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Juraj Droba 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím, aby ste sa usadili. Sme tu vo veľkom počte a z toho 

sa teším. Niekedy sme v minulosti museli čakať na to, aby prišlo aspoň 30 poslancov. Toto 

nebude ten prípad dúfam celé volebné obdobie a teším sa na spoluprácu. Vítam vás na 

dnešnom I. pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Na 

úvod nášho rokovania tak ako vždy poprosím technikov o štátnu hymnu.(Zaznie štátna 

hymna). Ďakujem. Dovoľte mi v úvode privítať medzi nami vo vestibule sa prezentujúcich 

žiakov našej Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej 

ulici. Žiaci sa prezentujú svojimi dekoráciami k vianočným sviatkom. Ak si z ich ponuky 

vyberiete, budem samozrejme rád, aby ste ich podporili touto formou. Dovoľte, aby sme teraz 

pristúpili k oficiálnej časti nášho dnešného zasadnutia. Ospravedlnenými poslankyňami, 

poslancami sú Dana Čahojová, Štefan Gašparovič,  Martin Chren a Ján Hrčka. Konštatujem, 

že podľa prezenčnej listiny, je z celkového počtu 53 poslancov Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja dnes prítomných 46 poslankýň a poslancov. V súlade s touto 

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

o samosprávnych krajoch. V prípade nefunkčnosti hlasovacieho systému poverujem sčítaním 

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

Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK, zastupiteľstvo volí z poslancov troch overovateľov 

uznesení a zápisnice. Dovoľte, aby sme ako prvé pristúpili k voľbe overovateľov. Predkladám 

ako návrh tri poslankyne a poslancov: Luciu Vidanovú, Jozefa Savkuliaka a Martina Winklera. 

Poprosím, ak ma niekto nejaký iný návrh nech sa páči, nech sa prezentuje s týmto návrhom 

teraz. Neevidujem žiadny ďalší návrh, takže dovolím si poprosiť vás o hlasovanie o týchto 

troch menách. Prezentujte sa a hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 1 

 

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

sa ZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté tak ako sme ho odprezentovali. A dovoľte, aby som 

skonštatoval teda, že za overovateľov uznesení a zápisnice boli zvolení: pani poslankyňa 

Vidanová a páni poslanci Savkuliak a Winkler. Taktiež v zmysle článku 5 bodu 12 platného 

Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK zastupiteľstvo volí z poslancov 3-člennú návrhovú 

komisiu. Prikročme teraz k voľbe návrhovej komisie. Predkladám nasledovné návrhy 

poslancov: pani poslankyňa Schwartzová a páni poslanci Machata a Smeja. Poprosím o iné 

návrhy ak sú. Neevidujem žiadne iné návrhy, takže poprosím, aby ste sa prezentovali 

a hlasovali o tejto trojčlennej návrhovej komisii. 

 

Hlasovanie č. 2 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 44 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Pani poslankyne Schwartzová a poslanec Machata a Smeja sa stali týmto 

členmi návrhovej komisie. Ďalej dňa 5. decembra vám bola odoslaná pozvánka na dnešné 

zasadnutie spolu s predmetnými materiálmi. Program dnešného rokovania bol doručený 

v zákonom stanovenej lehote. V úvode nášho rokovania pristúpime k bodu číslo1 a to 

je zloženie poslaneckých sľubov troch zvolených poslancov Zastupiteľstva BSK vo voľbách 

29. októbra 2022, ktorí sa ospravedlnili z prvého Ustanovujúceho zasadnutia 

Zastupiteľstva BSK z dôvodu dlhodobo plánovaných pracovných povinností. Sú to páni 

poslanci Cmorej, Smeja a Švaral. Tento týždeň v stredu sa konalo prvé stretnutie predsedov 



poslaneckých klubov, z ktorého vychádza niekoľko aktualizácií k dnešnému programu nášho 

rokovania. Vo štvrtok vám bol zaslaný materiál aktualizovaný o konkrétne návrhy zloženia 

komisií z poslancov Zastupiteľstva BSK. Hovoríme o bode programu číslo 2 z pozvánky na 

dnešné rokovanie s názvom Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva BSK. Zároveň boli 

doplnené údaje do materiálu číslo 3 z pozvánky. Konkrétne sa jedná o mená navrhovaných 

poslancov Zastupiteľstva BSK na voľbu podpredsedov BSK. Jedná sa konkrétne o pani 

poslankyňu Simonu Petrík, pána poslanca Michala Saba a pána poslanca Juraja Štekláča. Na 

rokovaní s predsedami poslaneckých klubov sme komunikovali všeobecnú zhodu všetkých 

Pristúpme teraz k schvaľovaniu dnešného programu rokovania. Pred chvíľou ste si vypočuli 

o predloženom návrhu na voľbu. Spomeniem ešte bod, kde sme chceli hovoriť aj o Správe 

ciest Bratislavského samosprávneho kraja, ale po rozhovoroch s viacerými z vás sme sa 

dohodli, že tento bod preložíme na januárové zastupiteľstvo. Odprezentujeme vám čo sa 

podarilo za posledných necelých 12 mesiacov v porovnaní s tým, ako sa nám nedarilo 2 roky 

predtým a ako to teraz funguje. Takže chcem, aby ste mali plné informácie a na základe toho 

potom hlasovali a rozhodovali sa. Nechceme šiť veci horúcou ihlou  a pripomína mi to skrátené 

legislatívne konanie, takže vždy keď sa bude dať, tak sa tomu vyhneme a pôjdeme štandardne 

tak, ako sa ísť má. K technickým náležitostiam ešte doplním, že formulár na zmenu uznesenia 

a interpelácie vám v prípade potreby poskytne naše organizačné oddelenie. A teraz prejdeme 

k bodu schválenie programu dnešného zasadnutia. S faktickou poznámkou sa hlási pán 

poslanec Zaťovič. Martin, nech sa páči. 

 

Martin Zaťovič 

 

Ďakujem pekne. Taká otázka, či môže byť Martin Smeja v komisii návrhovej, keď ešte nie je 

poslancom zvoleným, či netreba naopak to, že najprv ho zvoliť, sľub a až potom. To sa len 

pýtam, aby nebol nejaký problém neskoršie. Že najprv teda sľub a až potom. To sa len pýtam, 

nič viac, len aby nebol nejaký problém potom. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Beriem to, neni to ako vyslovene nespokojnosť s nomináciou Smeja, je to len technická 

záležitosť. Ale oceňujem tvoju všímavosť. Matúš, ty budeš musieť k tomu povedať. 

 

Matúš Šaray 

 

Takto, pán poslanec sa ujme svojho mandátu samozrejme až zložením sľubu. On dovtedy, ani 

teraz títo traja poslanci, ktorí nezložili sľub ešte ani nemôžu hlasovať. Zloží sľub a následne už 

v podstate bude vykonávať tú funkciu. Takže nie je v tom problém. 

 

Juraj Droba 

 

Dobre. Ja sa ako diablov advokát pýtam, že nebude musieť byť nanovo zvolený do návrhovej 

komisie? Dobre. Takže pokračujeme ďalej. Ak máte nejaké ďalšie návrhy na program iné, ako 

vám boli doručené, poprosím, aby ste ich povedali teraz. Neevidujem žiadne, takže dovoľte, 

aby som dal hlasovať o programe dnešného rokovania tak, ako je uvedené v pozvánke 

s doplnenými návrhmi, ktoré som vám pred malou chvíľou predniesol. Poprosím, aby ste sa 

prezentovali a hlasovali teraz. 

 



Hlasovanie č. 3 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 45 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Program dnešného I. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK bol schválený 

a pristupujeme teda k jednotlivým bodom rokovania. 

Bod č. 1 

Zloženie sľubu zvolených poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. 

Poprosím pána Matúša Šaraya, aby uviedol zloženie sľubu zvolených poslancov, ktorí na 

dnešnom rokovaní zložia sľub poslanca Zastupiteľstva BSK v súlade s ustanovením 

Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. Takže zloženie sľubu sa vykoná tým spôsobom, že prečítam ja tentokrát ten 

sľub poslanca, následne budú traja poslanci vyzvaní, aby pristúpili k mikrofónu, kde podľa 

rokovacieho poriadku zreteľným vyslovením slova SĽUBUJEM zložia ten sľub. Následne pri 

stolíku podpíšu písomné vyhotovenie sľubu, podajú ruku predsedovi samosprávneho kraja, 

ktorý im následne odovzdá osvedčenie o tom, že zložili zákonom predpísaný sľub. Počas 

čítania sľubu poprosím prítomných, aby vstali. Sľub poslanca Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 

povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, 

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej 

funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

Poprosím pán poslanec Smeja.  

