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Juraj Droba 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím zaujmite svoje miesta. Dámy a páni, 

dovoľte, aby som vás privítal na dnešnom XXXIV. pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK. 

Na úvod rokovania ako vždy poprosím o zahratie štátnej hymny. (Zaznie štátna hymna) 

Ďakujem. Skôr, ako pristúpime k nášmu pracovnému programu, dovoľte aby som medzi 

nami privítal študentov z Hotelovej akadémie Mikovíniho 1, ktorí sa budú starať o dnešné 

občerstvenie. Keďže nie všetci z vás môžu dnes z dôvodu iných neodkladných povinností 

zostať do konca rokovania, rád by som hneď na začiatku upriamil vašu pozornosť na 

niektoré  blížiace sa podujatia. 20. septembra sa uskutoční podujatie “MEREMA bližšie 

k Vám”.  Jedná sa  o podujatie, kde sa zoznámite s obyvateľmi novovybudovaného 

dvojdomu v Častej. Je to prvý z domov deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb 

v kraji. Spoznajte život DSS a ZPB MEREMA, potešte sa ručne robenými výrobkami 

a ochutnáte aj výbornú kávu z vlastnej kaviarničky v Modre. Je to milá, bezprostredná akcia, 

ktorá podporuje sociálnu inklúziu odkázaných ľudí v ich novom susedstve. Ďalšie podujatie, 

7. októbra  sa uskutoční záverečné podujatie projektu Heritage SK/AT v Malokarpatskom 

osvetovom stredisku v Modre prostredníctvom odbornej konferencie na tému Víno 

a vinohradníctvo, digitalizácia, umenie a tradície. Následne 8. októbra sa uskutoční otvorenie 

kaštieľa  pre širokú verejnosť s bohatým kultúrnym programom. Rád by som sa tiež  podelil 

o informáciu, že Európska komisia 27. júla schválila program Interact aj pre programové 

obdobie 2021-2027. Jeho schválenie bolo zavŕšením viac ako štyroch rokov prípravných 

prác a výbornej spolupráce našich kolegov z BSK s 29 krajinami, Európskou komisiou, 

Ministerstvom financií SR, MIRRI SR. Interactu želám úspešnú implementáciu a taktiež 

všetko najlepšie k 20. výročiu, ktoré budeme oslavovať tento rok. Teraz dovoľte, aby som 

pristúpil k oficiálnej časti nášho dnešného zasadnutia. Z rokovania sa ospravedlnil pán 

poslanec Bajan, pani poslankyňa Augustinič, ďalej páni poslanci Švaral, Borguľa, Dvoran 

a neskorší príchod avizovali  poslanci a poslankyne Krúpa a Zaťovič. Viacerí z vás mi ešte 

teraz ráno avizovali, že budú musieť odchádzať skôr, takže hoci je to posledné 

zastupiteľstvo, dúfal som, že si naňho vyhradíte plný piatok a dáme si potom aj čašu vína 

a obed, tak rešpektujem a akceptujem, že máte iné pracovné povinnosti, ale chcem poprosiť 

tých, ktorí budú predkladať jednotlivé body, aby boli čo najstručnejší a poďme diskutovať 

tam, kde je diskutovať potrebné, ale pri ostatných bodoch, ktoré sú také nazvem ich 

formálne, tak skúsme čo najmenej času strácať, aby sme stihli odhlasovať maximum 

programu. Konštatujem, že podľa prezenčnej listiny sme z celkového počtu 50 poslancov 

a poslankýň na zasadnutí prítomní tridsiati siedmi.  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 sčítaním hlasov 

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

poriadku Zastupiteľstva BSK ideme voliť troch poslancov, teda pardon z troch poslancov 

budú traja overovatelia zápisnice. Prikročme teda najprv k voľbe overovateľov zápisnice. Ja 

predkladám ako návrh pani poslankyňu Máriu Kiskovú, pána poslanca Ladislava Gujbera 

a pán poslanca Istvána Pomichala. Počkám na iné návrhy. Iný návrh neevidujem, takže 

dovoľte, aby sme pristúpili k hlasovaniu o overovateľoch zápisnice z dnešného zasadnutia. 

Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali o týchto troch poslankyniach a poslancoch teraz.  

 

 



Hlasovanie č. 1 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 37 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Konštatujem, že za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania boli zvolení 

pani poslankyňa Kisková, pán poslanec Gujber a pán poslanec Pomichal. Taktiež v zmysle 

článku 5 bodu 12 platného Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK volíme 

z poslancov trojčlennú návrhovú komisiu. Môj návrh členov návrhovej komisie je tradičný. 

Poprosím pani poslankyňu Vidovú, pani poslankyňu Aufrichtovú a pána poslanca Machatu, 

aby kandidovali a týmto sa chcem spýtať. Do návrhovej komisie, oni môžu aj povedať, že 

nechcú. Má niekto iné návrhy? Nie sú iné návrhy, takže poprosím, aby ste sa prezentovali 

a hlasovali teraz o zložení návrhovej komisie. 

Hlasovanie č. 2 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 37 poslankýň a poslancov. Nikto nebol PROTI 

a nikto sa NEZDRŽAL. A návrhová komisia bola zvolená v zložení pani poslankyňa 

Vidanová, pani poslankyňa Aufrichtová a pán poslanec Machata.  

28. augusta 2022 Vám bola odoslaná Pozvánka na dnešné  zasadnutie spolu 

s predmetnými materiálmi, ktoré boli prerokované aj na zasadnutiach komisií Zastupiteľstva 

BSK v mesiaci august. V stredu 7. septembra sa uskutočnilo naše spoločné pracovné 

stretnutie predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií Zastupiteľstva BSK. Dovoľte, 

aby sme teraz teda pristúpili k schvaľovaniu programu dnešného rokovania. Program 

dnešného rokovania Vám bol doručený v zákonom stanovenej lehote. Ak má ešte niekto 

nejaký iný návrh do programu dnešného rokovania, tak prosím prihláste sa teraz. 

Neevidujem žiadny ďalší bod programu zaradený do rokovania, takže dávam hlasovať 

o programe tak, ako bol uvedený v pozvánke. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali 

teraz.  

Hlasovanie č. 3 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 37 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Program dnešného XXXIV. Zasadnutia Zastupiteľstva BSK bol schválený 

a prejdeme k jednotlivým bodom programu. 

Bod č. 1 

 

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

s termínom plnení 4. jún – 19. august 2022. Poprosím riaditeľku úradu Patríciu Mešťan, aby 

nám tento materiál krátko uviedla. 

 

Patrícia Mešťan 

 

Ďakujem pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predmetom tohto 

bodu je pravidelný materiál týkajúci sa prehľadu plnenia uznesení Zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja v tomto prípade s termínom plnenia 4. jún – 19. august 

2022. V prvej časti materiálu Splnené uznesenia je sumár celkovo 7 splnených uznesení 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. V druhej časti materiálu nájdete 



odpočet priebežného plnenia, celkovo 49 uznesení. V tretej časti sa nachádza informácia 

o zmene termínu plnenia uznesenia Zastupiteľstva BSK číslo 485/2022. V štvrtej časti sa 

nachádza informácia o strate platnosti uznesenia číslo 463/2022. V rokovacej sále sú 

prítomní aj príslušní riaditelia odborov a vedúci oddelení, ktorí sú v prípade potreby 

pripravení poskytnúť podrobné informácie k jednotlivým témam. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Dovoľte, aby som teraz otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Ďakujem. Týmto 

rozpravu uzatváram a keďže sa nikto do nej neprihlásil ukončujem ju. Prosím návrhovú 

komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako bolo 

predložené spolu s materiálom. Pán župan dajte prosím hlasovať. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Dovolím si vás poprosiť, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 4 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 36 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 1 programu bolo schválené. 

Ukončujem bod číslo 1, prechádzame na bod číslo 2.  

 

Bod č. 2  

 

Návrh Monitorovacej správy programového rozpočtu BSK k 30.6.2022 a návrh na IV. zmenu 

rozpočtu BSK v roku 2022. Dovoľte, aby som poprosil Mareka Vlčeja o úvodné slovo 

 

Marek Vlčej 

 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci predložená monitorovacia správa prezentuje 

výsledky plnenia rozpočtu BSK k 30.6.2022 a takisto monitoruje plnenie plánovaných cieľov 

merateľných ukazovateľov a čerpanie rozpočtu jednotlivých programov takisto k tomuto 

dátumu 30.6.2022. Ide o pravidelný materiál, ktorý predkladáme v tomto čase. V tomto 

dokumente zároveň nájdete aj položkovitý zoznam kapitálových výdavkov, ktoré boli čerpané 

k tomuto dátumu. Takisto na konci materiálu je aj príloha, kde je aktualizácia investičného 

plánu a súčasťou materiálov je aj formálna zmena rozpočtu na základe ktorej zreálňujeme 

daňové a nedaňové príjmy s tým, že táto zmena rozpočtu je rozpočtovo neutrálna, nakoľko 

v tej istej výške ako navyšujeme tieto príjmy, tak ponižujeme pôvodne plánované prijaté 

úvery. Materiál prešiel príslušnými komisiami bez pripomienok. Prosím o jeho schválenie. 

Ďakujem pekne. 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Týmto pádom otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa 

páči. Poprosím pána predsedu Finančnej komisie Pomichala. Odovzdávam mu slovo, aby 

prehovoril. Odovzdávam mu slovo. 

 

István Pomichal  

 

Pekne vás zdravím. Takže daný materiál prerokovala aj Finančná komisia a týmto chcem sa 

poďakovať za odvedenú prácu Finančnej komisie a odporučujem materiál schváliť a ďakujem 

za disciplinovanosť pri dodržaní plánovaného rozpočtu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, takže rozpravu ukončujem 

a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan dajte prosím hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 

Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 5 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 37 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prezentované. Ukončujem bod číslo 2 

a prechádzame na bod číslo 3. 

 

Bod č. 3 

 

Návrh Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt cezhraničnej autobusovej 

dopravy Bratislava – Hainburg/Donau od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko pre BSK. 

Predkladaný návrh nám bližšie priblíži pán Michal Halabica, riaditeľ Odboru dopravy. Nech 

sa páči Michal. 

 

Michal Halabica 

 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci návrh tejto zmluvy vychádza z ostatných 

rokovaní partnerov BSK, Hlavného mesta Bratislavy a spolkovej krajiny Dolné Rakúsko 

o spolufinancovaní a uplatnení opcie zo zmluvy medzi BSK a dopravcom Arriva. Začiatkom 

roka 2022 sme sa s nimi dohodli na spolufinancovaní v pomere BSK 42,6 %, Hlavné mesto 

Bratislava  24,1% a Dolné Rakúsko 33,3% doplatku. To je doplatok rozdielu nákladov tejto 

linky a tržieb. Začiatok prevádzky linky Bratislava – Hainburg, ako služby vo verejnom 

záujme bol dohodnutý na začiatok školského roka a tak ako na Slovensku, aj v Rakúsku dňa 



5. septembra 2022, ktorú sme aj tento deň slávnostne otvárali. V marci 2022, pól roka pred 

začiatkom prevádzky sme požiadali dopravcu o uplatnenie tejto opcie zo zmluvy. Cestovný 

poriadok bol na prvý rok prevádzky dohodnutý na takzvaný redukovaný variant, čo 

predstavuje 16 párov spojov v pracovných dňoch, 15 párov spojov v sobotu a 10 párov 

spojov v nedeľu. Prevádzku by v priebehu dňa malo zabezpečiť jedno vozidlo a dvaja vodiči. 

Objem dopravných výkonov v zmysle tohto variantu predstavuje 178 200 kilometrov za rok. 

Cestovné poriadky približne zodpovedajú pôvodnému rozsahu prevádzky ako prevádzkoval 

Dopravný podnik Bratislavy. Náklady na prevádzku, doplatok po odpočítaní tržieb 

predstavuje pri tomto variante 246 266 eur ročne. Na linke bude platiť prepravný poriadok 

a tarifné podmienky Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. Návrh zmluvy 

o spolufinancovaní vychádza zo vzoru uzatvorenej zmluvy medzi Dolným Rakúskom 

a Juhomoravským krajom, kde rovnako takáto linka premáva. Zmluva medzi Bratislavským 

krajom a Dolným Rakúskom bude podpísaná ako v slovenskom, tak aj v nemeckom jazyku. 

