou k samotnému materiálu bola aktualizácia 

investičného plánu a v časti cesty a v časti majetok. Ďakujem pekne. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže nevidím 

ohláseného, poprosím, slovo má návrhová komisia. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

po prerokovaní materiálu berie na vedomie materiál v predloženom znení, pani 

podpredsedníčka, dajte hlasovať, nech sa páči. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne a poprosím kľud v sále. 

 

Hlasovanie č. 6 

 

Ďakujem. ZA bolo 31 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL, NEHLASOVALI 

štyria. Uznesenie bolo prijaté. Pristúpime k bodu č. 4. 

 

Bod č. 4 

 

Návrh na III. zmenu rozpočtu BSK v roku 2022. Nech sa páči pán Vlčej, máte slovo. 

 

 

 



Marek Vlčej 

 

Ďakujem pekne. Uvedená zmena rozpočtu sa týka navýšenia príjmov aj navýšenia výdavkov 

v hodnote 2 milióny eur, čo sa týka príjmov, zaraďujeme do nedaňových príjmov pokutu, 

alebo teda sankcie, ktoré boli vyrúbené spoločnosti Arriva, za to, že nejazdila riadne a tak 

ako mala, čo bolo už diskusiou vo viacerých predchádzajúcich stretnutiach. Toto bolo vo 

výške 1 020 000 eur, druhá položka veľká 848 000 eur sa týka vyúčtovania prímestskej 

autobusovej dopravy za november a december. Obidve tieto čiastky boli spoločnosťou Arriva 

zaplatené až v roku 2022, preto neboli súčasťou schváleného rozpočtu, ale zaraďujeme ich 

do rozpočtu touto úpravou. Tieto finančné prostriedky na strane výdavkov použijeme znovu 

v rámci autobusovej dopravy. Časť bude použitá na vyrovnanie nedoplatku za prvý kvartál 

v roku 2022, v rámci ktorého bolo v mesiacoch január a február cestovanie zadarmo, 

a takisto narástli ceny pohonných hmôt, čiže poukazované preddavkové platby nepokryli 

v rámci celkového vyúčtovania náklady na tento kvartál, čiže to je jedna časť. Druhá časť sa 

týka finančných prostriedkov pre predchádzajúce prepravcu, ktoré budú vyplatené v zmysle 

správy hlavného kontrolóra a týka sa to vlastne ukončenia zmluvného vzťahu so 

spoločnosťou Slovak Lines. Čiastočne ešte dávame do rozpočtu rezervu na pohonné hmoty, 

keďže neustále rastú, aby sme vedeli pokryť nárast týchto pohonných hmôt až do konca 

roku. To je asi všetko, ďakujem pekne. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. 

Ďakujem, keďže nie je nikto prihlásený, ukončujem diskusiu, slovo má návrhová komisia. 

Poprosím o kľud v sále. Pekne ďakujem, kolegyne, kolegovia. Nech sa páči. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

po prerokovaní materiálu schvaľuje III. zmenu rozpočtu BSK v roku 2022 v zmysle 

predloženého materiálu, nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem, hlasujeme teraz. 

 

Hlasovanie č. 7 

 

Ďakujem. ZA bolo 34 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL hlasovania, 

NEHLASOVALI dvaja, uznesenie bolo prijaté. Bod č. 5. 

 

Bod č. 5 

 

Návrh na čerpanie V. tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej 

investičnej banky, nech sa páči, Marek Vlčej máte úvodné slovo. 

 

 

 



Marek Vlčej 

 

Ďakujem pekne. Ide o poslednú tranžu z úverového rámca z Európskej investičnej banky 

v zmysle zmluvy, ktorú BSK podpísal ešte v roku 2017. Predchádzajúce tranže boli čerpané 

v rokoch 2017 až 2020, V. tranža nám ostala až teraz v roku 2022. Ide o posledné tri milióny 

z úverového rámca vo výške 25 miliónov. Táto tranža bude čerpaná v súlade so schváleným 

rozpočtom, keďže ide o návratné finančné zdroje, hlavný kontrolór vypracoval správu, alebo 

stanovisko k tomuto čerpaniu a v prípade záujmu je k dispozícii. Ďakujem pekne. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Pekne ďakujem. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, pán starosta, 

pán poslanec Drotován. 

 

Michal Drotován 

 

Ďakujem. Ja by som sa veľmi chcel ospravedlniť, ale som nestihol sa v predošlom bode 

prihlásiť. Chcem by som využiť pána Vlčeja, že tu je. Chcem sa opýtať jednu vec, dosť sa to 

tu zacyklilo, ohľadom cesty Na Pántoch pri škole, kedy v podstate zamestnanci samospráv, 

teda BSK mi odpovedali, že má to ten zodpovednosť, potom ten, potom oný, nakoniec to 

skončilo pri tom istom ako v prvom rade. V podstate kľúčové je to, že z čoho sa to má 

financovať a riešiť tá situácia, či je možné nejako toto doriešiť, lebo je to tak za tento polrok 

je to v podstate taká nejaká Hlava XXII, lebo urobil sa tam nacenenie, urobilo sa tam nejaké 

možnosti riešenia a odpoveď je tá, že vlastne musí to byť zaradené v nejakom rozpočte, na 

investičnom hovorili, že to má mať na starosti doprava, stále je to nejak zacyklené. Naozaj tá 

cesta je veľmi rozbitá, keby sa aspoň dala zaplátať asfaltom, čo je dočasné riešené možno 

na niekoľko rokov tie diery, ale aby sa to nejak riešilo, lebo naozaj sme zacyklení, že čo 

s tým, lebo tá cesta tam je a naozaj nevieme ako to urobiť, aby to jednoducho sa nejako 

opravilo, takže ja som chcel pri zmene rozpočtu, len som nestihol sa prihlásiť sa, naozaj sa 

ospravedlňujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Nech sa páči pán Vlčej. 

 

Marek Vlčej 

 

Ďakujem pekne. My ešte budeme robiť jednu aktualizáciu investičného plánu k septembru, 

čiže tam to nepodlieha schvaľovaniu, čo sa týka zmeny rozpočtu, čiže v spolupráci 

s odborom investičných činností a s odborom dopravy sa na to pozrieme, ja vám teraz 

neviem povedať, že či sa to tam dostane, alebo v akom je to stave, ale tým, že budeme robiť 

ešte jednu aktualizáciu, tak tá diskusia je stále otvorená. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Budeme si to pamätať pán starosta, v pondelok sa na to spýtam, kedy 

k tomu zasadnú. Ďakujem pekne. Vracajúc sa k nášmu materiálu, ak nevidím nikoho už 

prihláseného, ukončujem rozpravu a slovo má návrhová komisia. 



 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

po prerokovaní materiálu po A schvaľuje a po B splnomocňuje v zmysle predloženého 

materiálu. Nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Hlasujeme teraz. 

 

Hlasovanie. č. 8 

 

ZA bolo 35 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL hlasovania, jeden 

NEHLASOVAL, uznesenie bolo prijaté. Pristúpime k bodu č. 6. 

 

Bod č. 6 

 

Návrh na prijatie nového úverového rámca v komerčnej banke. Pán Vlčej, slovo je opäť vaše. 

 

Marek Vlčej 

 

Ďakujem pekne. Prijatie nového úverového rámca je v súlade so schváleným rozpočtom 

BSK na roky 2022 a 2023, kde máme zahrnuté úvery v roku 2022 vo výške 7 miliónov 

a v roku 2023 vo výške 10 miliónov. Oslovili sme 5 bánk, tieto banky vlastne sú najväčší 

hráči na trhu s úvermi pre samosprávy, zároveň s niektorými už máme veľmi dobrú 

spoluprácu. So všetkými bankami sme komunikovali, banky nám dali viacero ponúk na 

základe našej špecifikácie, tieto ponuky boli predložené do finančnej komisie, ktorá rozhodla, 

že sa vyberie čo najväčšia fixácia na maximálny počet rokov, čiže na 15 rokov a na základe 

ponúk bola vybraná Slovenská sporiteľňa s fixným úrokom na 15 rokov vo výške 1,69 %. 

Ďakujem pekne.  

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nevidím nikoho prihláseného, 

poprosím kolegovia o kľud v sále, keď máte niečo, poprosím vás potom choďte von 

a nerušme tu ostatných, ďakujem veľmi pekne. Uzatváram diskusiu, slovo má návrhová 

komisia. 

 

Ján Buocik 

 

To je to šťastia návrhovej komisie, že kolegov pani podpredsedníčka umlčuje a návrhovú 

komisiu naopak vyzýva k tomu, aby hovorila. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho 

kraja po prerokovaní materiálu po A schvaľuje a po B ukladá v zmysle predloženého návrhu, 

pani podpredsedníčka, nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

 

 



Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme teraz, kolegovia, ďakujem. 

 

Hlasovanie č. 9 

 

ZA bolo 36 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL hlasovania, uznesenie bolo 

prijaté. Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, a tým je bod č. 7. 

 

Bod č. 7 

 

Návrh VZN č. 3/2022 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku 

neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Nech sa páči, pani Marica Šiková, 

riaditeľka odboru sociálnych vecí máte slovo. 

 

Marica Šiková 

 

Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, máte pred sebou 

Návrh VZN BSK o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným 

poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách. 

BSK môže v súlade so zákonom o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi 

sociálnej služby poskytovať na určité druhy sociálnych služieb finančný príspevok na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby a tiež finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy. Za účelom vyšpecifikovania 

bližších podmienok poskytovania spomínaných finančných príspevkov Zastupiteľstvo BSK 

schválilo v súčasnosti platné znenie VZN z 2018 roku. Dôvodom pre spracovanie nového 

VZN je, že zákonom o sociálnych službách bol niekoľkokrát novelizovaný, čo malo vplyv aj 

na aktuálne znenie VZN. Odbor sociálnych vecí vypracoval preto nový návrh VZN, ktorým 

bližšie špecifikuje aktuálne podmienky poskytovania uvedených finančných príspevkov 

a zjednodušil jeho prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Návrh nariadenia bol prerokovaný vo 

všetkých komisiách Zastupiteľstva BSK a v súlade so zákonom o samospráve vyšších 

územných celkov bol v rámci pripomienkového konania vyvesený na úradnej a elektronickej 

tabuli BSK. Pripomienky k návrhu neboli vznesené. Vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci, vzhľadom na veľký dopyt po sociálnych službách v našom kraji vás prosím 

o podporu tohto materiálu. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem o úvodné slovo, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nemáme nikoho prihláseného, 

ukončujeme, návrhová komisia má slovo. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pani predsedníčka. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu schvaľuje VZN v zmysle predloženého materiálu. Nech sa páči, dajte 

hlasovať. 



 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne, hlasujeme teraz. 

 

Hlasovanie č. 10 

 

ZA bolo 33 poslancov, nikto nebol PROTI, NEZDRŽAL sa nikto, uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 8 

 

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zriaďovacej listine č. 011/2009 zo dňa 22: 06. 2009 

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11. 09. 2020 rozpočtovej organizácie BSK Zariadenie 

sociálnych služieb Pod Hradom, Plavecké Podhradie, 906 36 Plavecké Podhradie. Nech sa 

páči, opäť pani Šiková, máte slovo. 

 

Marica Šiková 

 

Ďakujem veľmi pekne. Máte pred sebou Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Zariadenia 

sociálnych služieb Pod Hradom v Plaveckom Podhradí, ktoré je rozpočtovou organizáciou 

BSK. Aktuálne sa v tomto zariadení poskytuje sociálna služba osobám s ťažkým zdravotným 

postihnutím v Domove sociálnych služieb s celoročnou formou. Kapacita zariadenia je 

60 miest. S prihliadnutím na vzrastajúci počet dospelých fyzických osôb, ktoré sú odkázané 

na pomoc inej fyzickej osoby a máme zdravotné postihnutie, ktorým je pervazívna vývinová 

porucha, je pre túto cieľovú skupinu žiadúce vytvárať kapacity špecializovaného zaradenia. 

Vzhľadom na potenciál Zariadenia sociálnych služieb Pod Hradom bol zrekonštruovaný 

jeden z objektov v areáli tohto zariadenia tak, aby sa v ňom mohla poskytovať práve 

sociálnych v špecializovanom zariadení s celoročnou pobytovou formou dospelým osobám 

s pervazívnou vývinovou poruchou. Aktuálne prebieha proces kolaudácie budovy. Po 

schválení tohto dodatku a ukončení kolaudácie BSK začne proces zápisu tejto novej 

sociálnej služby do registra sociálnych služieb. Celková kapacita zariadenia po zmene bude 

predstavovať 54 v domove sociálnych služieb a 6 miest v špecializovanom zariadení. Pred 

vstupom do rokovacej miestnosti sú vystavené aj fotografie objektu navrhovaného 

špecializovaného zariadenia a to jednak pred rekonštrukciou aj po fotografie objektu po 

rekonštrukcii. Môžete si ich pozrieť. Máme prítomnú aj samotnú pani riaditeľku Editu 

Kružlíkovú. Ak by ste mali na ňu otázky, tak je k vám k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne za 

pozornosť. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán 

starosta, pán poslanec Dvoran. 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, takže rozpravu 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 podľa predloženého návrhu. 

Nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, hlasujeme teraz. 

 

Hlasovanie č. 17 

 

Konštatujem 33 hlasov ZA, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Ukončujem bod 

číslo 13 a prechádzame na bod číslo 14. 

 

Bod č. 14 

 

Návrh na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parcelnými číslami 13885/4, 

13885/5 a 13885/6 v katastrálnom území Gajary v prospech vlastníkov priľahlých pozemkov, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. Matúš, prosím o úvodné slovo.   