 

Martin Smeja 

 

Sľubujem. 

 

Matúš Šaray 

 

Pán poslanec Peter Cmorej. 

 

Peter Cmorej 

 

Ďakujem pekne. Sľubujem. 

 

Matúš Šaray 

 

Pán poslanec Peter Švaral. 

 

Peter Švaral 

 

Sľubujem. 

 

 



Juraj Droba 

 

Poprosím teraz návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia o ktorom budeme 

hlasovať.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 

materiálu konštatuje, že zvolení poslanci Bratislavského samosprávneho kraja Peter Cmorej, 

Martin Smeja a Peter Švaral zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. Pán župan dajte 

prosím hlasovať. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím ctené poslankyne, poslancov, aby sa prezentovali a hlasovali 

teraz. 

 

Hlasovanie č. 4 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 48 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Ukončujem bod číslo 1 a otváram bod číslo 2. 

 

Bod č. 2 

 

Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, v zmysle príslušných ustanovení zákona o samosprávnych 

krajoch sú komisie poradnými orgánmi zastupiteľstva. V procese prijímania uznesení 

zastupiteľstva majú teda komisie svoje náležité miesto, keďže sa v nich prerokovávajú 

pracovné návrhy materiálov, ktoré následne prerokováva samotné zastupiteľstvo. Povinne 

zriaďovanými komisiami sú – Mandátová komisia, Finančná komisia a Komisia na ochranu 

verejného záujmu. Dovoľte mi na úvod uviesť, že materiál k tomuto bodu je výsledkom 

viactýždňovej a niekoľkokrát opakovanej komunikácie a rokovaní s predsedami poslaneckých 

klubov a často aj s členmi poslaneckých klubov. Postupne sme si prechádzali návrhy na počty 

komisií, ktoré chceme v tomto volebnom období kreovať. Dôsledne sme zvažovali argumenty 

pre ten či onen počet komisií, aby komisie odzrkadľovali ich vecné zameranie, ale aj naše 

priority. Rád by som dal priestor naozaj všetkým poslancom, ktorí majú záujem aktívne 

pracovať v komisiách. Spoločne sme dospeli k záveru, že oproti predchádzajúcemu obdobiu 

bude Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí rozdelená do dvoch samostatných komisií, teda 

vznikne nám Zdravotnícka komisia a samostatne Komisia sociálnych vecí samostatne. 

Vzhľadom k tomu, že si vážim a ctím dohody, ku ktorým sme v predchádzajúcich dňoch 

a týždňoch spoločne postupne prichádzali, predkladám vám personálne návrhy týkajúce sa 

členov komisií a predsedov komisií ako jeden celok. Ešte vás chcem poprosiť, že 

autoremedúrou  by sme chceli a dopĺňame týmto pána poslanca Dušana Badinského do 

komisie pre európske záležitosti, cestovný ruch na základe jeho žiadosti. Zároveň chcem 

konštatovať, že nie som si dokonca vedomý žiadneho prípadu, kde by niektorý poslanec mal 

odmietnuté byť zaradený do tej ktorej komisie. Myslím si, že všetky vaše želania boli 

vyslyšané. Možno došlo niekde k malým kompromisom na základe dohody s predsedami 

klubov, ale naozaj zámerom úradu je, aby ste mali priestor realizovať sa v tých oblastiach 



v ktorých jednak máte spôsobilosti a jednak máte záujem a chuť. Takže dúfam, že tento bod 

bude bezproblémový. To kto sú predsedovia komisií reflektuje jedna záujmy klubov a takisto 

ochotu pracovať lebo byť predsedom komisie nie je med lízať, je to naozaj práca a bude musieť 

naháňať svojich kolegov poslancov na zasadnutia. Chcem upozorniť, že tie komisie, ktoré 

majú veľa členov, myslím, že jedna má dokonca 14, tak budeme pozerať, že aká je účasť na 

zasadnutiach a ak sa dlhodobo bude stávať to, že komisia nie je uznášaniaschopná pretože 

nie je prítomných 8 členov zo 14, tak potom sa budeme s vami baviť ďalej, že čo ďalej, ale nie 

je žiadna hanba povedať si v nejakom čase, že jednoducho nestíham to a nedávam to, tak 

samozrejme, že bez nejakých prieťahov stiahneme konkrétne mená z komisie pre tých, ktorí 

to nebudú stíhať a nebudú mať čas sa zúčastňovať. Dovoľte teraz, aby som otvoril rozpravu 

k tomuto bodu programu. Dávam priestor na vaše názory. Nech sa páči. Ako prvá je prihlásená 

pani poslankyňa Ďurajková. Nech sa páči máte slovo. 

 

Monika Ďurajková 

 

Ďakujem za slovo. Ja budem teda zvolená za predsedníčku KVZ, len dávam do pozornosti 

poslancom, poslankyniam, ktoré teda idú prvýkrát, že je potrebné predložiť majetkové, aby 

sme teda nemuseli riešiť nejaké pokuty a ešte sa chcem spýtať, že či nás budú kontaktovať 

potom tajomníci komisií ako predsedov, aby sme teda sa nejak spojili. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Reagovať bude Matúš Šaray. Nech sa páči. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Samozrejme tie oznámenia, išiel vám mail, takže tie sa podávajú, priebežne 

komunikujeme spolu a čo sa týka po tomto zastupiteľstve, keď budú komisie ustanovené, tak 

pani riaditeľka úradu v zmysle ukladacej časti vymenuje, určí tajomníkov, ktorí sa spoja 

s predsedami komisií a budú komunikovať potom o tom termíne alebo o nastavení termínov 

zasadnutí. V minulom volebnom období bolo zaužívané, tí, ktorí ste tu viete to potvrdiť, že tie 

komisie mali ako keby pevný termín vždy ja neviem v pondelok pred v tom týždni kedy 

prechádzali komisie, že v pondelok o 15tej bola tá komisia, v utorok o 16tej bola tá komisia. 

Práve kvôli tomu, aby ste si to vedeli aj vy dopredu zariadiť a aby sme nemali kolíziu viacerých 

komisií, pretože ste viacerí členmi viacerých komisií. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Potom ešte asi Matúš bude dobré aj povedať k tým majetkovým priznaniam 

poslancov. Je to niečo za čo boli popoťahovaní aj skúsenejší matadori v slovenskej politike, 

takže my ako úrad si dávame záležať na tom, aby sme vám poslali mail, poslali sms a tí od 

ktorých tie priznania mať nebudeme, tak ešte vám aj zavolajú naši ľudia, aby sa nestalo, že 

budete prichádzať o niekoľko mesačné platy. Budeme vás naháňať ale je to vo vašom záujme. 

Tak poviem. Dobre, hlasujme teda za celé uznesenie verejne prostredníctvom hlasovacieho 

zariadenia. Matúš, dovolím ti odovzdať ti opäť slovo, aby si vysvetlil, že prečo je tento typ voľby 

správny a potom pôjdeme k hlasovaniu. Ďakujem.  

 

 



Matúš Šaray 

 

Naozaj len technicky. Podľa rokovacieho poriadku máme napísané, že pri personálnych 

veciach sa spravidla hlasuje tajne, ale keďže tu bola skôr požiadavka na tú verejnú voľbu, 

v tomto prípade to vieme realizovať aj týmto spôsobom tak, ako pán predseda uviedol, že sa 

predkladá materiál unblock ako celok. To znamená prostredníctvom hlasovacieho zariadenia 

štandardne budete hlasovať za návrh uznesenia, za všetky jeho tri časti. V tej prvej časti sa 

zriaďujú jednotlivé komisie, v druhej časti sa volia členovia a predsedovia komisií a tretia časť 

je ukladacia pre pani riaditeľku úradu. Takže vlastne hlasujete unblock o celom návrhu 

uznesenia tak, ako vám bol doručený. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem a teraz by som odovzdal slovo návrhovej komisii, ktorá prednesie návrh uznesenia 

o ktorom sa bude potom hlasovať. 