Prílohou k zmluve bude cenník cestovných lístkov a základné tarifné podmienky a cestovný 

poriadok. So spolufinancovaním sa počíta na celé obdobie platnosti zmluvy medzi BSK 

a Arrivou, to znamená 10 rokov, čiže od 15. novembra 2021. K schváleniu spolufinancovania 

na rakúskej strane prišlo uznesením krajinskej vlády Dolného Rakúska na konci augusta 

2022 a rovnaká zmluva o spolufinancovaní bude uzatvorená aj medzi BSK a Hlavným 

mestom Bratislavy. K schváleniu spolufinancovania prišlo na Magistráte hlavného mesta 

v zastupiteľstve dňa 31. marca 2022 uznesením mestského zastupiteľstva. Týmto vás 

prosím o podporu tohto materiálu a prijatia tejto zmluvy. Ešte ak by ste dovolili, tak by som 

poznamenal k tejto linke, že obdobne sme rokovali aj so starostom obce Rajka, ktorá je 

v župe Gyor – Moson- Sopron a dohodli sme sa s nimi, že musíme nájsť takisto na takýto 

istý mechanizmus partnera aj na maďarskej strane. Rajka bola ochotná takúto linku sa 

spolupodieľať finančne, ale bohužiaľ zo strany maďarskej župy zatiaľ nemáme pozitívne 

stanovisko, takže budeme rokovať aj naďalej. Tu však chcem ešte poznamenať, že 

obyvatelia Rajky majú aspoň vlak do Bratislavy, ktorý premáva myslím, že 6x za deň. Takže 

nejakú dopravnú obslužnosť majú, ale ak nájdeme na takýto istý formát aj partnera na 

maďarskej strane, to znamená župu Gyor – Moson- Sopron, tak sme naklonení k tomuto, 

naša zmluva s dopravcom umožňuje aj uzavrieť takúto opciu. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu. 

Ako prvý sa prihlásil poslanec Pekár. Nech sa páči. 

 

Dušan Pekár 

 

Ďakujem za slovo pán predseda. Ja som na komisii sa zdržal pri tomto bode. Nebola tam 

možnosť nejakej veľkej diskusie aj teda z mojej strany, keďže sme boli v časovej tiesni, tak 

preto sa chcem opýtať teraz. Vítam tú diskusiu, alebo teda vítam snahu zabezpečiť dopravu 

aj do Rajky. Ja som kritizoval to, ako začínala vlastne táto doprava po vysúťažení a dopravca 

hlavne na Slovensku a v Bratislavskom kraji. Počul som tu dátum, že vy ste rokovali už 

v marci alebo respektíve v marci boli urobené nejaké prvé kroky na spolufinancovaní linky 

z Hainburgu. Neviem či som bol málo aktívny a či túto informáciu, respektíve nejaké kroky 

hlasovania boli aj v Dopravnej komisii. Ja chcem tým povedať, že na jednej strane vítam, že 

rozširujeme linku aj cez hranicu, aj vďaka zmene legislatívy, ale na druhej strane my máme 

čo zlepšovať aj vo svojom regióne. Tak by som poprosil, aby sme sa venovali prioritne 



mestečkám, mestám a obciam v Bratislavskom kraji, aby tento dopravca plnil svoje záväzky 

na 100 % a aby obyvatelia Bratislavského kraja boli na 100% spokojní. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Fitz. 

 

Peter Fitz 

 

Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým. Ja by som sa takisto pridal k tomuto. Ja podporím tento 

bod, lebo je to cesta asi dobrým smerom, ale chcem upozorniť na to, že takisto aj 

v súčasnosti my sme dostali ako mestá a obce informáciu o tom, že budú od 1.1.2023 

redukované značné množstvo spojov smerom na Pezinok a Šenkvice. Budú zlikvidované 

spoje, zrýchlené vlaky, takzvané REXy a dochádza k veľkému obmedzeniu počtu vlakov, 

ktoré chodili doteraz. Bolo by dobré, my sme dávali značné množstvo pripomienok k tomuto 

aj Bratislavskej integrovanej doprave, aby sme sa ešte v tomto období opätovne k tomuto 

vrátili a požiadali, poprípade aj dali nejaký návrh na možné spolufinancovanie pre železnice, 

aby bola značná časť týchto vlakov zachovaná, aby sme hlavne pre žiakov, študentov a ľudí, 

ktorí chodia do práce zabezpečili túto obslužnosť regiónu, lebo naozaj bude to veľký 

problém. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Michal, ak by si chcel k tomu ešte povedať pár slov na záver, tak ti 

dávam slovo. Nech sa páči. 

 

Michal Halabica 

 

Ďakujem pekne za slovo pán župan. Áno, my veľmi intenzívne rokujeme so Železničnou 

spoločnosťou Slovensko, ktorá objednáva dopravné výkony na železničnej sieti. Intenzívne 

sme dávali pripomienky, aj zbierali z miest a obcí. Nielen v Šenkviciach máme tento problém, 

ale vnímame tento problém taký istý aj na trati smerom na Senec, kde tiež tieto REXy, 

regionálne expresy najprv nemali vôbec zastavovať, potom sme v Senci vybojovali aspoň 

aby jeden REX zastavoval. Je to komplexná problematika, lebo Ministerstvo dopravy 

s Ministerstvom financií a Útvarom hodnoty za peniaze schvaľovali nový plán dopravnej 

obslužnosti celého Slovenska. Ministerstvo financií im dalo na to nejaký obnos peňazí 

a snažili sa túto sieť optimalizovať. Oni vymysleli viac menej taký cestovný poriadok, ktorý na 

západe už dávno funguje, volá sa to, že pásmová obsluha a oni to nastavili tak, že viac-

menej osobné vlaky, ktoré slúžia len pre región by mali vychádzať práve z Trnavy, zbierať 

Šenkvice, Pezinok. To isté zas z Galanty, kde sú depá, tam cez Sládkovičovo, Senec 

a okolité obce do Bratislavy by tieto osobáky mali ísť 2 krát za hodinu, ale mali by slúžiť len 

občanom Bratislavského kraja. To znamená, že na tú cestu do Bratislavy. Tie osobáky 

dodnes chodili na trati z Trnavy chodili až z Trenčína alebo zo Žiliny, čiže viac-menej sa tam 

zbierali všetci obyvatelia celého Slovenska, ktorí cestovali do Bratislavy. Čiže paradoxne 

týmto krokom sa môže uvoľniť kapacita, ale zároveň sa ponižujú dopravné výkony, to 

znamená, že bude mať človek menšiu šancu nastúpiť do toho vlaku. Hej? Len pamätáme si 

pred rokom, pred dvoma, keď viacerí sme sa tu sťažovali, že tie vlaky chodia preplnené, že 

je to pomaly ako v Indii, že ľudia vypadávajú z tých vlakov a síce ich bolo viac, ale proste boli 



tak plné, lebo sa tam viezli všetci obyvatelia nie len Bratislavského kraja, ale aj Trnavského 

kraja, Nitrianskeho kraja, poťažmo Trenčianskeho kraja, takže ono to má nejaké racio, ale 

samozrejme, že my urputne bojujeme so Železničnou spoločnosťou Slovensko. Vyzerá to, že 

obhájim aj tú linku S65, nie v takom rozsahu ako bola, ale aspoň v dopravných špičkách, to 

znamená Senec, Nové Mesto a tiež nejaké zastavovanie v Šenkviciach, ale to nie je ešte 

úplne isté, pretože celé Slovensko dalo obrovské množstvo pripomienok k tomuto plánu 

dopravnej obslužnosti a zatiaľ ešte nám nebol ozrejmený ten materiál po tomto 

pripomienkovom konaní. Ako náhle uvidíme, že nám tam niečo nesedí, tak samozrejme 

s pánom županom, s pani Ožvaldovou ideme na Ministerstvo dopravy a riešime ďalej. 

Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Chcel som uzavrieť rozpravu, ešte pán poslanec Gujber nech sa páči. 

 

Ladislav Gujber 

 

Ďakujem pekne. Ja by som chcel pripomenúť keď sa jedná o tie vlaky. Jedna vec, že nebudú 

chodiť, ale druhá vec, že pomaly ani jeden vlak neni, ktorý nemešká. Niekde som vyčítal, že 

v Japonsku meškajú vlaky ročne pár minút. U nás je to asi pár týždňov. A to ešte som dobrý. 

Či sa nedá aj s tým niečo urobiť lebo vôbec na ten vlak ísť, aby sme boli istí, že pôjde, tak to 

nie je pravda. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím o reakciu Michala Halabicu. 

 

Michal Halabica 

 

Áno, bohužiaľ, musíme konštatovať, že železničná infraštruktúra nie je v želateľnom stave, 

takže tieto meškania vlakov sú spôsobené práve tým, že tá železničná infraštruktúra je 

v nevyhovujúcom až v havarijnom stave. Práve preto sme prijímali aj na župe plán 

udržateľnej mobility. Konštruktívne sme rokovali aj čo sa týka rekonštrukcie železničného 

uzla. Tam sú v niektorých častiach už aj závery z posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, takže Železnice Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy plánuje v najbližšom 

období dvoch, troch rokov začať masívne rekonštrukcie týchto tratí, čo samozrejme tiež bude 

paradoxne spôsobené tým, že tie vlaky bohužiaľ budú meškať, lebo keď budú výluky na 

tratiach. To isté teraz máme v Malackách, kde sa rekonštruuje trať na 200 kilometrov za 

hodinu. Ale my župa sme na toto pripravení, od toho tu máme Integrovaný dopravný systém 

a budeme na to efektívne a patrične reagovať. Možno sa nevyhneme aj nejakým posilovým 

spojom, možno aj znovuzavedením niektorých expresných liniek. Uvidíme čo nám prinesie 

život. My neustále ako náhle sa dozvedáme a komunikujeme so Železničnou spoločnosťou 

aj so ŽSR, tak ľudia v BIDke, v Bratislavskej integrovanej doprave intenzívne skladajú 

cestovné poriadky tak, aby vôbec ten systém bol udržateľný. Myslím si, že momentálne je na 

99% ten systém života schopný. Samozrejme to, že mešká zopár spojov, alebo, že vynechá 

pre chorobu vodiča alebo pokazené vozidlo kým príde záložné a tak ďalej, ale s tým sme sa 

stretávali aj v minulosti. Sú to bežné prevádzkové záležitosti, ktoré sa stávajú, takže určite aj 

na túto infraštruktúru my sme nezabudli a takisto štát dáva do toho po novom veľa peňazí, 



lebo je to súčasťou aj plánu obnovy Slovenska, takže z eurofondov majú na toto vyčlenené 

peniaze. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Říha. 

 

Juraj Říha 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Rešpektujem tú výzvu byť stručný. Limitujem svoje ďalšie 

diskusné príspevky, ale tuná musím sa vyjadriť lebo pamätáme si veľmi vášnivú diskusiu 

starostov, keď BIDka došla s úpravou, že autobusy nebudú pokračovať do Bratislavy, ale 

skončia na stanici v Malackách a ľudia budú ďalej prestupovať do vlaku a pokračovať do 

Bratislavy za prácou. Toto bol náš cieľ. No môžem povedať, ono sa to pomaly darí, ale 

dosiahli sme do toho stavu, že ranné vlaky z Malaciek 5:35, 6:35, ktoré idú z Kútov sú tak 

plné, že mám fotky, kde deti, ktoré stoja pri dverách vlaku nevedia sa dostať do školy. 

Prosím, musíme a podporujem túto snahu tvoju pán riaditeľ, musíme ako župa trvať na tom, 

že tieto ranné vlaky a poludné, ktoré nám majú dostať ľudí verejnou ekologickou dopravou 

a ak je ambícia aj vedenia župy aj pre ďalšie volebné obdobie, aby sme posilňovali koľajovú 

dopravu ako preferovaný spôsob dopravy, nemôže sa stať, že tí ľudia sa nedostanú do 

vlaku, respektíve, že idú ako v Bangladéši niekde na chodbe, v uličke. Tie ranné spoje 

z okresu Malaciek sú nedostatkové. Pokiaľ umožní železničná infraštruktúra pridať vagóny, 

cieľme na to. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Všetko veľmi praktické pripomienky a ani jeden z nás nie je určite spokojný s tým, 

ako vyzerá koľajová doprava v kraji. Je to niečo s čím môžeme teraz maximálne apelovať 

a možno do budúcna sa uchádzať o to, aby toto prešlo do správy samosprávnych krajov, ale 

najprv chcem, aby štát postavil zopár koľajníc lebo inak to nemá význam. Čo sa týka toho 

Hainburgu a Rajky, tak ja som zvažoval trochu aj takým ekonomickým mozgom, že či to má 

zmysel alebo nemá zmysel. Vychádza mi z toho, že vysoké percentá, sú to desiatky percent 

obyvateľov týchto obcí alebo konkrétne Hainburg je mesto sú slovenské národnosti nielen 

podľa pasu, ale aj podľa trvalého pobytu ešte stále. Čiže dáva to aj ten zmysel, že sú to 

predsa len ľudia, ktorí platia dane, ktorých ekonomický život celodňový sa odohráva 

v regióne Bratislava a toto je to opodstatnenie prečo sme pristúpili k tomu Hainburgu. Som 

rád, že sme našli rakúskeho partnera a čo sa týka Rajky, tak počkáme na to, či bude mať 

susedná župa z Maďarska takisto záujem. Ak áno, tak stále aj v tej Rajke je myslím, že 

percentuálne ešte vyšší počet ľudí, ktorí majú trvalý pobyt stále na území Bratislavského 

samosprávneho kraja. Preto to robíme. Ak by to bolo, že už nemajú žiadnu inú väzbu na nás, 

tak potom nie je prečo lebo to by sme mohli zriaďovať potom aj leteckú linku do Dublinu 

napríklad, kde je tiež veľa obyvateľov Bratislavy. Ďakujem. Ukončujem debatu k tomuto bodu 

programu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. Michal ďakujem. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan dajte prosím hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 

Ďakujem. 