 

Matúš Šaray  

 

Ďakujem. Takže sme v katastri Gajar. Materiál prešiel všetkými komisiami, keďže je to prípad 

hodný osobitného zreteľa. Diskutovali sme tam o tej cene. Znalecký posudok vyšiel veľmi 

nízky. V pôvodnom návrhu v komisiách úrad predkladal sumu až na úrovni 100 euro, lebo 

taký sme našli aj inzerciu pri komerčnom prenájme, teda respektíve predaji. Následne sme 

oslovili v rámci diskusie tých dvoch záujemcov, tak ako prebehli komisie. Odpovedali nám, 

že vzhľadom na to, že na tých pozemkoch sa nedá stavať, čo je aj v materiáli uvedené lebo 

je tam stavebná uzávera, je tam ochranné pásmo úložísk plynu, tak vzhľadom na to, že to 

môžu využiť len ako hospodársky dvor, ktorý si chcú vlastne pričleniť k tým svojim 

existujúcim pozemkom, tak pre nich má hospodársky význam cena do 35 euro za meter 

štvorcový. Na komisiách sme sa bavili o cene na úrovni zhruba za 30 euro, že by bola asi 

primeraná, takže na margo ich súhlasu aj úrad predložil a máte v materiáli návrh na predaj 

týchto parciel za cenu 35 euro za meter štvorcový. Ak sú otázky nech sa páči, ak nie 

poprosím o podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem Matúš. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Nikto sa nehlási, 

rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu po A vyhlasuje, po B schvaľuje a po C ukladá v zmysle predloženého 

materiálu. Pán predseda, nech sa páči, dajte hlasovať. 



 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Prosím hlasujme teraz. 

 

Hlasovanie č. 18 

 

Ďakujem. Konštatujem,. Že ZA hlasovalo 34 poslankýň a poslancov, PROTI nebol nikto, 

nikto sa NEZDRŽAL. Návrh prešiel v súlade s uznesením. Ukončujem bod číslo 14, otváram 

bod číslo 15. 

 

Bod č. 15 

 

Návrh na schválenie zámeny pozemkov a cestných telies medzi BSK a Mestom Modra, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. Pán Šaray, nech sa páči, opäť tvoje slovo. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. Tento materiál rieši zámenu pozemkov medzi nami a mestom Modra, kedy 

si chceme zameniť pozemky pod existujúcimi komunikáciami s tým, že ten hlavný ťah cez 

Modru, ktorý ma skôr charakter miestnej komunikácie by sa následne dostal do vlastníctva 

mesta a nazvem to taký ten okruh alebo obchvat Modry, ktorý je v súčasnosti miestnou 

komunikáciou by sa stal cestou vo vlastníctve samosprávneho kraja. Tento materiál je 

právnym predpokladom na to, aby Ministerstvo dopravy vykonalo proces zmeny v klasifikácií 

týchto ciest s tým, že podarilo sa nám tie výmery pozemkov geometrickými plánmi 

napasovať a sme sa trafili v podstate takmer presne na meter štvorcový. Takže nie sú tam 

žiadne extra veľké rozdiely vo výmerách. Ak sú otázky, nech sa páči a poprosím o podporu. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Evidujem prihlášku, pán 

poslanec Dvoran. Nech sa páči. 

 

Dušan Dvoran 

 

Išiel som tam minulý týždeň a zistil som, že tá cesta naša vlastne príde k pomníku a je 

vedľajšia. Hlavná cesta je tá, ktorú ideme prebrať my k sebe, takže veľmi rád za to 

zahlasujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy. Odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

 

 

 

 



Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu po A vyhlasuje a po B schvaľuje v zmysle predloženého návrhu. Pán 

predseda nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 19 

 

ZA hlasovalo 32 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Uznesenie 

bolo prijaté tak, ako bolo prednesené. Ukončujem bod číslo 15 a otváram bod číslo 16. 

 

Bod č. 16 

 

Návrh na zmenu Uznesenia BSK číslo 267/2020 zo dňa 26.06.2020 a o uvedenie materiálu 

poprosím opäť Matúša Šaraya. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. Tu sme v areáli Starej Vajnorskej, ak sa dá poprosím o mapku Jozef. 

Ďakujem. Toto len na ozrejmenie pamäti. V podstate pred necelými dvomi rokmi sme riešili 

majetko-právne vysporiadanie areálu na Starej Vajnorskej s tým, že riešili sme vysporiadanie 

budovy a riešili sme zároveň aj prenajatie tej modrej časti, ktorú vidíte znázornenú pre 

spoločnosť Oberbank Leasing s tým, že túto časť pozemku môže využívať výhradne ako 

zeleň, má tam vytvoriť novú výsadbu, osadiť lavičky, nejaké hracie prvky, altánok. Tieto 

povinnosti tento nájomca si už zrealizoval, keďže nevyžadovali stavebné povolenie 

a súčasťou tohto materiálu bol aj záväzok, že nám v rámci existujúcej administratívnej 

budovy vyčlenia dve poschodia v ktorých bude vytvorených 36 ubytovacích buniek pre 

potreby župy. Tieto dve podlažia máme priamo aj zapísané v LV-čku ako vecné bremeno - 

právo ich užívania. Na to, aby sa to mohlo stať je potrebné komplexne tieto budovy 

zrekonštruovať. Došlo k tomu, že investor v podstate komunikoval s magistrátom na spôsobe 

využitia tejto budovy. V rámci toho nás v súčasnosti požiadali o možnosť využitia časti tej 

prenajatej parcely. Poprosím ten druhý obrázok. To znamená, tá modrá časť v podstate 

vidíte, je tam vyznačených 28 parkovacích miest. Ten počet je norma na tých našich 

36 ubytovacích buniek. Stačí na to týchto 28 parkovacích miest. Boli sme požiadaní o zmenu 

účelu využitia tejto parcely s tým, že investor tieto parkovacie miesta vybuduje na svoje 

náklady, bezodplatne ich prevedie do vlastníctva samosprávneho kraja a budú slúžiť 

výhradne pre potreby samosprávneho kraja a ľudí ubytovaných v tých dvoch poschodiach 

v týchto dvoch bunkách. Materiál prešiel štandardne komisiami, vo väčšine komisií alebo 

skoro vo všetkých komisiách bol podporený. Boli komisie, kde tento materiál neprešiel. Bola 

tam diskusia o tom, že majú byť vyrokované iné podmienky, respektíve žiadaná nejaká 

finančná protihodnota za takúto zmenu účelu využívania. Táto požiadavka v podstate je, tak 

ako mi pani vicežupanka pošepkala. V podstate je tam komunikácia s magistrátom, ktorý sa 

vyjadruje z hľadiska územného plánu, kedy vzniesol požiadavku na investorov z hľadiska 

vonkajšieho usporiadania vrátane osadenia autobusovej zastávky a nejakých ďalších 



vonkajších úprav. To znamená ako hovorím ešte raz materiál prešiel na komisiách, bol 

takýmto spôsobom odporúčaný. Ak sú z vašej strany otázky, ja som komunikoval aj so 

žiadateľom, aj sa mi zdalo, že som ho videl vonku. Sú tu myslím, že tí páni, aj projektový 

manažér, aj zástupca investora, že sú tu k dispozícií. Ak je potrebné, aby sa k tomuto 

vyjadrili nech sa páči v rámci úvodného slova. Z mojej strany na úvod všetko. Ak sú otázky 

nech sa páči a poprosím o podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ja teraz otvorím rozpravu k tomuto bodu programu, ale ešte predtým 

než pristúpia k rozprave poslanci, tak by som si dovolil dať slovo zástupcovi investora. Nech 

sa páči páni, poďte kľudne dopredu. Vítame hostí. Prípadne sa nám aj predstavte, aby sme 

vedeli kto ste. Nech sa páči. 

 

Matúš Šaray 

 

Možno využijem slovo. Pán Ji Xingmin, ktorý sa vám už predstavil pri predchádzajúcom 

majetko-právnom vysporiadaní a pán inžinier Šlachta, projektový manažér tejto spoločnosti. 

 

Peter Šlachta 

 

V princípe v rámci rokovaní celý ten zámer prebieha nejaké dva roky. Projekcia sa 

upravovala na základe usmernenia z magistrátu ako takého. Bolo niekoľko vrátení podania 

s tým, že magistrát si predstavuje celkovo riešiť ten verejný priestor ako v symbióze aj 

s vedľajšími zámermi. Aj pre usporiadanie vjazdov pre usporiadanie zelených plôch. 

Požiadavka bola na to, aby vznikli nejaké zelené plochy v predpolí toho objektu a aby sa 

preusporiadali parkovacie miesta do polohy jedného vjazdu a jedného výjazdu, čo 

znemožnilo pôvodné zámery rozkreslených parkovacích miest. Čiže ak chceme zachovať 

štruktúru ako bola odpočiatku ešte dva roky, keď som tu ja nebol, dva roky dozadu ako bola 

komunikovaná tá štruktúra bytov, tých 36 jednotiek, tak potrebujeme dohnať niekde 

parkovacie miesta. Ako jedna z hlavných myšlienok prišla, že keďže je už v nájme pozemok 

od BSK a jedná sa o byty BSK, tak aby tie byty mali aj nejaké parkovacie miesta, tak ten 

normatívny nápočet, ktorý tie byty potrebujú, tak bol navrhnutý na tej mapke, ktorú ste mali 

možnosť vidieť s tým, že aby to bolo korektné, tak sme navrhli, aby tie parkovacie miesta 

sme vybudovali na naše náklady a odovzdali bezodplatne do užívania BSK výhradne k tým 

bytom, hej? Pokiaľ by takéto uznesenie neprešlo, pravdepodobne budeme musieť pristúpiť 

k tomu, že budeme musieť meniť štruktúru bytov všeobecne v celom objekte, aby sme sa 

zmestili do nápočtu statickej dopravy a budeme musieť tým pádom, keďže tá budova je 

jestvujúca a stojaca, budeme musieť iba zväčšovať počet bytov tak, aby sme sa zmestili do 

tej statickej dopravy. Čiže tá plocha zostane vždy rovnaká ako je, len množstvo tých 

jednotiek by sa pravdepodobne redukovalo. Nie len na tých dvoch poschodiach, ktoré sú 

určené pre učiteľov, ale aj na tých ostatných poschodiach, ktoré sú naše. Čiže ak sú nejaké 

otázky.  

 

 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dostanete potom ešte priestor na záver, keď budú otázky na vás 

dobre? Čiže ak môžete zostať tuná počkajte a s faktickou poznámkou priamo na 

predkladateľa, respektíve hosťa reaguje Dušan Pekár. Nech sa páči. 

 

Dušan Pekár 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mňa zaujala naozaj tá posledná veta, že by ste redukovali 

nielen celkový počet bytov na všetkých poschodiach, ale aj na tom poschodí, myslím tretie 

a štvrté, ktoré máte záväzok vybudovať pre župu. Ja si myslím, že to nie je možné z pohľadu 

schváleného uznesenia a zmluvy. Vy ste sa zaviazali. Ten počet musí sedieť. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Berieme to Dušan ako podnet a otázku, bude asi Matúš Šaray potom reagovať na 

záver. Ďalšou v rozprave je prihlásená pani poslankyňa Hudáková. Nech sa páči. 

 

Mária Hudáková  

 

Majetková komisia túto štruktúru v podstate neodsúhlasila a poverila úrad, aby jednal 

o nejakej odplate. Rozoberali sme to aj na Finančnej komisii. Tam presne pán Pavlík 

povedal, že áno, rozširujeme predmet nájomnej zmluvy a tým pádom je dôvod na zmenu 

nájomného. V podstate parkovacie miesta, ja som bola pri tých diskusiách, vy ste 

deklarovali, že máte dosť. Boli áno rozkreslené tam vpredu, takže ešte tam bola taká 

poznámka, že prečo sme na to nemysleli pri tej zmluve zabezpečiť si tie parkovacie miesta, 

keďže v podstate boli sme predávajúci za znaleckú cenu naozaj hodnotnej budovy. Len tak 

pre obraz za jednu tretinu budovy, alebo teda za dve tretiny budovy sme predali za nejakých 

400 000 a jednu tretinu nám núkali za 840 000. Asi tak. Takže parkovacie miesta v Bratislave 

niečo stoja. Pred chvíľou sme predávali parkovacie miesta alebo teda pozemok pod 

40 ročnými garážami a predávali sme to tým ľuďom za 8000 eur a teraz v podstate máme 

dať parkovacie miesta kvázi zadarmo, ešte na zeleni, pritom predtým sme boli ubezpečení, 

že ich je dosť pre všetky tie bytové jednotky. Takže ja by som dala pozmeňujúci návrh, aby 

sme teda zmenili tú nájomnú zmluvu. Áno, budú tieto parkovacie miesta dedikované pre 

naše bytové jednotky. Ja som ináč myslela, že ich bude 36 lebo vy ste spomínali, že máte 

dosť parkovacích miest tam pred tou budovou aj v podstate je tam tá plocha a nájomné bude 

20 000 eur ročne.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. S faktickou na pani poslankyňu Hudákovú Oliver Solga. 

 

Oliver Solga 

 

Pán predseda, dámy a páni skôr tak všeobecne. V prvom rade to, čo povedal môj kolega 

Dušan Pekár, to všetko závisí od územného plánu, od stavebného povolenia, od magistrátu 

a tak ďalej. Či už by sa krátil počet bytov vrátane tých našich alebo podobne. Ja len naozaj 

nepochopím, že niekto je úplne prirodzene zo Stavebného zákona, z územného plánu, 



pardon, je prinútený vybudovať parkoviská v náš prospech, v prospech našich bytov slúžiace 

našim budúcim nájomníkom učiteľom, lebo pre nich najmä pre nich, pre našich 

zamestnancov to chystáme a teraz chceme ako pre mňa nepredstaviteľne, ako pre človeka, 

ktorý 20 rokov bol primátorom, aby sme od investora chceli ešte nejakých 20 000 alebo 

nejaký poplatok. Ja si myslím, že ak je súčasná situácia takto nastavená, že treba vybudovať 

tento počet parkovísk a my sme ochotní im poskytnúť pozemok, tak im poskytnime, urobme 

si zmluvu, vybudujú, odovzdajú. Ešte sa môžeme baviť o tom, čo sme v stredu hovorili, že 

tam je nejaký záväzok na údržbu tých priestorov, ale aj ostatných, nie len teda konkrétnych 

36 parkovacích miest. To je všetko v poriadku, ale ja si myslím, že naozaj, prepáčte ten dnes 

síce veľmi populárny výraz, mne to pripadá ako také malé výpalníctvo. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. S faktickou poznámkou takisto prihlásený Dušan Dvoran, nech sa páči. 

