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Juraj Droba 

 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dobrý deň, dovoľte, aby som vás privítal na 

dnešnom II. pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. 

Poprosím hneď na úvod technikov o štátnu hymnu Slovenskej republiky. (znie štátna hymna) 

Ďakujem. Dnešný deň 27. január si v kalendári pripomíname ako medzinárodný deň 

pamiatky holokaustu. Dovoľte mi pri tejto príležitosti vzdať úctu miliónom obetí neľudského 

utrpenia v koncentračných táboroch počas 2. svetovej vojny a ak teda môžem, tak vás 

poprosím o symbolickú minútu ticha. Pristúpime k teraz k oficiálnej časti nášho dnešného 

zasadnutia. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili pán poslanec Tomáš Korček a neskorší 

príchod avizovala pani poslankyňa Lenka Antalová Plavuchová. Konštatujem, že podľa 

prezenčnej listiny je z celkového počtu 53 poslancov Zastupiteľstva samosprávneho kraja na 

dnešnom zasadnutí v tejto chvíli prítomná nadpolovičná väčšina 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 zápisnice. Prikročme, prosím, k voľbe overovateľov zápisnice. Predkladám 

návrhy poslankýň a poslancov: pani Petry Hitkovej, pána Juraja Jánošíka a pána Roberta 

Kočkovského. Má niekto z vás iný návrh? Iný návrh neevidujem, takže poprosím vás prikročiť 

k hlasovaniu o overovateľoch uznesení a zápisnice z dnešného zasadnutia. Poprosím, aby 

ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 1 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 47 poslankýň a poslancov, jeden poslanec sa 

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

poslankyňa Petra Hitková, pán poslanec Juraj Jánošík a pán poslanec Robert Kočkovský. 

 

Taktiež v zmysle článku 5 bodu 12 platného Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK, 

zastupiteľstvo volí z poslancov trojčlennú návrhovú komisiu. Prikročme teda k voľbe 

návrhovej komisie. Predkladám nasledovné návrhy poslancov a poslankýň: pani poslankyňa 

Schwartzová, pán poslanec Machata a pán poslanec Smeja. Má niekto iné návrhy? Iné 

návrhy neevidujem, takže poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 2 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 50 poslankýň a poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, 

nikto nebol PROTI. Konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená v zložení: pani 

poslankyňa Schwartzová, pán poslanec Machata a pán poslanec Smeja. 

 

V pondelok 16. januára vám bola v zákonom stanovenej lehote odoslaná pozvánka 

s programom na dnešné zasadnutie spolu s predmetnými materiálmi. V stredu 25. januára 

sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií. 

Z tohto pracovného stretnutia vzišla všeobecná zhoda na návrhu o doplnení jedného nového 

bodu do dnešného programu rokovania. Je ním bod, ktorý sa týka personálnych zmien 

v centre sociálnych služieb v Pezinku, konkrétne Návrh na odvolanie doktorky Renáty 

Názlerovej z funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Pod Karpatmi na Hrnčiarskej. 



Poprosím, aby sme pristúpili k dnešnému schvaľovaniu programu rokovania. Pred chvíľou 

ste si vypočuli môj návrh na dnešné zasadnutie. Zopakujem. K bodom v Pozvánke na 

dnešné rokovanie bude pridaný ešte nový bod, ktorý som pred chvíľou predniesol, 

prerokujeme ho ako bod č. 21, to znamená pred bodmi Interpelácie a Rôzne. Pýtam sa ešte 

poslaneckého pléna, či má niekto iný návrh na doplnenie alebo zmeny v programe? 

Neevidujem žiadne, tak poprosím vás, aby sme hlasovali o programe tak, ako bol 

predložený. Prezentujte sa, hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 3 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 51 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Ďakujem, program dnešného II. zasadnutia zastupiteľstva bol schválený 

a prejdeme teraz plynule k bodom nášho dnešného zasadnutia. 

 

Bod č. 1 

 

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

s termínom plnenia 20. august 2022 – 10. január 2023. Poprosím pani riaditeľku úradu, 

Patríciu Mešťan, aby tento bod uviedla. 

 

Patrícia Mešťan 

 

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

tohto bodu je pravidelný materiál týkajúci sa prehľadu plnenia uznesení Zastupiteľstva BSK, 

v tomto prípade s termínom plnenia 20. august 2022 – 10. január 2023. V I. časti materiálu 

splnené uznesenia je sumár celkovo 23 splnených uznesení Zastupiteľstva BSK. V II. časti 

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

informácia o zmene termínu plnenia celkovo štyroch uznesení Zastupiteľstva BSK. 

V rokovacej sále sú prítomní príslušní riaditelia odborov a oddelení, ak sú otázky, nech sa 

páči, sú vám plne k dispozícii. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

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

neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, rozpravu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Zastupiteľstvo BSK berie na 

vedomie o informáciu o plnení uznesení podľa predloženého materiálu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem návrhovej komisii. Poprosím ctené poslankyne, poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

 

 



Hlasovanie č. 4 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 51 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Ukončujem bod č. 1 a prechádzame na bod č. 2. 

 

Bod č. 2 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2023 

o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium 

v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, 

ktorým sa ruší VZN BSK č. 4/2022. Poprosím riaditeľku odboru školstva, mládeže a športu, 

Janku Zápalovú, o úvodné slovo k materiálu, nech sa páči. 

 

Jana Zápalová 

 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si predložiť Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o výške príspevkov v školských 

zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Dôvodom na predloženie návrhu nového 

znenia VZN je úprava finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov, ktorú stanovili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

s účinnosťou od 1: januára 2023. Z pôvodne platných troch finančných pásiem sa v súvislosti 

so zvyšovaní cien potravín mení tento počet až na päť a vlastne v našej zriaďovateľskej 

máme 21 zariadení školského stravovania. V prvom pásme budeme mať jednu školskú 

jedáleň, tri školské jedálne budú v druhom finančnom pásme, 14 školských jedální v treťom 

finančnom pásme a tri školské pásme vo štvrtom finančnom pásme. Tieto finančné pásma 

poskytujú dostatočnú rezervu a rozpätie aj v prípade ďalšieho nárastu cien potravín. 

V súvislosti s touto úpravou upravujeme aj príspevok, takzvaný príspevok v sadze B, na 

čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a na ubytovanie. Tento príspevok v sadze B je 

určený pre žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania, prípadne pre žiakov so 

sociálne znevýhodneného prostredia a upravuje sa vlastne suma za jedno jedlo z 5 centov 

na 10 centov a ubytovanie z eura mesačne na 2 mesačne. Toto VZN má dopad na rozpočet 

BSK. Finančné prostriedky sú už zohľadnené v návrhu rozpočtu na rok 2023.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem pani riaditeľke Zápalovej a otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Keďže 

neevidujem žiadne prihlásenie sa do rozpravy, tak ju ukončujem a odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Zastupiteľstvo BSK po 

prerokovaní materiálu schvaľuje VZN BSK č. 1/2023 podľa predloženého materiálu. 

Ďakujem. 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. poprosím, aby ste hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 5 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 51 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté. Týmto ukončujem bod č. 2 programu, otváram bod 

č. 3. 

 

Bod č. 3 

 

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025. Poprosím 

riaditeľa odboru financií, pána Mareka Vlčeja, aby nám tento materiál uviedol. 