 

Juraj Droba 

 

Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz.  

 

Hlasovanie č. 6 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Dovoľte, aby som ukončil bod číslo 3 a prešiel na bod číslo 4. 

 

Bod č. 4 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK číslo 4/2022, ktorým sa mení VZN BSK číslo 

1/2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium 

v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Predkladaný návrh nám priblíži pani 

riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu Jana Zápalová. Nech sa páči. 

 

Jana Zápalová 

 

Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. 

Predkladáme na schválenie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o úprave, alebo teda 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu. Predmetom tohto nového návrhu je úprava výšky 

príspevkom na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre školské stravovacie zariadenia, na 

čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie, takisto na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí a činnosť Centra voľného času. Takisto sa mení výška zápisného 

a výška úhrady na štúdium v jazykových školách. Tieto úpravy boli pripravené po dohode 

s riaditeľmi predmetných škôl a školských zariadení a sú vlastne reakciou na nárast cien 

energií, vody a iných tovarov a služieb, ktoré tieto školy a školské zariadenia musia znášať. 

Navrhovaná účinnosť je od 1. januára 2023. Návrh bol prerokovaný v komisiách bez 

pripomienok.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem a teraz otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nikto sa nehlási do rozpravy, 

ukončujem ju a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan dajte prosím hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím hlasovať teraz. 

 

Hlasovanie č. 7 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslankýň a poslancov, čiže návrh bol prijatý. 

Ukončujem bod číslo 4 a prechádzame na bod číslo 5.  



 

Bod č. 5 

 

Návrh Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho 

kraja v rokoch 2022 – 2026. A opäť poprosím o úvodné slovo pani riaditeľku Zápalovú. 

 

Jana Zápalová 

 

Ďakujem pekne. Takže dovoľujeme si predložiť na schválenie Koncepcie rozvoja športu 

a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2022 – 2026. Ide 

o strategický dokument, ktorý definuje jednotlivé opatrenia a aktivity vychádzajúce 

z Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 

kraja na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030. Spracovanie tejto koncepcie je jednou 

z aktivít projektu Smart region Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je 

spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Programu efektívna 

verejná správa. Cieľom tohto dokumentu je zadefinovanie priorít a opatrení, ktoré budú 

určovať smerovanie rozvoja športu a mládeže na území Bratislavského samosprávneho 

kraja. Dokument pozostáva z troch základných častí. Ide o analytickú časť, kde je analýza 

všetkých vstupných dát a údajov, sú tam zmapované organizácie a aktéri, športová 

infraštruktúra, jednotlivé legislatívne rámce a podobne. Potom je návrhová časť, ktorá 

definuje smerovanie rozvoja športu a na ňu nadväzuje tretia časť, ktorou je Akčný plán, ktorý 

sa bude priebežne odpočtovať. Pri spracovaní tohto dokumentu prebehlo aj verejné odborné 

prerokovanie, kde sa zúčastnili všetci relevantní aktéri v oblasti športu a práce s mládežou 

a takisto bola verejná prezentácia za účasti odbornej verejnosti, kde bolo zastúpení športoví 

odborníci, zástupcovia zdravotne znevýhodnených športovcov a mládeže, pracovníci 

s mládežou ako aj zástupcovia štátnych inštitúcií a miestnych samospráv. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvá sa prihlásila pani 

poslankyňa Ovečková. Nech sa páči. 

 

Lýdia Ovečková 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať celému tímu pani 

Zápalovej, všetkým, ktorí sa aktívne zapojili na príprave koncepcie. Už len zostáva dodať, 

pevne verím, že čo najviac veci tam uvedenej sa podarí pretaviť do praxe. A naozaj 

ďakujeme veľmi pekne ako za podporu pánovi županovi, tak aj pani riaditeľke úradu, pani 

Mešťan. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujeme veľmi pekne. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, takže ju uzatváram. 

Janka veľmi pekne ďakujem, aj pani poslankyni Ovečkovej za milé slová a odovzdávam 

teraz slovo návrhovej komisii. 

 

 

 



Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan dajte prosím hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím o prezentáciu a hlasovanie teraz. 

 

Hlasovanie č. 8 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Ukončujem bod číslo 5 a prechádzame na bod číslo 6. 

 

Bod č. 6 

 

Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku medzi BSK a Hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, tento materiál predstaví Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne, pekné predpoludnie. Pani poslankyne, páni poslanci pokračujeme v tej sieti 

nazvem to zámien, ktorú sme začali v tomto volebnom období. Na komisiách sme 

odprezentovali a prerokovali návrh tejto zámeny v tom zmysle, že máme objekt na rohu 

Galvaniho a Rožňavskej. Ide o tri pozemky a dve budovy bývalých dielní, ktoré už 

momentálne nevyužívame. Aj škola, ktorá to mala zverené do správy už tieto objekty 

nevyužíva. Na základe toho sme vyvolali rokovanie s magistrátom, pretože okolité pozemky 

okolo tohto objektu sú vo vlastníctve hlavného mesta a pristupujeme k tejto zámene s tým, 

že si vysporiadavame zase pozemky pod našim zariadením sociálnych služieb v Karlovke. 

V pôvodnom materiáli bola druhá časť pozemkov, ktoré sme si chceli ešte vysporiadať 

v rámci ulice Dunajská, škola s vyučovacím jazykom maďarským, gymnázium. Tam sme 

však identifikovali určitý právny problém majetkový, ktorý je na strane aktuálne vlastníka 

magistrátu a namiesto tohto pozemku sme tam zaradili pozemky pod Poliklinikou Karlova 

Ves. Takže v podstate dnes máme takýto návrh. Magistrát si tam ešte aktuálne dáva 

spracovať svoj znalecký posudok s tým, že tá filozofia je, že zamieňame to hodnotovo, to 

znamená je hodnota jednej, druhej, tretej nehnuteľnosti a v prípade, že sa trafíme na presno 

je to bez doplatku, ak tam bude nejaká nezrovnalosť tak buď doplatíme nejakú časť my im 

alebo oni nám. Takže tá filozofia je taká, aká bola aj predtým. Na komisiách to prešlo, 

poprosím aj tu o podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu prihlášku do 

rozpravy, ukončujem ju a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

 



Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan opäť prosím dajte hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 

Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 9 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 37 poslankýň a poslancov. Nikto nebol PROTI, jeden poslanec 

sa ZDRŽAL. Návrh prešiel tak, ako bol uvedený v uznesení. Ukončujem bod číslo 

6 a prechádzame na bod číslo 7. 

 

Bod č. 7 

Návrh na nájom nebytových priestorov časti budovy na Rovniankovej ulici číslo 1, 

v katastrálním území Petržalky, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2699 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorým je zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Pán Šaray, 

nech sa páči, slovo je opäť tvoje. 

Matúš Šaray 

Ďakujem pekne. Takže v tomto prípade sa opäť vraciame k objektu na Rovniakovej ulici. 

V minulosti sme tam už tiež ten nájom predlžovali. Ten model tam bol taký, že sme mali 

jeden zmluvný vzťah s Družstvom lekárov, ktorý jednotlivé ambulancie dával formou 

podnájomných zmlúv do užívania svojim členom. Tento model týmto ukončujeme 

a v podstate v tomto materiáli schvaľujeme nájomné vzťahy priamo pre tých poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti a v podstate Odbor zdravotníctva chce mať väčší vplyv na 

obsadzovanie týchto miest, pretože aj v minulosti sme dostávali určité indície, že nie vždy aj 

lekár, ktorý tam chcel ísť sa do toho objektu dostal. Takže v dnešnej dobe, kedy každý lekár, 

ktorý funguje a má otvorenú ambulanciu je veľkým prínosom pre územie, tak v tomto duchu 

sa snažíme aj tento objekt do budúcna využiť. Materiál prešiel diskusiou v komisiách bez 

nejakých zásadných pripomienok. Poprosím o jeho podporu. Ďakujem.  

Juraj Droba 

Ďakujem. Otváram rozpravu. Ako prvá je prihlásená pani poslankyňa Ovečková. 

Lýdia Ovečková 

Ďakujem pekne za slovo. Za Petržalku môžem povedať, že určite túto iniciatívu vítame. 

Pevne veríme, že aj týmto krokom sa podarí zastabilizovať alebo rozšíriť zdravotnú 

starostlivosť na území Petržalky, ale aj dostupnou vlastne všetkým obyvateľom celého 

samosprávneho kraja. Takže určite za mňa toto podporím a vítam to.  

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, rozpravu ukončujem 

a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

Ďakujeme veľmi pekne pán župan. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie 

tak, ako bolo predložené spolu s materiálom. Ďakujem.  

Juraj Droba 

Ďakujem. Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz.  

Hlasovanie č. 10 

ZA hlasovalo 37 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Dovoľte, 

aby som konštatoval, že uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prezentované a uzatváram 

týmto bod číslo 7 programu, prechádzame na bod číslo 8. 

Bod č. 8 

Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na časť parcely číslo 

869/3 v katastrálnom území Chorvátskeho Grobu pre účel výstavby cyklotrasy, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. Matúš Šaray opäť úvodné slovo poprosím. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. V podstate celé odôvodenie je už jako keby v názve materiálu. Schvaľujeme 

tu zmluvu o budúcej zmluve pre obec Chorvátsky Grob, ktorá v budúcnosti plánuje 

budovanie cyklotrasy. To znamená, zas sa napĺňa koncepcia budovania cyklotrás nejakým 

ďalším úsekom s tým, že ide o cyklotrasu popri našej ceste, kde máme aj my naše pozemky, 

takže vytvárame tým len právny vzťah pre budúceho investora, aby mohlo riešiť projektové 

dokumentácie. Materiál prešiel komisiami bez pripomienok. Poprosím o jeho schválenie. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu prihlášku do 

rozpravy, ukončujem ju a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan dajte prosím hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 

Ďakujem. 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem a poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz.  

 

Hlasovanie č. 11 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 37 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŹAL. Ukončujem bod číslo 8 a otváram bod číslo 9. 

 

Bod č. 9 

 

Návrh na schválenie nájmu časti cesty II/510 o výmere 1 816 m2 v katastrálním území Most 

pri Bratislave, pre stavebníka BRUK s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Matúš Šaray 

Ďakujem. V tomto prípade ide o návrh nájomnej zmluvy ktorým vytvárame právny vzťah 

investorovi, ktorý v rámci zabezpečeniu bezpečnosti dopravného napojenia musí vykonať 

rozšírenie cesty v mieste napojenia na svoju investičnú výstavbu. To znamená bude mať 

právny vzťah, bude rozširovať cestu, vytvárať tam pripájací, odbáčací pruh, ktorý po 

kolaudácií bezodplatne prejde do vlastníctva samosprávneho kraja, takže tento materiál, 

alebo táto zmluva vytvára len právny vzťah, aby mohol požiadať o vydanie stavebného 

povolenia príslušný stavebný úrad s tým, že v materiáli už je zapracovaná cena 30 euro za 

meter štvorcový na rok tak, ako ste ju schválili pri zmene zásad hospodárenia na jednom 

z ostatných zastupiteľstiev. Materiál prešiel komisiami bez pripomienok, poprosím o jeho 

podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa do nej nikto 

neprihlásil ukončujem rozpravu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Opäť pán župan dajte prosím hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz.  

 

Hlasovanie č. 12 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 38 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Ukončujeme bod číslo 9, prechádzame na bod číslo 10. 

 

 

 



Bod č. 10 

 

Návrh na schválenie predĺženia nájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, súpisné číslo 

1658, vedeného na LV číslo 2983 v katastrálním území Ružinova a priľahlého pozemku vo 

vlastníctve BSK, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zmenou Uznesenia Bratislavského 

samosprávneho kraja číslo 88/2014 zo dňa 12. 12. 2014. Poprosím o uvedenie materiálu 

opäť Matúša Šaraya. 

Matúš Šaray 

Ďakujem pekne. Panie poslankyne, páni poslanci v tomto prípade schvaľujeme predĺženie 

existujúceho nájmu. Ide o objekt v ktorom je prevádzkovaný bezpečný ženský dom, čiže 

zariadenie v ktorom nájdu útočisko ženy, ktoré sa v živote stretli s týraním v rámci rodiny 

s tým, že toto bol v minulosti projekt, ktorý mal svoju udržateľnosť. Tam už sme raz 

predlžovali ten nájom. Dnes je tam návrh na predĺženie nájmu do decembra 2023, to 

znamená ešte o jeden rok s tým, že dovtedy Odbor sociálnych vecí úradu zváži, že či túto 

službu budeme naďalej zabezpečovať my, respektíve bude hľadať ďalšie využitie pre tento 

objekt pre potreby sociálnych služieb, respektíve vyhodnotí potrebu jeho ďalšieho zotrvania. 

Takže materiál prešiel komisiami bez pripomienok. Poprosím o jeho podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

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

rozpravy, takže ju ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne pán župan. Opäť prosím dajte hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím o prezentáciu a hlasovanie teraz.  