 

Dušan Dvoran 

 

Úplne súhlasím so svojim predrečníkom a chcem povedať ešte, že tie parkoviská sú 

vsakovacie. Že nebude sa odvádzať voda. Sú to proste vsakovacie a pod nimi bude zeleň, 

aby bolo každému jasné, že sa nejedná o betón. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Aufrichtová. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Možno by som doniesla viacej informácií k tomu, ako vyzerá 

budúcnosť parkovania v rámci Bratislavy. Nebude problém vybudovať parkovacie miesta, ale 

bude veľký záujem o to, aby k parkovacím miestam bol iný vzťah, ako je cez celomestskú 

parkovaciu politiku. My vytvoríme týmto tomu stavebníkovi de facto naozaj priestor na to, že 

môže predávať parkovacie miesta pre tých obyvateľov a to je potom zase tiež úplne nefér, 

lebo keď niekto vybuduje park, tak je jasné, že buduje niečo úplne vo verejnom záujme, 

kdežto parkovanie je služba, ktorá je spoplatnená, je teraz už aj vytvorený priestor, aby bola 

spoplatnená. Takže ja si myslím, že nemusíme mu dávať nájomné tomu stavebníkovi, ale 

jednoznačne by sme buď dám teda nejaký pozmeňovák, alebo si to povieme záväzkom, 

ktorý budeme strážiť ako poslanci, nebude tie miesta on ďalej predávať a stanú sa súčasťou 

celomestskej parkovacej politiky, alebo bude platiť nájom, alebo župa bude vybavovať 

zábery tých miest. Lebo dať niekomu dneska do nájmu za priestor na to, že vybuduje 

parkovacie miesta, dnes nie je problém budovať parkovacie miesta. Je to veľký príjem do 

budúcna v rámci prínosu z toho. Takže trošku rozumiem tomu, čo pani poslankyňa 

Hudáková asi stráži. Ja chápem, že záujem stavebníka je, že tie miesta potrebuje k tomu, 

aby získal stavebné povolenie. Netreba mu v tom brániť, ale nie nechať mu otvorenú kartu 

na x rokov v zmysle v tom, že získava vlastne nad tým pozemkom, ktorý bol tak, ako sme ho 

predtým videli v tom zámere na iný účel. Ďakujem. Rozmýšľam či teda ešte dávať 

pozmeňovák, ktorý by hovoril o správe toho budúceho, dobre, však pokračujem v diskusii. 

Ďakujem. 

 



Juraj Droba 

 

Poprosím o veľmi krátky vstup Emila Pavlíka, aby iba s faktickou poznámkou. 

 

Emil Pavlík 

 

Pani starostka, tie parkovacie miesta o ktorých sa bavíme budú po ich vybudovaní 

bezprostredne prevedené bezodplatne do vlastníctva BSK. To je to, čo spomínal aj pán 

Šaray vo svojom vstupe. Čiže keď sa bavíme o týchto parkovacích miestach, ktoré sú 

predmetom materiálu, tak tie parkovacie miesta, posunieme pozemok, alebo nie, pozemok 

už v nájme má náš partner, my mu len rozšírime možnosť alebo teda rozšírime účel nájmu, 

ktorý mu umožní na týchto pozemkoch vybudovať parkovacie miesta a po ich vybudovaní 

nám ich prevedie bezodplatne do vlastníctva. Čiže áno, budú naše a budeme rozhodovať 

o ich používaní potom my. Samozrejme budú v prvom rade slúžiť k tým bytom, ktoré budeme 

mať v rámci tej budovy dedikované pre našich učiteľov, sociálnych pracovníkov a tak ďalej. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. S faktickou poznámkou na predchádzajúceho rečníka bol prihlásený poslanec 

Říha. Už sa odhlásil. Zuzana Aufrichtová, faktická poznámka. Nech sa páči. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ďakujem. Ak tomu dobre rozumiem je to len vlastne počas tej doby výstavby? Tak potom je 

to úplne v poriadku, áno, tým pádom tá poznámka k tej dlhodobosti a k tomu, že tam vzniká 

nejaký ten potenciálny príjem odpadá a myslím si, že ten nájom by mal byť naozaj iba 

symbolicky. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Říha. 

 

Juraj Říha 

 

Ja som len poukázal na to, že to sú naše parkoviská.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Týmto ukončujem rozpravu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. V zmysle predloženého pozmeňujúceho návrhu pani 

poslankyne Hudákovej ideme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu tak, že v tom 

pôvodnom uznesení sa na konci tej časti A mení, dopĺňa veta „za nájomné 20 000 euro 

ročne.“ Nech sa páči pán predseda, dajte hlasovať.  

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Nech sa páči, hlasujme teraz.  

 

Hlasovanie č. 20 

 

Ďakujem. Konštatujem, že pozmeňovací návrh neprešiel hlasmi 7 ZA, 10 PROTI 

a 14 ZDRŽANÝCH. Takže dovoľte, aby som teraz dal hlasovať, teda odovzdal opäť slovo 

návrhovej komisii. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Týmto ideme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia v znení 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu po A mení, po 

B ukladá v zmysle predloženého návrhu. Pán predseda nech sa páči, dajte hlasovať.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby sme hlasovali o návrhu a uznesení tak, ako bolo prezentované, 

teraz. 

 

Hlasovanie č. 21 

 

Ďakujem. Konštatujem, že išlo o hlasovanie o osobitnom zreteli, bolo potrebných, áno? 

Uznesenie bolo prijaté, bolo alebo nebolo? Tiež som toho názoru, že tam bol osobitný zreteľ. 

Nenašlo sa naňho dosť hlasov, takže uznesenie prijaté nebolo. Ak sa mýlim, poprosím pána 

Pavlíka a pána Šaraya, aby ma opravili, ale mám za to, že uznesenie prijaté nebolo. 

Ďakujem veľmi pekne. Uzatváram tento bod rokovania. Páni ďakujem a odovzdávam slovo 

pani vicežupanke Ožvaldovej. 

 

Bod č. 17 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Bod číslo 17 je Návrh na schválenie bezodplatného prevodu stavebného 

objektu rozšírenia komunikácie III/1055 o autobusový pruh, vrátane pozemku s parcelným 

číslom 476/4 v katatsri Nové Košariská, z vlastníctva obce Dunajská Lužná do vlastníctva 

BSK. O úvodné slovo poprosím pána Matúša Šaraya. Ďakujem. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. V tomto prípade nadobúdame majetok nehnuteľný do vlastníctva. Ide 

o autobusovú zastávku z obce Dunajská Lužná, ktorá bola vybudovaná. Je to súčasť našej 

cesty. Materiál prešiel komisiami, bol odporučený na prerokovanie a schválenie, takže 

poprosím o jeho podporu. Ďakujem.  

 

 

 



Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nemáme nikoho prihláseného, 

nech sa páči, návrhová komisia máte slovo. Návrhová komisia.  

 

Ján Buocik 

 

Ospravedlňujem sa pani podpredsedníčka. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho 

kraja po prerokovaní materiálu po A schvaľuje, po B ukladá materiál v zmysle predloženého 

návrhu. Nech sa páči, dajte hlasovať. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Hlasujeme teraz.  

 

Hlasovanie č. 22 

 

ZA bolo 33 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté. 

Pristúpime k bodu číslo 18. 

 

Bod č. 18 

 

Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom III/1113 v katastri 

Rohožník pre účely scelenia cestného pozemku a kolaudácie cesty. Pán Šaray, nech sa 

páči. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. V tomto prípade majetkoprávne vysporiadame pozemok pod rozšírenou 

cestou. Táto cesta bola v minulosti zrekonštruovaná. Pri rekonštrukcii došlo v niektorých 

častiach k jej rozšíreniu, respektíve zmenila mierne trasovanie za účelom získania všetkých 

podkladov ku kolaudácií. Potrebujeme mať tieto pozemky majetkoprávne vysporiadané. 

Materiál rieši ich vykúpenie od Slovenského pozemkového fondu za cenu 13 euro 

a 98 centov za meter štvorcový. V dvoch prípadoch ide o parcelu, respektíve náklad 

v celkovej sume zhruba 10 a pól tisíca eur. Materiál prešiel komisiami, bol odporučený na 

prerokovanie a schválenie, tak poprosím o jeho podporu. Ďakujem.  

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem za úvodné slovo. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nevidím nikoho, 

uzatváram diskusiu. Návrhová komisia máte slovo. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

po prerokovaní materiálu po A schvaľuje a po B ukladá materiál v zmysle predloženého 

návrhu. Nech sa páči, dajte hlasovať. 

 



 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Hlasujeme teraz. 

 

Hlasovanie č. 23 

 

ZA bolo 32 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté.  

 

Bod č. 19 

 

Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom II/510 v katastri 

Malý Madaras pre účely scelenia cestného pozemku. Pán Šaray, máte slovo. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. Tak ako hovorí návrh, sme v Tomášove, časť Malý Madaras, kde vlastník 

pozemku nás požiadal o majetkoprávne vysporiadanie. Ide o 128 metrov štvorcových, ktoré 

čiastočne zasahujú pod našu cestu a čiastočne na tomto pozemku sa nachádza chodník, 

ktorý vybudovala obec. V komisiách sme mali informáciu o tom, že samotný žiadateľ 

predložil svoj znalecký posudok, ktorý hovoril o cene 29 euro aj 97 centov ako o trhovej cene 

za vykúpenie tohto pozemku s tým, že po komisiách sme s týmto žiadateľom komunikovali. 

Predložil svoju žiadosť tak, aby tá cena bola zvýšená na sumu 38 euro aj 22 centov. Na 

predsedoch poslaneckých kluboch sme si vysvetlili, že je to rozdiel zhruba 1000 euro navyše 

s tým, že je to malý pozemok a v materiáli máte dve alternatívy. Prvá alternatíva je tá 

zvýšená, keďže chceme toto mať aj my vysporiadané, pretože je to nebezpečná zákruta, kde 

je potrebné mať aj ten chodník, ktorý tento vlastník chcel ako keby zahatať, aby ľudia tadiaľ 

nechodili, takže aj po dohode s pánom starostom Pomichalom sme pristúpili k tomuto 

majetkoprávnemu vysporiadaniu. Takže ak sú k tomuto otázky nech sa páči, ak nie, 

poprosím o podporu a poprosím aj návrhovú komisiu, aby v poradí dala hlasovať 

o alternatíve A, to znamená, to je tá mierne zvýšená suma, aby teda sme naplnili požiadavku 

toho predávajúceho. Hovorím, je to rozdiel o 1000 euro. Celkovo sa bavíme o sume 

4892 euro aj 16 centov. Takže ak sa dá, poprosím o podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k bodu 19. Nech sa páči. Neevidujem žiadnu prihlášku do 

rozpravy, rozpravu ukončujem, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Ideme hlasovať ako o prvej o tej alternatíve A, to znamená za 

tú cenu 38 euro aj 22 centov. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu po A schvaľuje a po B ukladá materiál v zmysle predloženého návrhu. 

Pán predseda nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím o hlasovanie teraz. 

 

Hlasovanie č. 24 

 

Ukončujem hlasovanie. Výsledkom je 33 hlasov ZA, nikto PROTI, nikto sa NEZDRŽAL, 

uznesenie bolo prijaté. Ukončujem bod číslo 19 a prechádzame na bod číslo 20. 

 

Bod č. 20 

 

Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom číslo II/510 

v Tomášove a v Malinove pre účely scelenia cestného pozemku a výstavby cyklotrasy 

v nadväznosti na Uznesenie BSK číslo 383/2021. Opäť poprosím pána Šaraya, aby priblížil 

materiál. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Tak ako je v názve uvedené v roku 2021 sme schválili zámer tohto 

majetkoprávneho vysporiadania. Sme na ceste medzi Malinovom a Tomášovom, kde máme 

našu cestu. Pozemok pod ňou priamo spravuje Slovenský pozemkový fond. Na jednej už 

máme delimitačnú zmluvu, druhá je v spracovaní, ale potrebujeme mať aj vysporiadaný 

pozemok, ktorý je takzvaný charakter cestného pozemku. To znamená, to je pozemok aj pod 

tým násypom a odvodňovacím rigolom. V zmysle toho bol predložený, alebo bol urobený 

geometrický plán majetkoprávneho vysporiadania, bol spravený aj znalecký posudok pre 

obidve tieto katastrálne územia a na základe tohto schválenia budeme potom rokovať 

s jednotlivými vlastníkmi o vykúpenie tých ich podielov pod našou cestou a vrátane toho, že 

obce Malinovo a Tomášov budú môcť časť tohto pozemku vlastne využiť pre umiestnenie 

cyklotrasy. Ak sú otázky nech sa páči. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem nikoho prihláseného do 

rozpravy, ukončujem rozpravu a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu po A schvaľuje, po B ukladá materiál v zmysle predloženého návrhu. 

Nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 

 

 

 

 



Hlasovanie č. 25 

 

ZA hlasovalo 33 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. 

Ukončujem bod číslo 20, otváram bod číslo 21. 

 

Bod č. 21 

 

Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s. na majetku BSK v katastrálnom území Modra. Matúš nech sa 

páči opäť slovo. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. Toto je materiál, ktorý bol doplnený. Pôvodne neprešiel komisiami. Prešli 

sme si ho na stredajšej porade predsedov poslaneckých klubov a komisií s tým, že ide 

o žiadateľa, ktorý predložil túto žiadosť tesne po tom termíne, ako sme mali zber materiálov 

do nášho zastupiteľstva. Keďže predložil všetky podklady vedeli sme ten materiál spracovať. 

Ide o to, že vlastne mesto Modra komunikovalo s investorom ohľadom budovania kvázi novej 

štvrte alebo novej časti v Modre, kde bola podmienka vybudovania inžinierskych sietí, ale aj 

posilnenia vodovodu. Ako podmienka kolaudácie a následného prevzatia tohto 

zrekonštruovaného vodovodu BVS-ka samozrejme požaduje zriadenie vecného bremena. 