 

Marek Vlčej 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Návrh 

rozpočtu BSK na roky 2023 – 2035, bol zostavený na základe požiadaviek, ktoré vyplývajú 

z kompetencií župy, na základe programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ďalej 

akčného plánu a samozrejme na základe požiadaviek jednotlivých našich organizácií 

a odborov Úradu BSK. Jeho tvorba bola výrazne ovplyvnená viacerými súčasne 

prebiehajúcimi krízami a faktormi. Spomeniem tie najdôležitejšie z nich. Najdôležitejší faktor, 

ktorý ovplyvnil príjmy nášho rozpočtu, bola zmena daňového bonusu. Dopad tejto zmeny na 

rozpočet v roku 2023 bol kumulatívne približne 20 miliónov eur, znamená to, že ak by 

neprišlo k tejto zmene, mali by sme zhruba o túto sumu viac. Ďalším dôležitým faktorom bola 

už oficiálne vyčíslená priemerná inflácia v minulom roku, ktorá bola vo výške 12, 8 %. Takisto 

veľmi diskutovanou doteraz je energetická kríza, ktorá spôsobila značný nárast cien energií, 

hlavne plynu a elektrickej energie. Takisto v neposlednom rade schválená valorizácia 

v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá priniesla navýšenie platov vo výške 7 – 

10 % pre zamestnancov našich organizácií. V roku 2023 tak bude BSK hospodáriť 

s 275 miliónmi eur, z ktorých na investičné výdavky je vyčlenených približne 70 miliónov. 

Najväčší objem financií je alokovaný na oblasť vzdelávania, na túto oblasť pôjde približne 

100 miliónov eur. Sú to výdavky aj bežné, aj kapitálové. Druhou v poradí je oblasť sociálnych 

služieb, tu máme alokovaných približne 45 miliónov eur. Tretia v poradí je správa 

a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, kde je vyčlenených približne 37 miliónov eur. Ďalej 

prímestská autobusová doprava, tam je určených v rozpočte približne 26 miliónov eur 

a piatou najväčšou oblasťou je oblasť kultúry, kde je vyčlenených v roku 2023 približne 

14 miliónov eur. Investičné výdavky sú položkovito zahrnuté v prílohách materiálu na konci. 

Sú to prílohy číslo 1 – 3. Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách Z BSK, vo všetkých 

komisiách bol podporený a navrhnutý na schválenie. Takisto je k dispozícii súhlasné 

stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý takisto navrhuje tento materiál schváliť. Vzhľadom na 

tieto skutočnosti si vás aj ja dovoľujem požiadať o podporu tohto návrhu. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Ako prvého 

prihláseného do rozpravy evidujem pána poslanca Bartu, nech sa páči, Martin. 

 

Martin Barto 

 

Ako predseda finančnej komisii by som tiež chcel informovať, že finančná komisia prebrala 

tento materiál a odporúča ho váženému zastupiteľstvu schváliť, takže poprosil by som 

vážené poslankyne, vážených poslancov, aby tento návrh podporili. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem zatiaľ žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, rozpravu tým pádom 

ukončujem a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Vážený pán župan, dajte, prosím, hlasovať o rozpočte BSK tak, ako bol 

predložený spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím teraz ctené pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali, nech sa 

páči. 

 

Hlasovanie č. 6 

 

Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že ZA hlasovalo 50 poslancov a poslankýň, nikto nebol 

PROTI, ZDRŽAL sa jeden. Týmto pádom bol rozpočet prijatý. Chcem vám veľmi pekne 

poďakovať. Je to zákon roka, takže si to zaslúži aj potlesk. (znie potlesk) Ukončujem týmto 

bod č. 3 a prechádzame na bod č. 4. 

 

Bod č. 4 

 

Návrh Aktualizácia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027 

(s výhľadom do roku 2030). Poprosím pani riaditeľku odboru stratégie, územného rozvoja 

a riadenia projektov, Barboru Lukáčovú, aby nás oboznámila s predloženým návrhom. 

Barbora, nech sa páči. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ide o materiál, ktorý je vždy schvaľovaný najneskôr 

v deň schvaľovania rozpočtu. Ide o aktualizáciu základného výkonného dokumentu na 

rozpočet samotného kraja. Samozrejme dokument vychádza v prvom rade zo strategického 

dokumentu riadenia kraja v zmysle regionálneho rozvoja, a tým je Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja. Akčný plán bol prebraný na spoločnej komisii a potom ešte aj na 

niektorých na niektorých komisiách prebehla k tomu drobná diskusia. V zásade bez 



akýchkoľvek zmien bol prijatý na jednotlivých komisiách. Nutné povedať, že je veľmi 

ambiciózny z pohľadu výdavkov, pretože predpokladá v priebehu najbližších troch rokov, 

keďže kopíruje aj samotný programový rozpočet s výhľadom na ďalšie 4 roky, implementáciu 

až 163 miliónov v rámci kapitálových výdavkov. Patria tam projekty, ktoré sú vlajkovými 

loďami v rámci jednotlivých sektorových politík, to znamená kampusy v rámci školstva, ale aj 

ďalšie pokračovanie COVP. Prirodzene tam nachádzate projekty, ktoré je nutné dokončiť, 

prípadne sú vo fáze finálnej, v oblasti školstva. Nenachádza sa v oblasti školstva tam bežná 

prevádzka, údržba, či drobné investície. V oblasti dopravy je nosnou investíciou určite 

malokarpatský obchvat a jeho jednotlivé fázy. Viete, že ich máme sedem, ale aj príprava 

obchvatov troch okresných miest, a zároveň v ňom vidíte veľmi transparentne sme doňho 

preniesli, po debate aj s pani vicežupankou, ale aj s vami, všetky plánované investície 

v cestách, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov, čiže vidíte tam zásobník projektov 

tak, ako je vysúťažený, resp. aj tie, ktoré sa idú súťažiť na najbližšie tri roky. V doprave 

samozrejme, tá druhá časť je, čisto by som povedala politická, to z pohľadu vymožiteľnosti 

našich pozícií v rámci integrovaného dopravného systému a všetkých zdrojov, ktoré sme 

priniesli do územia. V sociálnej oblasti je to určite vlajkovou loďou transformácia najväčšieho 

nášho zariadenia Stupava, ale aj ďalšie budovanie priestorov, ale aj kapacít v rámci 

špecializovaných zariadení, ako je napríklad Znievska, ale aj ďalšie. V oblasti cestovného 

ruchu je to pokračovanie v investičných, ale aj neinvestičných činnostiach v podobe 

tematických ciest, ale aj lokálnej ekonomiky. V kultúre je tak infrakštrukturálna stránka 

dokončenia našich ťažiskových kultúrnych inštitúcií, ale aj významná časť zmeny 

manažmentu a obsahu ich samotných. Ak som na niečo zabudla, nech sa páči, kľudne sa 

pýtajte, tých riadkov je tisíce, keď to tak môžeme povedať. Ďakujem veľmi pekne za 

podporu, ale aj za kvalitnú diskusiu, ktorá prebiehala. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem Barbora. Poprosím teraz o príspevky do rozpravy, ak by niekto chcel hovoriť, nech 

sa páči. Prvý prihlásený je Martin Zaťovič, odovzdávam slovo. 