 

Hlasovanie č. 13 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 37 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Ukončujem bod číslo 10, prechádzame na bod číslo 11. 

 

Bod č. 11 

 

Návrh na schválenie bezodplatného vecného bremena v prospech Západoslovenskej 

distribučnej a.s., za účelom uloženia inžinierskych sietí pre potreby novej trafostanice 

v Divadle Aréna. Nech sa páči Matúš opäť slovo. 

 

 



Matúš Šaray 

Ďakujem pekne. V názve bolo povedané všetko. V rámci rekonštrukcie divadla Aréna je 

potrebné umiestnenie nového prípojného káblu k trafostanici. Keďže je to nazvem to 

investícia v náš prospech, v prospech nášho zariadenia navrhuje sa aj predložený návrh na 

bezodplatné zriadenie takéhoto vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej 

spoločnosti. Materiál sme si prešli na komisiách, prešiel bez pripomienok, poprosím o jeho 

podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadne 

prihlášky do rozpravy, takže rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne pán župan. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako 

bolo predložené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím o prezentáciu a hlasovanie teraz. 

 

Hlasovanie č. 14 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 38 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI a nikto sa 

NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté. Ukončujem bod číslo 11 a otváram bod číslo 12. 

 

Bod č. 12 

 

Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a.s. na majetku BSK v katastrálnom území obce Tomášov. Nech sa páči Matúš 

opäť slovo. 

Matúš Šaray 

Ďakujem. A posledný z radu majetkových materiálov. Ide opäť o zriadenie vecného bremena 

v prospech distribučnej s tým, že v tomto prípade distribučka realizovala posilnenie vetvy 

v rámci obce Tomášov. V tomto prípade bol materiál spracovaný v súlade so zásadami 

hospodárenia. To znamená je už tam štandardná cena 30 euro za meter štvorcový. Bola 

odkomunikovaná aj s distribučnou spoločnosťou. Materiál bol takto prerokovaný v komisiách 

bez pripomienok. Poprosím o jeho podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

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

rozpravy, takže rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 



Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako bolo 

predložené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby sa o materiáli hlasovalo teraz. 

 

Hlasovanie č. 15 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 37 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Ukončujeme bod číslo 12 a prechádzame na bod číslo 13. 

 

Bod č. 13 

 

Návrh na schválenie zmien v Zriaďovacej listine číslo 009/2009 zo dňa 22. 06. 2009 v znení 

DODATKU číslo 1 zo dňa 24. 09. 2012 rozpočtovej organizácie BSK Domov sociálnych 

služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Pri starom mlyne v Modre. 

S úvodným slovom k predkladanému materiálu vystúpi pani riaditeľka Marica Šiková. Nech 

sa páči.  

 

Marica Šiková 

 

Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci v predloženom návrhu na 

schválenie zmien v zriaďovacej listine Domova sociálnych služieb a zariadenia 

podporovaného bývania MEREMA, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja. Ide o dve zmeny a to o rozšírenie portfólia poskytovaných sociálnych 

služieb v tomto zariadení. Aktuálne Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného 

bývania poskytuje sociálnu službu v Domove sociálnych služieb a v zariadení 

podporovaného bývania. V súvislosti s prebiehajúcim procesom deinštitucionalizácie tohto 

zariadenia, ktorého výsledkom bude poskytovanie sociálnej služby v komunitnom prostredí 

v nízkokapacitnej budove a v rodinných domoch a s prihliadnutím na individuálne potreby 

prijímateľov sociálnej služby a ich zdravotný stav. Navrhujeme rozšíriť portfólio 

poskytovaných sociálnych služieb o špecializované zariadenie. Druhá zmena, ktorú 

navrhujeme je zmena názvu zariadenia z Domov sociálnych služieb a zariadenie 

podporovaného bývania MEREMA na Centrum sociálnych služieb MEREMA. Touto zmenou 

pristupujeme k všeobecnejšiemu pomenovaniu všetkých druhov sociálnych služieb, ktoré 

bude toto zariadenie poskytovať a to bez ich konkrétneho vymenovania priamo v názve 

zariadenia. Zároveň sa zmenou názvu naplní charakter komunitnej služby. Vážené pani 

poslankyne, vážení páni poslanci ďakujem vám za podporu tohoto materiálu.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Dovoľte, aby som teraz otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem 

žiadnu prihlášku do rozpravy, takže ju uzatváram a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

 



Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan dajte prosím hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali teraz.  

 

Hlasovanie č. 16 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Ukončujeme bod číslo 13 a prechádzame na bod číslo 14. 

 

Bod č. 14 

 

Návrh Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 

2022 – 2026. O uvedenie tohto materiálu poprosím pána riaditeľa Odboru zdravotníctva 

Tomáša Szalaya.  

 

Tomáš Szalay 

 

Krásny deň dámy a páni. Máte pred sebou materiál, ktorý sa rodil 2 roky v spolupráci 

s dodávateľmi a v spolupráci s Odborom zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja. 

Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti, viem, že to máte prečítané, nebudem robiť test, 

ale chcel by som zhrnúť aspoň v niekoľkých vetách veci, ktoré z toho vyplývajú, nejaké 

executive summery toho materiálu, prečo to robíme. Zdravotníctvo nie je v dobrom stave, to 

vidíme a materiál si nekladie žiadne ružové okuliare. To znamená, vychádza z toho, aký ten 

stav je a ten stav nie je dobrý. Nemyslíme si, že bude zásadne viac lekárov alebo sestier 

v tejto krajine akokoľvek by to bolo pekné a naša úloha je nájsť spôsob ako zabezpečiť 

dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí vediac, že nebudeme mať viac lekárov a sestier. 

Berme toto ako axiomu a hľadajme alternatívne spôsoby, ako môžme naplniť požiadavky 

tých ľudí. Čo znamená väčšia podpora technológií, väčšia podpora call centier, väčšia 

podpora iných ľudí ako lekárov a sestier, ktorí budú poskytovať zdravotnú starostlivosť. To 

znamená vytvorenie nejakých nových zdravotníckych povolaní. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím o kľud v sále, toto sú dôležité veci, budú sa nás týkať ďalšie 4 roky. Ďakujem. 

 

Tomáš Szalay 

 

Ako je napríklad recepčná, ktorá pracuje s nejakou zdravotnou dokumentáciou. Nemusí to 

byť nevyhnutne sestra, je to over qualify pozícia a podobne. Rovnako je potrebné zvýšiť 

dôraz na prevenciu a nazvem to samoliečbu v prípadoch, ktoré naozaj nevyžadujú 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti profesionálmi. Asi najvýznamnejšia úloha, ktorá z tohto 

materiálu pre nás ako župu vyplýva a ja som s tou pozíciou veľmi komfortný je rola, že 

samosprávny kraj by sa mal stať integrátorom zdravotnej starostlivosti. A pod slovíčkom 



integrátor chcem povedať, že napriek tomu, že som veľký fanúšik kapitalizmu a súkromného 

vlastníctva, tak to, čo sa udialo v deväťdesiatych rokoch v zdravotníctve znamenalo 

atomizáciu, rozpad štruktúr, ktoré tu fungovali v hierarchickom systéme OÚNZ, teda Ústavu 

národného zdravia. A dnes sú poskytovatelia jednochlapové s.r.o-čky, ktoré sa navzájom 

nerozprávajú. Tým pádom pacient medzi nimi sa túla a hľadá od dverí k dverám kto mu 

poskytne zdravotnú starostlivosť. Rola samosprávneho kraja by mala byť integrovať tie 

služby, prepájať ich, poskytnúť im napríklad informačný systém, poskytnúť im napríklad 

objednávkový systém, facilitovať komunikáciu medzi nimi, aby ten priechod pacienta, tá 

cesta pacienta systémom bola s čo najmenším množstvom odbočiek, aby bola priamočiará, 

efektívna. Významná časť zdravotnej starostlivosti, ktorá sa na Slovensku poskytuje sa 

poskytuje redundantne, duplicitne a zbytočne. To je dôvod pre ktorý to zdravotníctvo vyzerá 

tak, ako vyzerá. Rola samosprávneho kraja by mala byť práve v tom, aby tieto neoptimálne, 

neefektívne veci boli minimalizované. Preto by som bol veľmi rád, keby ste podporili túto 

stratégiu z ktorej potom pre nás vyplývajú pomerne konkrétne úlohy na ďalšie roky. Ďakujem 

pekne.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne Tomáš. Poprosím ako prvú prihlásenú do diskusie, ktorú som práve 

otvoril pani poslankyňu Rattajovú. 

 

Zuzana Rattajová 

 

Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom k tomu, že schvaľujeme návrh Stratégie rozvoja 

zdravotnej starostlivosti, ja by chcela v tomto bode otvoriť aj tému Polikliniky Tehelná, ktorá 

je dneska veľmi vážnou témou a nielen v Novom Meste, ale aj v celom Bratislavskom kraji. 

Keďze zdravotníctvo je originálnou kompetenciou župy a keďže Polikliniku Tehelná 

navštevujú tisíce obyvateľov Bratislavského kraja, nielen novomešťanov, myslím si, že župa 

by mala byť jedna z prvých, ktorá bude ako keby stáť proti predaju takéhoto zariadenia 

súkromnému investorovi a bude stáť ako keby na strane obyvateľov. Ja si myslím, že je to 

tak vážna situácia, že si to zaslúži nielen mimoriadne zastupiteľstvo, ale teda keď už nie 

mimoriadne, tak aspoň samostatný bod v takomto riadnom zastupiteľstve. Chcela by som 

vedieť, teda prečo to nebolo zaradené napriek tomu, že som o to písomne požiadala pána 

župana. Taktiež by som chcela vedieť na základe akého rozhodnutia a poprípade či vedia 

byť sprístupnené, alebo chcela by som, aby boli sprístupnené informácie prečo sa župa 

rozhodla na základe čoho kto rozhodol, že nemá o Polikliniku Tehelná záujem a prečo 

nebolo zvolané možno nejaké celoposlanecké stretnutie, kde sme si celú túto tému vedeli 

prediskutovať a teda vyjadriť sa k nej, vypočuť si odborníkov a taktiež by som v poslednom 

rade chcela požiadať pána župana, aby preveril možnosti delimitácie Polikliniky Tehelná 

z Ministerstva hospodárstva na župu a pokiaľ sa bavíme o tom, že tam máme problém práve 

s prevádzkovými nákladmi, pretože delimitácia je bezodplatný prevod, tak by som chcela 

taktiež pána župana vyzvať na to, aby inicioval rozhovory a rokovania aj s mestom aj 

s mestskou časťou, ktoré verím tomu, že budú určite veľmi náchylné na to, aby ako keby 

prevádzkové náklady prevádzkovali spolu so župou. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Čo sa týka procesu pani poslankyňa, tak ozvali ste sa menej ako tri dni pred 

zastupiteľstvom, napriek tomu sme boli ochotní tento bod zaradiť, ale loptička bola u vás, 

mali ste ten bod predložiť. Nepredložili ste ho. Komunikovali ste s pani Urmaničovou, 

riaditeľkou mojej kancelárie. Takže neozvali ste sa, bod sme nezaradili a potom poviem 

viacej k Tehelnej. Nech sa páči, dávam reagovať. 

 

Lýdia Ovečková 

 

Asi faktickú mala pani poslankyňa. 

 

Juraj Droba 

 

S faktickou asi na mňa, že? Ja som to tak chcel, aby reagovala pani poslankyňa teraz.  

 

Zuzana Rattajová 

 

Nie je pravda, posielala som dopyt, bolo to v lehote, komunikovala som s pani Vaculovou. Ja 

nie som odborník v zdravotníctve na to, aby som si pripravovala nejaký materiál, ja som 

požiadala pána župana písomne, aby zaradil tento bod do riadneho zastupiteľstva a myslím 

si, že úrad a župa má aparát na to, aby takýto bod v lehote pripravila. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Teraz budem reagovať na to, čo župa urobila, aby nevznikol ani náhodou dojem, 

že sme v tejto veci nekonali. Samozrejme tú tému vnímame veľmi citlivo a rokovali sme aj 

s Ministerstvom hospodárstva, aj s primátorom Bratislavy a pozerali sme sa na to zo 

všetkých strán čo sa s Tehelnou robiť dá a čo sa nedá. Ministerstvo hospodárstva trvá na 

minimálnej predajne sume 14,7 milióna plus sú tam miliónové rádovo možno 5, možno 

10 miliónové náklady na rekonštrukciu, ktoré si jednoducho župa dovoliť nemôže. Kvôli 

posledným zákonom prijatých vládou prichádzame v najbližšom roku o približne 20 miliónov 

eur a zároveň do toho negatívne zasahuje obrovská inflácia, ktorá tlačí aj na ceny 

v stavebníctve a predražuje čokoľvek, čo by sme chceli stavať. Teda predražuje naše 

plánované investície a nielen teda budovu Polikliniky na Tehelnej. Ten dopad bude obrovský 

aj pri náraste pohonných hmôt, náklady na autobusovú dopravu v budúcom roku budú 

výrazne vyššie práve kvôli zvyšovaniu PHM. Ohrozené sú všetky kľúčové projekty župy, 

nakoľko si ich nemôžme dovoliť finančne kryť a nákup polikliniky je preto jednoducho pre 

Bratislavský samosprávny kraj neuskutočniteľný. Ministerstvo hospodárstva ešte raz 

opakujem dalo jasnú podmienku, že minimálna suma predaja podľa ich znaleckého posudku 

je 14,7 milióna eur. Stretli sme sa s ministrom, hľadali sme riešenie tak, aby sme účel 

Tehelnej vedeli zachovať. Existuje možno malý priestor na to, aby sme dotlačili Ministerstvo 

hospodárstva, respektíve spoločnosť MH Invest, aby podmienilo budúce využitie účelu tejto 

budovy na zdravotnícke ciele. To je asi maximum, ktoré sa podarilo vyrokovať. Nebudem 

ďalej hovoriť o tom aké všetky ďalšie výdavky sa nám navýšia, ale aj po diskusii s pánom 

primátorom, aj po diskusii s ministrom sme si jednoducho na úrade povedali, že nie je 

možné, aby župa nijakým spôsobom a za žiadne prostriedky, ktoré nemáme Polikliniku na 

Tehelnej kupovala. Takže v skratke toľko za úrad. Budú ešte kolegovia, ktorí boli účastní 



tých rokovaní a prípadne rokovali aj bez mojej účasti, aby povedali k tomu prípadne viac 

detailov, keď bude záujem. Ďalšia do rozpravy je prihlásená pani poslankyňa Ovečková. 