Materiál je spracovaný už v zmysle našej poslednej zmeny Zásad hospodárenia. To 

znamená, je tam cena 30 euro za meter štvorcový, to znamená celková odplata za 

460 metrov štvorcových je 13 800 euro. Ak sú otázky nech sa páči. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem Matúšovi. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadne 

prihlášky, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu schvaľuje materiál v predloženom znení. Nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím o hlasovanie teraz. 

 

Hlasovanie č. 26 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 34 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté. Prechádzame na bod číslo 22. 

 

 

 

 

 



Bod č. 22 

 

Návrh na schválenie zriadenia odplatných vecných bremien v prospech Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s. a Obci Vinosady na majetku BSK v katastrálnom území Malé 

Tŕnie. Nech sa páči Matúš. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Opäť podobný materiál v tom zmysle, že bola vykonaná rekonštrukcia, respektíve 

vybudovanie časti aj vodovodu aj kanalizácie. V tomto prípade áno, voda ide do vecného 

bremena vodárenskej spoločnosti. Kanalizácia zriaďuje sa v prospech obce Vinosady, toto 

vecné bremeno. Takisto bola použitá suma 30 euro za meter štvorcový, ktorú hradí investor. 

To znamená pri tej BVS-ke je to 1500 euro a pri obci Vinosady to investora vyjde 5220 euro. 

Ak sú otázky nech sa páči. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu. Nikto sa neprihlásil, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu schvaľuje materiál v predloženom znení. Nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 27 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 34 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Ukončujem tento bod programu a otváram bod číslo 23. 

 

Bod č. 23 

 

Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla volebnej 

komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií. Opäť odovzdávam 

úvodné slovo pánovi Šarayovi. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. Takže toto je takzvaná povinná jazda. Zákon o výkone volebného práva 

jednoznačne stanovuje, že zastupiteľstvo musí schváliť na každé ďalšie volebné obdobie 

volebné obvody a celkový počet poslancov. Oproti súčasnému stavu zostávajú zachované 

tie volebné obvody. To znamená, máme stále 24 volebných obvodov a nemeníme ani ich 

hranice, nepresúvajú sa žiadne obce z jedného obvodu do druhého, takže toto zostáva 

zachované. Návrh počíta so zvýšením celkového počtu poslancov zo súčasných 50 na 53. 



Tu len pripomínam, že máme zachovanú tú paritu alebo proporcionalitu vzhľadom na to, že 

došlo k zvýšeniu celkového počtu obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja. 

Vychádzame zo stavu k 31. decembru v roku 2021, kedy už boli zohľadnené výsledky 

sčítania obyvateľstva a samosprávny kraj má 723 714 obyvateľov. To smerné číslo, ktoré 

ukazuje koľko obyvateľov zhruba je ako keby na jedného poslanca je obdobné, ako sme mali 

teraz, takže vlastne nedochádza k nejakému radikálnemu navýšeniu, ale je to len 

zohľadnené vzhľadom na zvýšenie počtu obyvateľov kraja. Volebné komisie čo sa týka 

sídiel, tie sme na základe požiadavky Ministerstva vnútra a aj Štatistického úradu, keďže 

voľby sú spojené a majú trošku problém personálny aj technický, tak sme skresali. Máme ich 

všetky umiestnené v našich školách, aby sme nemali žiadne náklady a mali to aj pod palcom 

z hľadiska materiálneho zabezpečenia. To znamená obvodné komisie sídlia v našich 

stredných školách a Krajská komisia bude sídliť tu na úrade. Z mojej strany všetko. Ak sú 

otázky nech sa páči. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Prvým prihláseným do 

rozpravy je pán poslanec Vlačiky. Nech sa páči. 

 

Martin Vlačiky 

 

Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia len sa tak pozrite okolo seba, že koľko 

nás tu sedí v tejto sále momentálne a aké to spôsobuje aj problémy častokrát pri osobitných 

zreteľoch a pri rôznych podobných dôležitých veciach. Myslím si, že nie je potrebné zvyšovať 

súčasne počet poslancov. Ani na Hlavnom Meste sme včera nezvyšovali počet poslancov, 

ani u nás na mestskej časti nezvyšujeme, obzvlášť keď tu bolo dnes veľakrát spomenuté, že 

musíme šetriť každé jedno euro a teda ten poslanec je tiež náklad a teda začnime šetriť aj 

takýmto spôsobom priamo od nás. Čiže ja mám pozmeňujúci návrh, aby počet poslancov 

zostal v súčasnom počte, teda 50, nie 53 a čo sa tým mení oproti návrhu, ktorý je vlastne 

predložený, tak počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch sa mení nasledovne: vo 

volebnom obvode 3 klesá s dvoch na jedného, vo volebnom obvode 7 z troch na dvoch a vo 

volebnom obvode 21 z dvoch na jedného čím teda dosiahneme z 50 na 53 a čo sa mení 

oproti stavu z roku 2017, tam sa mení to, že vlastne Karlova Ves z dvoch klesne na jedného 

poslanca a Bernolákovo naopak narastie, teda Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka, 

Zálesie, tak je celý ten volebný obvod, tam narastie z jedného na dvoch. To sa mení oproti 

roku 2017 a týmto prosím o podporu tohto môjho pozmeňujúceho návrhu. Naozaj treba šetriť 

a nie zbytočne navyšovať počet poslancov, ktorí navyše ani sem veľmi moc nechodia. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Aufrichtová.  

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ďakujem za slovo. Chcela by som povedať, že bod číslo 23 bol riadne prerokovaný na 

všetkých komisiách, bol riadne vysvetlený a zdôvodnený úradom prečo takto postupuje a je 

to proces, ktorý naozaj bol komunikovaný so všetkými poslancami. Je to veľmi 



neprogresívne šetrenie na poslancoch a keď, tak treba sa na to pozrieť, že Bratislavský kraj 

má vyše 400 poslancov a jeden alebo dva alebo tri určite tú zmenu neurobia. Myslím si, že 

tak, ako bol dohodnutý počet je to úplne vykomunikované a zdôvodnené. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy pán poslanec Pomichal.  

 

István Pomichal 

 

Vážení prítomní. Takisto ako povedala pani Aufrichtová tento materiál vznikol po dôkladnom 

zvážení všetkých čísiel, ktoré do toho majú čo povedať. Ešte by pre jasnosť a lepšie riadenie 

tohto kraja 55 poslancov by bolo lepších. Aj nakoniec politické grémium sa zhodlo na tomto 

materiáli 53 a ja si myslím, že intenzívne rozvíjajúce sa s tými číslami, ktorými dneska 

apeluje aj s tými obyvateľmi, ktorí doposiaľ prihlásení nie sú tento materiál vyšiel z konceptu 

a žiadam vás, aby sme podporili pôvodný materiál. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou na pána poslanca Pomichala pani poslankyňa 

Aufrichtová. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Presne tak, ako pán predseda teda klubu, ktorý 5 rokov takmer zastával názory siedmich 

strán chcem povedať, že ešte raz podstatný odkaz je, toto nie je šetrenie. Šetriť na 

poslancoch v počte 1, 2, 3 nie je systematické. Ak sa ideme zamýšľať nad tým, že na 

Bratislavskom kraji na úrovni župy, mesta a mestských častí je veľa poslancov treba to robiť 

ináč ako v posledný deň hlasovania predložiť pozmeňujúci návrh. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ja len podotknem, že BSK nenavyšoval, naopak znižoval počet zamestnancov 

v porovnaní s pred rokom 2017. Nie vždy to všetci takto robia a tie náklady na troch 

poslancov na najbližšie 4 roky sú naozaj v podstate zanedbateľné z hľadiska celkového 

rozpočtu BSK. Ďalším v rozprave je druhý príspevok pána poslanca Vlačikyho. Nech sa páči. 

 

Martin Vlačiky 

 

Ďakujem pekne. Ja som v podstate tento nesúhlas tlmočil na komisii ktorej som predsedom 

i keď som teda nedával nejaký pozmeňujúci návrh, ale teda nezdalo sa mi to a hovoril som 

tam o tom. Prepočítal som vlastne ten celkový počet obyvateľov tou cifrou 50, teda 

súčasným počtom poslancov. Tam mi vyšlo 14 474,28 a potom som v podstate počet 

obyvateľov v tých jednotlivých obvodoch vydelil týmto číslom, následne mi vyšli čísla, ktoré 

som spomínal. Ja rozumiem, že už možno v rámci nejakých koalícií strán sú už tie posty 

nejakým spôsobom pridelené a že môže to tam spôsobiť nejaké problémy, ale teda ja keďže 

som kandidoval ako nezávislý a budem kandidovať ako nezávislý, tak nejakým spôsobom na 

toto neprihliadam. Naozaj prihliadam na to, že tých poslancov je tu podľa mňa viac než dosť. 



Netreba ich počet navyšovať a naozaj šetrime aj v maličkostiach, ale euro k euru a naozaj tie 

peniaze sa môžu využiť efektívnejšie ako na poslancov, ktorí sem prakticky ani nechodia. 

Niektorých som tu nevidel no snáď od začiatku volebného obdobia. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán poslanec Drotován. 

 

Michal Drotován 

 

Ďakujem. Ja by som chcel navrhnúť ako nejaký kompromis tohto, čo navrhoval pán Martin 

Vlačiky. Ja som to navrhoval aj na začiatku volebného obdobia, vtedy to nepadlo na úrodnú 

pôdu, ale keď chceme šetriť, tak cesta je zníženie odmien poslancov, ktorá je podľa mňa ako 

som aj hovoril veľmi vysoká. Takže keď Martin bude zvolený, čo mu držím palce, keďže chce 

kandidovať pokiaľ viem, tak môže navrhnúť zníženie týchto odmien a myslím si, že to bude 

dosť radikálne šetrenie v oveľa väčšej miere ako nejakých pár poslancov. Takže tam je určite 

priestor a plne podporujem. Ja tu už teda asi nebudem vtedy poslanec, ale chcem vyjadriť 

podporu už dopredu, že keď budú hlasovať za znižovanie odmien a v rámci šetrenia, tak ako 

občan už vtedy budem veľmi ZA. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším diskutujúcim je pani poslankyňa Poláchová. Nech sa páči Lívia. 

 

Lívia Poláchová 

 

Ďakujem za slovo. Podporujem návrh pána Vlačikyho, hoci sa teda jedná aj špeciálne 

o Karlovu Ves a zníženie počtu poslancov o jedného. Chcem upozorniť, že tam nebolo, že sa 

zníži z 2 na 1 ale z 3 na 2 a proste všetko čo hovoril podpisujem aj ja. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je Dušan Dvoran. Nech sa páči. 

 

Dušan Dvoran 

 

Keďže už mám nejaké tie roky, verte tomu si ešte pamätám hnutie stotisíckárov, že ušetríme 

100 000, aj keď nás to za rok bude stáť ďalšie 2 milióny. Ja si myslím, že tá dohoda na tých 

53 prebehla cez tie kluby a tú dohodu by sme si mali ctiť a tých 53 si myslím, že je optimálne 

pre ten náš kraj. Je to stred medzi tým, čo môžeme mať maximum a minimum.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ukončujem týmto rozpravu k tomuto bodu programu. Odovzdám slovo návrhovej 

komisii a neviem, či už sme dostali pozmeňujúci návrh pána poslanca Vlačikyho. Ak nie, tak 

v podstate len pripomeniem poslancom, že, máte ho už, dobre, nech sa páči. Takže 

odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 



Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. V zmysle predloženého pozmeňujúceho návrhu pána 

poslanca Vlačikyho dajte hlasovať o materiáli, ten materiál sa mení v tom zmysle, že celkový 

počet poslancov sa mení na 50 v zmysle toho, ako uviedol materiál pán poslanec Vlačiky. 

Pán predseda dajte hlasovať, nech sa páči. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Prosím, aby ste hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 28 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 6 poslancov, 12 bolo PROTI a 12 sa ZDRŽALO, čiže 

pozmeňovací návrh nebol prijatý. Teraz vás poprosím o predstavenie návrhu na hlasovanie. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Na základe toho, že ten predchádzajúci pozmeňujúci návrh 

neprešiel vraciame sa k pôvodnému návrhu uznesenia. Zastupiteľstvo Bratislavského 

samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu určuje v zmysle materiálu tak, ako je 

predložený. Ďakujem pekne. Dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 29 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 29 poslankýň a poslancov, dvaja boli PROTI, jeden sa 

ZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté. Ukončujem týmto bod číslo 23 a otváram bod číslo 24. 

 

Bod č. 24 

 

Návrh na schválenie Dodatku číslo 1 k Dohode o výstavbe cyklomostu VYSOMARCH pre 

projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg 

formou cyklolávky cez rieku Morava”. Predkladaný návrh nám bližšie priblíži pani riaditeľka 

Odboru stratégie, rozvoja a riadenia projektov, pani Lukáčová. 

 

 

Barbora Lukáčová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Toto je naozaj formálny dokument, ktorý vychádza zo Zákona o VÚC, 

že všetky medzinárodné zmluvy a ich dodatky musia prejsť cez zastupiteľstvo. Jedná sa 

o novú dohodu ohľadne financovania prekladov. V rámci predmetného projektu prechádza 

všetko na rakúsku stranu na to, aby ho mohla refundovať aj v projekte. To je všetko. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neprihlásil sa nikto, takže ukončujem 

rozpravu. 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 nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím, aby sa hlasovalo teraz. 

 

Hlasovanie č. 30 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 31 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté. Ukončujem bod číslo 24, otváram bod 25. 

 

Bod č. 25 

 

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na 

roky 2020 - 2030 za rok 2021. Nech sa páči Barbora. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Tak, ako každá koncepcia, naša stratégia podlieha samozrejme aj 

odpočtovaniu Akčného plánu. Ja si dovolím povedať, že toto je jedna z tých úspešnejších 

koncepcií, ktorá nám pomohla na aj prelobovanie našich priorít a predovšetkým potrieb 

územia do externých zdrojov, ktoré nás na najbližších 7 rokov čakajú. V jednoduchosti 

môžem povedať, že sme veľmi úspešní v rámci témy deinštitucionalizácie, ktorú naďalej 

presadzujeme nielen na úrovni kraja, ale aj pre chod komunitných sociálnych služieb, teda 

z inštitucionálnych na komunitné aj na úrovni miest a obcí. Rovnako veľmi sa zaoberáme aj 

témou krízových riešení a špeciálnych zariadení. Z tých špeciálnych zariadení sú napríklad 

autisti. Krízové zariadenia sú zariadenia, ktoré sú viac menej v kompetencii Hlavného mesta. 