 

Martin Zaťovič 

 

Ďakujem pekne. Taká jedna otázka, keďže materiály sú na internete, nefunguje internet, či 

môžu spustiť internet. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

To je otázka na našich IT, máme signál, že je to v procese, rieši sa to, nejaký časový rámec 

asi nemáme, že? 5 – 10 minút. Dobre. Poprosím ďalšieho prihláseného do rozpravy, pán 

poslanec Buocik, nech sa páči. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Samozrejme, my poslanci, zodpovední, ktorí sme si poctivo 

naštudovali materiály predtým ako sme na zastupiteľstvo išli, tento problém nemáme, takže 

nie je žiaden problém, ďakujem pekne. (žartovne) 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem ďalšie prihlášky do rozpravy, možno pán poslanec Zaťovič, faktickou 

chce reagovať. (žartovne) 

 

Martin Zaťovič 

 

Poprosím pána Buocika, aby nám povedal tri, štyri vety z tohto materiálu. Ďakujem pekne. 

(znie smiech) 

 

Juraj Droba 

 

Dobre, myslím, že môžeme uzavrieť rozpravu, ďakujem, oceňujem váš zmysel pre humor. 

Uzatváram diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Zastupiteľstvo BSK 

schvaľuje Aktualizáciu Akčného plánu BSK podľa predloženého materiálu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím poslankyne, poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 7 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 51 poslankýň a poslancov, PROTI nebol nikto, nikto sa 

NEZDRŽAL. Bod č. 4, uznesenie k nemu bolo prijaté v navrhovanom znení. Ukončujem teda 

bod č. 4 programu a prechádzame na bod č. 5. 

 

Bod č. 5 

 

Ideový zámer deinštitucionalizácie a transformácie zariadenia sociálnych služieb Domov 

sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave. Pani Lukáčová, nech sa páči, 

opäť máte slovo. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Tak ako bolo aj na komisiách, aj na politických kluboch prezentované, 

ide asi o najambicióznejší vôbec náš zámer v rámci sociálnych služieb, alebo transformácie 

najväčšieho sociálneho zariadenia, ktoré máme v Stupave. Jednak už aj jeho postup bol 

schválený v predchádzajúcom uznesení, predchádzajúcom dokumente, kde ho máte veľmi 

podrobne rozobratý, ale v zásade, ide o prvý krok. Viete, že pri veľkých, ťažkých projektoch 

predkladáme, najskôr si dovolíme predložiť pred vás ideový zámer. To znamená, získať 

jednak politický mandát na jeho pokračovanie, ale predniesť, kam zhruba, a akým spôsobom 

sa ideme uberať. V prípade Stupavy sme zhodnotili, že naše predchádzajúce kroky asi 

neboli, by som to nazvala adekvátne, alebo realizovateľné, keďže sme boli možno príliš 

ambiciózny, že 166 klientov vieme deinštitucionalizovať prostredníctvom dvojdomov, jednak, 



že to nie je v súčasnej situácii možné, z pohľadu by som povedala developingu a realizácie 

investičných aktivít, lebo si dovolím povedať, že by sme boli asi najväčší developeri na 

Záhorí a nebudeme si rozprávať o tom, že musíme byť v súlade s územnými plánmi, že 

nemáme ani dostatok pozemkov, ale v prvom rade sme prehodnotili transformačný plán 

z pohľadu kvality života a dostupnosti samotných služieb a samostatnosti klientov. Naozaj 

ide o najodkázanejších klientov, nie len po sociálnej otázke, ale aj starostlivosti, a tak sme 

pristúpili ku transformácii Stupavy prostredníctvom zariadenia, kde sa nám spájajú sociálne 

a zdravotné služby. Ide o zariadenia, kde môžu byť klienti maximálne po 30, čiže aj tá naša 

investičná aktivita bude smerovať k tomu, že zrealizujeme, alebo našou ambíciou je 

zrealizovať a postaviť 5 x po 30 klientov. Infraštruktúru na územní sa budeme fokusovať na 

území Záhoria, pretože aj väčšina tých klientov je zo Záhoria, rovnako aj zamestnancov. 

Zdrojovosť, ktorú máme naplánovanú, pretože to je naozaj veľká investícia, ktorá sa 

pohybuje niekde okolo 20 miliónov, podľa benchmarku, ktorý máme dostupný aj na základe 

skúseností z deinštitucionalizácie, sme teda na 20 miliónoch. Ideme sa uchádzať o plán 

obnovy a odolnosti, ktorý má práve takúto kombináciu sociálneho a zdravotného zariadenia 

ako oprávnené. Čaká nás veľa práce v podobe jednak ďalšieho projektovania. Vychádzame 

z projekčnej činnosti, ktorá bola daná Ministerstvom sociálnych vecí ako vzorová 

infraštruktúra. V súčasnosti pracujeme s tromi pozemkami. Jeden je v našom vlastníctve, 

bývalý elektrovod Záhorská Bystrica, kde umiestnime dva objekty a potom máme 

rozpracované pozemky v spolupráci obcami Vysoká pri Morave a Záhorská Ves. Posledný 

pozemok hľadáme. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Ako prvý v rozprave 

vystúpi pán poslanec Smeja, nech sa páči. 

 

Martin Smeja 

 

Ďakujem za slovo pán predseda. Ja by som k tomuto bodu programu rád povedal, 

v podstate nadviazal na to, čo už aj pani riaditeľka spomínala, že toto sociálne zariadenie 

umiestnené v našom meste, sú obsadení klientami naozaj s veľmi ťažkými diagnózami 

a hoci je tento kaštieľ veľmi pekným zariadením, tak na tento účel teda nevhodným, už sme 

trošku aj v minulom volebnom období, keď sme schvaľovali predchádzajúci materiál, takže ja 

som tomuto materiálu veľmi rád, som rád, že sa to bude deinštitucionalizovať, aby vlastne 

títo klienti dostali lepšie zariadenie, lepšie podmienky, takže v tomto duchu by som prosil 

ostatných kolegov o podporu tohto materiálu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším do rozpravy prihláseným je pán poslanec Cmorej. 

 

Peter Cmorej 

 

Ja nie som členom komisie, kde by bol tento materiál, tak som sa s ním oboznámil, až keď 

sme s kolegom Jánom Buocikom si študovali materiály na zastupiteľstvo, tak sa chcem 

spýtať, k tomu, čo ste pani Lukáčová povedali, že dve tie zariadenie by mali v tom 

elektrovode a na ďalšie dve už je pozemok, že či máte časový plán, ktorými zariadeniami sa 



začne najskôr? To je prvá otázka. Druhá otázka je, že či budeme čakať na nejaké externé 

financovanie, či sa podarí získať, alebo už sa s niektorými tými zariadeniami začne aj na 

základe vlastných zdrojov. Ďakujem. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Začnem od konca. Ide o to, čo som povedala, že mandát, na to, aby sme vôbec začali a mali 

mandát vyčleniť kapitálové výdavky na projekčnú činnosť. To znamená, že nie je to v našej 

moci z vlastných zdrojov, a aj v rozpočte to vidíte cez plán obnovy a odolnosti, kde táto 

aktivita oprávnená. To, čo budeme robiť z vlastných zdrojov je projekčná činnosť, ktorá je 

rovnako náročná. Čo sa týka postupnosti, tam, kde ideme určite, sú tie dve zariadenia na 

našom pozemku v elektrovode bývalom, a potom po uzavretí zmlúv o budúcej zmluve 

a stabilizácie aj zdrojovosti, pôjdeme do tých ďalších dvoch v obciach.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, takže rozpravu uzatváram 

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 poslankyne, poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 8 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 50 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Uznesenie bolo schválené v jeho navrhovanom znení. Ukončujem bod č. 5 

a prechádzame na bod č. 6. 