 

Lýdia Ovečková  

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja veľmi vítam, že prichádza stratégia rozvoja zdravotnej 

starostlivosti, ktorá reálne pomenuváva neutešenú situáciu, ktorú tu na Slovensku v oblasti 

zdravotníctva máme. Tá situácia vôbec nie je ideálna a je tendencia, že sa bude ešte 

zhoršovať a tá zdravotná starostlivosť sa stáva nedostupnejšou a nedostupnejšou a už to 

nebude len z dôvodu pandémie, ale je to jendoducho z iných dôvodov, ktoré aj táto stratégia 

reálne pomenuváva, za čo teda autorom veľmi pekne ďakujem. Tiež si dáva veľmi 

ambiciózne ciele, lebo akékoľvek zmeny v zdravotníctve sú komplikované, zdĺhavé, práve 

pre rozdrobenosť celého sektoru, pre odčlenenosť, ktorá tu už bola pomenovaná. Takže ja 

pevne dúfam, že na župe ostane všetko tak, ako je a tí, ktorí stratégiu pripravovali budú mať 

možnosť ju aj naplniť, pretaviť do praxe v čo najväčšej možnej miere. Takže držím palce 

a ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Odovzdávam teraz slovo pani riaditeľke úradu. 

 

Patrícia Mešťan 

 

Ďakujem veľmi pekne. Len krátko k tejto téme. Chcela som ešte k tomu bodu, kde sme 

hovorili o našich poliklinikách. Máme myslím 5 objektov, Tomáš oprav ma a nie všetky sú 

plné naše polikliniky. Čo sme si dali za cieľ. Vždy si dávame cieľ, ktorý je realizovateľný a to 

hlavne v zmysle financií a potom samozrejme obsahu a tak ďalej, čo vieme docieliť na tomto 

trhu. Trhu teraz lekárov. Viete všetci, aká je situácia, aký je dopyt po nich a aký je záujem, 

otáznik na to veľký dávam. Či naši lekári chcú pracovať a za tie platy, ktoré chcú pracovať, či 

chcú pracovať za tie platy. Čo my ideme urobiť, čo naozaj by mal štát robiť a čo s pánom 

doktorom Szalayom sme si potvrdili, ideme krok za krokom. Prvé je mať správu našej 

polikliniky pod sebou, mať funkčný tím, ktorý bude mať dozor a riadiť nad nájmami, ktoré 

budú prijateľné pre našich lekárov, preto sme zostali aj na našej poliklinike v Petržalke pre 

existujúcich desiatich lekárov s nájmami, ktoré majú tento rok a nezvyšujeme ani o desiatky 

centov, aby sme si ich udržali. Jedna vec sú už v nejakom veku a bol by to šok a každý rok 

je pre nás vzácny na udržanie týchto lekárov. A ďalšia vec, keďže som si ich osobne 

obchádzala naše polikliniky, nie sú naplnené. Tam je veľký space, veľký priestor na to, aby 

ešte sme do našich existujúcich budov prijali, alebo ponúkli tieto priestory, aby boli v prvom 

rade obsadené naše existujúce polikliniky, ktoré sú presne dispozične stavané na 

ambulancie. Chceme tam urobiť investíciu vo foyer, na chodbách, sedenie a tak ďalej, aby 

aspoň trošku sme to vizuálne skomfortnili a zlepšili pre našich obyvateľov Bratislavského 

kraja. Čiže ideme krok za krokom, robíme na tom, čo máme, aby sme to skvalitnili a naplnili, 

keďže naozaj nie sú naplnené existujúce naše polikliniky a musíme mať aj nejaké motivačné 

plány pre lekárov, ktorí tam budú a plus ideme, neviem Tomáš či spomenul, ideme prijať na 

náš úväzok pľúcnu lekárku, ktorú sme sa pred dvoma týždňami dohodli. Čiže ani to, čo nie, 

že nemusíme, my chceme urobiť maximum, čo môžme a nie je to plne naša úloha, hej, 

prijímať lekárov do nhášho staffu, ale my vidíme, čo sa deje a robíme maximum preto, aby 



sme krok za krokom zlepšili zdravotníctvo aspoň v Bratislavbskom kraji z financií, ktoré 

máme. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. S faktickou poznámkou je prihlásená pani poslankyňa Ovečková, nech sa páči. 

 

Lýdia Ovečková 

 

Ja by som chcela naozaj zo srdca poďakovať či už pani riaditeľke, pánovi županovi a celému 

tímu pána Szalaya, ale aj pánovi vicežupanovi Štekláčovi za nesmiernu snahu, ktorú sa 

snažíte krôčik po krôčiku urobiť, aby zdravotná starostlivosť pre obyvateľov Bratislavského 

samosprávneho kraja bola dostupnejšia, kvalitnejšia a naozaj nezávidím vám, je to krôčik po 

krôčiku veľmi náročný proces častokrát sa stretávajúci aj možno s nepochopením, s bojom, 

takže držím palce a ďakujem. Lebo pre mňa ako obyvateľa je dôležité radšej si možno aj 

trošku ďalej prejsť v rámci toho kraja, ale tú zdravotnú starostlivosť mať kvalitnú, ako mať 

možno polikliniku rovno pod domom, ktorá bude prázdna alebo v ktorej budú lekári možno 

nie ani pôsobiaci na celý úväzok, naozaj ktorá bude zívať prázdnotou. Radšej si zájsť trošku 

ďalej. Bratislavský samosprávny kraj je dostupný aj integrovanou dopravou, aj mestskou 

hromadnou dopravou, rovnako tak autami a je to vždy lepšie riešenie ísť za tou kvalitou 

trošku ďalej a sústrediť možno tú kvalitu tak, aby už aj tie polikliniky vyzerali nielen možno 

z vonka, lebo teda sú už niektoré zateplené, ale aj zvnútra, aby sa človek naozaj cítil ako 

v 21. storočí. Vďaka. 

 

Juraj Droba 

 

Vďaka. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Drotován. 

 

Michal Drotován 

 

Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel vyjadriť, zaznelo tu nejaký nápad nazvime to 

o delimitácií Polikliniky Tehelná. V tom by som chcel uviesť, že to zákon neumožňuje, 

pretože my sme ako mestská časť rokovali s Poliklinikou Tehelnou, s pánom Lopatkom 

a s pánom predsedom predstavenstva. Keďže Rača má pod vlastným zdravotným 

strediskom pozemok, ktorý vlastní Poliklinika Tehelná a.s., kde platíme nájom ročný sme 

platili 48 000 eur, teraz sme vyrokovali, že platíme 43 000 eur. Nižšia suma nebola možná 

a práve z toho dôvodu, že oni sú štátny podnik, teda ani nie, že štátny podnik, oni sú ako 

keby podnik, ktorý vlastní podnik štátny, teda ich vlastní štátny podnik. To znamená, oni sú 

Poliklinika Tehelná a.s. sú klasická firma podľa zákona ale na druhej strane sú aj klasická 

firma, ktorá spadá pod štát, tým pádom môžu predávať iba za znalecký posudok a pod neho 

nemôžu predávať. To znamená, celá táto nazvime to kauza, lebo Poliklinika Tehelná chátra 

20 rokov. Tam tí lekári odchádzajú, ja tam mám sám alergologičku, ktorá hovorila, že keď sa 

to nezlepší do pár mesiacov, tak to zabalí, pretože tam nikto neinvestuje a každý vie, že táto 

ponuka, ktorú dalo ministerstvo alebo teda Poliklinika Tehelná a.s. je iba formálna, pretože 

zákon im ukladá nakladať svojim majetkom hospodárne a tak ďalej, ale na 99,9% sa nikto 

neprihlási do tejto súťaže, pretože za tú cenu plus pri tých investíciách sa to jednoducho 

neoplatí nikomu. To znamená, že celé je to istým spôsobom iba nejaká politická kampaň, 

ktorú využívajú niektorí kandidáti ako sme zachytili, ktorí potom sa budú hrdiť, že zachránili 



Polikliniku Tehelnú lebo nikto ju nekúpil. Ale ono tú Polikliniku Tehelnú na 99,9% nikto nekúpi 

lebo keď sa opýtate kohokoľvek, pozrie si výkaz výmer, pozrie si znalecký, pozrie si ten stav, 

iba sa tam ide pozrieť iba ako obyčajný občan, nemusí mať ani znalecký, technický posudok, 

tak jednoducho v živote to nikto nekúpi a ešte si pozrie územný plán a to už duplom nie. To 

znamená toto je celé naozaj nejaká vec, ktorá sa zhodou náhod dostala pred voľby na stôl, 

ale rátať s tým, že dostane župa, mesto, hocikto niečo zadarmo, tak to je jednoducho 

nereálne. Naozaj my sme dva roky jednali so štátom, hľadali sme s ministerstvom so 

všetkými nejakú možnosť, pretože my platíme pod našim zdravotným strediskom, ktoré 

financujeme a dotujeme platíme 46 tisíc alebo 43 tisíc v súčasnosti ročný nájom, ktoré tie 

peniaze by sa samozrejme zišli nám dať radšej do tej budovy, ale neexistuje taký spôsob. To 

znamená hovoriť o tom, že delimitovať, dostať neviem čo, to sú všetko iba predvolebné 

populistické reči, nie je to reálne. Súčasná legislatíva to jednoducho neumožňuje. Takže 

toľko len k tomu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. S faktickou poznámkou je prihlásená pani poslankyňa Rattajová, nech sa páči. 

 

Zuzana Rattajová 

 

Ja som poprosila pána župana, aby preveril možnosti delimitácie, ďakujem za informáciu 

pánovi poslancovi Drotovánovi, i napriek tomu trvám na tom, aby župa ako keby túto 

možnosť preverila, lebo takýto proces existuje, všetci to tu vieme a môžeme potom k tomu, 

keď budeme mať stanovisko, že ten proces nie je reálny, tak potom sa k tomu vie, aj 

poslanci, aj župa, vyjadriť. Ďakujem pekne.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán vicežupan Štekláč. 

 

Juraj Štekláč 

 

Dobrý deň prajem. Ja ďakujem za slovo. Ja by som sa vrátil trošku k tej Stratégii, chcel by 

som poďakovať všetkým tým tímom, ktorí na tom pracovali. Takisto aj všetkým ľuďom, ktorí 

prispeli. Ďakujem vlastne v tejto chvíli aj pánu poslancovi Drotovánovi za jeho racionálne 

videnie Polikliniky Tehelná. Možno by som len z tej Stratégie vypichol to, že čo sa týka 

Registra Bratislavského samosprávneho kraja, tak v tomto registri je drvivá väčšina polikliník 

súkromných. To, s čím sa budeme stretávať, ono to zdravotníctvo naozaj už nikdy nebude 

také, ako sme ho poznali. Je to, že je absolútne nedostatok pracovníkov, či už na strane 

lekárov, alebo na strane sestier, alebo aj pomocného personálu. Pravda je taká, že kúpiť 

niečo za drahé peniaze, potom to draho rekonštruovať, a potom vlastne zistiť, že je to 

prázdne, lebo nemáme kým vyplniť vlastne tieto ambulancie, je nad mieru zložité. My sme 

s týmto problémom dosť dlho bojovali aj vlastne v samotnom tom zdravotnom stredisku na 

Rovniankovej ulici, kde pomerne dlho bol takzvaný detský pavilón prázdny. Vytvorili sme tu 

Stratégie s tou predstavou, že chceme niečo urobiť, že chceme tými vecami pohnúť, chceme 

ich posunúť dopredu a v tejto súvislosti ďakujem aj komisii zdravotníctva a sociálnych vecí, 

ktorá vlastne sa tejto Stratégii ako plne venovala a vystala tam aj otázka Polikliniky na 



Tehelnej, že to zhodnotila, že sa stotožnila vlastne s týmto dokumentom, a takisto by som 

vás poprosil teda o jeho podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, takže rozpravu ukončujem 

a odovzdávam slovo návrhovej komisii, zároveň chcem poďakovať doktorovi Szalayovi za 

pripravený kvalitný materiál. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako bolo 

predložené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby sme o tomto bode programu hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 17 

 

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

sa NEZDRŽAL. Dovoľte, aby som ukončil bod č. 14 a prešli sme na bod č. 15. 