Tam veľmi dbáme, aby sa nám pohla téma bezdomovectva, ktorá je v našom prípade 

alarmujúca a jedna tretina ľudí bez domova sa nachádza na území Bratislavského kraja zo 

všetkých ľudí bez domova. A rovnako sa pohýňame aj s témou pracujúcej chudoby, čo je 

veľký otáznik vo chvíli hlavne keď argumentujeme o bohatom chudobnom regióne a takisto 

aj koncepciami ohľadne marginalizovaných komunít, ktoré sa predovšetkým týkajú rozvoja 

a nerozvoja oblasti Záhoria, ale aj Podunajských Biskupíc, či vylúčených komunít v rámci 

Pezinku. Toľko asi za mňa z toho odpočtu. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu prihlášku, takže 

rozpravu uzatváram 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 predložený návrh, predložený materiál 

v zmysle predloženého návrhu. Dajte hlasovať. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Prosím hlasujme teraz. 

 

Hlasovanie č. 31 

 

Uzatváram hlasovanie. Konštatujem, že ZA hlasovalo 31 poslankýň, poslancov, nikto nebol 

PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Uznesenie prijaté. Ukončujem bod 25, otváram bod číslo 26. 

 

Bod č. 26 

 

Odpočet Akčného plánu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom 

do roku 2030) za obdobie 08. 04. 2022 - 24. 06. 2022. Opäť dávam slovo Barbore Lukáčovej. 

 

Barbora Lukáčová  

 

Ďakujem veľmi pekne. Tak, ako na komisiách ja spomeniem asi ako sme sa posunuli s tými 

najdôležitejšími, najväčšími projektami, ktoré sú súčasťou prirodzene aj rozpočtu 

Bratislavského kraja, či už z pohľadu predfinancovania, spolufinancovania, ale aj z vlastných 

zdrojov. Boli ste súčasťou otvárania cyklomostu, ktorý je otvorený pre verejnosť. Bol 

realizovaný v čase a v kvalite, ktorá si dovolím povedať, že sa až tak úplne nie je 

štandardom klasických prác. Rovnako veľmi dobre pokračujeme s obchvatom aj napriek 

potiažam, ktoré sa týkajú jednotkovým cenám a navýšenia cenovej záťaže. Rovnako sme 

v procese odovzdávania COVP. Odovzdali sme Ivanskú cestu, Hlinickú, fyzicky je 

zrealizované Farského, pracovisko Harmincová tam už prichádza iba ku obstaraniu 

materiálovo technického vybavenia a rovnako Ivanka pri Dunaji. Čiže to nám veľký kameň 

odpadá. Rovnako Malokarpatské osvetové stredisko sa chýli ku záveru. 30.6. by sme mali sa 

stretnúť pri odovzdávaní stavby a rozbehnutí zdĺhavejšieho kolaudačného procesu. Rovnako 

sa nám pohýňa synagóga. Už dneska ste počuli o progrese v rámci Arény, ktorá teda prešla 

z toho procesu búracích prác do stavebných prác. Toľko asi z tých veľkých projektov. Nech 

sa páči, ak máte akýkoľvek záujem akéhokoľvek ďalšieho projektu, ktorý sa nachádza 

v Akčnom pláne kľudne sa pýtajte. Ešte vám vždy dlžím informáciu ohľadne toho, ako ďaleko 

sme v rámci nášho spoločného boja v rámci externých zdrojov. Ja som to už naznačila 

v prvom bode. Budúci utorok na vláde ide materiál v rámci schválenia Operačného programu 

Slovensko. V zásade môžem povedať, že nie je to na 110% ako sme si predstavovali. Je to 

prijateľný materiál za našu stranu, ktorý aj podporíme. Je to materiál, ktorý odzrkadľuje 



všetky naše potreby či už v oblasti stredného, základného školstva, ale aj v oblasti inovácií, 

čo je nesmierne a bojím sa to až nahlas povedať, máme alokáciu na obchvat, ktorú komisia 

nijakým spôsobom si nevedela predstaviť, tak máme ju tam v rámci nášho vyjednávania 

s vládou vložené. Máme veľa, veľké objemy finančných zdrojov na odpadové hospodárstvo, 

čo zaujíma hlavne mestá a obce a rovnako veľký objem peňazí v rámci energetiky, čo nás 

zaujíma nás všetkých, ktorí sme vlastníkmi, správcami a prevádzkovateľmi verejných budov. 

Toľko asi z mojej strany. Nech sa páči.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu. Neevidujem nikoho prihláseného do rozpravy, takže ju 

ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii, nech sa páči. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie materiál v predloženom znení. Nech sa páči, dajte 

hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby sme hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 32 

 

ZA hlasovalo 34 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL, uznesenie 

prešlo tak, ako bolo prezentované. Uzatváram, tento bod programu, je to bod 

číslo 26 a prechádzame na bod číslo 27. 

 

Bod č. 27 

 

Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na roky 

2019 - 2022 – záverečné plnenie. Návrh nám bližšie priblíži pani riaditeľka Odboru školstva, 

mládeže a športu, pani Jana Zápalová. Nech sa páči. 

 

Jana Zápalová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Bratislavský 

samosprávny kraj predkladá v zmysle paragrafu 31 odsek 1 Zákona o odbornom vzdelávaní 

a príprave aktualizáciu Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách 

v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2022, za rok 2022 a súčasne aj jej 

záverečné plnenie v zmysle daného ustanovenia zákona. Toto ustanovenie zákona sa od 

1.1.2022 zmenilo v tom zmysle, že samosprávny kraj je povinný v poslednom roku na ktorý 

je Regionálna stratégia schválená predložiť jej záverečné plnenie. Čiže preto tú aktualizáciu 

pomenúvame pojmom záverečné plnenie. Táto stratégia bola schválená Zastupiteľstvom 

Bratislavského samosprávneho kraja 14. júna 2019 a vo svojich jednotlivých kapitolách 

pomenúva základné princípy a ciele rozvoja výchovy a vzdelávania na stredných školách na 

uvedené obdobie rokov 2019 – 2022. Základné princípy, ako aj štruktúra stratégie ostáva 



nezmenená. Obsahová časť materiálu bola aktualizovaná o informácie za školský rok 2021 -

2022 a bola aktualizovaná aj príloha číslo 2, ktorá obsahuje vybrané prehľady a štatistiky za 

školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

za školský rok 2021-2022. Môžete tam nájsť údaje ako je napríklad vývoj počtu žiakov 

v jednotlivých školách, prehľad školských zariadení, prehľad o počte zamestnancov, 

informácie o financovaní, prehľad o zapojenosti škôl, žiakov a zamestnávateľov do systému 

duálneho vzdelávania. Materiál je súčasne doplnený o informácie o plnení jednotlivých cieľov 

a priorít a toto bude východiskom pre tvorbu Regionálnej stratégie na nasledujúce obdobie. 

Pri spracovaní tejto aktualizácie boli využité všetky dostupné zdroje a databázy, ako aj 

vlastné údaje Bratislavského samosprávneho kraja. Regionálna stratégia bude prerokovaná 

v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu a v Územnej školskej rade na ich 

najbližšom rokovaní. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Prvá diskutujúca je pani poslankyňa 

Poláchová. Nech sa páči.  

 

Lívia Poláchová 

 

Ďakujem za slovo. Ja chcem využiť, že pani riaditeľka Zápalová je tu k dispozícií. Ďakujem 

za tento materiál. Jeho súčasťou je aj jeden zo základných princípov schválenej stratégie - 

otvorená komunikácia v záujme schvaľovania, skvalitňovania školstva. Ja by som chcela dať 

do pozornosti novú informáciu, čo sa objavila na stránke Slovenskej komory učiteľov, že táto 

komora pripravila anonymný dotazník pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl 

a školských zariadení v ktorom môžu historicky prvýkrát dať spätnú väzbu svojim 

nadriadeným, to je riaditeľom, ale aj ostatným vedúcim zamestnancom. A vedúceho 

pedagogického odborného zamestnanca hodnotia aj pedagogickí odborní zamestnanci školy 

alebo školského zariadenia anonymne formou dotazníka jedenkrát ročne, najneskôr do 

konca školského roka. Výsledky anonymného hodnotenia spracuje zriaďovateľ a prerokuje 

ich s riaditeľom. A na margo tejto informácie by som sa chcela teda opýtať, že ako bude 

postupovať náš odbor školstva na BSK, či to bude vyhodnocovať tieto anonymné dotazníky, 

komu budú sprístupnené výsledky, či budú výsledky sprístupnené aj verejnosti, alebo 

školskej komisii BSK, alebo členom príslušných rád škôl ktorej školy sa to bude týkať, alebo 

niečo podobné. By som poprosila o informáciu. Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou diskutujúcou je pani poslankyňa Ovečková. Nech sa páči. 

 

Lýdia Ovečková 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela túto príležitosť, keď je tu návrh Regionálnej 

stratégie výchovy a vzdelávania využiť a aj vzhľadom na to, že máme predposledné župné 

zastupiteľstvo, využiť na poďakovanie, poďakovanie vám pán župan, alebo pán predseda 

samosprávneho kraja. Rovnako tak poďakovanie pani riaditeľke úradu, poďakovanie 

všetkým kolegom pod vedením pani riaditeľky Zápalovej z odboru školstva, taktiež bývalému 

riaditeľovi Igorovi Urbančíkovi. Naozaj župné školstvo spravilo za týchto posledných 5 rokov 



obrovský míľový skok smerom dopredu. A nielen čo sa týka materiálovo-technického alebo 

priestorového vybavenia, ktoré je teda už na úrovni poväčšine 21. storočia, ale spravilo 

obrovský skok aj smerom ku skvalitneniu toho výchovno-vzdelávacieho procesu. Takže 

naozaj veľké, úprimné ďakujeme za toto. Kiežby sa toto podarilo, čo sa podarilo v strednom 

školstve dať aj možno na nižšie úrovne školstva. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že s tým školstvom sme naozaj urobili veľký kus práce a je to 

zásluha aj ľudí na úrade, ale aj vás poslancov, ktorí to podporovali dosť vehementne 

a venovali ste sa téme školstva aj sami vo svojich volebných obvodoch. Pani poslankyňa 

Ovečková nech sa páči.  

 

Lýdia Ovečková 

 

Ešte som opomenula samozrejme aj veľký prínos, ktorý do toho mal odbor pod vedením pani 

Lukáčovej, lebo naozaj bez nich by toto nešlo. Nešlo by to bez mimorozpočtových zdrojov 

a naozaj mnohých, mnohých desiatok až stovák hodín práce všetkých zainteresovaných. 

Takže ďakujem veľmi pekne aj odboru pod vedením pani Lukáčovej. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším v rozprave prihláseným je pán poslanec Buocik. 

 

Ján Buocik 

 

Veľmi krátko a pridám sa k tomu ďakovaniu konkrétne za Ružinov, pretože to nie je úplná 

samozrejmosť. V Ružinove sa podarilo otvoriť ten nový, fantastický, atletický štadión na 

Ostredkovej. Kolegovia, ktorí si to už nepamätajú, tak bolo to toto zastupiteľstvo, ktoré úplne 

premiérovo podporilo odkúpenie pozemkov nevysporiadaných pod tým areálom a na základe 

toho sa mohol urobiť dnes parádny atletický štadión pre športovú školu. Druhá vec, ktorá sa 

ešte len pripravuje, pomerne veľká rekonštrukcia vstupného priestoru na Gymnáziu 

Ladislava Novomestského, opäť v Ružinove. Nebyť osobnej podpory pána predsedu Drobu 

a jeho tímu, aj pani riaditeľky, alebo všetkých pani riaditeliek by sme sa k tomuto 

nedopracovali. Nie je to málo, považujem za dôležité to povedať. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Pani poslankyňa Farkašovská, nech sa páči. 

 

Ľudmila Farkašovská 

 

Ešte jedno poďakovanie aj z mojej strany a to je za Gymnázium Einsteinova, kde som v rade 

školy. Tam sa tiež urobil kus roboty. Urobil sa prístavok, rekonštrukcia kanalizácie a dúfam, 

že pôjde aj fasáda. Ďakujem ešte raz. 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ukončujem týmto rozpravu a spýtam sa pani Zápalovej, či ešte chce posledné 

slovo. Nech sa páči. 

 

Jana Zápalová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno reagovala, ak môžem teda na pani poslankyňu 

Poláchovú, na to hodnotenie riaditeľov. Aj možno informácia pre všetkých ostatných. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je každoročná povinnosť. Riaditeľ hodnotí svojich 

zamestnancov, my ako zriaďovateľ hodnotíme riaditeľov a my sme si pred začiatkom 

školského roka stanovili hodnotiace kritéria. Sme trošku zmenili ten systém hodnotenia 

riaditeľov, pretože dovtedy to bolo tak viac menej na základe nejakých subjektívnych 

vyhodnotení ľudí, ktorí s tými riaditeľmi spolupracujú. Stanovili sme si na to kritériá. Jedným 

z kritérií je aj tento anonymný, alebo teda dotazník zamestnancov. Okrem toho máme 

samohodnotiaci dotazník a v priebehu júla a augusta budú s každým riaditeľom 

organizované osobné stretnutia, ktorých výsledkom bude následne potom to hodnotenie 

riaditeľa ako pedagogického zamestnanca. Čo sa týka tých dotazníkov, oni sú pomerne 

aktuálne. My sme mali včera poradu s riaditeľmi. Viacerí riaditelia voči nim vyjadrili určité 

výhrady. Tento dotazník vytvorila Slovenská komora učiteľov. Vieme o tom, že aj 

ministerstvo má ambíciu nejaký podobný dotazník sprístupniť na svoje stránke. Zatiaľ 

pracujeme s tým, čo máme. Čo sa týka sprístupňovania výsledkov, o tom sme ešte 

nerozmýšľali, musíme si to preveriť ako je to v legislatíve. Myslím, že taká podmienka tam 

nie je. Ale samozrejme výsledky hodnotenia pedagogických zamestnancov, teda riaditeľov 

vieme sprístupniť školskej komisii, alebo aj poslancom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujeme. Ešte jednou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Aufrichtová. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ďakujem za slovo. Chcela by som ako členka troch rád školy v rámci Starého Mesta, jedná 

sa o Strednú školu priemyselnú strojnícku, Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú 

a Gymnázium Vazovova povedať, že určite činnosť oddelenia školstva na župe je vedená 

profesionálne a čo sa týka tých dotazníkov, tak Staré Mesto sa zapojilo do súťaže o kvalitu 

obcí v rámci Európskej komisie organizovanej ceny EloDGE, ktorú sme pred dvomi rokmi 

získali a tento rok sme v podstate takisto zapojení. Zajtra sa budú vyhodnocovať výsledky. 