 

Bod č. 6 

 

Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt ,,obchvat 

Malokarpatského regiónu _ príprava projektu" v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu. Opäť poprosím Barboru Lukáčovú o úvod. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Obchvat, asi sa s ním budeme potýkať takmer na 

každom zastupiteľstve. Momentálne pred vás si dovoľujeme predložiť ŽoNFP ešte 

existujúceho programového obdobia. Programové obdobie končí asi tak ako by malo končiť 

a to, že dáva možnosť strategických projektom sa uchádzať aj refundáciu predprojektovej 

prípravy. V zásade hovoríme o časti refundácie našich nákladov predprojektovej príprave, 

teda v tej projektovej dokumentácii na časť Teplé pramene - Grinava a na časť Modra. O tom 



je materiál. Materiál už bol schválený a rezervované zdroje cez Radu partnerstva to prebehlo 

na konci roka, zároveň zdrojovosť je jasné, teda integrovaný regionálny operačný program. 

Ďakujem veľmi pekne, v krátkosti na projektovú dokumentáciu pre obchvat. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu. Nikto sa nehlási, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

 

Marek Machata 

 

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

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem pekne. Poprosím o hlasovanie teraz. 

 

Hlasovanie č. 9 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA 49 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Uznesenie bolo schválené v jeho prezentovanom znení. Týmto uzatváram 

bod č. 6, prechádzam na bod č 7. 

 

Bod č. 7 

 

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre projekt 

„Ecoregion SKHU“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 

2014 - 2020. Barbora, ešte raz, poprosím o stručný úvod k tomuto materiálu. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Áno, ďakujem veľmi pekne. Veľmi krátko, ide o formálnu náležitosť, nakoľko naša zmluva 

o NFP je braná ako medzinárodná zmluva, podľa zákona o VÚC, medzinárodné zmluvy 

musia prísť do zastupiteľstva na ich schválenie. V tomto prípade nejakým spôsobom sa 

netýka nás a našich aktivít, myslím ako BSK, ale tým, že sme lead partner a zodpovedný za 

celú realizáciu projektu, sme povinný takúto zmenu predložiť. V zásade v jednoduchosti, 

slovenský partner ušetril zdroje v rámci verejného obstarávania a presúva si ich na iné 

aktivity, ktoré sú jeho v rámci projektu. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadne prihlášky 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 pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 10 

 

Ďakujem. KOnštatutjem, že ZA hlasovalo 49 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, 

nikto sa NEZDRŽAL. Konštatujem, že hlasovanie prebehlo tak, že vyjadrilo podporu návrhu 

tak, ako ho prezentovala návrhová komisia. Ukončujem bod č. 7 rokovania, prechádzame na 

bod č. 8. 

 

Bod č. 8 

 

Návrh na zmenu podmienok Zmluvy č. 1/2018 o nájme nebytového priestoru, uzatvorenej 

medzi SOŠ pedagogickou, Bullova 2, Bratislava a mestskou časťou Bratislava – Dúbravka 

a ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Teraz bude nasledovať séria materiálov, ktoré nám 

uvedie Matúš Šaray, vedúceho právneho oddelenia. Matúš, nech sa páči, máš slovo. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem veľmi pekne pán predseda. V tomto konkrétnom prípade riešime zmenu podmienok 

nájomnej zmluvy, kde v priestoroch našej školy má k dispozícii a užíva priestory mestská 

časť Dúbravka, je tam zriadená materská škôlka, na druhej strane v týchto priestoroch v tej 

škôlke aj naše žiačky našej pedagogickej akadémie vykonávajú svoju prax. 

V predchádzajúcom období úrad začal rekonštruovať túto našu strednú školu vrátane 

priľahlej telocvične, ktorá je s touto školou spojená priľahlou chodbou. Žiaľ, zistili sme, že táto 

telocvičňa je vo vlastníctve mestskej časti. Dlhé roky sa to užívalo v podstate v našej réžii, 

zistili sme to v podstate až pri tejto rekonštrukcii, že to je takýto stav tam. To znamená, 

potrebujeme touto zmluvou vyriešiť aj právny vzťah k užívaniu tej telocvične, takže 

recipročne si upravujeme vzájomné nájomné podmienky. To znamená, my budeme mestskej 

časti za symbolické euro prenajímať priestory pre škôlku a my zase od mestskej časti 

získavame za symbolické euro nájom tejto telocvične, aby sme právny vzťah na jej užívanie. 

Materiál prešiel komisiami, poprosím o jeho podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže neevidujem 

žiadnu prihlášku do rozpravy, rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan, návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako 

bolo predložené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali teraz. 



 

Hlasovanie č. 11 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 49 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL, uznesenie bolo prijaté v jeho predkladanom znení. Ukončujem bod č. 8 

a otváram bod č. 9. 

 

Bod č. 9 

 

Návrh na zmenu časti uznesenia zastupiteľstva BSK č. 513/2022, ktorým sa zužuje rozsah 

zámeny nehnuteľného majetku medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Matúš, nech 

sa páči. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Takže z tohto názvu vyplýva, upravujeme uznesenie a to z toho dôvodu, že pri 

ocenení zamieňaných nehnuteľností došlo k určitému posunu cenu a týmto materiálom 

vlastne vypúšťame jednu parcelu z tej zámeny, aby sme spolu s magistrátom sa dostali ako 

keby na vyvážený režim zámeny 1:1 a boli tam len minimálne vzájomné doplatky, takže je to 

len to technická záležitosť, aby sa v tej zámene trafili čo najviac k pomeru 1:1. Materiál 

prešiel komisiami, vysvetlili sme si ho, takže ak sú otázky, nech sa páči. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nikto sa do rozpravy 

nehlási, takže rozpravu uzatváram 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 pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 12 

 

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

NEZDRŽAL. Uzatváram bod s tým, že bol prijatý tak, ako bolo navrhnuté návrhovou 

komisiou. Týmto prechádzame na bod č. 10. 

 

Bod č. 10 

 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku s parc. č. 4938/1 a cesty III/1065 postavenej na 

tomto pozemku v k. ú. Bernolákovo, Obci Bernolákovo, za účelom vybudovania „Technickej 



infraštruktúry Bernolákovo SO 01 – Rozšírenie cesty III/1065“, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. Matúš, opäť nech sa páči. 

 

Matúš Šaray 

 

V tomto prípade prenajímame obci Bernolákovo časť parcely a časť našej cesty tak, aby si 

vytvorili právny vzťah stavebného povolenia, špeciálny stavebný úrad. V tomto prípade bolo 

zohľadnené, že ide o záujem obecnej samosprávy, preto je tam cena symbolická jedno euro 

nájmu, s tým, že obec vykoná rozšírenie cesty, následne po kolaudáciu nám túto rozšírenú 

časť prevedie do vlastníctva. Riešia to ako vyvolávanú investíciu v súvislosti s budovaním 

materskej škôlky. Materiál prešiel komisiami. Ak sú otázky, nech sa páči. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k bodu č. 10. Nech sa páči. Neevidujeme žiadnu 

prihlášku 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 

 

Ďakujem. Poprosím pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 13 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 49 poslankýň a poslancov. Nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Ukončujem bod č. 10 a prechádzame na bod č. 11. 