Marek Machata 

Ďakujeme pekne. Takže Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 

materiálu po A zriaďuje Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, v bode 

B1 volí členov Komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s tým doplnením, 

že do Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu 

autoremedúrou pán župan pridal pána Badinského. V bode B2 volí predsedov Komisií 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a v bode C ukladá riaditeľke Úradu BSK 

zabezpečiť podmienky pre činnosť všetkých komisií BSK. Pán župan dajte prosím hlasovať. 

Ďakujem.  

Juraj Droba 

Ďakujem. Poprosím ctené panie poslankyne a pánov poslancov aby o tomto návrhu hlasovali 

teraz. 

Hlasovanie č. 5 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 48 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté tak, ako ho predložil pán predseda návrhovej komisie. 

Ukončujem bod číslo 2 a prechádzame k bodu číslo 3. 

Bod č. 3 

Návrh Voľby podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja. Tento materiál ste obdržali 

aktualizovaný vo štvrtok aj s doplnenými menami navrhovaných kandidátov na podpredsedov 

BSK. Ide o pani poslankyňu Simonu Petrík, pána poslanca Michala Saba a pána poslanca 

Juraja Štekláča. Na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva BSK bola v tajnom hlasovaní  za 

podpredsedníčku BSK zvolená pani Alžbeta Ožvaldová. Dnes, v súlade s ustanovením nášho 

rokovacieho poriadku budeme v tajnej voľbe voliť vyššie spomínaných podpredsedov BSK. 

Skôr, ako pristúpime k voľbe, poprosím kandidátov na podpredsedov BSK, aby sa nám stručne 

predstavili v abecednom poradí za rečníckym pultom. Pani poslankyňa Simona Petrík máte 



slovo, nech sa páči. Myslím si, že to je úplný freestyle čiže niekto možno zvolí meno 

a priezvisko, niekto povie trošku zo svojho životopisu ale budem rád, ak sa predstavíte 

kolegom a ak si vás osvojíme veľkou väčšinou. 

 

Simona Petrík 

 

Dobrý deň všetkým. Ja sa hlavne ospravedlňujem, trošku som indisponovaná, pretože som 

celý týždeň ležala s chrípkou, ale som rada, že tu medzi vami nakoniec môžem byť predsa len 

aj osobne. Takže pán župan, milé kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci som vďačná, že 

mám možnosť sa vám pred touto voľbou aj osobne predstaviť pretože nie so všetkými sa 

poznáme osobne a myslím si, že je dôležité aspoň touto formou, aby ste počuli pár slov 

o človeku o ktorom budete svojim hlasom dnes rozhodovať. Som Simona Petrík a verejnosť 

ma pozná najmä ako poslankyňu Národnej rady, ktorou som bola v roku 2016 – 2020. Ale 

okrem toho som vyštudovaná politologička na Univerzite Komenského, dlhodobo som 

podnikala v oblasti vzdelávania, stále som pri založení niekoľkých ženských organizácií 

a jednu z nich, konkrétne Platformu žien Slovenska som viedla ako jej predsedníčka po dobu 

dvoch rokov predtým ako som vstúpila do politického sveta. Aktuálne sa už 2 a pól roka 

venujem zavádzaniu rodových auditov na Slovensku a som spoluautorkou niekoľkých 

pilotných odborných publikácií v tejto oblasti. Z obdobia môjho parlamentného pôsobenia si 

nesiem znalosti z tvorby legislatívy najmä v sociálnych témach, ale aj cenné domáce či 

medzinárodné skúsenosti a kontakty, ktoré by som rada využila aj vo svojej práci pre župu. 

Som členkou predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko, kde pôsobím ako gestorka pre 

rodinnú politiku. Pôvodom som rodáčka z Liptova z Liptovského Mikuláša aj keď v Bratislave 

už s rodinou žijeme viac ako 20 rokov, takže pre mňa je Bratislava a celý Bratislavský región 

je v podstate už mojim druhým domovom. Všetky moje predošlé aj aktuálne aktivity smerovali 

a smerujú k jednej vízií – k inkluzívnej a pomáhajúcej spoločnosti, ktorá sa zaujíma o všetky 

skupiny obyvateľstva, ale najmä o tie, ktoré sú najviac ohrozené sociálnym vylúčením. Či už 

ide o všetky typy rodín od jednorodičovských, viacgeneračných, dúhových. Či už ide 

o seniorky a seniorov alebo ide o ľudí z menšín. Všetci títo ľudia sa musia cítiť uznaní a musia 

dostať šancu napĺňať svoj potenciál. Preto veľmi rada vidím, že bratislavský samosprávny kraj 

má v oblasti sociálnych vecí rovnakú víziu a už veľmi dlho ju mení na realitu. Preto je mi naozaj 

cťou, že môžem nastúpiť na palubu a stať sa súčasťou tejto vízie. Konkrétny témy na ktorých 

mi špeciálne záleží sa týkajú dostupnosti škôlok pre každé jedno dieťa, rešpektujúcej pôrodnej 

a popôrodnej starostlivosti či kvality života mladých rodín s deťmi a ľudí v seniornom veku. 

Vážené kolegyne, kolegovia kto ma pozná tak vie, že som dynamická osoba plná nápadov 

a energie, aj keď tento týždeň to úplne tak nevyzerá ale toto máme s pánom županom myslím 

dosť spoločné. Sme obaja pomerne silne zameraní na výsledky. Preto sa úprimne teším na 

našu spoluprácu ako s ním, tak aj s vami všetkými a verím, že spoločne budeme pokračovať 

v tom, čo má Úrad BSK v oblasti sociálnych vecí už tak dobre rozbehnuté. Ale zároveň dúfam, 

že svojimi schopnosťami budem môcť prispieť aj k novým projektom, k novým iniciatívam, 

ktoré len potvrdia silnú úlohu BSK v oblasti pomoci slabším. Všetkým vám veľmi ďakujem za 

pozornosť, aj za váš každý jeden hlas a budem sa tešiť na spoluprácu. Ďakujem.  

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Michal Sabo, tam si vzadu, poď nám prosím ťa povedať tiež pár slov. 

Simona ďakujem veľmi pekne. 



Michal Sabo 

 

Dobrý deň. Ospravedlňujem sa za kvalitu tohto hlasového prejavu, ale so Simonou Petrík 

trávime spolu veľa času, čiže takto to potom dopadá. Budem sa snažiť byť stručný, aby som 

vás s týmto chrapľakom dlho neobťažoval. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení 

kolegovia. Dovoľte teda pár slov o mne. Som rodený Bratislavčan. Od veku 14tich do 39 rokov, 

čiže do minulého roka som pracoval ako publicista, ako moderátor. Ako environmentálny 

aktivista sa dlhodobo venujem téme odpadového hospodárstva a udržateľnosti. Som zároveň 

členom pracovnej skupiny, ktorá holisticky rieši problematiku voľne pohodeného odpadu, 

prepájaním občianskeho, verejného a súkromného sektora. V roku 2020 som bol 

spoluiniciátorom prvej slovenskej klimatickej petície Klíma ťa potrebuje, ktorej osud po takom 

tragikomickom prerokovaní v Národnej rade ma motivoval vstúpiť do aktívnej politiky a tak som 

na jeseň tohto roka z pozície člena predsedníctva Progresívneho Slovenska kandidoval 

v spojených komunálnych a krajských voľbách do miestneho, mestského aj župného 

zastupiteľstva. Klimatická zmena je mojou primárnou témou a nielen ja, ale celé klimatické 

hnutie ktorého som súčasťou, Slovenské klimatické hnutie dlhodobo alarmujeme, že 

s riešením dopadov klimatickej zmeny u nás meškáme, že postoje Slovenskej republiky sú 

vágne až alibistické a ako keby nereflektovali na vedecké poznanie a na letopočet v ktorom 

žijeme. Klimatická zmena je nadrezortná zmena v mojom ponímaní, ktorá ma vplyv na všetky 

aspekty našich životov. A pri tejto príležitosti chcem podotknúť, že riešenie dopadov klimatickej 

zmeny má dve hlavné línie, ktoré sú vzájomne prepojené, sú neoddeliteľné a jedna bez druhej 

neobstoja. Sú to adaptácia a mitigácia. Nechcem vám veľmi dlho rozprávať aj vzhľadom na 

svoj heslový potenciál, ale naozaj iba heslovite. Mitigácia je alebo mala by byť poháňaná 

primárne národnými politikami, neodkladnými investíciami najmä do priemyselnej 

transformácie, do inovácií, do vedy, do techniky, aby sme splnili ciele znižovania tvorby 

skleníkových plynov do ktorých sme sa medzinárodne ako krajina zaviazali. No a potom je tam 

adaptácia a to je výzva pre nás, ktorí sme členmi a členkami samospráv. Pretože sme to práve 

my kto má dosah na verejné politiky, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľkám a obyvateľom 

práve tam, kde žijú, kde pracujú, kde trávia svoj voľný čas so svojimi rodinami a s priateľmi. 

