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Ing. Pavol Frešo, predseda BSK
Vážení, otváram slávnostné ustanovujúce zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré vzišlo z volieb do orgánov samosprávnych krajov,
ktoré sa konali dňa 4. novembra roku 2017 a ktoré bolo zvolané v súlade s paragrafom 14 zákona
302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch. Dovoľte mi vážené dámy, vážení páni, aby som na úvod
privítal novozvoleného predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu ako aj
novozvolených poslankyne a poslancov. Dovoľujem si ďalej privítať na našom zasadnutí
zástupcov zahraničných diplomatických zborov v Bratislave, poslankyne, poslancov Národnej
rady SR, europoslanca a predsedu SAS pána Richarda Sulíka, vítam zároveň bývalého
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2001 – 2005 pána Ľuba Romana, rovnako
aj vítam bývalého predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v ďalšom volebnom období
pána Bajana, takisto vítam primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava pána Iva
Nesrovnala, predstaviteľov cirkví, náboženských obcí, rektorov vysokých škôl, predsedu
Slovenskej akadémie vied, primátorov, starostov z celého Bratislavského samosprávneho kraja
a dovoľte mi tiež privítať aj predsedu krajskej volebnej komisie pána Slávika a tiež hlavného
kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja pána Marušáka. V neposlednej rade mi dovoľte,
aby som privítal tiež rodičov, syna a ostatných najbližších príbuzných novozvoleného nášho pána
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, zástupcov médií a samozrejme všetkých vás
milých hostí. Podľa prezenčnej listiny je prítomný samozrejme novozvolený pán predseda
Bratislavského samosprávneho kraja, pán Droba a 47 novozvolených, pardon 49 novozvolených
poslankýň, poslancov Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že aj písomne ale aj mne
telefonicky sa ospravedlnila 50 – ta novozvolená pani poslankyňa, pani Mária Kisková z dôvodov
zahraničnej pracovnej cesty. Vážené dámy, vážení páni, poprosím teraz predsedu volebnej
komisie Bratislavského samosprávneho kraja pána Petra Slávika, aby predniesol správu
predsedu volebnej komisie samosprávneho kraja, oboznámil nás tak prítomných s výsledkami
volieb do orgánov samosprávneho kraja, ktoré sa konali dňa 4.novembra 2017. Pán Slávik nech
sa páči máte slovo.
JUDr. Ing. Peter Slávik – predseda volebnej komisie
Vážený pán predseda samosprávneho kraja, vážený pán novozvolený predseda samosprávneho
kraja, vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia, prítomní. Dovoľujem si vám v mene
volebnej komisie Bratislavského samosprávneho kraja predniesť správu s oficiálnymi výsledkami
volieb do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja o ktorých ste už určite informovaní, ale
takto z oficiálneho miesta mi dovoľte predniesť aj tak túto správu. Rozhodnutím predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky boli v súlade so zákonom číslo 180 z roku 2014
o podmienkach výkonu volebného práva vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov na
deň 4. novembra 2017. Volebné obvody, počet poslancov aký sa v nich má voliť ako aj sídlo
volebnej komisie samosprávneho kraja a sídlo obvodných volebných komisií určilo zastupiteľstvo
Bratislavského samosprávneho kraja. Svojim uznesením č. 84/2017 zo dňa 23.6.2017.
Citovaným uznesením bolo v rámci BSK vytvorených 24 volebných obvodov a celkový počet
poslancov zastupiteľstva BSK bol stanovený na 50, toto iste dobre viete. Vážené dámy a páni,
výsledkom volieb je zvolenie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a 50-tich poslancov
tohto zastupiteľstva. Osobne som rád, že volebná účasť v tohtoročných voľbách presiahla
v Bratislavskom samosprávnom kraji cifru 30%. Napriek tomu, že výsledky volieb sú už
všeobecne známe dovoľujem si vám na tomto ustanovujúcom zastupiteľstve oficiálne uviesť, že
za predsedu Bratislavského samosprávneho kraja bol zvolený s počtom 36 864 platných
odovzdaných hlasov pán Juraj Droba. Vážené dámy a páni teraz mi dovoľte uviesť mená

poslancov tak, ako boli zvolení za jednotlivé volebné obvody a to v poradí podľa počtu získaných
hlasov.