 

Bod č. 11 

 

Návrh na schválenie odplatného vecného bremena v prospech vlastníka a/alebo 

prevádzkovateľa inžinierskych sietí, na základe žiadosti spoločnosti DOAS a.s., v k. ú. 

Senec. Matúš, nech sa páči. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Toto je jeden z tých rutinnejších materiálov, to znamená, žiada nás investor 

o zriadenie vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí. V tomto prípade ide 

o komerčný záujem, to znamená, podľa zásad hospodárenia je tam cena za zriadenie 

vecného bremena určená 30 eur za meter štvorcový. V materiáli sú všetky mapky, 

geometrický plán, je tam porealizačné zameranie kadiaľ je tá sieť ťahaná a vrátane 

ochranného pásma. S tým, že zriaďujeme vecné bremeno v prospech aktuálneho vlastníka, 

ktorým je ten investor, ale do budúcna, preto je tam aj tá skratka „alebo“, aby sa to dalo 

následne previesť na vodárenskú spoločnosť, keď sa to bude celé vysporiadavať. Materiál 

prešiel komisiami bez nejakých pripomienok. Ak sú otázky, nech sa páči. Ďakujem. 



 

Juraj Droba 

 

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

žiadne prihlášky do rozpravy, takže ju 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 pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 14 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 50 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Ukončujem bod č. 11 a prechádzame na bod č. 12: 

 

Bod č. 12 

 

Návrh na schválenie nájmu a zámeny nehnuteľností medzi Bratislavským samosprávnym 

krajom a Hlavným mestom Bratislavou, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Matúš, nech sa 

páči. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. V tomto prípade sme v mestskej časti Ružinov, kde máme našu Strednú odbornú 

školu dopravnú. Zo zadnej časti je ulica Velehradská, kadiaľ máme prístup my do zadnej 

časti nášho areálu, ale zároveň táto komunikácia slúži aj ako prístup k nehnuteľnosti vo 

vlastníctve Hlavného mesta. Magistrát nás požiadal, že chce vykonať rekonštrukciu tohto 

objektu na bytový režim, to znamená, budú tam urobené nájomné byty. Potrebujú v podstate 

cez náš pozemok ťahať aj nové inžinierske siete, vyriešiť aj statickú dopravu, takže týmto 

materiálom schvaľujeme aj nájom tej parcely s tou prístupovou cestou, aby mali právny 

vzťah a prístup k svojej nehnuteľnosti, ale schvaľuje sa aj budúca zámena, kedy my im 

posúvame časť našej parcely na vyriešenie ich statickej dopravy a oni v rámci rekonštrukcie 

a investície na tom našom pozemku urobia nanovo cestu a v rámci nej vytvoria aj parkovacie 

miesta, ktoré budú zase nám odovzdané po kolaudácii bezplatne do vlastníctva, takže je to 

v podstate vzájomná synergia s Hlavným mestom, preto je tam opäť aj tá výnimka a je tam 

ten nájom symbolický vo výške jedného eura. Materiál sme si vysvetlili na komisiách, ak by 

boli nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

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

rozpravy, takže ju ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 



 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Predkladáme na hlasovanie uznesenie tak, ako bolo predložené spolu 

s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 15 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 46 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prezentované. Ukončujem bod č. 12 

a otváram bod č. 13.  

 

Bod č. 13 

 

Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi Bratislavským samosprávnym krajom 

a Obcou Nová Dedinka, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Matúš, nech sa páči. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Tak ako z názvu vyplýva, tu si zamieňame vyslovene pomer 1:1 presné metre 

štvorcové pozemky, obec získa od nás pozemok teraz v našom vlastníctve, ktorý v podstate 

tvorí verejné priestranstvo a my zase recipročne získavame od obce časť ich pozemku, ktorý 

je pod našou cestou, alebo pod cestou v našom vlastníctve, pomer 1:1, takže bez 

vzájomného doplatku. Opäť, materiál bol vysvetlený, prešiel na komisiách, ak sú otázky, 

nech sa páči. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

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

do rozpravy, takže ju ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Opäť predkladáme na hlasovanie uznesenie tak, ako bolo predložené spolu 

s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

 

 

 

 



Hlasovanie č. 16 

 

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

NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo predložené. Ukončujem bod č. 13 

a prechádzame na bod č. 14. 

 

Bod č. 14 

 

Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľnosti – 

novovzniknutého pozemku parc. č. 339/20 na Mierovej ulici č. 5 v obci Tomášov, katastrálne 

územie Tomášov, okres Senec, obec Tomášov, žiadateľom Ing. Martin Skákala a Janka 

Skákalová, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Matúš, opäť, nech sa páči. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. V tomto prípade vychádzame v ústrety viac menej vlastníkov rodinných domčekov, 

ktorí dlhé roky majú ohradenú svoju predzáhradku, ktorú doteraz užívali v domnení, že teda 

je ich, až pri následnom majetkovo-právnom vysporiadavaní vlastne zistili, že je zahradená aj 

časť parcely, ktorá je v LV vedená v prospech Bratislavského samosprávneho kraja. Je to 

veľká parcela, na ktorej vedľa ide komunikácia v našom vlastníctve. Požiadali nás 

o odpredaj, to znamená vyhotovili sme geometrický plán, ktorým sa táto parcela odčleňuje. 

Bol spravený znalecký posudok na určenie všeobecnej trhovej ceny týchto pozemkov, s tým, 

že máme, je tam vyjadrenie nášho odboru dopravy, aj správcu ciest, že táto časť parcely je 

pre nás nevyužiteľná, aj teraz, aj do budúcna, v prípade rekonštrukcie, takže nie je problém 

vyhlásiť túto časť pozemku za prebytočný a odpredať ho týmto ľuďom, ktorí v dobrej viere to 

užívali dlhé roky za cenu určenú znaleckým posudkom. Na komisiách sme si to prešli, tie 

mapky sú tam nakreslené, sú tam fotografie z tých rodinných domčekov, že to je naozaj plot, 

ktorý tam je roky rokúce, takže tam to bolo vysvetlené, ak sú otázky, nech sa páči. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu. Prihlásenou do rozpravy je pani 

poslankyňa Monika Beňová Makkiová. 

 

Monika Beňová Makkiová 

 

Ja by som len za Tomášov potvrdila, že aj tento materiál, aj nasledujúci, sú to susedia, ktorí 

majú nehnuteľnosti vyše 40-ročné a tie predzáhradky tvoria ich súčasť pozemkov, takže 

vážne ide o prebytočný majetok, ktorý sa nevyužíva. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, rozpravu týmto ukončujem a odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

 

 

 

 



Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Opäť predkladáme na hlasovanie uznesenie tak, ako bolo predložené 

spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č 17 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 46 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo predložené. 

Uzatváram bod č. 14, prechádzame na bod č. 15. 

 

Bod č. 15 

 

Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľností – 

novovzniknutého pozemku parc. č. 339/21 a parc. č. 339/22 na Mierovej ulici č. 3 v obci 

Tomášov, k. u. Tomášov, okres Senec, obec Tomášov, žiadateľom Pavol Zibrin a Alexandra 

Zibrinová, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Matúš, nech sa páči. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Tu sa nebudem opakovať, je to obdobný prípad, je to vlastne len susedný rodinný 

dom, tak ako som uviedol v tom predchádzajúcom bode, takže tie dôvody, aj okolnosti, aj 

podmienky sú obdobné. Takže predaj za cenu znaleckého posudku. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nehlási sa nik, 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 ctené pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 18 

 

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

NEZDRŽAL. Ukončujem tento bod programu a prechádzame na bod č. 16. 