 

Bod č. 15 

 

Návrh personálneho obsadenia Etickej komisie Bratislavského samosprávneho kraja. Pán 

doktor Szalay, slovo je opäť vaše. 

 

Tomáš Szalay 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, Etická komisia Bratislavského samosprávneho kraja 

vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti posudzovania biomedicínskeho výskumu. 

Funkčné obdobie tejto komisie je štvorročné, práve uplynulo, takže vás chcem poprosiť, aby 

ste nám pomohli schváliť navrhnutých členov, aby mohli opäť posudzovať ďalšie štyri roky 

projektu biomedicínskeho výskumu. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem nikoho prihláseného do 

rozpravy, takže rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Pán župan, dajte, prosím, hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 

Ďakujem. 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Poprosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 18 

 

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

sa NEZDRŽAL a tým pádom uznesenie bolo prijaté v znení tak, ako bolo predkladané. 

Ukončujem bod č. 15 a otváram bod č. 16. 

 

Bod č. 16 

 

Odpočet Akčného plánu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 

24. 06. 2022 – 09. 09. 2022. Predkladaný návrh nám priblíži pani riaditeľka odboru stratégie, 

územného rozvoja a riadenia projektov, pani Barbora Lukáčová. Barbora, nech sa páči, slovo 

je vaše. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, možno veľmi krátko ku 

strategickým projektov ako sa im darí. Pôjdem zo strany dopravy. Ukončujeme práce na 

ceste Triblavina teplé prajeme. Predpokladáme, že 19. by mohlo ísť záverečné asfaltovanie 

poslednej vrstvy a stihli by sme do konca októbra, verím, že aj skolaudovať cestu, 

samozrejme bude v rokovaní aj s príslušným okresným úradom. Zároveň sa nám podarilo 

získať súhlas včera na indexáciu cien aj zo strany ministerstva, čiže bude to pravdepodobne 

prvý projekt, ktorý vôbec s ministerstvom v zmysle tej metodiky schváli. Samozrejme je veľmi 

oklieštený a veľmi sa týka iba oprávnených výdavkov, ktoré súvisia s príslušnou metodikou 

úradu pre verejné obstarávanie. Čo sa týka deinštitucionalizácie, už v úvodnom príhovore ste 

počuli už samotnú pozvánku pána župana, 20. septembra máme odovzdávanie prvej 

infraštruktúry priamo klientom, kde teda v Častej vzniká samostatný dom 6 + 6 pre klientov 

z Meremy a ďalej pokračujeme s čiastočnou deinštitucionalizáciou DSS Rača, kde budeme 

odovzdávať Račiansku 105 a rovnako v septembri by sme mali ukončiť komplexné 

rekonštrukčné a stavebné práce na Strelkovej. Celkom slušne sa nám vyvíja aj realizácia 

pôvodne kmeňovej infraštruktúry na Kráľovej a rozbehla sa nám aj realizácia dvojdomu 

v Dubovej. Čiže toľko k deinštitucionalizácii. Veľký projekt, ktorý pripravujeme a budeme 

potrebovať ešte vašu podporu, tak to je začiatok a rozbehnutie deinštitucionalizácie Stupava, 

kde v podstate sme vo vysokom stupni rokovaní tak zo strany obce ako aj zo strany cirkvi na 

vhodné pozemky, kde by sme umiestnili 5 domov po 30 klientov. Čiže toľko asi 

k deinštitucionalizácii Stupava. Radi by sme ju prefinancovali v rámci otvorenej výzvy, resp. 

výzvy, ktorá sa pripravuje v pláne obnovy a odolnosti. Ku kultúrnym, pretože veľká časť 

infraštruktúry je naozaj rozbehnutá aj v oblasti kultúry. Počuli ste a srdečne vás pozývame 

7. a 8. októbra, odovzdávame Malokarpatské osvetové stredisko, ktoré v tej chvíli bude už 

skolaudované, čiastočne vybavené a v podstate otvárame jeho brány. V septembri by mala 

byť dokončená Synagóga a pokračujú práce aj na Aréne a na Bábkovom divadle, a zároveň 

budeme spúšťať verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej revitalizácie obidvoch 

parkov. Myslím si, že je to veľká nádielka infraštrukturálnych kapitálových výdavkov aj do 

oblasti kultúry. Z pohľadu školstva. Končíme verejné obstarávania na vybavenie všetkých 



COVP, ktoré ešte sme neodovzdali, čiže hovorím o Harmincovej a Ivanke pri Dunaji, máme 

tam naozaj veľkú sériu verejných obstarávaní, ktoré sa teraz realizujú, a zároveň otvárame 

a realizujeme začiatok realizácie máme na COVP Polygrafická. Z pohľadu energetických 

projektov sme rozbehli projekty, ktoré budeme prefinancovávať cez plán obnovy a odolnosti, 

vyhlásenej výzvy, a to je škola Bullova a rozbiehame ďalšiu časť, ktorá sa týka Polygrafickej 

a projektovej dokumentácie, ktoré sa budú Račianskej, Dudovej a Hubeného gymnázia. 

Toľko asi z tých veľkých projektov, nech sa páči, ak máte akékoľvek otázky, ešte som vám 

vždy dlžná informáciu ako si stojíme s externými zdrojmi,  Čo a ako sa vyvíja. V podstate 

teraz prebieha posledné pripomienkovanie operačného programu Slovensko zo strany 

Európskej komisie, ale zároveň už s ministerstvom v podstate pripravujeme 

a pripomienkujeme štatút monitorovacieho výboru, čiže rozbiehame aj po procesnej stránke 

operačný program. A ešte raz zopakujem, že stále platí a pretrváva, že sme priniesli do 

územia pre kompetencie samospráv pol miliardy eur, takže verím, že už sa aj mestá a obce 

pripravujú nie len na toto obdobie, ktoré významne financujeme s investíciami, určite ste 

zachytili 63 miliónov do základných škôl, posledná výzva na materské škôlky v objeme 

42 miliónov, by mala byť vyhodnotená, podpísaná teraz v septembri a zároveň už je otvorená 

výzva na plán obnovy na ďalší kapacity v rámci základných škôl. Ďakujem veľmi pekne, pán 

predseda. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne Barbora za kvalitný materiál aj celkový driving stratégie. Prvej do 

rozrpavy odovzdávam slovo pani vicežupanke Pätoprstej. 

 

Elena Pätoprstá 

 

Ďakujem pekne. Ak dovolíte, by som využila túto chvíľu, chcela by som vás informovať 

o dvoch dôležitých veciach. Jedná sa priamo týka tohto odpočtu a jeho implementácie v časti 

ochrany podzemných vôd a povrchových vôd, ktorá svojim spôsobom nadväzuje na ten 

predchádzajúci bod stratégie zdravotnej starostlivosti v časti špecifického cieľa prevencia. 

Teraz v týchto dňoch končí veľmi významná konferencia k opatreniam na ochranu 

podzemného zdroja na Žitnom ostrove, ktorý v gescii ministerstva životného prostredia. 

Jedným z iniciátorov je aj pani poslankyňa Zemanová, župa má veľmi aktívnu účasť na tejto 

konferencii a chcela by som vás informovať o veľmi dôležitých opatreniach, ktoré budeme 

vyžadovať v rámci parcipitácie, ktoré budú predkladať ako výsledok aj na vládu a tie 

opatrenia sa nás priamo dotýkajú, sú výsledkom ako keby podpory všetkých iniciátorov 

a účastníkov, ktorých sa týka niečo na Žitnom ostrove a tieto opatrenia sa môžu premietnuť 

aj do nášho rozpočtu. Ide o žiadosť, alebo opatrenie, ktoré by pridalo financie župám na 

celom Slovensku, práve na dotačné schémy, ktoré sa týkajú životného prostredia aj 

environmentálnej zodpovednosti, ale ako celku dotáciám viacerým projektom, pretože 

vlastne župy ako regionálne samosprávy majú omnoho väčšiu možnosť robiť menšie 

projekty ako štát, vedia ich aj kvalitnejšie realizovať. Tá skúsenosť Bratislavskej župy je 

veľmi inšpiratívna aj pre iné župy a ten spôsob, ktorým môžu financie získavať obce na svoje 

malé, menšie projekty, sa veľmi osvedčil. Druhá informácia sa týka Vrakunskej skládky 

a pozdržania tej výstavby, alebo ochranného pásma tej konštrukcie, ktorá zabránila šíreniu 

kontaminácie. Chcem, aby to verejnosť počula, jedná sa o to, že viacerí, že teda tieto 

konštrukcie musia byť, alebo realizované aj na súkromných pozemkov, kde prebehlo veľmi 

kvalitné, alebo dobré získané vyvlastňovanie tých pozemkov, žiaľ, niektorí z tých majiteľov 



robili veľmi vážne obštrukcie tým, že neposkytli na vyplatenie toho príspevku štátu, čestné, 

alebo presne znejúce svoje kontá, to znamená, tá obštrukcia bola v tom, že vôebc nedali 

konto, alebo dali nesprávne číslo a takouto obštrukciou pozastavili celý tento proces, čo mi je 

veľmi ľúto. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Dušan Pekár, nech sa páči. 

 

Dušan Pekár 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja budem reagovať na to vyvlastňovanie a Vrakunskou 

skládku. Nechcel som, ale trošku ste mi prihrali na smeč pani vicežupanka. Nevidel som 

nikde čestné vyvlastňovanie, tak to je zásah do osobného vlastníctva, ktorý hovorí ústava, 

ale toto je zasa legitímny spôsob, ako sa dostať k niečomu, na čom záleží štátu a naozaj 

s touto skládkou treba pohnúť. Ja si myslím, že trošku alibizmus, lebo už pomaly uplynuli 

štyri roky, kedy sa aj predchádzajúci minister životného prostredia tomu intenzívne venoval. 

Potom to celé krachlo a teraz na konci nášho volebného obdobia, ale možno, že na sklonku 

existencie súčasnej vlády ideme hovoriť o tom, ako sa o to ministerstvo životného prostredia 

intenzívne zaujíma. Ďakujem veľmi pekne.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. S reakciou pani vicežupanka Pätoprstá, nech sa páči. 

 

Elena Pätoprstá 

 

Áno, mala som na mysli legálne, nenapadlo ma hneď ten výraz, prepáčte. Ten záujem 

pozastaviť to šírenie je veľmi vážny, len to dedičstvo je tak prísne, ako nezávidím vôbec 

súčasnému ministerstvu životného prostredia, to, čo sa tam nachádza sú nánosy tridsiatich 

rokov a vyriešiť to za dva roky je naozaj veľmi veľmi nereálna predstava ľudí, ale naozaj tá 

snaha tých ľudí je mimoriadne veľká, snažia sa, ale táto obštrukcia bola veľmi nečakaná. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. S faktickou poznámkou ďalej pán poslanec Chren. 

 

Martin Chren 

 

Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa pridať k tomu čo hovoril predrečník pán poslanec Pekár. 

Možno dodám, asi viete, keďže stavebný úrad Ružinov má na starosti Vrakunskú skládku, tu 

je už vydané stavebné povolenie. Dokonca bola menená legislatíva na to, aby mohlo byť 

vydané stavebné povolenie aj keď ešte nie je dokončený proces vyvlastňovania. A naozaj 

v tomto prípade loptička je na jednom jedinom subjekte, a to je ministerstvo životného 

prostredia, keďže som absolvoval niekoľko aj televíznych debát s pánom ministrom, musím 

povedať, že ten dôvod, prečo sa to dodnes nevyriešilo, je nevôľa na strane ministerstva. To 

je hlavný dôvod. Aj ten proces vyvlastňovania už mohol byť dávno dotiahnutý, ale od 



začiatku bolo spochybňované či je kapsulácia najlepšie riešenie, všetci vieme, že nie je. Ale 

je jediné, ktoré sa dá urobiť rýchlo, alby sa zabránilo otravovaniu podzemných vôd a potom 

bude musieť prísť riešenie B odstrániť toto všetko, čo tam je. Mňa naozaj veľmi mrzí, ako, aj 

som celkom rád, že sa to trošku stáva téma volebnej kampane, ale je treba úplne jasne 

povedať, nie je to téma pre župu, nie je to téma pre samosprávu, dnes je to už téma jedine 

a len pre štát.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. S reakciou pani vicežupanka. 

 

Elena Pätoprstá 

 

Ja len, aby boli všetky informácie korektné. Určite všetci chceme žiť v právnom štáte a ak má 

ministerstvo pripomienky verejnosti, musí sa s nimi zaoberať a musí legislatívne postupovať, 

čiže asi viete o čom hovorím. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. S faktickou, nech sa páči, pán poslanec Drotován. Pán starosta, máte slovo. 