Adaptácia je udržateľná mobilita, verejná aj osobná. Adaptácia je funkčná zeleň špeciálne 

v sídlach, ktoré už teraz sú skúšané vlnami horúčav, či prívalovými dažďami. Adaptácia je 

kvalitná zelená a modrá infraštruktúra, ale aj energetická efektivita, ktorej príkladmi by podľa 

môjho názoru mali byť práve verejné budovy. Úrady, zdravotnícke zariadenia, sociálne 

zariadenia, školské zariadenia by mali byť práve tými vlajkovými loďami, ktoré pôjdu tým 

najlepším možným príkladom v transformácii v udržateľnú budúcnosť a spoločnosť a práve tu 

majú samosprávy v rukách tie rozhodujúce karty, pričom práve teraz musíme dohliadať na to, 

aby bola udržateľnosť fundamentom všetkých našich rozhodnutí a práve teraz je aj našou 

povinnosťou hovoriť s verejnosťou, vysvetľovať, informovať a vzdelávať naprieč všetkými 

vekovými skupinami o tom, že jedine udržateľná cesta je tá správna cesta po ktorej musíme 

kráčať. A preto tu dnes pred vami stojím síce trošku indisponovaný ale žiadam vás o vašu 

dôveru a ďakujem za ňu. Som za ňu naozaj veľmi vďačný a som pripravený urobiť maximum 

preto, aby bol Bratislavský kraj lídrom v adaptácií na klimatickú zmenu. Ďakujem. Šťastné 

a veselé. 

Juraj Droba 

Michal ďakujeme ti veľmi pekne. A tretím v poradí aj podľa abecedy je Juraj Štekláč. Nech sa 

páči Juraj, slovo je tvoje. 



Juaraj Štekláč 

 

Dobrý deň dámy a páni, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia. Ja som už teda mal 

tú príležitosť a česť byť istú dobu vicežupanom v predchádzajúcom volebnom období a možno 

tak by som sa nejako jednak aj predstavil pre tých s ktorými sme ešte nemali možnosť sa 

zoznámiť a jednak teda by som aj povedal, že čo vlastne pre nás všetkých a dotkol sa toho 

predchádzajúceho volebného obdobia, čo vlastne pre nás všetkých znamená budúcnosť, 

nádej a vízia. Ako pre nás všetkých čo sme tu, tak aj pre všetkých obyvateľov kraja a vlastne 

aj pre tento úrad. Ja som vstúpil na pole komunálnej politiky v roku 2014. Som lekár internista, 

endokrinológ. Bolo to vlastne v takých pocitoch, kedy som mal taký nejaký pocit, že treba pre 

túto spoločnosť spraviť ešte niečo viac ako robím vtedy a vlastne tuto v tej krajskej politike som 

sa ocitol v roku 2017. A tým, že v roku 2020 prišla pandémia, ktorá bola vlastne pre kraj ťažká 

a náročná výzva a vďaka osudu a šťastiu a mnohým ďalším okolnostiam, profesionalite sme 

ju zvládli pomerne dobre, hoci teda si vyžiadala veľa nešťastia v našej spoločnosti. Tak vtedy 

vlastne sa otvorila myšlienka vicežupana s gesciou pre zdravotníctvo. Do istej miery sa to 

vtedy ukázalo ako prezieravé, pretože ako špecialista som sa mohol ujať vlastne tej 

nevyhnutnej medicínskej garancie pre naše veľkokapacitné očkovanie, ktoré kraj organizoval. 

Za to posledné obdobie okrem tých štandardných činností odboru zdravotníctva sa podarilo 

vykonať z môjho pohľadu 3 také zásadné veci. Bolo to jednak už spomínané veľkokapacitné 

očkovanie, prijatie stratégie zdravotnej starostlivosti v kraji pre roky 2022 – 2026 a prijatie 

memoranda a začatie strategických aktivít k výstavbe zdravotníckeho kampusu na Boroch, 

ktorý vlastne svojou myšlienkou sa niekde nachádza na pomedzí medzi zdravotníctvom 

a školstvom a tieto dve posledné veci sú nejakou takou našou víziou do budúcnosti, ktorú 

chceme napĺňať a ktorej teda naplnenia by som sa chcel zúčastniť. Pozícia vicežupana malá 

také nejaké nielen teda tú gesciu pre konkrétny odbor ale aj také nejaké všeobecné aktivity 

a tam ma najmä zaujali aktivity v oblasti kultúry a školstva lebo to čo mňa v podstate najviac 

zaujíma je rozvoj človeka a rozvoj jeho hodnotového nastavenia. Je zrejmé, že kraj sa 

významne stará o ochranu životného prostredia, robil tak už aj v predchádzajúcom období, 

stará sa o rozvoj infraštruktúry a celkovo prostredia pre život. Ale ja sa rád vraciam k tej vete, 

ktorú vlastne neustále opakujem, že na konci nášho každého snaženia je vždy človek a čo už 

teda viac môžete dať človeku ako zdravie, vzdelanie a kultúrou môžete formovať jeho hodnoty, 

hodnotové nastavenie. Tak sme sa vlastne na tom úrade snažili dávať mu presne to. Rozvíjať 

jeho prodemokratické a tolerantné hodnotové nastavenie ale aj zásadné odmietnutie zla za 

ktoré sa žiaľ teda v našom spoločenskom živote ešte stále objavuje. By sme mohli hovoriť 

o tom, že BSK obnovuje pamiatky ako je synagóga v Senci, digitalizuje kultúrne dedičstvo, 

venuje sa umeniu vo verejnom priestore, zriaďuje divadlá, múzeá, ale to, čo je pre mňa 

podstatné, že dáva veciam obsah pre rozvoj človeka napríklad aj aktivitami pripomínajúcimi 

a upozorňujúcimi a nedemokratické režimy z našej minulosti, konanie a tragédie z našej 

minulosti, aby sme sa z toho poučili. Snažíme sa to robiť aj cestou školstva formou vzdelávania 

lebo to školstvo je vlastne niečo, to vzdelanie je niečo čo nás dostane z toho tretieho tisícročia 

do toho štvrtého tisícročia či už vznikom kampus, ako už bol spomínaný zdravotnícky na 

Boroch, ale celkovo zvýšením kvality vzdelávania nielen zlepšovaním infraštruktúry vytvárame 

kontakt so svetom. Mám pocit, že tá naša spoločnosť ako keby v 90.-tych rokoch urobila 

niekde chybu, kedy si myslela, že proste peniaze a trh vyriešia všetko a dnes už asi vieme, že 

nevyriešili, lebo to čo si myslím, že to, čo chýba tej našej spoločnosti je nejaká filozofia, nejaké 

filozofické nastavenie o tom, ako by sme tu tolerantne mohli existovať a chýba nám akýsi trh 

myšlienok. Teda o to sme sa tu na kraji usilovali a usilujeme a chceli by sme sa teda naďalej 

usilovať, naďalej napĺňať myšlienky a stratégie pre náš kraj a našu komunitu. Ja tu stojím pred 



vami tvárou v tvár a myslím si, že tvár je niečo to, čo je najčitateľnejšie, tak snáď aj v tej mojej 

sa dá trochu čítať, že nie je úplne pokrová, ale možno by sa hodili slová básnika z jednej piesne 

Deža Ursínyho, kde sa teda spieva a hovorí o tom, že tá tvár v zrkadle je moja, nič na tom 

nezmením, tá tvár v zrkadle je moja, starne každým holením. Už sa to asi ku mne nehodí, lebo 

už som žiletky vypustil pred istou dobou, ale predsa len čítajte v tej mojej tvári a rád by som 

vás poprosil o podporu. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Simona ďakujem, Michal a ďakujem Juraj. Teraz vás poprosím, vážené 

pani poslankyne, vážení páni poslanci, o voľbu 5 člennej volebnej komisie, ktorá bude sledovať 

zákonný priebeh tajnej voľby podpredsedov BSK.Dostal som nasledovný návrh poslancov na 

členov volebnej komisie: Lenka Antalová Plavuchová, Mária Hudáková, Milan Polešenský, 

Jakub Vallo a Martin Zaťovič. Má niekto z vás iný návrh na zloženie volebnej komisie? 