 

 



Bod č. 16 

 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky Bratislavského samosprávneho kraja 

voči dlžníkovi XFLOOR, s.r.o. Nech sa páči. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Toto je trošku z iného súdku. Na podnet oddelenia účtovníctva v podstate dávame 

návrh na upustenie trvalé od vymáhania tejto pohľadávky, ktorá vznikla z nájomnej zmluvy. 

Je to už dlho dobejšia záležitosť z toho titulu, že potom, ako vznikla pohľadávka sme ju 

samozrejme uplatnili, všetky práva, bolo to uplatnené na súde, súd nám dal za pravdu, žiaľ, 

to súdne konanie trvalo dlhšie, medzitým táto spoločnosť bola v úvodzovkách zožratá inou 

spoločnosťou, to znamená, bola to taký typ spoločnosti, ktoré v podstate pohlcovali iné 

spoločnosti s dlžobami, to znamená, následne pri preverovaní sme zistili, že táto spoločnosť 

je nemajetná, sú na ňu vedené voči nej viaceré pohľadávky, aj prednostné, ktoré sa týkajú 

sociálnej poisťovne, zdravotnej, prípadne daňové úradu, takže na základe uvedeného je 

akýkoľvek ďalší postup len zbytočné vynakladanie prostriedkov a nemalo by to naozaj 

zmysel a efekt. S tým, že samotná istina bola na úrovni necelých 6 tisíc euro, ostatné je len 

príslušenstvo, ktoré vzniklo z toho, že my pohľadávku musíme evidovať a účtovať aj 

príslušenstvo. Na komisiách sme si to povedali, rozobrali, tak ak sú otázky, nech sa páči. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže neevidujem žiadnu prihlášku 

do rozpravy, tak ju ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Predkladáme na hlasovanie uznesenia tak, ako bolo predložené spolu 

s materiálom. Ďakujem. 

 

Ďakujem. Poprosím o hlasovanie teraz. 

 

Hlasovanie č. 19 

 

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

NEZDRŽAL, uznesenie bolo prijaté v jeho predloženom znení. Ukončujem bod č. 16 

a otváram bod č. 17. 

 

Bod č. 17 

 

Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Modra. 

Nech sa páči. 

 

 

 



Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Posledný materiál z tej rady majetkových sa týka zriadenia vecného bremena, 

spoločnosť ATOP, ako investor, nás požiadal o zriadenie takéhoto vecného bremena 

v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. V tomto prípade bol v materiáli 

zohľadnená požiadavka mesta Modra, ktorá takisto má pozemky v danej lokalite a táto 

inžinierska sieť bude slúžiť aj v prospech mesta Modra, to znamená, na komisii to bolo 

odprezentované pánom primátorom, a preto bola zohľadnená táto skutočnosť a odplata za 

zriadenie vecného bremena je vo výške 15 euro, to znamená, je to polovička zo toho, čo 

máme schválené v zásadách hospodárenie, pretože tie pozemky sú zhruba pol na pol 

v užívaní, alebo v budúcom užívaní investora a mesta Modra. Na komisiách sme si to 

vysvetlili, prešli, sú tam všetky snímky, takže ak sú otázky, nech sa páči. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa do rozpravy nikto nehlási, 

ukončujem ju a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Opäť na predkladáme na hlasovanie uznesenie tak, ako bolo predložené 

spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 20 

 

Konštatuje, že ZA hlasovalo 46 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Tento bod bol prijatý tak, ako bolo predložené uznesenie. Ukončujem bod č. 17 

a otváram bod č. 18. 

 

Bod č. 18 

 

Návrh Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2021 - 2027 

s výhľadom do roku 2030. O úvodné slovo poprosím pani vedúcu oddelenia kultúry, Svetlanu 

Waradzinovú. 

 

Svetlana Waradzinová 

 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujeme si vám predložiť Stratégiu 

rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2027 s výhľadom do 

roku 20230. Na úvod by som vám chcela vysvetliť, že prečo až teraz predkladáme tento 

dokument. Stratégia bola pripravená na schvaľovanie v prvej polovici roku 2022, ale 

vzhľadom k tomu, že sme vyše roka čakali na doložku vplyvov na životné prostredie 

z Ministerstva životného prostredia, nemohli sme tento dokument formálne predložiť na 

zastupiteľstvo k schvaľovaniu. Štruktúra strategického dokumentu spĺňa, alebo vlastne má 



všetky tie časti, ktoré bežný strategický dokument na úrade obsahuje. To znamená relatívne 

obsiahlu analytickú časť, úvod k stratégii, ktorý vymedzuje vlastne základné pojmy a na 

základe nejakých najnovších trendov modeluje tú stratégiu, strategickú časť a na koniec 

správu o výsledku konzultačného procesu s prílohami. Chcela by som, predtým, ako príde 

k hlasovaniu, vám vymenovať tých 8 najdôležitejších problémov a výziev, ktoré tá stratégia 

rieši, ktoré časť z nich je už aj preklopená do akčného plánu a sú naviazané vlastne aj na 

rozpočet BSK. Táto stratégia v dlhodobom horizonte rieši stavebno-technický stav kultúrnych 

pamiatok a kultúrnej infraštruktúry na území kraja, kultúrnu, teda modernizačný dlh kultúrnej 

infraštruktúry pre zriaďovanú, ale aj pre nezriaďovanú kultúru, rieši problematiku dotačnej 

schémy BRDS a jej časti, ktorá sa dotýka kultúry miestnej a regionálnej kultúry, rieši takú 

novú časť a to sú dáta o kultúre, z ktorých potom následne vychádzajú rozhodnutia a takisto 

rieši aj úlohu, postavenie a fungovanie našej zriaďovanej kultúry v rámci BSK. Určite viete, 

že sme v tejto chvíli zriaďovateľmi siedmich kultúrnych zariadení a vlastne výhľadovo nás 

čaká veľká otázka po dobudovaní infraštruktúry, akým spôsobom pristúpime aj k tejto časti. 

Tiež pomenováva základné úlohy Úradu BSK, predovšetkým oddelenia kultúry, ale aj oblasti 

vzdelávania, financií, aké majú vplyvy na rozhodovanie v rámci tejto stratégie. Nová, oproti 

predchádzajúcej stratégie, je časť, ktorá sa týka digitalizácie. Digitalizácie kultúrneho 

dedičstva kraja a taktiež čo s tou digitalizáciou v následnom období a v neposlednom rade 

ten 8. bod, ktorý stratégia rieši, je otázka profesionalizácie v kultúre v kultúrno-kreatívnych 

odvetviach. Veľmi sme si dali záležať, aby sme pri každom z tých navrhovaných opatrení, 

nejakým spôsobom vedeli definovať jednak verejnú hodnotu, tej ktorej aktivity, ktorá sa v tom 

zásobníku tých všetkých aktivít nachádza, ako aj definovanie nejakého pozitívneho efektu, či 

už sociálneho, alebo multiplikačného efektu. Ďakujem.  

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujeme veľmi pekne. Otvárame k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Nech sa páči, pán 

poslanec Solga, máte slovo. 