Vo volebnom obvode číslo 1 s najväčším počtom hlasov bola zvolená pani Zuzana Aufrichtová,
ďalej pán Martin Borguľa a pani Barbora Oráčová.
Vo volebnom obvode číslo 2 pán Dušan Pekár, Martin Chren, Ján Buocik, Martin Patoprstý, Igor
Adamec a Marek Machata.
Vo volebnom obvode číslo 3 pani Zuzana Schwarzová.
Vo volebnom obvode číslo 4 Alžbeta Ožvaldová, Mikuláš Krippel,
Volebný obvod číslo 5 Zuzana Rattajová, Katarína Augustinič, Martin Vlačiky
Volebný obvod číslo 6 Michal Drotován, Peter Pilinský.
Volebný obvod číslo 7 Jaromír Šíbl, Lívia Poláchová, Peter Buzáš.
Volebný obvod číslo 8 Andrej Kovarik, Martin Zaťovič, Juraj Káčer, Juraj Štekláč boli zvolení za
obvod číslo 9 , pardon.
Volebný obvod číslo 10 Jozef Krúpa.
Volebný obvod číslo 11 Elena Pätoprstá, Peter Hochschorner, Lýdia Ovečková, Vladimír Dolinay,
Marian Greksa, Vladimír Bajan, Jozef Uhler, Ján Karman a Jana Hrehorová.
Vo volebnom obvode číslo 12 boli zvolení dvaja poslanci a to: Juraj Říha, Lucia Vidanová.
V novovytvorenom volebnom obvode číslo 13 pán Peter Tydlitát.
Volebný obvod číslo 14 pán Dušan Dvoran.
Volebný obvod číslo 15 pán Peter Švaral.
Volebný obvod číslo 16 pán Martin Smeja.
Volebný obvod číslo 17 Oliver Solga, Juraj Pátek.
Pre volebný obvod číslo 18 pán Štefan Gašparovič.
Volebný obvod číslo 19 pán Peter Fitz.
Volebný obvod číslo 20 Ivan Patoprstý.
Volebný obvod číslo 21 Mária Hudáková.
Do volebného obvodu číslo 22 bol zvolený pán Ladislav Gujber.
Do volebného obvodu číslo 23 Mária Kisková.
Volebný obvod číslo 24 Juraj Jánošík a István Pomichal.
Vážené dámy, páni, ďakujem za pozornosť.

Ing. Pavol Frešo, predseda BSK
Ďakujem pekne pánovi predsedovi volebnej komisie za informáciu o výsledkoch volieb do
orgánov Bratislavského samosprávneho kraja, zároveň by som rád pri tejto príležitosti poďakoval
volebnej komisii Bratislavského samosprávneho kraja za odvedenú prácu a skôr ako pristúpime
k aktu zloženia sľubu novozvoleného pána župana, dovoľte mi ešte krátky príhovor. Vážený pán
novozvolený župan, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. To prvé, čo by som chcel
vlastne na samý záver ako posledný krok vo funkcii župana poďakovať predošlému zastupiteľstvu
za jeho dlhú prácu a zaželať vlastne aj v mene svojich predchodcov pána Romana, pána Bajana
a koniec koncov už aj mňa, aby sa vám podarilo lepšie napĺňať predstavy, sny a očakávania
voličov ako sa to podarilo nám, aby ste posunuli Bratislavský kraj spoločnými silami. Tebe Juraj
želám, aby keď ho budeš ty odovzdávať, tak aby bol v lepšej kondícii ako vtedy keď sme ho my
ostatní preberali. Lebo len vtedy spoločnosť pôjde dopredu, keď sa budeme stále viacej posúvať
ruka v ruke. Takže držím tebe osobne palce, vám všetkým želám, aby ste mali na to dostatok
vôle a dostatočnú podporu nie len samozrejme od voličov, od ktorých pochádza vaša moc, ale aj
od všetkých inštitúcií s ktorými Bratislavská župa spolupracuje, tak nech vám Pán Boh pomáha.