Neevidujem žiadny. Pán poslanec Švaral ospravedlňujem sa. Nech sa páči. 

Peter Švaral 

Ďakujem pekne. Ani nie k volebnej komisii, to je proces, ktorý pôjde, ale k tomuto bodu ak 

môžem pár slov. Začínam teraz piate volebné obdobie ako starosta obce Rohožník a tretie 

obdobie ako poslanec BSK. Vieme všetci, že náš kraj má špecifickú štrulktúru v porovnaní 

s inými krajmi a nie je vyslovene vyvážené ani geograficky, ani územne. A je tu určitá taká 

bipolarita medzi mestom a vidiekom či chceme alebo nechceme. Čísla nepustia a ich všetci 

akceptujeme. Akceptujem a myslím, že každý z nás akceptuje návrh ľudí, ktorých navrhuješ 

alebo ktorí sú navrhovaní do pozície vicežupana. Aj analogicky z toho, že na úrovni komunálu 

je to výsostná kompetencia starostu určiť si svojho zástupcu, čiže tým pádom týmto nemám 

vôbec žiadnu ambíciu kohokoľvek z nich spochybniť, ani to robiť nebudem. Rád by som však 

trochu upozornil na to, že by bolo vhodné zvážiť, nehovorím, že dnes, ale keby si zvážil, že 

ten vidiek, ktorý tu je, tie okresy Senec, Pezinok. Malacky by mohli mať alebo je na to 

oprávnená požiadavka, aby mali svoje zastúpenie vo vedení župy. To nie je spochybnenie 

tvojej prítomnosti v regióne. Vieme všetci, že v tom regióne si prítomný, čiže myslím, že 

v našom v pohode a na Senecku a Pezinsku to platí takisto, ale predsa len by bolo vhodné 

tak, ako ide byť vicežupan pre menšiny a sociálnu inklúziu a podobne a niekto pre životné 

prostredie, niekto pre zdravotníctvo a sociálne veci. Ten vidiek tu je v menšine, ale nemyslím 

si, že by sme mali byť pod gesciou župana pre menšiny, hej? Alebo vicežupana. Tak do 

budúcnosti ťa skúsim vyzvať zvážiť vytvoriť pozíciu vicežupana pre rozvoj vidieka alebo pre 

región. Nie je to moja osobná ambícia byť v takejto pozícií to určite nie a mám to habakuk, ale 

bol by to fajn spôsob ako sa reflektuje zloženie a štruktúra kraja. Ďakujem pekne. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Budem reagovať ja. Beriem na vedomie Peter. To, čo hovoríš má racio, Uvediem 

možno pár slov ako protiargumentov a nedám ti teda definitívnu odpoveď teraz, že čo bude 

neskôr a ty ani neočakávaš, ale moja 5 ročná skúsenosť hovorí, že tých 50 ľudí, ktorí ste tu 

sedeli a plus vedenie úradu sme naozaj nikto nejak sebecky nepozerali na záujem svojej 

mestskej časti, svojej obce alebo svojho mesta a už sme robili veľa vecí a minimálne 

z hľadiska rozpočtu tá župa možno menej slovami ale viacej skutkami dávala najavo, že sa 

stará o regióny mimo Bratislavy. Ono je to v podstate aj tak nastavené vďaka cestám, vďaka 



kultúrnym pamiatkam, ale tie rozpočty naozaj tiekli asymetricky viac do okresov troch vedľa 

Bratislavy a pri Bratislave ako do mesta Bratislava a to sú teraz fakty, keď sa pozrieme na 

rozpočet. Čo sa týka nejakého záujmu regiónov, tak ak sa pozrieš na predsedov komisií, tak 

jednoznačne tam sú ľudia z regiónov. Čo sa týka dopravy, tak šéfom komisie je človek, ktorý 

je mimo z Bratislavy a tak ďalej. Na toto sme si naozaj dali pozor a myslím si, že aj kultúrna 

komisia, aj finančná komisia, aj investičná komisia veľmi nepoviem, že protežuje, to je silné 

slovo ale v podstate schvaľuje a podporuje všetky projekty, ktoré sú mimo Bratislavy a môžem 

byť úplne konkrétny teraz či už pre Malacky, či už pre Pezinok alebo Senec myslím si, že to 

funguje dobre a nemyslím si, že tu máme teraz nejaký súboj jednej tretiny obyvateľov kraja, 

menovite asi 220 000 obyvateľov, ktorí sú mimo Bratislavy a zvyšných 640, 650, ktorí sú 

bratislavskí. Takže ja budem vždy apelovať na to, aby sme schvaľovali tie dobré projekty, ktoré 

máme a aby sa nebral až taký ohľad na to, či sú v Bratislave alebo v regióne, ale nemyslím si, 

že posledných 5 rokov v regióne prichádzali skrátka a tak, ako je to nastavené teraz, tak to 

bude aj pokračovať. To je moja reakcia na to, čo si povedal, ale môžeme sa o tej téme baviť 

ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som teda uzavrel možnosť iných nominácií členov 

volebnej komisie a ak súhlasíte s tou päťkou alebo aj nesúhlasíte, ktorá bola predstavená, 

zopakujem ešte raz iba priezviská. Panie poslankyne Plavuchová, Hudáková a páni poslanci 

Polešenský, Vallo, Zaťovič, tak vás poprosím, aby ste hlasovali o zložení tejto volebnej komisie 

teraz. Ďakujem. 

Hlasovanie č. 6 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 47 poslankýň a poslancov, PROTI nebol nik, nikto sa 

NEZDRŽAL, návrh prešiel. Takže volebná komisia bude zložená z pani poslankýň Plavuchovej 

a Hudákove a z pánov poslancov Polešenského, Valla a Zaťoviča. Ďakujem, poprosím teraz 

volebnú komisiu, aby zaujala miesto za predsedníckym stolom a viedla tajné hlasovanie. 

Zároveň by som chcel poprosiť členov volebnej komisie, aby si vybrali svojho predsedu, ktorý 

vám podá inštrukcie k tajnej voľbe teraz za rečníckym pultom. Ak takéto niečo už zbehlo, tak 

nech sa páči. Ak nie, tak predseda návrhovej komisie Marek Machata vám prezradí, ako sa 

najlepšie volí predseda tohto typu orgánu. A ja teda dám slovo predsedníčke alebo 

predsedovi. Vyzerá, že pani Hudáková sa stáva predsedníčkou, gratulujem. Tá vám dá 

informácie k voľbe a následne budeme voliť. Predsedníčka potom prečíta zápisnicu 

s výsledkami z tajnej voľby. Pani poslankyňa Hudáková nech sa páči, máte slovo. 

Mária Hudáková 

 

Ďakujem. Takže mám pre vás inštrukciu ako postupovať pri voľbe. Vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci. Voľba podpredsedu BSK bude mať nasledovný postup. Prvým krokom 

bude vydanie hlasovacích lístkov volebnou komisiou prítomným poslancom. Poprosím vás, 

aby ste sa podpísali na osobitnú prezenčnú listinu určenú pre túto voľbu a na základe vášho 

podpisu vám bude vydaný jeden hlasovací lístok s obálkou. Svojím podpisom takto zároveň 

potvrdzujete prevzatie hlasovacieho lístka. Tento krok uskutočníme tu, vpredu, z môjho 

pohľadu na ľavej strane, z vášho pohľadu na pravej strane rokovacej miestnosti, kde budú 

pripravení členovia volebnej komisie. Druhým krokom bude samotné hlasovanie, ktoré sa 

uskutoční tu, za týmto pultom na mieste, kde stojím. Tento pult spĺňa podmienku zásteny, za 

ktorou označíte hlasovací lístok. Poslanec označí hlasovací lístok zakrúžkovaním svojej voľby 

ZA, PROTI alebo ZDRŽAL SA. Ak odovzdáte hlasovací lístok, ktorý nijak neupravíte, len ho 

vložíte do obálky, znamená to, že ste nehlasovali. Akékoľvek iné zásahy do hlasovacieho lístka 



budú znamenať, že hlasovací lístok sa stáva neplatným. Takže zakrúžkovavame. Dobre? 