 

Oliver Solga 

 

Milé dámy a páni, je samozrejmou povinnosťou vyjadriť sa ako predseda komisie kultúry 

k tomuto materiálu. Prerokovali sme ho podrobne v komisii kultúry, dostali sme materiál, 

nechcem sa odvolávať na roky, ktoré som tu strávil, ale dostali sme, v tej súvislosti sme 

dostali naozaj materiál, ktorý je najlepší. Bol jednohlasne schválený a doporučený prijať ho 

zastupiteľstvu a som veľmi rád, že sú tam aj také veci, s ktorými možno noví poslanci sa ešte 

nestretli a majú možnosť zistiť, aké inštitúcie a aké všetky inštitúcie patria do zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského kraja. Aby som to nenaťahoval, tak pani riaditeľka a celému 

vášmu tímu veľmi pekne ďakujem za takéto podrobné spracovanie a verím, že sa nám, tak 

ako aj v minulom volebnom období, podarí splniť tie úlohy, ktoré sme si dali, či je to 

rekonštrukcia Divadla Aréna, či sú to synagóga Senec, či je to dokončenie MOSky v Modre, 

a tak ďalej. Verím, že sa nám to podarí napriek tejto zložitej finančnej situácii, a že práve my 

budeme zberať ovocie toho minulého obdobia, kedy sa toto všetko začalo. Ešte raz veľmi 

pekne ďakujem pani riaditeľka. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec, pán vicežupan Štekláč. 



 

Juraj Štekláč 

 

Dobrý deň, ďakujem pekne. Ja by som tiež poprosil o podporu tohto materiálu. Bratislavský 

samosprávny kraj má viaceré strategické dokumenty, majú ambíciu pomocou ich formovať 

a nejakým spôsobom ten svoj región, plus uplatniť vízie, ktoré má vo vzťahu k regiónu a toto 

je jedna z tých stratégií, ktorá teda zahŕňa komplexný pohľad na tú kultúru a myslím si, že je 

to skvelý dokument a ďakujem pekne aj ja pani riaditeľke a jej kolektívu, poprosím rovnako 

o podporu. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, uzatváram diskusiu a návrhová 

komisia, nech sa páči, máte slovo. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pani vicežupanka, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Zastupiteľstvo BSK po 

prerokovaní materiálu schvaľuje Návrh Stratégie rozvoja kultúry na roky 2021 – 2027, ďalej 

podľa predloženého materiálu. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, hlasujeme teraz. 

 

Hlasovanie č. 21 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 43 poslancov a poslankýň, traja sa ZDRŽALI, nikto 

nebol PROTI, uznesenie bolo prijaté v jeho prezentovanom znení. Ukončujem bod č. 18 

a prechádzame na bod č. 19. 

 

Bod č. 19 

 

Návrh na odvolanie PhDr. Anny Píchovej z funkcie riaditeľky Malokarpatského osvetového 

strediska v Modre. Dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže 

neevidujem nikoho prihláseného do rozpravy, rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Pán župan, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Zastupiteľstvo BSK po 

prerokovaní materiálu odvoláva podľa príslušných paragrafových znení pani doktorku Annu 

Píchovú z funkcie riaditeľky Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 

 



Hlasovanie č. 22 

 

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

sa ZDRŽALI a konštatujem tým pádom, že uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo predkladané. 

Dovoľte, aby som ukončil bod č. 19 a prešiel na bod č. 20. 

 

Bod č. 20 

 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 

samosprávneho kraja za 2. polrok 2022. Odovzdávam slovo pánovi Milanovi Slezákovi, 

hlavnému kontrolórovi Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

Milan Slezák 

 

Vážení páni poslanci, pani poslankyne, materiál je predkladaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami o samosprávnych krajoch a všeobecne záväzného nariadenia o kontrole. 

Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok bola vzatá na vedomie uznesením zastupiteľstva 

č. 527/2022 zo dňa 9. 9. 2022. Materiál bol schválený vo všetkých komisiách jednohlasne. 

Z uvedeného dôvodu predkladám materiál na schválenie. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže neevidujem žiadne prihlášky 

do rozpravy, rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Zastupiteľstvo BSK po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru 

hlavného kontrolóra BSK za 2. polrok 2022. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pani poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 23 

 

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

sa nezdržal. Uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prezentované. Dovoľte, aby sme teraz 

prešli na bod č. 21. 

 

Bod č. 21 

 

Návrh na odvolanie doktorky Renáty Názlerovej z funkcie riaditeľky Centra sociálnych 

služieb Pod Karpatmi, Hrnčiarska 37, Pezinok. Dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto 

bodu programu, nech sa páči. Neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, takže rozpravu 

ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 



Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Pán župan, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Zastupiteľstvo BSK po 

prerokovaní materiálu odvoláva podľa príslušných zákonných ustanovení pani doktorku 

Renátu Názlerovú z funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Pod Karpatmi v Pezinku. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím, aby sa hlasovalo teraz. 

 

Hlasovanie č. 24 

 

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

sa NEZDRŽAL. Ukončujem týmto bod č. 21, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté v jeho 

navrhovanom znení a dovoľte, aby som otvoril bod č. 22. 

 

Bod č. 22 – Interpelácie 

 

Prvým prihláseným do rozpravy je pán poslanec Krúpa. 

 

Jozef Krúpa 

 

Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja iba, mal som pocit, že bod do Rôzne, lebo bolo tam 

na linke bod Rôzne, takže teraz naskočili Interpelácie, lebo ja som chcel do Rôzneho, ale 

dopoviem teda čo mám na srdci, alebo teda čo som si uvedomil. Schvaľovali sme rozpočet, 

kde teda hovoríme o tom, že je dôležité, že šetríme, tak by som dal na zváženie, že či je 

potrebné tlačiť takéto veci, ktoré určite niečo stoja, lebo stretávame s tým dosť často, že 

všetky tieto úžasné veci, ktoré chcem plánovať, a ktoré urobíme, majú aj printovú podobu, 

tak dávam na zváženie, že či je potrebné v týchto časoch ich aj tlačiť. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Zareagujem ja. Ideme naozaj na minimum nákladov. Najvyššia položka v oblasti printu bola 

náš mesačník. Ten sme úplne pozastavili, s tým, že zatiaľ máme v rozpočte iba jedno 

koncoročné číslo, ktoré by bolo takým odpočtom našej spoločnej práce pre obyvateľov 

Bratislavského samosprávneho kraja, ale veľa ostatných printových materiálov, takisto bude 

buď zredukovaných, alebo úplne zrušených. K tomu mesačníku, z ktorého sa teda stáva 

ročník, poviem iba toľko, že ešte stále máme obyvateľov Bratislavského samosprávneho 

kraja, ktorí sú bez pripojenia internetu a špeciálne pre nich to je, skôr pre starších ľudí do 

schránky, možno veľakrát iba jediná informácia za celý rok z BSK dostanú, takže tam sme to 

zredukovali z 10 čísel na jedno. To by boli desaťtisíce eur nákladov a tieto ostatné brožúry 

takisto veľmi dobre zvažovať, že ktoré áno, ktoré nie. Ďalším prihláseným do rozpravy pani 

poslankyňa Ďurajková. 