Ďakujem veľmi pekne.
JUDr. Matúš Šaray – vedúci právneho oddelenia BSK
Vážené dámy, vážení páni, pristúpime teraz k aktu slávnostného zloženia sľubu novozvoleným
predsedom samosprávneho kraja. Zloženie sľubu predsedu samosprávneho kraja sa uskutočňuje
tak, že predseda volebnej komisie Bratislavského samosprávneho kraja nahlas prečíta zákonom
predpísaný sľub. Zvolený predseda zrozumiteľným slovom sľubujem do mikrofónu zloží tento
sľub, následne podáva ruku predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja a následne
podpíše písomné vyhotovenie tohto sľubu. Prosím prítomných, aby vstali a predsedu volebnej
komisie poprosím o prečítanie sľubu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.
JUDr, Ing. Peter Slávik – predseda volebnej komisie
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 predsedu ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Mgr. Juraj Droba MBA, MA – predseda BSK
Sľubujem.
JUDr. Matúš Šaray – vedúci právneho oddelenia BSK
Vážené dámy, vážení páni, nasledovať bude akt slávnostného zloženia sľubu novozvolených
poslancov Bratislavského samosprávneho kraja. Budem v abecednom poradí vyzývať
jednotlivých poslancov. Po vyvolaní svojho mena vás poprosím, aby ste pristúpili k mikrofónu
a zrozumiteľne slovom sľubujem zložili zákonom predpísaný sľub, následne podávate ruku už
novozvolenému predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja pánovi Drobovi a následne
podpisujete písomné vyhotovenie sľubu poslanca. Poprosím predsedu volebnej komisie
Bratislavského samosprávneho kraja, aby prečítal zákonný sľub poslanca Bratislavského
samosprávneho kraja.

JUDr. Ing. Peter Slávik – predseda volebnej komisie
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 a právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

JUDr. Matúš Šaray – vedúci právneho oddelenia BSK
Poprosím pán Igor Adamec – sľubujem
pani Zuzana Aufrichtová – sľubujem
pani Katarína Augustinič – sľubujem
pán Vladimír Bajan – sľubujem
pán Martin Borguľa – sľubujem
pán Ján Buocik - sľubujem
pán Peter Buzáš – sľubujem
pán Vladimír Dolinay – sľubujem
pán Michal Drotován – sľubujem
pán Dušan Dvoran – sľubujem
pán Peter Fitz – sľubujem
pán Štefan Gašparovič – sľubujem
pán Marian Greksa – sľubujem
pán Ladislav Gujber – sľubujem
pán Peter Hochschorner – sľubujem
pani Jana Hrehorová – sľubujem
pani Mária Hudáková – sľubujem
pán Martin Chren – sľubujem
pán Juraj Jánošík – sľubujem
pán Juraj Káčer – sľubujem
pán Ján Karman – sľubujem
pán Andrej Kovarik – sľubujem
pán Mikuláš Krippel – sľubujem
pán Jozef Krúpa – sľubujem

pán Marek Machata – sľubujem
pani Barbora Oráčová – sľubujem
pani Lýdia Ovečková – sľubujem
pani Alžbeta Ožvaldová – sľubujem
pán Juraj Pátek – sľubujem
pani Elena Pätoprstá – sľubujem
pán Ivan Patoprstý – sľubujem
pán Martin Patoprstý – sľubujem
pán Dušan Pekár – sľubujem
pán Peter Pilinský – sľubujem
pani Lívia Poláchová – sľubujem
pán István Pomichal – sľubujem
pani Zuzana Rattajová – sľubujem
pán Juraj Říha – sľubujem
pani Zuzana Schwarzová – sľubujem
pán Martin Smeja – sľubujem
pán Oliver Solga – sľubujem
pán Jaromír Šíbl – sľubujem
pán Juraj Štekláč – sľubujem
pán Peter Šváral – sľubujem
pán Peter Tydlitát – sľubujem
pán Jozef Uhler – sľubujem
pani Lucia Vidanová – sľubujem
pán Martin Vlačiky – sľubujem
pán Martin Zaťovič – sľubujem

Vážené dámy, vážení páni,
máme za sebou akt slávnostného zloženia sľubu novozvoleného predsedu a poslancov
Bratislavského samosprávneho kraja. Poprosím teraz pána predsedu Juraja Drobu o príhovor.