Obhájili sme spred dvoch rokov v podstate tú cenu EloDGE a súčasťou tejto ceny je práve 

v rámci preberania tých dobrých vzorov z Európy práve dotazníky, aj smerom dotazníky 

k tým najnižším. To znamená, že dotazníky idú k žiakom, dotazníky jako verejnosti, takže ja 

oceňujem tento prístup, lebo je profesionálny. Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu. Janka, ďakujem veľmi pekne aj za 

celú prácu na tomto a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 



Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu berie materiál v predloženom znení. Prosím dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby sme hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 33 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 32 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Ukončujem tento bod programu a otváram nový bod. Tým je číslo 28. 

 

Bod č. 28 

 

Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno - vzdelávacích centier v BSK 

na obdobie 2018 – 2025 za rok 2021 a tento návrh nám bližšie priblíži krajský koordinátor 

ekovýchovy pán Rudolf Brídzik. Nech sa páči. 

 

Rudolf Brídzik 

 

Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujeme si vám predložiť 

každoročný odpočet Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno - 

vzdelávacích centier. Jedná sa o správu za rok 2021. V rámci odpočtu sú uvedené aktivity 

BSK a neziskových organizácií a iných poskytovateľov. V roku 2021 sme zorganizovali prvý 

ročník Ekofóra, ktoré zožalo veľký úspech. Viac sa dozviete teda v samotnej správe. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu prihlášku, takže 

rozpravu ukončujem, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu schvaľuje návrh v predloženom znení. Nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím, aby ste hlasovali o tomto návrhu tak, ako bol predložený. 

 

Hlasovanie č. 34 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 30 poslankýň a poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol 

PROTI. Ukončujeme tým bod číslo 28. Ďakujeme aj hosťovi. Otváram bod číslo 29. Ešte 



predtým by som vám chcel povedať, že na konci zasadnutia vás čaká obed. Takže, aby ste 

neodchádzali bez obeda, lebo nám to tu potom zostane a nevieme čo s tým máme spraviť. 

 

Bod č. 29 

 

Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku BSK za rok 2021. Predkladaný 

návrh nám priblíži pán Ľuboš Majer, vedúci oddelenia správy majetku. Nech sa páči. 

 

Ľuboš Majer 

 

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň. Dovoľujem si predložiť Správa o vykonanej 

inventarizácii nehnuteľného majetku BSK za rok 2021. Predložený materiál je členený podľa 

jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, čiže kultúrne, sociálne, školské, 

zdravotnícke zariadenia a potom v správe Úradu BSK. Za minulý rok tam akurát nám 

pribudla jedna organizácia a to zriadená organizácia Správa ciest BSK. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Prihlásenou do rozpravy je pani 

poslankyňa Aufrichtová. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Musím veľmi krátko povedať, pretože dosť často je práve toto spomínané na úrovni 

Hlavného Mesta, že veľká pochvala k tomu, ako je inventarizácia majetku robená na župe. 

Zaznieva to na tej pôde, tak aby ste mali prehľad, že sa chce mesto prispôsobiť tomu 

modelu, ktorý je na BSK. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, takže ukončujem rozpravu, 

odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie materiál v zmysle predloženého návrhu. Nech sa 

páči, dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím, aby sme hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 35 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA bolo 30 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Ukončujem tento bod programu. Otváram bod číslo 30. 

 



Bod č. 30 

 

Informácia o stave príprav nového modelu spolupráce medzi BSK a Nadáciou Cvernovka. 

Tento návrh nám priblíži zástupca riaditeľky úradu Emil Pavlík. Emil, nech sa páči. 

 

Emil Pavlík 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Vážené zastupiteľstvo. V apríli tohto roka vám bol 

prezentovaný dlhodobý rozvojový plán Nadácie Cvernovka, kde ste zobrali na vedomie 

informáciu o ich záujme vybudovať Kultúrno-kreatívne centrum, Centrum metropolitných 

inovácií a Centrum performatívnych a vizuálnych umení. Boli vám odprezentované nejaké 

štúdie, ako by to mohlo vyzerať s tým, že zastupiteľstvo v apríli poverilo úrad, aby ďalej 

rokoval s nadáciou za účelom predloženia územno-plánovacej dokumentácie na schválenie 

zastupiteľstvu v ďalšom termíne. Zo všetkých troch investičných zámerov vyplýva vysoká 

finančná náročnosť. Aj zo strany nadácie bolo deklarované, že v tomto prípade by 

potrebovali nejaký väčší vstup BSK v tomto projekte. V tomto smere sme vykonali analýzu 

majetkovo-právnych a finančných vstupov, ktoré by sa vyžadovali zo strany BSK. K tým 

majetkovo-právnym vstupom de jure je možné koncipovať vzťah s Nadáciou Cvernovka 

viacerými spôsobmi. V materiáli máte uvedené nejaké základné informácie o záujmovom 

združení právnických osôb, prípadne založení osobitnej obchodnej spoločnosti s účasťou 

BSK Nadácie Cvernovky, prípadne zmluvný vzťah na základe zmluvy o združení. Vo 

všetkých troch vzťahoch by sa určite zo strany BSK vyžadoval majetkový vstup minimálne 

v zmysle vloženia majetkov, čiže minimálne budov a pozemkov s tým, že v zmysle 

regulatívov štátnej pomoci nadnárodnej legislatívy upravujúcej problematiku štátnej pomoci 

by sme však tento vzťah mohli založiť len za podmienky vysúťaženia, vytendrovania 

partnera, čiže nebolo by možné veľmi pravdepodobne dôjsť k priamemu výberu Nadácie 

Cvernovky ako partnera do tohto projektu, ale museli by sme nastaviť transparentné kritéria 

obchodnej verejnej súťaže alebo podobného modela na základe ktorého by bol vybraný 

partner na realizáciu nejakého daného zámeru. To je ten majetkovo-právny vstup. Čo je 

dôležitejšie, to finančno-právne hľadisko. V materiáli je zhrnuté, tá aktuálna situácia, ktorá 

momentálne je a má masívny dopad na náš rozpočet. Je tam spomenutá jednak prijatá 

legislatíva zo strany vlády vo vzťahu k bonusom na rodičovské príspevky. Je tam spomenutá 

vysoká inflácia, ktorá významne ovplyvňuje príjmy, respektíve výdavky BSK. Je tam 

spomenutý vysoký dopad na rozpočet BSK vo vzťahu k cenám pohonných hmôt nakoľko 

významnú zložku ceny vo vzťahu k regionálnemu dopravcovi tvoria práve pohonné hmoty. 

Ďalej je tam spomenutý negatívny dopad na rozpočet spôsobené legislatívou, ktorá nám 

prikazuje podieľať sa na financovaní neverejných poskytovateľov v oblasti sociálnych 

služieb. Kombináciou týchto opatrení dochádza k veľmi masívnemu zásahu do rozpočtu 

BSK. Len legislatíva vo vzťahu k bonusom na dieťa sa nás v roku 2022 a 2023 týka vo výške 

cca 15 až 18 miliónov eur. Čiže všetky tieto negatívne dopady na rozpočet BSK neumožňujú 

v tejto chvíli nejakú finančnú ingerenciu v takomto projekte a preto v tejto chvíli nemôžme 

pristúpiť k nejakému ďalšiemu kroku smerujúcemu k realizácií takéhoto partnerstva. Naviac 

predmetom tohto materiálu mala byť aj schválenie územno-plánovacej dokumentácie. Ku 

dňu konania komisií nám táto dokumentácia doručená nebola. Došla, pred pár minútami som 

obdržal od pána Čavoja, alebo Meluša mail, že ju majú pripravenú, čiže aj z toho dôvodu 

nemôžeme dnes o nej rokovať v zmysle toho uznesenia, ktoré ste prijali. Čiže v tejto chvíli 

sme vám v rámci materiálu predložili nejakú správu, aktuálnu správu o majetkovo-finančných 

možnostiach, alebo v tejto chvíli skôr nemožnostiach finančných toto partnerstvo realizovať 



minimálne do momentu prijatia zodpovedajúcich kompenzácií zo strany vlády v zmysle 

krokov, ktoré doteraz prijala a v zásade sa jedná iba o informačný materiál v ktorom by ste 

mali zobrať na vedomie nasledovné informácie týkajúce sa stavu rokovaní s tým, že po 

doručení územno-plánovacej dokumentácie zo strany nadácie a zmene finančných 

podmienok môžeme ďalej pristúpiť k rozvíjaniu tejto témy. V tejto chvíli asi toľko. Ak sú 

nejaké otázočky nech sa páči, rád zodpoviem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu prihlášku do 

rozpravy, takže rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní berie na vedomie materiál v zmysle predloženého návrhu. Pán predseda nech 

sa páči, dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby sme hlasovali teraz a poprosím pána poslanca Greksu, aby tu 

nešíril hoaxy. 

 

Hlasovanie č. 36 

 

Ďakujem. ZA bolo 29 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Uznesenie bolo 

prijaté. Prechádzame na bod číslo 31. 

 

Bod č. 31 

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho 

kraja. Tento materiál máte pred sebou a prešiel komisiami, pán Slezák je k dispozícií, 

nepotrebuje úvodné slovo, takže rovno otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa 

páči. Neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, takže ju uzatváram, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. Nech sa páči. 

Ján Buocik 

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu po A schvaľuje a po B splnomocňuje materiál v zmysle predloženého 

návrhu. Ďakujem pekne. Dajte hlasovať. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Poprosím, aby ste o materiáli hlasovali teraz.  

 



Hlasovanie č. 37 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA bolo 28 poslancov a poslankýň, PROTI nebol nikto, nikto sa 

NEZDRŽAL. Ukončujem bod 31, otváram bod 32. 

Bod č. 32 

Priebežná informácia o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra BSK od 

10. 03. 2022 do 24. 05. 2022. Opäť to isté, materiál ste dostali, prešiel komisiami, pán Slezák 

je k dispozícií na otázky. Otváram teraz rozpravu, nech sa páči. Ďakujem, neevidujem žiadne 

prihlášky do rozpravy. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči, pani poslankyňa 

Hudáková. 

Mária Hudáková 

Chcela by som pár slov ku kontrole v Správe ciest BSK. Tam teda boli zistené také menšie 

sumy. Je to v poriadku úplne, treba proste kontrolovať, ale aj na základe tejto kontroly teda 

údajne pán Vaňo odchádza z firmy k 30.6. Včera aj poslal nejaké vyhodnotenie, kde nastali 

šetrenia a tie šetrenia sú teda v státisícoch. Poviem len príklad. V tej kontrole napríklad, že 

neboli nejaké vysprávky stien urobené 4300 eur, metre štvorcové fasády neboli vynechané 

na okná a vráta 2300 eur nejaká škoda. Lešenie nebolo okolo celej budovy, ale len na jednej 

strane, škoda nejakých 9200 eur a podobne. Je to fajn, že sa takto podrobne kontroluje, kiež 

by sa vždycky takto dobre kontrolovalo v RCB. Tu mi len proste nedáva logiku jedna vec. 

Mali sme kontrolu ohľadom čiar. Tie za dva roky teda hlavný kontrolór ešte bývalý zistil, že 

bolo spreneverených 2,5 milióna eur. Čo viem, dodatočne sa našli ešte ďalšie veci. Potom 

bola skontrolovaná cesta s dotáciou od Ministerstva dopravy Senec – Pezinok, tam len na 

verejnom obstarávaní a nesprávnej fakturácií bolo 1,5 milióna eur, lebo náš pracovník 

vypisoval nejaké nesprávne objednávky. Či už teda sa pomýlil, alebo účelovo, proste 

vyzobávali tie najvyššie ceny z dvoch zmlúv. Ďalej BSK muselo 2,5 milióna eur doplatiť, aby 

teda RCB neupadlo do nútenej správy na základe nejakých vecí 10 rokov dozadu. Poviem 

rovno, tak pán Vaňo keď to spočítam nejakých 15 000 dobre škoda, iné šetrenia, odchádza 

z firmy a ľudia, ktorí sú zodpovední za tieto miliónové veci, miliónové škody stále na tej RCB-

čke, alebo SC-čke BSK sú. Takže pýtam sa, čo je to meter? To je ako z toho vtipu. Viete, 

ukradnete 100 korún, máte problém, ukradnete 10 miliónov, tak ten druhý má problém. 

Takže ja by som teda naozaj poprosila, aby ste urobili poriadok s týmto. Ešte sa vrátim aj 

k tomu, čo som sa teda snažila riešiť s tou Euroviou a Regionálnymi cestami Bratislava. Na 

poslednú chvíľu sa nám tam teda podarila dať reklamácia. Zase keby som na to netlačila, 

proste prepadlo by to. Eurovia odpísala na základe teda tých nájdení hlavné kontrolóra, že 

a čo chcete po nás po 3 rokoch, prečo ste to nereklamovali hneď a podobné veci. A zase 

hovorím a tí istí ľudia stále v tej RCB-čke, SC-čke sú a pán Vaňo odchádza. Takže poviem 

rovno, tieto kroky sú pre mňa divné a nepochopiteľné. Možnože vám to dáva zmysel, ale 

mne nie. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Poprosím Emila Pavlíka, aby dal k tomu pár informácií, alebo najskôr faktická 

poznámka Dušana Dvorana, nech sa páči Dušan. 