Označený hlasovací lístok vložený do obálky vhodíte do urny, ktorá bude umiestnená tu 

vpredu, na viditeľnom mieste pred rečníckym pultom. Poprosím teraz o spoluprácu všetkých 

členov volebnej komisie, a prikročíme k odovzdávaniu hlasovacích lístkov. Takže poprosím 

vás milí poslanci, poďte si vyzdvihnúť svoj hlasovací lístok a hlasovať. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Poprosím všetkých poslancov a poslankyne, aby zaujali svoje miesta. Ďakujem. Dovoľte, aby 

som odovzdal slovo pani predsedníčke volebnej komisie, pani poslankyni Hudákovej, aby vás 

oboznámila s výsledkami ubehnúšej voľby. Nech sa páči. 

Mária Hudáková 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci dovoľte mi oznámiť výsledky volieb. Takže 

volebná komisia vydala 48 hlasovacích lístkov. Vhodených do hlasovacej urny bolo 48 

hlasovacích lístkov, z toho 48 bolo platných a 0 neplatných. ZA hlasovalo 40 poslankýň 

a poslancov, PROTI hlasovali štyria, ZDRŽALI sa dve poslankyne a poslanci, nehlasovali 

dvaja. Takže dovoľte mi, aby som skonštatovala, že podpredsedami BSK sa stávajú Mgr. 

Michal Sabo. Mgr. Simona Petrík a MUDr. Juraj Štekláč, ktorí boli dňa 16. decembra 2022 

zvolení Zastupiteľstvom BSK za podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ďakujem.  

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Teším sa na spoluprácu a verím, že tieto nominácie vás presvedčia 

o tom, že budú robiť perfektnú robotu pre Bratislavský samosprávny kraj. Dovoľte teraz, aby 

sme prešli k bodu číslo 4. 

Bod č. 4 

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho 

kraja na 1. polrok 2023.  

 

Marek Machata 

 

Pán župan, prepáč ešte tu máme uznesenie. 

Juraj Droba 

Veľmi sa ospravedlňujem, nech sa páči. 

Matúš Šaray 

Nie, počkajte. Prepáčte pán župan. V tomto prípade už nie je nutné hlasovať, pretože 

hlasovaním ste sa vyjadrili. To bola len forma hlasovania. To uznesenie bolo prijaté tým tajným 

hlasovaním. Takže už teraz návrhová komisia nečíta, ani sa nehlasuje. Ďakujem. 



Juraj Droba 

Ďakujem. Osvojujem si názor pána Šaraya. Odovzdávam slovo Milanovi Slezákovi, hlavnému 

kontrolórovi BSK. Nech sa páči Milan. 

Milan Slezák 

Vážené panie poslankyne, páni poslanci v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona 

o vyšších územných celkov vám predkladám na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na 

prvý polrok 2023. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Bratislavského 

samosprávneho kraja 29.11.2022. V návrhu je okrem iného opätovne ponechaná možnosť 

úradu, aj vás poslancov zaslať podnety na Útvar hlavného kontrolóra na výkon kontroly bez 

toho, aby sa muselo prijímať ďalšie uznesenie. Ďakujem. Z mojej strany všetko. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, môžete sa hlásiť do 

rozpravy. Ďakujem. Neevidujem žiadnu žiadosť o príspevok a prihlásenie do rozpravy, čiže 

rozpravu uzatváram a keďže ste sa nikto neprihlásili, tak ideme na návrhovú komisiu. 

Poprosím vás, aby návrhová komisia predniesla návrh uznesenia o ktorom následne budeme 

hlasovať. 

Marek Machata 

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

Ďakujeme. 

Juraj Droba 

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

Hlasovanie č. 7 

Vďaka. Konštatujem, že ZA hlasovalo 47 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté v jeho predloženom znení. Ukončujem bod číslo 

4, prechádzame na bod číslo 5. 

Bod č. 5 

Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod pripravovanú stavbu „Senec-

Križovatka ciest II/503 a III/1062“. Tento materiál vám bol zaslaný spolu s pozvánkou na 

dnešné rokovanie. Následne bolo aktualizované uznesenie a doplnená príloha, ktorá vám bola 

taktiež zaslaná elektronicky. Dovoľte, aby som o úvodné slovo poprosil pána riaditeľa odboru 

dopravy pána Michala Halabicu. Nech sa páči Michal, máš slovo. 

 

 

 

 



Michal Halabica 

 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci dovoľte mi, aby som odprezentoval piaty bod 

tohto zastupiteľstva Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod pripravovanú 

stavbu „Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062“. Jedná sa o strategickú stavbu BSK. Ide 

o križovatku cesty druhej triedy, ktorá je výpadovkou na diaľnicu D1 a spojnicou dvoch 

okresných miest Senec a Pezinok s cestou tretej triedy, ktorá prepája centrum Senca s obcou 

Veľký Biel. Táto križovatka je veľmi vyťažená a intenzity premávky na nej dosahujú denne 

10 tísíc až 15 tisíc vozidiel za 24 hodín. V akčnom pláne sa táto stavba nachádza od začiatku 

minulého volebného obdobia. Takisto sa bude nachádzať aj v tomto volebnom období. Začali 

sme s prípravou tohto projektu zhruba pred troma rokmi, kedy sme vypracovali dokumentáciu 

na územné rozhodnutie. 8.7.2021 bolo mestom Senec vydané rozhodnutie o umiestnení 

stavby. Podmienkou vydania stavebného povolenia je majetkoprávne vysporiadanie 

dotknutých pozemkov, ktoré spočíva v uzavretí kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv a zmlúv 

o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien v zmysle projektovej dokumentácie pre 

územné rozhodnutie a následné vyhotovenie geometrických plánov. V tomto čase prebieha 

vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentáciu pre realizáciu stavby. 

Kúpna cena za predmet prevodu bola určená na základe znaleckého posudku vyhotovenou 

stavebnou a znaleckou organizáciou. Počet vlastníkov pozemkov pod trvalým záberom 

predmet prevodu je 51. Všeobecná hodnota nájmu pre dočasne zabraté pozemky bola takisto 

určená na základe znaleckého posudku vyhotoveného stavebnou a znaleckou organizáciou. 

Nájomné zmluvy na dobu jeden rok je potrebné uzatvárať na časti pozemkov, ktoré budú slúžiť 

spravidla ako manipulačné pásy na umožnenie prístupov mechanizmov potrebné na dobu 

počas výstavby na časti pozemkov na ktorých sa budú počas výstavby realizovať preložky 

inžinierskych sietí je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena. Počet vlastníkov s ktorými je potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu je 77. 

V materiáli máte aj prehľad potreby vysporiadaných pozemkov. Na prevod je to 178 parciel vo 

výmere zhruba 43 000m2 , predpokladaná cena je 1 680 000 eur. Za nájom je to 63 parciel vo 

výmere 14 350m2s predpokladanou cenou 32 200 eur. K finančnému plneniu za prevod 

pozemkov dôjde v zmysle kúpnej zmluvy v lehote do 60 dní od obdŕžania rozhodnutia 

príslušného okresného úradu katastrálneho odboru po povolení vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností. K finančnému plneniu z titulu nájomných zmlúv a zmlúv o vecných 

bremenách dôjde počas výstavby podľa skutočnej doby užívania pozemkov a podľa 

porealizačného zamerania objektov inžinierskych sietí. Týmto vás prosím o podporu tohto 

materiálu. Ďakujem veľmi pekne.  

Juraj Droba 

Ďakujem Michal veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Ako 

prvý sa hlási pán poslanec Badinský, nasledovať bude pani poslankyňa Hudáková. 