Mgr. Juraj Droba MBA, MA – predseda BSK
Vážený pán poslanec európskeho parlamentu, vážené poslankyne, poslanci Národnej rady
Slovenskej republiky, vážené novozvolené poslankyne a poslanci Bratislavského
samosprávneho kraja, vážené excelencie, vážení bývalí predsedovia Bratislavského
samosprávneho kraja, vážený pán primátor, ctení hostia. Dovoľte mi prvý krát sa vám prihovoriť
z pozície predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Pred malou chvíľou sme spolu s vami
pani poslankyne a páni poslanci zložili sľub, ktorý sa pre mňa, pre vás a dovolím si povedať pre
nás všetkých stáva záväzkom a prihlásením sa k zodpovednosti za tvár a prosperitu nášho kraja
na najbližších 5 rokov. Je do nás vkladaná nádej, nádej na lepší život v našom kraji. Ľudia nám
prejavili dôveru vo voľbách. Práve teraz budú od nás očakávať viditeľné výsledky. Je našou
povinnosťou robiť veci lepšie ako to robili naši predchodcovia. Zároveň je prejavom civilizovanej
spoločnosti a politickej vyzretosti nadviazať na všetko dobré čo funguje. Obyvateľov
Bratislavského samosprávneho kraja trápia podobné problémy ako občanov celého Slovenska.
Doprava, zdravotníctvo, sociálne veci, školstvo, životné prostredie, šport, kultúra, regionálny
rozvoj, to sú všetko oblasti v ktorých ja ako župan a vy ako poslanci tohto kraja môžeme spolu
veľa urobiť a prispieť tak k zlepšeniu súčasného stavu. Presne toto ľudia od nás očakávajú.
Odhodlanie meniť veci k lepšiemu máme, zostáva na nás ako dokážeme spolupracovať medzi
sebou navzájom, ale aj s úradmi, s firmami, 3. sektorom i jednotlivcami mimo nášho úradu
a nášho zastupiteľstva. Svoje predstavy o riešení dennodenných otázok života obyvateľov
Bratislavského kraja sme prezentovali už počas kampane, naše predstavy si voliči osvojili a dali
nám mandát realizovať ich. Dnešným dňom to tak pre nás všetkých začína. Župné voľby mali
historicky najvyššiu účasť. Aj to má byť pre nás impulzom, že obyvateľom kraja nie je ani krajská
ani komunálna politika úplne ľahostajná. V nás vidia tých, ktorí sa budú o ich problémy zaujímať
a reálne ich aj riešiť. Sklamaní, hádok a nezáujmu od politikov na všetkých úrovniach už totiž
zažili dosť. Vyhrňme si teda rukávy a poďme sa s chuťou pustiť do práce. Máme medzi sebou
množstvo šikovných ľudí a je v nás ako kolektíve obrovský potenciál. Výsledky volieb boli tesné
a preto prijímam zverenú dôveru s veľkou pokorou. Moja ponuka je jednoznačná. Hoc som bol
kandidátom 6-tich strán, dnešným dňom si vyzliekam zelené stranícke tričko a budem pracovať
pre všetkých obyvateľov nášho nádherného kraja. Bez ohľadu na to, či sú liberáli alebo
konzervatívci, či sú Slováci alebo Maďari, alebo sa prípadne hlásia k inej národnosti. Bez ohľadu
na to, či sú ich predkovia z tohto regiónu alebo sa sem prisťahovali nedávno kvôli práci, štúdiu
alebo nádeji na lepší život. Jediným kritériom bude pre mňa registrácia trvalého pobytu v kraji
a dodržiavania zákonov. Máme jedinečnú príležitosť obnoviť dôveru v tých, ktorí majú zastupovať
záujmy a potreby občanov. Nechcem, aby obyvatelia zaregistrovali župný úrad len vtedy, ak
potrebujú čosi konkrétne vybaviť. Otvoríme tento úrad ľuďom a vysvetlíme im na čo je prospešný.