 

 

 

 



Monika Ďurajková 

 

Ďakujem. Ja by som sa chcela pridať k tej pripomienke, napadlo mi to isté, a keď ste to 

vraveli, že to je jediná zmienka o činnosti BSK, možno sa dohodnúť s tými obecnými 

novinami, alebo mestskou časťou, že by tam BSK malo vlastný stĺpček mesačný, lebo tie 

chodia do schránky každý mesiac. Tak možno taká nejaká spolupráca, ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

To sa deje, myslím, že viacerí z vás, čo sú starostovia, tak tento typ spolupráce máme, asi 

nám to nedávate úplne zadarmo, ale dávate nám to za priateľskú cenu, takže v tomto 

budeme pokračovať a tam, kde máme nejakú rubriku, že čo sa deje na BSK, tak v tom 

pôjdeme ďalej. Hovorím, maximálne redukujeme, my sme už minulé volebné obdobie 

zredukovali počet papierov, ktoré dostávate, väčšinu vecí dostávate iba elektronicky. 

Snažíme sa tlačiť obojstranne, vždy keď sa dá, čiže robíme fakt, čo sa dá. Odovzdávam ešte 

slovo pani riaditeľke úradu Mešťan. 

 

Patrícia Mešťan 

 

Ja ešte pani poslankyňa Ďurajková, áno ideme to robiť, včera som sedela s naším 

mediálnym a miesto časopisu ideme robiť vkladačky do niektorých novín. Takže ideme len, 

minimalizujeme počet strán. 

 

Juraj Droba 

 

Nech sa páči, ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Jozef Krúpa. 

 

Jozef Krúpa 

 

Ďakujem veľmi pekne. Moja pripomienka ani nebola smerom k časopisu. Časopis si myslím, 

že to je v poriadku, to vravím za seba, tam si dokonca myslím, že možno redukcia na jedno 

číslo ročne, nie je úplne tá najvhodnejšia, ale to už samozrejme nechávam na vás. Moja 

pripomienka skôr sa venovala týmto materiálom, ktoré sú určené primárne pre poslancov, 

alebo úrady, ktoré si naozaj my vieme cez elektronickú poštu stiahnuť. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Berieme na vedomie. Tým, že sme prepúšťali 32 zamestnancov, čo je viac ako 

10 % pracovník úradu, tak aj toto mal byť signál s tým časopisom, že začíname šetriť od 

seba a tým pádom môžeme vyžadovať aj na iných, aby šetrili. Takže áno, berieme na 

vedomie. Myslím si, že nebudem teraz hovoriť konkrétne, čo sa bude čo sa bude tlačiť, čo sa 

nebude tlačiť, ale budeme pozerať veľmi dôsledne na náklady. Ak teda nie sú žiadne ďalšie 

prihlášky do rozpravy v bode Interpelácie, tak tento bod ukončujem. Prechádzame tým 

plynule na bod Rôzne. Otváram rozpravu. 

 

 

 

 



Bod č. 23 – Rôzne 

 

Ďakujem. Ukončujem rozpravu k bodu Rôzne. Pán poslanec Jánošík sa hlási, takže ja mu 

odovzdávam slovo. 

 

Juraj Jánošík 

 

(poďakovanie za usporiadanie záverečného zápasu Majstrovstiev Európy do 21 rokov v roku 

2025 vo futbale) 

 

Juraj Droba 

 

(poďakovanie Jurajovi Jánošíkovi) 

(usmernenia k členstvu v Radách školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) 

(výzva k prebraniu potvrdení o zdaniteľných príjmoch za rok 2022) 

 

Ján Hrčka 

 

(pripomienky k parkovaniu v areáloch škôl Gymnázium Alberta Einsteina a školy na Hálovej) 

 

Juraj Droba 

 

Akceptujem iniciatívy starostov na riešenia parkovania, viem, že je to nepopulárna téma, ale 

museli ste sa jej zhostiť a každý robíte to najlepšie, čo môžete aj v koordinácii s magistrátom 

Bratislavy. K tomuto poviem iba toľko, že pani Zápalová sa spojí s riaditeľmi týchto dvoch 

škôl, ktoré ste spomínali a budeme sa s ňou baviť o tom, aké sú pravidlá vjazdu 

a parkovania. Samozrejme, že je to síce náš areál, ale nie je správne, aby sme boli päsťou 

na oko, keď vy tam riešite veľmi prísne ostatných, aby sme teda my robili niečo úplne iné, 

takže budeme hovoriť so školami, dáme vám vedieť pán starosta. Faktická, nech sa páči. 

 

Ján Hrčka 

 

Na rozdiel od mesta, v tých veciach nie som úplne taký striktný, ja naozaj si v určitých 

opodstatnených prípadoch viem, chápem výnimky, povedal som to napríklad pri tej Hálovej, 

tam naozaj je parkovanie zamestnancov vnútri v areáli, ale ako výnimku si zatiaľ viem 

predstaviť, pokiaľ tam to nie je vyriešené iným spôsobom. Vadí mi, keď je to naozaj v stave, 

že to je absolútne bez čohokoľvek, hej? Čiže, keď tam je nejaký jasný režim a je povedané, 

títo môžu, je to zdôvodnené, ja chápem, takéto potreby a problémy sú a dajú sa riešiť, vadí 

mi, keď je to naozaj, že ktokoľvek, kedykoľvek, akokoľvek, a nad tým nie je kontrola, to mi 

vadí, že proste si tam robí každý čo chce. To považujem za naozaj nebezpečné. Vďaka. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Hitková. 

 

 

 

 



Petra Hitková 

 

Ďakujem pekne. Ja som chcela len veľmi pekne poprosiť pán župana, že by nám predložili tú 

poslednú verziu tých Rád škôl, aby si tí poslanci vedeli skontrolovať, lebo ja mám takú ako 

predpredposlednú, že by niekto, lebo ste nás vyzvali, že skontrolujme si to, ale nemáme tú 

verziu, takže tú poslednú verziu poprosíme. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Myslím, že odznelo, že v pondelok to bude doručené všetkým do mailboxov a máte potom 

šancu rovno zavolať pani Vaculovej, alebo reagovať písomne. Neevidujem žiadnu ďalšiu 

prihlášku do rozpravy, ani do bodu Rôzne, takže dovoľte, aby som vám poďakoval za 

konštruktivitu pri dnešnom rokovaní. Za schválenie rozpočtu a najbližšie rokovanie komisií sa 

uskutoční v termíne od 6. do 8. marca 2023. Na zastupiteľstve sa opäť stretneme 31. marca. 

Úplne na záver prijmite, tí z vás, ktorí teda už majú hlad, alebo sú hladní, pozvanie na 

dnešný obed. Pripravili ho študenti z našej Hotelovej akadémie z Mikovíniho a budete mať 

k dispozícii kurací vývar s rezancami, soté z kuracích pŕs s opekanými zemiakmi 

a zeleninové karbonátky so syrom, opekané zemiaky a zeleninový šalát. Dobrú chuť a teším 

sa ďalšiu spoluprácu do ďalšieho zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha: Menný zoznam poslancov Z BSK, zamestnancov Úradu BSK a vystupujúcich:  

 

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. 

 

 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA,    predseda Bratislavského samosprávneho kraja 

Ing. Patrícia Mešťan, MA,   riaditeľka Úradu BSK 

 

Mgr. Barbora Lukáčová  riaditeľka odboru stratégie, územného plánovania 

a riadenia projektov 

Ing. Milan Slezák hlavný kontrolór BSK 

JUDr. Matúš Šaray,     vedúci právneho oddelenia 

Ing. Marek Vlčej    riaditeľ odboru financií 

Doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová vedúca oddelenia kultúry 

Mgr. Jana Zápalová    riaditeľka školstva, mládeže a športu 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