Dušan Badinský 

Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci chcem vás iba poprosiť 

o podporu tohto bodu, ktorý veľmi zjednoduší a uľahčí život nielen ľuďom zo Senca, ale aj 

ľuďom, ktorí bývajú v okolitých obciach. A chcem poďakovať touto cestou pánovi Halabicovi 

za prácu ktorá ohľadom tejto križovatky bola odvedená a samozrejme aj všetkým ľuďom, ktorí 

okolo toho robia. Ďakujem pekne. 



Juraj Droba 

Ďakujem. Pani poslankyňa Hudáková. 

Mária Hudáková 

Tiež by som chcela poprosiť kolegov o podporu tohto materiálu. Pán Halabica spomínal tie 

intenzity premávky. Táto cesta, je to diaľničná cesta je najfrekventovanejšou cestou v BSK. 

V podstate pripája veľkú časť územia na exit D1 Pezinok – Senec a už teraz teda na tom 

kruháči sú bubliny. Už dlhodobo plánujeme skapacitniť túto križovatku, takže čím rýchlejšie to 

urobíme nebudeme musieť medzi tým robiť nejaké úpravy. No sme len naozaj na začiatku. Tá 

samotná výstavba bude komplikovaná, skomplikuje veľmi dopravu akože v meste Senec, ale 

vydržíme to v záujme toho, aby konečne táto križovatka bola urobená. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Ja len že ide veľmi laicky teraz ako necestár budem hovoriť, že ide o jeden 

z prípadov, kde sa vlastne z kruhového objazdu vlastne opäť stane normálna križovatka na 

základe toho, že neplnilo to taký účel a v podstate neprispievalo k priechodnosti 

a k priepustnosti ale naopak. Čiže prvé, čo som sa naučil od pána Halabicu bolo, že kruhový 

objazd nie je vždy tým najlepším riešením. Toľko za mňa, také dovysvetlenie a dovoľte teraz, 

aby som pokračoval v rozprave. Neviem, neevidujem žiadnych ďalších prihlásených do 

rozpravy. Ešte s faktickou poznámkou pani vicežupanka Ožvaldová. 

Alžbeta Ožvaldová 

Vážený pán župan, kolegyne, kolegovia, že prečo je tu dnes ten materiál, no preto lebo 

majetkové vysporiadanie je základnou podmienkou, aby sme mohli potom ískať stavebné 

povolenie a nečakajme ani jeden deň. Každý deň je odsunutie problému, takže poprosím vás 

o podporu tohto materiálu. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu a poprosím návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu. 

Marek Machata 

Ďakujeme pekne. Keďže sme neobdržali pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, prikladáme na 

hlasovanie uznesenie tak, ako bolo predložené spolu s materiálom. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Poprosím teraz panie poslankyne, pánov poslancov, aby o predloženom návrhu 

hlasovali, teda najprv sa prezentovali a potom hlasovali. 

 



Hlasovanie č. 8 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 48 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté v jeho predkladanom znení. Ukončujem bod číslo 

5 dnešného programu a prechádzame na bod číslo 6. 

Bod č. 6 

Plán zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2023. Je to 

pravidelný materiál s časovým rozpisom prípravy materiálov na rokovania Komisií a 

Zastupiteľstva BSK. Pre vás poslancov sú najdôležitejšie stĺpce v tabuľke vyznačené žltou 

farbou.  Sú to plánované termíny rokovaní komisií a zastupiteľstva na celý kalendárny rok. Pri 

zostavovaní harmonogramu zohľadňujeme štátne sviatky, školské prázdniny a všetky dátumy, 

ktoré by mohli byť v kolízií s termínmi rokovaní. Snažíme sa, aby ste sa na rokovaniach 

stretávali aspoň raz za dva mesiace, pričom do tejto lehoty sú zarátané aj rokovania komisií. 

V prípade nevyhnutnej potreby sme v minulosti zvykli zvolať 1-2 mimoriadne rokovania 

zatupiteľstva, kterým predchádzalo společné rokovanie všetkých komisií tak, ako máme 

upravené v našom rokovacom poriadku. Zohľadňuje sa samozrejme aj zasadnutie mestského 

zastupitelstva, takže dáváme pozor na to, aby tie termíny nekolidovali a k rokovaniam 

parlamentu sa to napasováva ťažko lebo tam to nie je úplne predvídateľné, ale málo z vás sú 

poslancami Národnej rady, takže takto sme to zvykli robiť, fungovalo to a ak máte k tomu 

nejaké možné výhrady, pripomienky alebo návrhy na vylepšenie, tak samozrejme, že teraz 

otváram na to priestor v rozprave. Nech sa páči. Prvým do rozpravy sa prihlásil pán poslanec 

Uhler. 

 

Jozef Uhler 

 

Ďakujem za slovo. V minulosti sme mali veľmi praktické dohody, že rokovania komisií boli 

v konkrétny deň v konkrétnu hodinu. Tu sú zatiaľ uvedené len všeobecné dátumy pondelky až 

stredy. Budeme sa potom vedieť tiež tak dohodnúť, že napríklad komisia dopravy je vždy 

v pondelok o 15tej? Je to dôležité pre každého kalendár do budúcna lebo si tam organizujeme 

rôzne veci a toto bolo veľmi, veľmi užitočné. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Tých pár rokov v politike mi velí, že predvídateľnosť je strašne dôležitá a spontánnosť je 

väčšinou na úkor veci, takže najlepšie bude, ak sa členovia priamo komisií dohodnú, 

respektíve aj náš úrad s predsedom komisie a samozrejme, že bude vôľa robiť to tak, aby ste 

sa mohli zúčastňovať všetci členovia komisií. Berieme do úvahy aj to, že máte mnohí z vás 

svoju riadnu prácu alebo inú prácu ako len poslaneckú, takže je to naozaj skôr taký kompromis 

a tie pondelky a stredy majú odporúčací charakter. Ale je to na dohode s predsedom komisie, 

úradu a členmi komisie. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy, takže rozpravu 

ukončujem a dovoľte, aby som odovzdal slovo predsedovi návrhovej komisie. 

Marek Machata 

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

Ďakujem. 



Juraj Droba 

Poprosím panie poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali teraz. 

Hlasovanie č. 9 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 48 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Takže uznesenie bolo prijaté v jeho odprezentovanej verzii. Ukončujem bod 

číslo 6 a prechádzame na bod číslo 7. Ten sme sa dohodli, jedná sa o Správu ciest BSK, čiže 

ten zaraďujeme na januárové zasadnutie. Posledným bodom nášho rokovania je teda bod 

číslo 7 a tým je bod Rôzne. 

Rôzne 

Otváram priestor na vaše otázky, prípadné pripomienky a príspevky do rozpravy. Nech sa 

páči. Pani poslankyňa Svoreňová a ako prvá, Oliver s faktickou poznámkou na pani 

Svoreňovú? Tak dáme dáme prednosť. Nech sa páči Soňa prvá a po nej pán poslanec Solga. 

Soňa Svoreňová 

Ďakujem pekne. Ja som len chcela kolegom poslancom povedať, že našli si teda na stoloch 

dneska ráno tašky s darčekmi s regionálnymi produktmi od Krajskej organizácie cestovného 

ruchu a pán riaditeľ organizácie pán František Stano ma teda požiadal, aby som vám tlmočila 

za celú organizáciu prianie krásnych sviatkov a všetkého dobrého do nového roku. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Solga. 

Oliver Solga 

Ďakujem pekne asi za všetkých. Ale chcel som kratučkú pripomienku k tomu 

predchádzajúcemu bodu. Ja by som veľmi pekne poprosil a hovorím to ako človek, ktorý tu už 

sedí niekoľko volebných období a ako predseda komisie, aby sme vzhľadom na účasť 

vedúcich pracovníkov úradu dávali komisie nie v neskorých večerných hodinách. Čo pre mňa 

znamená už o piatej lebo boli komisie trojhodinové a držali sme tu kvôli krátkej referencii 5 až 

sedem úradníkov v jednej kancelárií. Matúš Šaray, pán doktor vie o čom hovorím, ale to boli 

aj iné prípady. Takže by som poprosil, ak budeme dohadovať si tie časy lebo som 

presvedčený, že si tie časy dohodneme či už to budú pondelky alebo stredy alebo utorky 

a budú stabilné, tak aby boli ešte v rámci pracovnej doby. To znamená, že aj o druhej, o jednej 

alebo o tretej. Keď budú také rýchle, ako boli komisia školstva, že trvala hodinu za vedenia 

Juraja Jánošíka, tak to bude absolútne myslím, že optimálne a v rámci pracovnej doby. 