Dnešným dňom získavame príležitosť dokázať obyvateľom Bratislavského samosprávneho kraja
ale aj celého Slovenska, že politiku vieme robiť so zreteľom na výsledky a so zreteľom na ľudí.
Majme na pamäti, že ľudia tu nie sú pre nás ale my sme tu pre nich. Bratislavský kraj nie je len
Bratislava. Bratislavský kraj to je 89 miest a obcí vrátane mestských častí. Okresy Senec,
Malacky a Pezinok musia byť pre nás rovnako dôležité ako mesto Bratislava. Kraj je našim
domovom. Majme ambíciu priblížiť sa a konkurovať krajom, ktoré neraz obdivujú naši občania
keď cestujú do zahraničia. Sme krajom s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a aj
to nás zaväzuje postaviť náš kraj do jedného radu s vyspelými regiónmi Európy. Je to priam naša
povinnosť. A na záver mi dovoľte byť trošku osobný. V obecenstve mám svojich rodičov, syna,
i najbližšiu rodinu. Z kapacitných dôvodov prišli župní poslanci bez svojich najbližších. Dovoľte
mi, aby som aj v ich mene poďakoval všetkým našim rodinám, priateľom a známym za ich

trpezlivosť a lásku, bez ktorej by sme tu ani jeden z nás dnes nestáli. Úplne na záver chcem
poďakovať odchádzajúcemu županovi Pavlovi Frešovi za to, že sme už počas volebnej kampane
kultivovane bojovali o svojho voliča a po mojom víťazstve sme našli spoločnú reč aj pri
odovzdávaní úradu. Viem o ňom, že sa zaujíma o históriu 2. svetovej vojny a preto si mu
dovoľujem odovzdať vojnové pamäte britského premiéra Winstona Churchilla. Človeka, štúdiom
ktorého som sa mnohému naučil. A na záver si dovolím jeden Churchillov citát: „Odvaha je
právom považovaná za najdôležitejšiu ľudskú vlastnosť, pretože len odvaha zaručuje všetky
ostatné dobré vlastnosti.“ Paľo ďakujem, dovoľ, aby som ti teraz odovzdal dar.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že z priebehu dnešného
slávnostného ustanovujúceho zasadnutia z Bratislavského samosprávneho kraja budeme
schvaľovať záverečné uznesenie. Pristúpime teraz k voľbe overovateľov zápisnice a k voľbe
návrhovej komisie. Ešte pred tým vás však chcem poprosiť. Poprosil ma pán primátor Bratislavy
Ivo Nesrovnal o pár slov a ja som jeho prosbe vyhovel, takže udeľujem mu teraz slovo. Nech sa
páči.