 

Michal Drotován 

 

Ďakujem pekne. Ja by som iba k tomu ministerstvu, keď sa spomenulo, a k jeho 

podriadeným orgánom. Mám takú poznámku, ak trvá štyri mesiace iba vyjadrenie o tom, že 

zámer sa nemá posudzovať cez EIU, čo je vec, čo sa dá napísať za 10 minút, štyri mesiace 

to trvá, tak očakávať od ministerstva, že takú zložitú vec pohne v rádovo týždňoch, alebo 

mesiacoch, je naivné, tam sa bavíme o desaťročiach, pri tej rýchlosti ich práce. My tam 

máme niektoré veci teraz, kanalizácia, kvôli jednej škôlke, sa čaká na zvolanie od apríla. 

Nemôžeme skolaudovať škôlku, takže ministerstvo životného prostredia a jeho podriadené 

orgány, čo sú pod okresným úradom, fungujú teraz tak, že skôr nefungujú, takže čakať od 

ministerstva niečo v rámci skládky vo Vrakuni, je naozaj, povedal by som, veľmi odvážne.  

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Nasleduje pani poslankyňa Farkašovská, nech sa páči, máte slovo. 

 

Ľudmila Farkašovská 

 

Ďakujem za slovo. Aj pri tomto bode som si uvedomila, že hoci som tu s vami najkratšie, iba 

dva roky, napriek tomu, že teda v župnom zastupiteľstve som už sedela roky dozadu, musím 

s potešením povedať, že na župe to funguje a všetkým sa vám poďakovať za to, čo robíte, 

lebo v porovnaní s ostatnými zastupiteľstvami, ktorých bolo dosť, v ktorých som za 16 rokov 

sedela, toto naozaj funguje. Ja verím, že to tak bude aj ďalej, vy nám Barbora prinášate stále 

dobré správy o penizaoch, a verím, že to tak zostane aj v tom ťažkom období, do ktorého 

ideme. Tie ťažké obdobia zdá sa nikdy nekončia, oni pokračujú, prechádzajú z jedného 

ťažkého do iného ťažkého, ale ja verím, že to všetci zvládneme. Ja sa vám páni kolegovia, 

kolegyne, chcem poďakovať za spoluprácu, lebo budem musieť o chvíľočku ísť sobášiť, dnes 



je taký 09. 09. 22 a má deväť sobášov, takže to nebudem môcť s vami zostať dokonca, aby 

som sa rozlúčila aj osobne, čiže využívam túto možnosť a ďakujem vám, a zároveň sa ešte 

Barbora chcem opýtať, keďže je toto posledné naše župné zastupiteľstvo v tomto volebnom 

období, ako to vyzerá s tými, naozaj výbornými a krásnymi projektami na Patrónke 

a v Petržalke. Aktuálnu informáciu, keby sme mohli dostať. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Nech sa páči Barborka, máte slovo. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja za tú pochvalu. Petržalka je, môžeme Ti pani 

poslankyňa absolútne podrobný harmonogram vo vzťahu k jednotlivým krokom, to znamená, 

sme v príprave súťažných podkladov na výber projektanta až po stupeň tendrov 

dokumentáciu. Je tam presne nasetupované kedy máme mať dokumentáciu územného  

 

Juraj Říha 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Odovzdávam ďalej slovo pani poslankyne Aufrichtovej, pani Lukáčová potom na 

záver dostane slovo a bude reagovať na všetkých. Nech sa páči, Zuzana. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ja som chcela nadviazať na včerajšiu konferenciu, ktorej sme sa zúčastnili aj so županom 

Jurajom Drobom a v podstate tie témy, ktoré boli v rámci Smart region Bratislava 

predstavené, sú témy, ktoré témami Európy. Som aj na tomto fóre včera tej konferencie 

otvorila, že smart znamená naozaj, že je to smart, tak ako aj moji predrečníci, či už teda 

Michal Drotován, alebo Juraj Říha, naznačili, nie je vždycky cesta snažiť zapáčiť najlepšími 

vznešenými cieľmi, dôležité je nastaviť ich tak, aby boli realizovateľné, a preto v podstate je 

treba naozaj pozerať na svet s rozumom a ja verím, že Bratislava smart region takým bude. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadne prihlášky do rozpravy, takže o záverečné slovo poprosím 

Barboru Lukáčovú.  

 

Barbora Lukáčová 

 

Ďakujem veľmi pekne. No, páni, vy viete, že vám musím dať za pravdu, pretože, bohužiaľ, 

ministerstvo školstva vychádzalo z prepočtov, ktoré poznalo na realizáciu projektov 

z Európskeho sociálneho fondu a asi tí, ktorí sa trošku tomu zaoberáte, ani nemusím hovoriť 

viacej. Čiže na jednej strane som rada, že sa nám podarili tam presadiť koncept ako keby 

celkovej školy, že vôbec zoprávnili opatrenia na kuchyňu, jedáleň, vybavenie a tak ďalej. Na 

pozemky a tak ďalej. Na druhej strane budem veľa potrebovať zase váš hlas, a vyvoláme 



spoločné rokovanie, pretože napriek nadštandardným vzťahom s ministerstvom školstva, to 

doposiaľ nešlo, a oni naozaj v tej svojej nevedomosti zostali a pravdu máš aj ty, pán 

primátor, že v konečnom dôsledku školy, ktoré sú dovolené, ako výstavby nových škôl by 

vám nikto nezaradil do systému, nakoľko jedna deväť podľa dnes nie len podľa hygienických 

predpisov, ale aj samotnej vyhlášky ministerstva školstva musí mať telocvičňu, čiže to sú 

také ad absurdum. Môže povedať iba jediné, Benchmark sa nám podarilo zvýšiť na 350 000 

na triedu, ale nedostatkom peňazí, ktoré jednoducho oni sami sa pripravili, tak vyhodili 

telocvične, aby vôbec boli schopní obhospodáriť nejakú ponuku. Súhlasím aj s tým, že dnes 

tá ponuka je nevyhovujúca. Našťastie výzva je len na časť alokácie, tým nehovorím, že sa 

z toho teším, ale našťastie len časť alokácie nebude úplne presne zacielená a poďme čo 

najrýchlejšie spolu rozprávať s ministerstvom aj s pánom županom o tom, že tie naše 

pripomienky nie sú len preto, že si obhajujeme nejakú našu pozíciu, ale že naozaj 

vychádzajú z praxe. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som teraz odovzdal slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia opäť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako bolo 

predložené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 20 

 

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

NEZDRŽAL. Ukončujeme bod č. 17, Barbora, ešte raz veľmi veľká vďaka. Prechádzame na 

bod č. 18. 

 

Bod č. 18 

 

Záverečná správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 – 2020 za rok 2021. Barbora, 

slovo je opäť vaše, nech sa páči. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Budem veľmi stručná. Ide o záverečnú správu rozvoja vidieka, my sme každým rokom 

prichádzali s odpočtom v podstate vidíte po jednotlivých sektorových politikách, čo sa 

podarilo v území mimo Bratislavy realizovať, či po infraštrukturálnej alebo obsahovej stránke, 

naozaj tých investícií ale aj tých samotných úkonov je nesmierne veľa. To, čo by som chcela 

povedať, že tá Stratégie rozvoja vidieka naplnila svoju existenciu a potrebujeme sa posunúť 

ďalej a to ako sa budeme posúvať ďalej vo vzťahu ku rozvoju vidieka je prostredníctvom 

lokálnej ekonomiky, čiže prinesieme na zastupiteľstvo, pravdepodobne, už nové s vysokou 



pravdepodobnosťou, s hroziacou istotou nové a to budeme realizovať prostredníctvom 

lokálnej ekonomiky, ktorá naozaj komplexným spôsobom prispeje k rozvoju a skvalitnenie 

životu mimo v tejto chvíli mimo Bratislavy. Budeme sa samozrejme venovať aj oblasti 

Bratislavy, ale vo vzťahu ku rozvoju vidieka končíme záverečnou správou a prinášame na 

svetlo božie tému lokálnej ekonomike. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem nikoho prihláseného, 

takže rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan, dajte, prosím, hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 21 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 36 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL, ukončili sme bod č. 18, prechádzame na bod č. 19.  

 

Bod č. 19 

 

Návrh na súhlas s podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Nadácii 

Cvernovka. Predkladaný návrh nám bližšie priblíži pán zástupca riaditeľky úradu, pán Emil 

Pavlík. Emil, nech sa páči. 

 

Emil Pavlík 

 

Tento materiál nadväzuje na predchádzajúce rokovania, ktoré sme absolvovali v apríli 

a v júni, komisie, kde nám zástupcovia Nadácie Cvernovka prezentovali ich zámer ďalšieho 

rozvoja areálu Cvernovky, pričom tento materiál predstavuje akýsi ďalší krok pri realizácii 

tohto zámeru. V tomto materiáli by sme mali schváliť, teda udeliť Nadácii súhlas s podaním 

žiadosti o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmysle predloženej 

projektovej dokumentácie. Zároveň v tomto uznesení však výslovne zaväzujeme Nadáciu 

a uvádzame, že tento súhlas nenahrádza súhlas, alebo preukázanie vzťahu k pozemku na 

účely stavebného konania a zároveň a neoprávňuje vykonávať Nadáciu Cvernovku žiadne 

stavebné úpravy a stavebné činnosti v rámci areálu. Tento súhlas má byť udelený len na 

vydanie územného rozhodnutia, ktoré následne Nadácia použije pri uchádzaní sa o externé 

financovanie tohto projektu. Následne by mal ísť ďalší krok, kedy Nadácia odprezentuje 

úradu a poslancom  nejaké získané zdroje a podmienky, ktoré s ich čerpaním súvisia, pričom 

potom, v ďalšom kole, udelí zastupiteľstvo súhlas už s realizáciou stavby v prípade ak bude 

vyhodnotené, že predložené podmienky výstavby ako aj ich financovania sú aj z hľadiska 

pohľadu kraja vhodné. Čiže v tomto momente schvaľujeme nutný pre Nadáciu nutný krok na 



to, aby mohli sa vôbec uchádzať o nejaké financovanie u príslušných partnerov a subjektov 

z voľného trhu, pričom uvidíme teda, že čo sa im podarí získať a následne nám to budú 

v ďalšom období prezentovať a budeme sa môcť potom baviť o konkrétnych číslach, 

o konkrétnych skutočnostiach, ktoré potom zachytíme aj v osobitnej zmluve, nakoľko 

činnosťami, ktoré predpokladá dokumentácia, ktorú predložili, môžu vzniknúť aj nejaké nové 

prístavby a stavby, čiže k tomuto budeme aj upravovať nejaké vzájomné vlastnícke vzťahy, 

ktoré s tým budú súvisieť. V prípade nejakých otázok k projektu, alebo priblíženiu toho 

zámeru, ak sme na niektoré pozabudli, tak tu máme prítomných kolegov z Nadácie, takže ak 

sú nejaké, tak predpokladám, že veľmi radi vám ich zodpovedia. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Napriek tomu, že tu máme hostí, tak 

nebudeme sa na nich hnevať, keď neprehovoria, ale ak potrebujú, tak môžeme, ale myslím 

si, že je to celé predrokované a je to v podstate iba formalita. Ďakujem, že ste sa dostavili, 

napriek tomu. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Najlepší sú v zákulisí. Ďakujem. Môžem poprosiť materiál? Zastupiteľstvo Bratislavského 

samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu súhlasí ako vlastník nehnuteľnosti, ďalej tak, 

ako bolo v uznesení priloženom v materiáloch. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Dovoľte, aby som teraz dal pokyn na prezentáciu o hlasovanie. 

 

Hlasovanie č. 22 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 29 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, ZDRŽAL sa 

jeden poslanec. Uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prednesené. Ukončujem bod č. 19, 

lúčim sa s hosťami, ktorí, samozrejme, ak chcú, tak môžu ostať. Prechádzame na bod č. 20. 

 

Bod č. 20 

 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 

samosprávneho kraja za 1: polrok 2022. Pán kontrolór Slezák povedal, že sa vzdáva svojho 

úvodného slova, keďže všetko už bolo predložené, takže možno bude reagovať na otázky, 

ak by boli, ale sedí vzadu, a je pripravený, len kvôli času povedal, že sa vzdá svojej možnosti 

hovoriť. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Prvým prihláseným do rozpravy je pán 

poslanec Vlačiky, nech sa páči. 

 

Martin Vlačiky 

 

Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať, aký je momentálny stav čo sa týka trestných 

oznámení, ktoré župa podávala v súvislosti s RCB, aby sme mali aktuálne info. 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. O reakciu poprosím pána zástupcu riaditeľky úradu Emila Pavlíka. 