Dušan Dvoran 

Myslím, že to by sme mali hlasovať o tom, čo je výsledok tých kontrol, čo vykonal hlavný 

kontrolór, nie tie kurucké behy, tie by mali byť v inom bode programu. Lebo to je 

jednoznačne dané, že len tú jeho správu vlastne teraz posudzujeme a nie to čo kedy kde 

bolo. Tak to aspoň býva u mňa na zastupiteľstve. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Emil, pár slov. 

Emil Pavlík 

K tým dvom konaniam pani Hudáková, aby som uviedol na pravú mieru najskôr, ani ja, ani 

pani riaditeľka sme tu v tom čase ani neboli, keď sa bavilo o tých, alebo ak sa datujeme tie 

veci, ktoré sú predmetom tých bývalých kontrol čiary a Pezinok, ale za nášho pôsobenia sme 

podali trestné oznámenia v týchto veciach. Ja osobne som prerábal ako kompletne to 

zdôvodnenie pána bývalého kontrolóra a podľa toho, čo informoval pán Gajarský, ktorý 

v mene RCB tieto spory vedie, tak v prvom stupni sme voči Sarutu vyhrali, to bolo na základe 

ingerencie úradu a v druhom konaní vo vzťahu k Eurovii sme myslím boli na piatich rôznych 

inštitúciách. Tým myslím Okresná prokuratúra, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Úrad špeciálnej prokuratúry a tuším tam bola aj 

Národná kriminálna agentúra. Všetky tieto orgány toto trestné oznámenie zamietli, alebo 

odložili. Teraz nechcem, ten terminus technicus úplne presne si nepamätám, každopádne 

trestné oznámenia boli podané, vyriešené, úrad v tejto veci využil všetky opravné 

prostriedky, ktoré v možnosti mal. Čiže toľko k týmto dvom veciam, ktoré spomínate a k tej 

kontrole pána kontrolóra, ktorá bola teraz, ja tam len spomeniem, ak sa nemýlim, tak celková 

hodnota tej zákazky bola nejakých 50 tisíc alebo 60 a zistená škoda, alebo akokoľvek to bolo 

definované právne bola 30 000. Čiže polovica. Takže aby sme mali predstavu o tých 

sumách, že pomerovo ako to je. Čiže nemusíme sa len baviť o absolútnych číslach, ale 

bavme sa o tých pomeroch v celkovej cene zákazky. Hej? Takže neni to úplne, že smiešne 

číslo v tomto kontexte. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Hudáková, nech sa páči. 

Mária Hudáková 

Chcela som len reagovať na pána Pavlíka, že nemusí to tu vysvetľovať tú minulosť, mne len 

proste nejde do hlavy ten rôzny prístup a ešte keď sme pri tej správe hlavného kontrolóra, 

štyria ďalší ľudia to kontrolovali, predtým podriadení a myslím si, že pán Vaňo sa podpisoval 

až piaty, takže poviem rovno, niekde unikajú milióny, dobre, niekde uniklo 10 000 po kontrole 

ďalších všetkých štyroch ľudí a je zaujímavé, že keď unikali tie milióny, tak tí istí ľudia ďalej 

pokračujú na Správe ciest. Poviem rovno, od dozornej rady až po zamestnancov. 

 



Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, takže odovzdávam 

slovo návrhovej komisii. 

Ján Buocik  

Ďakujem pekne pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní berie na vedomie materiál v predloženom znení. Pán predseda, nech sa páči, 

dajte hlasovať. 

Juraj Droba 

Poprosím, aby sme hlasovali teraz. 

Hlasovanie č. 38 

Konštatujem, že ZA bolo 26 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Uznesenie bolo schválené. Prechádzame na bod číslo 33. 

Bod č. 33 

Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi BSK za rok 2021. Keďže sa jedná 

o poslanecký návrh zákona, tak poprosím pána poslanca Pomichala, aby ho odôvodnil. 

István Pomichal 

Vážení kolegovia, predkladali sme návrh aj s ostatnými predsedami poslaneckých klubov, 

ktorí ten návrh podpísali. Je to pravidelný materiál, ktorý sa predkladá hlavnému kontrolórovi 

na základe jeho zmluvy. Je tam možnosť pridelenia v rámci kontrol od nula po 30 %. 

Navrhujeme schváliť materiál v tridsiatich percentách. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem prihláseného nikoho, 

takže odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Ján Buocik 

Ďakujem pán predseda. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 

materiálu schvaľuje materiál, alebo návrh pána poslanca Pomichala v predloženom znení. 

Nech sa páči, dajte hlasovať. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Prosím, aby sme hlasovali teraz. 

 



Hlasovanie č. 39 

Ďakujem. Konštatujme, že ZA hlasovalo 27 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prezentované. Ukončujem tým bod číslo 

33 a otváram bod číslo 34. 

Bod č. 34 Interpelácie 

Nech sa páči, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, máte priestor. Konštatujem, 

že v bode Interpelácie sa neprihlásil nik, takže ho uzatváram, netreba tým pádom ani 

hlasovať. Dobre hovorím? Nasleduje bod číslo 35. 

Bod č. 35 Rôzne 

Na úvod bodu Rôzne by som rád odovzdal slovo pani kolegyni Marici Šikovej, ktorá by vám 

chcela povedať pár viet k Neziskovej organizácií Vysnívaný Domov. Nech sa páči Marica. 

Marica Šiková 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás úctivo požiadať o pomoc 

a podporu vo veci týkajúcej sa Neziskovej organizácie Vysnívaný Domov. Nezisková 

organizácia Vysnívaný Domov je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb so sídlom 

ako aj miestom poskytovania sociálnych služieb na Fedinovej ulici v Bratislave, Petržalka. 

Štatutárnou zástupkyňou je magistra Jana Tomášiková. Organizácia poskytuje sociálnu 

službu okrem zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a jedálne aj osobám 

s ťažkým zdravotným postihnutím v špecializovanom zariadení. Budovu, v ktorej tieto 

sociálne služby poskytuje má v prenájme od Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Nájomná 

zmluva trvá do 31.8.2022. Podľa informácie Mestská časť Bratislava - Petržalka sa aj napriek 

snahe obyvateľov – užívateľov služieb rozhodla nepredĺžiť tento nájomný vzťah 

a predstavitelia mestskej časti sa rozhodli nájom dňom 31.8.2022 ukončiť. V súvislosti 

s ukončením nájmu by som vás poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja, ktorí ste zároveň aj poslancami Zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Petržalka 

chcela úctivo požiadať, aby ste zvážili možnosť predĺženia nájmu neziskovej organizácie aj 

na ďalšie obdobie, minimálne aspoň o jeden rok. Ide totiž o poskytovateľa sociálnej služby 

s ktorým Bratislavský samosprávny kraj už niekoľko rokov spolupracuje pri zabezpečovaní 

sociálnej služby do špecializovaného zariadenia ťažko zdravotne postihnutým obyvateľom 

nášho kraja, v prevažnej miere seniorom s najvyšším, šiestym stupňom odkázanosti 

s Alzheimerovou chorobou, demenciou a organickým psychosyndrómom. Organizácia je 

jedným z mála neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v našom kraji, ktorí 

v špecializovanom zariadení poskytujú sociálnu službu klientom s nízkym príjmom a bez 

majetku. Vždy sú ochotní pomôcť im a riešiť ich náročnú životnú situáciu. Bratislavský 

samosprávny kraj má v tomto špecializovanom zariadení zazmluvnenú kapacitu 15 miest na 

ktorú poskytuje finančný príspevok na prevádzku. Z týchto 15 prijímateľov sociálnej služby je 

9 s trvalým pobytom na území Mestskej časti Bratislava – Petržalka, 7 je úplne imobilných, 

7 čiastočne imobilných a iba jeden prijímateľ sociálnej služby je plne mobilný. Vážené pani 

poslankyne, vážení páni poslanci o pomoc a podporu v tejto veci si vás dovoľujem úctivo 

požiadať nielen zo spomínaných dôvodov, ale aj preto, že ukončením nájmu nezisková 

organizácia Vysnívaný domov prestane spĺňať podmienky na poskytovanie sociálnej služby 



a bude povinná vypovedať prijímateľom sociálnej služby zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby. Náhla zmena a presun do iného, nového prostredia môže ešte zhoršiť už aj tak ich 

ťažký zdravotný stav. Aktuálnym problémom je však aj nájsť v našom kraji iného 

poskytovateľa sociálnej služby, ktorý by špeciálnu službu v špecializovanom zariadení za 

porovnateľných podmienok už od prvého septembra poskytol. Riešenie situácie vidíme 

v predĺžení nájmu aspoň o 1 rok, aby nezisková organizácia Vysnívaný Domov mohla 

v spolupráci s príslušnou obcou a Bratislavským samosprávnym krajom hľadať pre svojich 

klientov iného poskytovateľa sociálnej služby, aby zabezpečila ich bezproblémový presun do 

nového domova, ale najmä, aby ich na tento presun pripravila. Ďakujem veľmi pekne za 

vypočutie. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Ja iba podotknem, že takisto som túto iniciatívu podporil. Spôsobilo nám to veľké 

problémy a viem, že v Mestskej časti Petržalka tiež bude vôľa na to, aby sme ten nájom 

predĺžili, ale bude to chcieť naozaj od vás petržalských poslancov, aby ste trošku 

pripomenuli, že je to dôležité. Otváram rozpravu, s faktickou poznámkou na úvodný materiál 

chce zareagovať pani Aufrichtová, nech sa páči. 

Zuzana Aufrichtová 

Rada by som povedala jednu skutočnosť, ktorou župa vedela byť veľmi prospešná hlavnému 

mestu a to je napríklad v oblasti školstva, kde dokázala v čase, keď myslím, že Rača 

spomínala viackrát, vedela poskytnúť v podstate priestory na kapacity základných škôl, ktoré 

nespadajú priamo do kompetencie župy. Ako to súvisí? Súvisí to tak, že keď v jednej oblasti 

dokáže byť župa nápomocná, tak sa prikláňam k tomu, ak by bola aj nejaká vôľa poslancov 

Bratislavy mimo Petržalky dať signál na podporu tej žiadosti, tak ja sa pripájam.  

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Keďže už máme len bod Rôzne, tak to nie je rozprava v pravom slova 

zmysle, ale ďalšou v bode Rôzne je prihlásená pani poslankyňa Ovečková. Nech sa páči. 

Lýdia Ovečková 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som iba v krátkosti možno chcela zareagovať, ja som 

sa prihlásila k úplne niečomu inému, ale v krátkosti teda zareagujem. Čo sa týka materiálu, 

tento materiál, nie je pravdou teda, že im chce byť vypovedaná zmluva, naopak aj zo strany 

starostu je vynakladané maximálne úsilie, aby teda tá zmluva mohla byť predlžená do 30.6. 

práve aj vzhľadom na klientov sociálnych služieb, ktorí sú tam. Zariadenie sa nachádza 

v budove bývalej materskej školy, teda škôlky, kde aj Mestská časť Petržalka v polovičke už 

teraz ide otvárať, v polovičke toho priestoru ide otvárať škôlku, veríme, že od 1.9. a teda 

postupne budeme vzhľadom na rozširovanie kapacít materských škôl, ktoré je ešte stále 

potrebné, budeme potrebovať uvoľňovať aj kapacity základných škôl, kde máme 

momentálne materské školy, lebo aj počty žiakov základných škôl nám v Petržalke stúpajú. 

Čiže stále, aj keď sa nám podarilo zrekonštruovať, alebo teda rozšíriť kapacity naozaj 

v obrovskom množstve, aj tak stále ešte budeme musieť rozširovať ďalšie, takže toto je 

vlastne dôvod prečo nejakým spôsobom sa snažíme dostať k budove na Fedinovej. Ja teda 



pevne verím, za seba môžem povedať, že som urobila maximum. Ja osobne tento materiál 

podporím, aby tam teda ostali aj do 30.6. takto ako sú s tým, že detaily ohľadom prevádzky 

kuchyne, ktorá tam je vlastne sú ešte predmetom rokovania a tento materiál je pripravený 

a bude predložený poslancom na rokovanie teraz najbližší utorok. 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne za túto povzbudzujúci informáciu. 

Lýdia Ovečková 

A ešte som ja chcela, to čo som ja chcela, že by som chcela všetkých, to je také trošku 

z veselšia, toto bolo také smutnejšie, pozvať na Petržalské dni, ktoré sú opäť v pôvodnom 

veľkolepom štýle na dostihovej dráhe v Petržalke. Prebiehajú vlastne dneska od poobedia. 

Dneska sú myslím Kmeťoband, Kandráčovci, zajtra tam bude vystúpenie Riša Mullera ako 

headlinerov, ale budú tam vystupovať aj detské a seniorské folklórne súbory petržalské, 

takisto tam bude vystúpenie SĽUK-u, čiže všetkých srdečne pozývam za Petržalku na 

dostihovú dráhu na klasické, veľké Petržalské dni so všetkým čo k tomu patrí.  

Juraj Droba 

Ďakujeme veľmi pekne za milé pozvanie, aj za to, že podporujete projekt, ktorý Marica 

považovala za potrebné uviesť do vašej pozornosti. Ďalší v poradí má slovo Ján Karman. 

Ján Karman 

Ďakujem. Ja sám som bol proti predĺženiu, pretože sa prakticky identický dôvod, aký sme tu 

už dnes riešili na zastupiteľstve s Vranovskou, ale po zvážení aj zmene okolností, čo sa týka 

kapacít materských škôlok v Petržalke som pripravený zahlasovať za predĺženie. Zaujímalo 

by ma ale, že či už je teda nejaká predstava ako bude Vysnívaný Domov fungovať ďalej, keď 

sa skončí to predĺženie, či je teda pripravený nejaký plán. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Ďalším v poradí je István Pomichal. 