Ďakujem pekne. 

Juraj Droba 

Ďakujem. Ďalšia o slovo sa prihlásila pani vicežupanka Ožvaldová. 



Alžbeta Ožvaldová 

Ďakujem veľmi pekne. Teraz ja by som chcela povedať, že náš klub vždy sa bude stretávať 

v stredu hodinu, to znamená okolo tretej pred stretnutím s pánom županom s predsedami 

jednotlivých klubov a predsedov komisií. Len aby ste sa tak vedeli zariadiť. To je predposledný 

riadok. Tam máte aj dátumy, čiže o tretej vždy. Ďakujem pekne. 

Juraj Droba 

Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Mrva. Nech sa páči. 

Jakub Mrva 

Ďakujem pekne za slovo. Ja ako mladý neskúsený poslanec sa chcem spýtať, či tu je možné, 

aby boli komisie aj online. Či to rokovacie poriadky jednotlivých komisií umožňujú, lebo by to 

celkom zjednodušilo aj tú problematiku neskorých rokovaní, poprípade držania tu 

zamestnancov príliš dlho, nakoľko niektorí ľudia asi budú pracovať a naozaj nevedia sa komisií 

zúčastňovať skôr ako na konci pracovnej doby.  

Juraj Droba 

Ak to bude konštruktívne a bude to vyhovovať väčšine členov komisie, tak samozrejme, že 

bude možná aj táto forma. Zvykli sme si na ňu počas posledných 2 a pól roka a ak to vie veci 

urýchliť alebo spraktičniť, tak samozrejme hej a zároveň ale jedným dychom dodávam, že niet 

nad osobný kontakt aspoň občas. Nemyslím si, že by bolo úplne vhodné, aby všetky komisie 

vždy rokovali už iba online. Podľa mňa je dobré, aby ste sa aj trochu stretávali a ten fyzický 

kontakt je predsa len trochu iný, ale samozrejme to z tých praktických dôvodov tie formy 

hybridné alebo formy online pripúšťa asi aj rokovací poriadok a v podstate je na vás, aby ste 

sa dohodli. Akokoľvek sa vy dohodnete a bude to fungovať, tak to je dobré pre úrad aj pre 

župu. A Matúš nech sa páči, ešte možno právny názor na to. 

Matúš Šaray 

Áno, jedna vec je tá, tie komisie počas covidu keď bola mimoriadna situácia boli aj takýmto 

spôsobom. Po tej formálno-právnej stránke máme rokovací poriadok komisií niekoľko rokov 

nemenený, ktorý túto formu nepozná. To znamená je to aj na nás, na úrade možno asi skúsime 

predložiť takýto návrh, aby sme ten rokovací poriadok upravili a podľa potreby aby sme vedeli 

byť v tomto pružnejší. Ale aktuálne rokovací poriadok komisií lebo ten je zvlášť, rokovací 

poriadok zastupiteľstva je zvlášť. Takže pozrieme sa na to, aby tá možnosť tu bola a hlavne 

aby to bolo na prospech veci, aby tie komisie boli naozaj uznášania schopné. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Pani riaditeľka úradu Mešťan, nech sa páči. 

 

 



Patrícia Mešťan 

Áno, ja ešte keď tak nad tým rozmýšľam, mala som tu jednu debatu s pánom predsedom 

finančnej komisie. Poprosím vás, aby jednotliví predsedovia akonáhle sa zhodnete, 

predsedovia komisií myslím, akonáhle sa zhodnete v rámci skupiny s členmi komisie, že 

o koľkej a v aký deň chcete mať tú komisiu, aby ste to hneď nahlasovali našej riaditeľke 

organizačného oddelenia Janke Vaculovej a ona ostatným bude oznamovať aktuálne kedy 

ktorá komisia je nahodená a sa zhodla na akom čase a dni, pretože nebudú môcť byť dve 

komisie v rovnakom čase v rovnakom dni vzhľadom na to, že už ako avizoval pán predseda 

na začiatku je naozaj hojná účasť, niektorí z vás sú v štyroch komisiách, aby ste ich mohli 

navštevovať, ak teda bol ten prvotný záujem. Čiže budeme sa snažiť to urobiť tak, aby sa 

neprekrývali v rovnakú hodinu a v rovnaký deň. Tak poprosím nahlasovať okamžite ako sa 

zhodnete v tom pozitívnom slova zmysle okamžite, aby sme to vedeli nejak korigovať a dávať 

ostatným členom na vedomosť. Ďakujem. 

Juraj Droba 

Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, máme za sebou prvé 

rokovanie zastupiteľstva pracovné. Opäť sa stretneme 27. januára už v budúcom roku. 

Predtým ešte od 9. do 11. januára budú rokovať aj komisie, ktoré sme dnes odsúhlasili 

a schválili. Dovoľte mi zaželať vám z tohto miesta krásne Vianoce a do nového roka len to 

najlepšie, hlavne zdravie a dobrého pracovného ducha tuna medzi nami. Úplne na záver 

prijmite prosím moje pozvanie na dnešný obed. Šikovní žiaci našej Hotelovej akadémie 

z Mikovíniho pre vás na dnes pripravili slávnostné predvianočné menu. Kurací rezeň, 

zemiakový šalát s majonézou a pre nemäsito jediacich pečeného lososa, zemiakový šalát 

s majonézou. Ďakujem veľmi pekne. Zároveň vám naši žiaci teraz rozdávajú malé pozornosti, 

darčeky od nášho úradu pre vašu vianočnú domácu rodinnú pohodu. Ďakujem. Takže vidíme 

sa na obede. Krásne Vianoce. Dovidenia. 
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Antalová Plavuchová Lenka, Mgr. 

Badinský Dušan, Ing. 

Badrna Jakub 

Barto Martin, Ing., CSc. 

Beňová Makkiová Monika, JUDr. 

Buocik Ján, Mgr. 

Cmorej Peter, Ing., Mgr. 

Čahojová Dana, MUDr. 

Ďurajková Monika, Ing. 

Dvořák Oskar, Mgr. 

Gašparovič Štefan, JUDr. 

Hitková Petra, Mgr., PhD. 

Hrčka Ján, Ing. 

Hudáková Mária, Ing. 

Husár Tomáš 

Chren Martin, Ing. 

Jánošík Juraj, PaedDr. 

Kisková Mária, PhDr. 

Kočkovský Robert, Ing. 

Korček Tomáš, JUDr., PhD., LL.M. 

Krúpa Jozef, Ing. 

Kuklovský Martin 

Kusý Rudolf, Mgr. 

Mács Roman, JUDr. 

Machata Marek, Mgr. et Mgr. 

Mrva Jakub, Ing. 

Neszméri Tünde, Mgr. 

Ožvaldová Alžbeta, PhDr. 

Patoprstý Martin, Ing. 

Petrakovič Juraj, Mgr. 

Petrík Simona, Mgr. 

Pilinský Peter, Mgr. 

Plaváková Lucia, JUDr., PhD. 

Polešenský Milan, Mgr. 

Rakús Michal, Bc. 

Říha Juraj, JUDr., Ing., PhD. 

Sabo Michal, Mgr. 

Savkuliak Jozef, PhDr., MBA 

Schwartzová Zuzana, Ing. 

Smeja Martin, Ing., PhD. 

Solga Oliver, Mgr. 

Svoreňová Soňa, Ing. 

Štekláč Juraj, MUDr., PhD., MPH 

Švaral Peter, Mgr. et Mgr. 

Tittel Jozef, Bc. 

Tydlitát Peter, Ing. 



Uhler Jozef, JUDr., Mgr. 

Vallo Jakub, MUDr. 

Vician Martin, Ing. 

Vidanová Lucia, PhDr., Ing. 

Vydrová Vladimíra, JUDr., Mgr. 

Winkler Martin, Mgr. 

Zaťovič Martin, RNDr. 
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