 

Emil Pavlík 

 

Ďakujem pekne. Tých trestných oznámení bolo samozrejme podaných viacero, niektoré už 

boli aj príslušnými orgánmi vyriešené, niektoré sú v štádiu ešte procesu, priznám sa, že 

úplne najaktuálnejšie informácie od pána Gajarského nemám, čiže potom môžeme od neho 

dať nejaký dopyt, tú aktualizáciu, viem, že na komisiách chodí aj pani advokátkou, ktorá dáva 

nejaké updaty, v zásade trestné oznámenie podané vo veci zistení hlavného kontrolóra 

k projektu cesty tuším bolo Pezinok – Senec, ja si tie cesty stále myslím, ale to je tuším tento 

projekt, tam sa dávali trestné oznámenie spolu s hlavným kontrolórom, táto vec bola 

prejednaná na prvom stupni, viem, že tam ten spis bol postupovaný na úrad špeciálnej 

prokuratúry a národnú kriminálnu agentúru. V prvom stupni bola táto vec zamietnutá voči 

čomu podala župa v zastúpení advokátom sťažnosť v zákonnej lehote na prešetrenie 

postupu a celého teda, celej situácie. V druhom stupni rovnako potvrdil príslušný orgán 

konanie vyšetrovateľa a tým pádom trestné oznámenie o trestnom konaní zastavil. Vo veci 

ďalších trestných konaní by som rád potom aj osobne, alebo prípadne zatelefonujem, ale 

nemám aktuálnu informáciu k tomuto dňu, tak by som vám tú informáciu dodatočne potom 

podal, či už písomne, alebo telefonicky, potom ako sa spojím s pánom Gajarským a dá mi 

update, potom ako sa spojí s advokátkou, viem, že tam sú aktuálne aj súdne konania, ktoré 

prebiehajú voči Saturu a IPR, kde sme si uplatňovali tak v trestnom, alebo aj v občiansko- 

súdnom konaní nejaké nároky voči týmto virálnym partnerom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou na pána Pavlíka pán poslanec Vlačiky. 

 

Martin Vlačiky 

 

Ďakujem. Môžeme sa teda dohodnúť tak, že mi to pošlete písomne? Alebo mám dávať 

interpeláciu? 

 

Emil Pavlík 

 

Nie je to potrebné. Ja za pánom Gajarským pôjdem ešte dnes, aj mi dá nejaké informácie do 

mailu, následne vám to budem potom posielať. 

 

Martin Vlačiky 

 

Ja si myslím, že kľudne to môže ísť aj na všetkých poslancov podľa mňa. To kolegov tiež 

zaujíma. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Emil, poprosím, vybaviť to týmto spôsobom. 

 



Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, tak rozpravu uzatváram a odovzdávam 

slovo návrhovej komisii, nech sa páči. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan, dajte, prosím, hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 23 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 30 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL, uznesenie bolo prijaté v takom znení, ako bolo predložené. Prechádzame na 

bod č. 21. 

 

Bod č. 21 – Interpelácie 

 

Vážený páni poslanci, vážené pani poslankyne, ak má niekto záujem vystúpiť s interpeláciou, 

nech sa páči. Pán poslanec Vlačiky, ako prvý. 

 

 

Martin Vlačiky 

 

Ďakujem. Ja mám interpeláciu na pána predsedu Drobu. Predmetom interpelácie je 

vyhodnotenie účasti poslancov Zastupiteľstva BSK na rokovaniach zastupiteľstva vo forme 

počtu hlasovaní a žiadam vyhodnotiť účasť jednotlivých poslancov Zastupiteľstva BSK na 

rokovaniach zastupiteľstva BSK od 18. 12. 2020 vrátane doteraz vo forme počtu hlasovaní. 

Túto účasť žiadam vyhodnoť súborne za celé vyššie uvedené obdobie, ale aj zvlášť za každý 

jeden kalendárny rok. Formu vyhodnotenia tejto interpelácia žiadam totožnú formou 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava č. 467/2012 a odpoveďou na moju 

interpeláciu zo dňa 11. 11. 2020. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Dobre, ďakujem. Reagujem áno, bude samozrejme tomu vyhovené, myslím, že to bude 

odnášať nejaké hodiny práce, ale ak sa nemýlim, tak účasť je na webe. Myslím sa? Neviem. 

Dobre, hlasovania. Pripravíme, spracujeme, dodáme. Pán poslanec, asi opäť na všetkých 

poslancov, nie? Môže byť? Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Pekár. 

 

Dušan Pekár 

 

Ďakujem za slovo pán predseda. Ja by som vás interpeloval vo veci verejné obstarávanie 

výpočtovej techniky pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Zochova 9 Bratislava. 



Som členom Rady školy za poslancov, resp. za samosprávny kraj na tejto škole. Včera sme 

mali rokovanie, kde nás pán riaditeľ informoval, že stále nemajú ukončené verejné 

obstarávanie na obstaranie výpočtovej techniky. V tejto veci istej veci som vás už 

interpeloval 11. 06. 2021. Odpoveďou na túto interpeláciu bolo, že lehota na predkladanie 

ponúk na výpočtovú techniku je 03. 06. 2021. Dnes je 9. septembra 2022. Pýtam, čo sa 

udialo za jeden aj štvrť roka od predloženia ponúk na výzvu, že naša škola nemá doteraz 

novú výpočtovú techniku. Ďakujem za vyriešenie interpelácie. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Beriem na vedomie, dáme vám vedieť, úprimne, mňa celkom zaujíma, že čo mohlo 

trvať taký čas, takže určite dáme vedieť.  

 

Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Aufrichtová. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ďakujem. Je to jedna možno z mála interpelácií, ktoré dávam a zhodou okolností je úplne 

identická s tou predo mnou. Prebehla včera Rada školy na elektrotechnickej škole, je tam 

výpočtová technika naozaj dôležitá viac, ako možno na iných školách, ak je možné, pozrite 

sa na to, kde tam je ten problém, pretože bez výpočtovej techniky nie je možné 

elektrotechniku vyučovať. Ďakujem. 

 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadnu ďalšiu interpeláciu, takže dovoľte, aby som tento 

bod programu uzavrel a myslím, že nedávame ani hlasovať, dávame k interpeláciám? Nie. 

Takže prechádzame na bod č. 22. 

 

Bod č. 22 – Rôzne 

 

Nech s páči, máte priestor na diskusiu v bode Rôzne. Ako prvá sa prihlásila pani poslankyňa 

Ovečková. 

 

Lýdia Ovečková 

 

(ďakovanie vedeniu BSK, županovi, riaditeľke úradu, vicežupanom; pozvanie na 

spoločenskú akciu v Petržalke) 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujeme za pozvanie a za milé slová. Odovzdávam slovo pánovi poslancovi Gujberovi. 

 

Ladislav Gujber 

 

(rozlúčenie sa s poslaneckou kariérou, ďakovanie všetkým zamestnancom a vedeniu úradu) 

 



Juraj Droba 

 

Lacko, ďakujeme aj my za perfektnú prácu poslanca, odovzdávam slovo ďalej pánovi 

poslancovi Pekárovi. 

 

Dušan Pekár 

 

(to isté poďakovanie ako jeho predrečník) 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem, áno, dalo by sa tu 50x povedať niečo pekné, ja som aspoň niečo pekné povedal 

a odovzdávam slovo pánovi poslancovi Drotovánovi. 

 

Michal Drotován 

 

Aj ja by som chcel poďakovať. Otvorili sme dočasnú školu na Pántoch, pán Šaray asi vie, na 

čo sa chcem opýtať. Že kedy tam bude, tá cesta tam už nie je, to by som sa chcel opýtať, že 

kedy bude. Je to môj posledný podnet ako poslanca, chcel by som poďakovať všetkým za 

spoluprácu a držím palce, aby to zastupiteľstvo ďalšie bolo v takom dobrom zložení ako 

doteraz, aby pracovalo racionálne a skôr sa snažili ako sa hádalo, ako je to zvykom, takže 

držím palce a naozaj pán Šaray tú cestu berte ako poslednú, ktorú, aby to bolo urobené. 

Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

S reakciou nie Matúš, ale Patrícia, nech sa páči. 

 

Patrícia Mešťan 

 

Pán poslanec, áno, ja som reagovala v podstate z predposledného zastupiteľstva, keď ste to 

spomenuli, čiže vyčlenili sme z rozpočtu na to peniaze, VO prebieha, ak sa v prvom nikto 

neprihlási skúsime ešte druhé a potom je priamym zadaním. Nie je to o nás. Čiže nemám za 

posledný týždeň výstup, v akom sme časovom, že či už máme ukončenie, alebo nie, ale 

všetko je tak, ako má byť, sú vyčlenené na to peniaze, čiže cesta bude urobená, ale časovo 

vám neviem povedať, či o mesiac, alebo o dva sa to začne.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalší prihlásený do rozpravy v bode Rôzne je pán poslanec Pomichal, nech sa 

páči. 

 

István Pomichal 

 

(ďakovanie po 17 rokoch na župe, celému klubu za posledných 5 rokov, finančnej komisii, 

Marekovi Vlčejovi, za rozpočet, za záverečný účet, všetkým trom županom, celému úradu.) 

 

Juraj Droba 



 

Ďakujeme, István, bol si pre nás často studnicou múdrosti s pohľadom praktických vecí, čo 

sa týka riadenia v samospráve, takže chcem Ti poďakovať, bol si jednoznačne prínosom 

zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli a celkovo sme ťa mali radi a sme radi, že ste tam boli. 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie slovo odovzdávam pánovi vicežupanovi Štekláčovi. 

 

Juraj Štekláč 

 

(poďakovanie za všetkých Jurajov všetkým poslancom, zamestnancom úradu, pozvanie na 

kultúrnu udalosť) 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujeme veľmi pekne, aj za tvoju prácu Juraj. Ďalším v poradí je pán vicežupan Krippel. 

 

Mikuláš Krippel 

 

(ďakovanie všetkým pracovníkom v oblasti sociálnych služieb, odboru sociálnych vecí, 

županovi, vedeniu, kolegom, celému zastupiteľstvu) 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou v poradí je vicežupanka Pätoprstá. 

 

Elena Pätoprstá 

 

(ďakovanie celému zastupiteľstvu, zamestnancom úradu) 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Pán poslanec Gašparovič. 

 

Štefan Gašparovič 

 

(ďakovanie celému zastupiteľstvu, vedeniu úradu, zamestnancom úradu, predsedovi) 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v poradí Oliver Solga. 

 

Oliver Solga 

 

(ďakovanie celému zastupiteľstvu, vicežupanom, celému úradu, vedeniu úradu, predsedovi) 

 

Juraj Droba 

 

Pani vicežupanka Ožvaldová 

 



Alžbeta Ožvaldová 

 

(ďakovanie celému zastupiteľstvu, vicežupanom, celému úradu, vedeniu úradu, predsedovi) 
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Adamec Igor, Mgr.  

Aufrichtová Zuzana, Ing. arch.  

Augustinič Katarína, Ing.  

Bajan Vladimír, Ing.  

Borguľa Martin, Ing., MBA  

Buocik Ján, Mgr.  

Buzáš Peter, Mgr.  

Drotován Michal, Mgr.  

Dvoran Dušan  

Farkašovská Ľudmila, PhDr. 

Fitz Peter, Mgr.  

Gašparovič Štefan, JUDr.  

Greksa Marian  

Gujber Ladislav, Ing.  

Hochschorner Peter  

Hrehorová Jana  

Hudáková Mária, Ing.  

Chren Martin, Ing.  

Jánošík Juraj, PaedDr.  

Káčer Juraj, Ing.  

Karman Ján, Ing.  

Kisková Mária, PhDr.  

Kovarik Andrej, Mgr.  

Krippel Mikuláš, Mgr., PhD.  

Krúpa Jozef, Ing.  

Machata Marek, Mgr. et Mgr.  

Oráčová Barbora, PaedDr., PhD.  

Ovečková Lýdia, Ing.  

Ožvaldová Alžbeta, PhDr.  

Pátek Juraj, Ing.  

Patoprstý Ivan, Ing.  

Patoprstý Martin, Ing.  

Pätoprstá Elena, Ing. arch, Mgr. art.  

Pekár Dušan, Ing., Mgr.  

Pilinský Peter, Mgr.  

Poláchová Lívia, Mgr.  

Pomichal István, Ing., PhD.  

Rattajová Zuzana, Ing.  

Říha Juraj, JUDr., Ing., PhD.  

Schwartzová Zuzana, Ing.  

Smeja Martin, Ing., PhD.  

Solga Oliver, Mgr.  

Šíbl Jaromír, RNDr., PhD.  

Štekláč Juraj, MUDr., PhD., MPH  



Švaral Peter, Mgr. et Mgr.  

Tydlitát Peter, Ing.  

Uhler Jozef, JUDr., Mgr.  

Vidanová Lucia, Ing., PhDr.  

Vlačiky Martin, Mgr., PhD.  

Zaťovič Martin, RNDr.  
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Mgr. Michal Halabica    riaditeľ odboru dopravy 

Mgr. Barbora Lukáčová   riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja 

      a riadenia projektov 

MUDr. Tomáš Szalay, PhD.   riaditeľ odboru zdravotníctva, lekár kraja 

JUDr. Matúš Šaray,     vedúci právneho oddelenia 

PhDr. Marica Šiková     riaditeľka odboru sociálnych vecí 

Ing. Marek Vlčej    vedúci oddelenia rozpočtu 

Mgr. Jana Zápalová    riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu 

 