István Pomichal 

Ďakujem za slovo. Tak, začalo sa leto, takže každému prajem v tomto letnom období krásne 

dovolenkové obdobie. Ešte v tomto zložení sa stretneme v septembri pravdepodobne a chcel 

by som vás taktiež pozvať s letom súvisiacimi akciami, ktoré sa budú konať v našom 

volebnom obvode. Teraz v sobotu bude Malinovské leto v Malinove a v Tomášove budeme 

mať akciu gastrofestival Leto s rybou, to je všetko zajtra poobede až do večerných hodín. 

A chcel by som úrad poprosiť, aby sme sa zapojili do štyroch veľmi vážnych aktivít, ktoré 

v našom kraji nás trápia za ostatné mesiace a to je ten hromadný úhyn rýb na Malom Dunaji, 

takže robíme obrovský vodný turizmus a veci a pravidelne máme problém s úhynom rýb 

a vyotrávením týchto rýb. Videli ste v médiách, zachytili tie relácie a robí nám to obrovské 

problémy nie len v rozvoji turizmu, ale aj oddychového času rybárstva, poľovníctva a tak 



ďalej a skutočne to bol katastrofálny zážitok loviť tie uhynuté ryby. Videli ste tie filmy a to 

súvisí priamo s prevádzkou čističiek odpadových vôd a prívalovými dažďami zmena klímy. 

Síce to všetko nie je priama kompetencia župy, ale mali by sme skutočne v tejto veci nebyť 

ľahostajní a zapojiť sa do možnosti, že ako ten Malý Dunaj nie vyotráviť pri každom 

prívalovom daždi. Našťastie ten Malý Dunaj má taký ekosystém, že z Veľkého Dunaja ten 

život sa tam pustí veľmi rýchlo, ale tie usadeniny tam sú a znečisťujú. Ďalej ten problém 

celého okresu Senec a ostatných okresov. Chýba nám tu zo strany ministerstva strategický 

plán odpadového hospodárstva pre obce. Milión zákazov a príkazov sme dostali z vyšších, 

ktorí nám navýšili za ostatné roky ceny komunálneho odpadu a starostlivosť o separovaný 

odpad, aby v tejto veci by župa mohla byť nápomocná, aby sme skutočne mali odpadové 

hospodárstvo, strategický plán, kde nepovieme len, že nie s odpadom tak ako doteraz, ale 

povieme, že ako budeme s tým odpadom zaobchádzať, lebo ten odpad nám ide do 

neskutočných čísel a mám taký pocit, že za ostatné mesiace sa stíšila problematika starých 

skládok v Bratislavskom kraji a čo s nimi ďalej. Bola to veľká téma pred voľbami, teraz sme 

zas pri voľbách, aby sme skutočne toto riešili a ja som veľmi vďačný nášmu županovi a pani 

Lukáčovej za strategické materiály, ktoré sa snažíme docieliť v Bruseli, ale skutočne bez 

financovania a dofinancovania a revitalizácia tých čističiek a kanalizácie, keď tie výzvy 

nebudú pravidelné a systémové, tak zrazu nám to celé odpadové hospodárstvo vrátane 

kanalizácie, vrátane skládok, spaľovní a tak ďalej spadne nám na hlavu a za chvíľu to bude 

taký veľký problém, nebudeme vedieť to riešiť a naše životné prostredie o čom sa strašne 

veľa hovorí a veľmi málo sa investuje. Takže prajem vám ešte raz krásnu dovolenku. 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalším v poradí je pán poslanec Tydlitát. 

Peter Tydlitát  

Ďakujem za slovo. Dovolil by som si vás poinformovať, že zasadala Komisia na ochranu 

verejného záujmu. V rámci tej našej spoločnej práce sme skonštatovali, že všetci povinní 

poslanci predložili v zákonom čase majetkové priznania. Ďalšie informácie možno neskôr, 

lebo teraz sa spracovávajú tie materiály, takže to je k tomu. Druhú vec mám, zúčastnil som 

sa spoločne s niektorými mojimi kolegyniami a kolegami na odovzdávaní cien BSK. Chcem 

naozaj poďakovať a vyzdvihnúť kvalitu tohto programu, prípravu a naozaj dôstojnosť celého 

večera, ktorý sa niesol naozaj v slávnostnom duchu. Pán župan samozrejme vám a pani 

riaditeľka úradu aj vašim všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa zúčastnili a ktorí 

zabezpečovali tento naozaj veľmi krásny galavečer. No a posledná vec, neuniklo mojej 

pozornosti dnes, že náš kolega Janko Buocik je trošku taký roztržitý, neviem či to robia tie 

šarmantné dámy okolo neho, ale chcem mu poblahoželať k dnešným meninám a myslím, že 

to bude aj asi kvôli tomu, takže všetko najlepšie. 

Juraj Droba 

Ja to ešte doplním, že aj kolega Karman a aj kolega Čimbora. 

Peter Tydlitát  

Prepáč Janko, samozrejme aj tebe. 



Juraj Droba 

Jano Čimbora tiež. Neviem kde je. Jano ruka hore. Dobre. Všetko najlepšie všetkým trom. 

Peter Tydlitát  

Takže blahoželám. 

Juraj Droba 

Ďakujem Peter aj za slová uznania pre ľudí z úradu. Tak Ján Čimbora má ešte aj narodeniny 

dnes, takže opäť všetko najlepšie. Tvári sa nepríčetne, neprítomne. /zaznie smiech v sále/  

Poprosím ďalšieho, Dušana Dvorana. 

Dušan Dvoran 

Som rád, že predbehnem Jurka Jánošíka. Trošku vojdem do histórie, spravím osvetu. 

V roku 1919 začali vznikať futbalové kluby v Bratislavskom kraji, ale nemali riadiaci orgán. 

20. februára 1920 sa v rámci Bratislavskej župy, ktorá bola veľká tak, ako Západoslovenský 

kraj zišlo 8 zakladajúcich členov, ktorí zvolili riadiaci orgán. Zo súčasnej Bratislavskej župy to 

bolo ŠK Hoštetno a 1. ČSŠK inak dnes povedané Obecný futbalový klub Vysoká pri Morave 

a Slovan Bratislava. Na základe toho sa nám dostalo cti z príležitosti stého výročia 

organizovaného futbalu v Bratislavskom kraji, 11. mája usporiadať futbalový turnaj U12, 

ktorého sa zúčastnili výbery Brno - mesto, Brno – okolie, Bratislava – mesto a Bratislava – 

vidiek. A o tej ďalšej časti už potom nechám povedať Jura, ale chcel by som taktiež vás 

pozvať 23. júla od 16tej do 21. hodiny Festival dychových hudieb vo Vysokej pri Morave. 

Budú to moravské, slovenské dychovky a jedna dychovka z Poľska a že ten nový most 

dokážeme využiť, 5. augusta, v piatok poobede by som vás pozval, od toho mosta bude 

súťaž pramíc, dvaja Rakúšania dodajú pramice, veslá, stačí aby ste išli 200 metrov proti 

prúdu, otočka, vrátili sa nazad a bude tam aj kultúrne podujatie, aj občerstvenie, takže by 

som vás rád tam pozval. A kto budete náhodou sa pohybovať šiesteho augusta pri xxx, obec 

Vysoká pri Morave spolu s olympijským klubom Zoltána Halmaja, prvým olympijským 

víťazom narodeným na Slovensku poriada Memoriál v plávaní na 50 yardov, čo je zhruba 

46 metrov. Jediná podmienka je skočiť do bazéna a na tých 46 metrov sa neutopiť. Ináč 

prajem vám príjemné leto.  

Juraj Droba 

Ďakujeme. Nebudeme preskakovať poradie. Zuzana Schwartzová bola ďalšia prihlásená 

v poradí. 

Zuzana Schwartzová 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Peťo Tydlitát mi vybral blahoželania z úst, takže dneska je 

svätého Jána, takže všetkým Jánom, nielen svojim kolegom, ale všetkým Jánom v úrade, 

alebo na našich župných školách a sociálnych zariadeniach srdečne blahoželám. Pri tejto 

príležitosti by som vás rada pozvala a to nielen oslávencov Jánov, na náš tradičný tretí 

ročník Jánskeho pivného festivalu, ktorý sa koná tento víkend vo Vrakuni na nábreží Malého 



Dunaja. Remeselné pivá, hudba, tanec, klobása. Dnes večer Starmánia, zajtra Paľo Drapák 

bude vystupovať, takže vás srdečne pozývam k nám do Vrakune. Aby som sa vrátila ešte 

k pripomienke Zuzky Aufrichtovej. Keďže bude slávnostné vyhodnotenie Dobrého úradníka 

ELoGE Slovensko 2021 v utorok v priestoroch hotela Falkensteiner, kde budem takisto 

prítomná ako členka Kongresu miestnych regionálnych samospráv zo Štrasburgu, kde 

takisto popri Mestskej časti Staré Mesto, Mestská časť Vrakuňa očakáva tiež nejaké pódiové 

umiestnenie, takže som veľmi rada, že dve mestské časti z Bratislavy sú v tom užšom kruhu 

dobrých samospráv. Takže aj týmto blahoželám mojej kolegyni. Určite sa tam stretneme. 

A samozrejme keď už mám slovo, tak každému svojmu kolegovi, ale aj úradníkom BSK 

prajem krásne leto. Užite si dovolenku, na jeseň nás čakajú ťažké chvíle. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Ďalším v poradí je Juraj Jánošík. 

Juraj Jánošík 

Ja len v krátkosti nadviažem na Dušana Dvorana. Ja by som chcel skutočne vedeniu župy, 

Jurajkovi Drobovi a Dušanovi starostovi poďakovať za to, že tento veľkolepý turnaj 

mládežnícky sa uskutočnil k tomuto výročiu. Aby som vás informoval, sme jediný zväz 

bratislavský, ktorý máme spoluprácu s Ľubľanou, Belehradom, Gyorom, Krakovom, 

Vysočinou, Moravou, kde v septembri bude tento veľký turnaj na území Bratislavského 

samosprávneho kraja a ešte neviem kde. Určite vás všetkých pozvem a Bratislavský 

futbalový zväz ako taký a vedenie do mládeže investujeme nemalé finančné prostriedky 

a tieto turnaje sú skutočne veľkolepé a ja som rád, že takto tu môžem ešte aj medzi vami 

fungovať a ďakujem vám za všetko. 

Juraj Droba 

 

Ďakujeme. Ďalšou v poradí je pani poslankyňa Kisková. 

 

Mária Kisková 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja predtým ako všetkým zaželám pekné leto by som chcela 

ešte jednu vec, ktorá nás nepríjemne zaskočila v posledných dňoch a to je grafikon Železníc 

Slovenskej republiky. Železnice ako súčasť integrovanej dopravy nás prekvapili. Všimli ste si 

určite pri výpočte volebných obvodov, že najrýchlejšie rastúcim obvodom je Bernolákovo, 

Ivanka pri Dunaji, Zálesie a Chorvátsky Grob. Z toho dôvodu budeme mať aj prirodzeným 

prírastkom dvoch poslancov v budúcom volebnom období. Železnice Slovenskej republiky sa 

rozhodli, alebo teda dali na pripomienkovanie nový grafikon, podľa ktorého by sa nám mali 

zrušiť zastavenia regionálneho zrýchleného vlaku REX v Bernolákove, v Senci a v Ivanke pri 

Dunaji, čo si dovolím povedať, že bude likvidačné pre akúkoľvek kultúru cestovania na tejto 

trati, pretože už tie vlaky, ktoré tam sú v špičke absolútne nestíhajú. To už ani nehovorím 

o tom, aký projekt sa chystá v Chorvátskom Grobe a železnica v Bernolákove je spádovou 

oblasťou pre Chorvátsky Grob. Takže pripravujeme tam v rámci integrovanej dopravy 

autobusy, ktoré majú ľudí zvážať k vlakom, ale pýtam sa k akým vlakom, ak tie vlaky budú 

zrušené. A to ešte nie je všetko. Mali sme jediný vlak, ktorý spájal trať Galanta s Petržalkou, 

teda naši ľudia sa vedeli vlakom dostať do Petržalky. Tento vlak má podľa nového grafikonu 



byť zrušený. Týmto vlakom sa prepravovali obyvatelia do práce, študenti do škôl Petržalke 

a ja ako členka dozornej rady IDS budem robiť všetko pre to a týmto chcem poprosiť aj pani 

riaditeľku, ako členku predstavenstva, pána Masaroviča ako predsedu predstavenstva, aby 

sa zasadili za to, aby železnice nám tieto spoje nezrušili. Verím, že sa nám to podarí. 

Pretože ak chceme, aby ľudia prestúpili na verejnú dopravu nemôžme to robiť znižovaním 

počtu spojov, ktoré ľudia bytostne potrebujú. Takže toto nebolo veľmi radostné, ale bolo to 

potrebné a ja verím. My to nemôžme vyriešiť, len pre informáciu je to spor samozrejme 

finančný medzi Ministerstvom dopravy a Ministerstvom financií, takže viac to asi komentovať 

netreba. Urobíme všetko pre to, aby sa situácia zmenila. Či sa nám to podarí uvidíme. Takže 

milí kolegovia, aj všetci pracovníci úradu, prajem všetkým krásne leto a všetkým veľmi pekne 

ďakujem za spoluprácu. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Týmto uzatváram aj bod číslo 35, to je bod Rôzne. Dovoľte, aby som 

vám poprial naozaj pekné leto, oddýchnime si. Budeme sa asi vídať na vašich obecných 

a mestskočasťových a mestských podujatiach a dovoľte, aby som vás pozval na obed. 

Myslím si, že je tam, kde vždy býval. Tuná na prízemí. Dobre hovorím? Kto má informácie 

kde je obed? Klasicky ako vždy. A konkrétne máme k dispozícií slepačí vývar, kurací rezeň 

s majonézovým šalátom a brokolicové fašírky s varenými zemiakmi. Dobrú chuť. Ešte 

prosím, tí čo máme stretnutie ohľadne cyklotrasy so Slovnaftom, presunul som ho zo 

štrnástej na 13:30 u mňa v kancelárií. Takže zoberte si kľudne obed so sebou a budeme 

rokovať počas toho ako budeme jesť. Ďakujem. 
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