JUDr. Ivo Nesrovnal – primátor mesta Bratislavy
Vážený pán župan, panie a páni poslanci, pán europoslanec, členovia Národnej rady Slovenskej
republiky, vaše excelencie, dámy a páni. V prvom rade vás chcem srdečne pozdraviť menom
hlavného mesta, Bratislavy. Teší ma, že mám príležitosť k vám prehovoriť. Ja sa domnievam, že
to bude znak tej novej politickej kultúry a spolupráce medzi župou a Bratislavou, tak ako aj
naznačil pán župan. Chcem sa poďakovať županovi Frešovi za doterajšiu spoluprácu
Bratislavskej župy a hlavného mesta a vyjadriť ešte raz presvedčenie a gratuláciu v prvom rade
novému županovi pánovi Drobovi a vám dámy a páni, panie poslankyne a páni poslanci a vyjadriť
presvedčenie, že tá spolupráca sa posunie na novú úroveň a župa sa stane skutočne dobrým,
spoľahlivým a efektívnym partnerom hlavného mesta. Pretože ako naznačil pán župan, v Európe
prebieha konkurenčný boj štátov, spoločnosti, regiónov a miest a kto sa neprispôsobí tak
neuspeje. Toto je vec, ktorú kariérni politici a celoživotní funkcionári nechápu, ale to je jedna
z príčin ich neúspechu. Tie problémy, ktoré musíme riešiť všetci sú podobné. Či je to otázka
mobility ako presúvať ľudí, tovary informácie, myšlienky z miesta na miesto. Či sú to efektívne
a nízko nákladovo, či je to otázka výstavby, ako stavať komunity, aby vyžarovali solidaritu
a spolupatričnosť a nie egoizmus, či je to otázka získavania úschovy a spracovania obrovských
množstiev dát a sprístupňovania ich občanom. Či je to otázka zdieľanej ekonomiky, či je to otázka
ochrany životného prostredia, energetickej náročnosti a ďalších, ďalších vecí. Toto sú výzvy,
problémy, ktoré musíme vyriešiť spolu, pretože ako správne povedal pán župan: je to nielen naša
spoločná úloha, ale aj spoločná zodpovednosť, pretože Bratislava a Bratislavská župa je jeden
metropolitný región a síce je jeho správa fragmentovaná, ale kým to je tak musíme z tohto pre
občanov získať čo najviac. A čas beží, roboty je veľa, a preto netrpezlivo budem čakať a nabádať
aj župu, aby sme okamžite začali riešiť niektoré veci. Záchytné parkoviská pre 100 000
obyvateľov regiónu, ktorí denne prichádzajú do Bratislavy, ale svojimi autami spôsobujú problémy
v Bratislave. Integrovanú dopravu, aby sme vylúčili prázdne autobusy a prázdne vlaky, ktoré
jazdia vedľa seba. Zahustenie železničnej dopravy v Bratislave, aby sme pomohli ľuďom dostať
sa na koľajnice. D4, R7, ktorá už sa začala stavať, ale musíme mať spoločnú pozíciu a spoločné
kompenzačné opatrenia, ale aj menšie projekty ako je napríklad ochrana bratislavských
a malokarpatských vinohradov, či mestských lesov, respektíve vzácnych biotopov na území
nášho regiónu. To sú všetky veci na ktorých spoluprácu sa teším a ktorú budeme robiť veci
spoločne pred očami občanov participáciou samozrejme s výberovými konaniami a všetkými
vecami čo k tomu ďalej patria. A nehovorím o týchto veciach preto, lebo ich treba riešiť, ale aj

preto, lebo chcem, aby sme rozumeli, že včasné a efektívne riešenie našich dennodenných
problémov je veľmi významný, možno, že jediný nástroj samosprávy ako čeliť extrémizmu
a radikalizmu, radikalizácii politickej scény, ktorej sme svedkami na Slovensku. Problémy, ktoré
sa neriešia, ktoré sa iba diskutujú a nekonečne odkladajú znamenajú frustrovaných ľudí,
frustrovaní ľudia volia zúfalé riešenia, siahajú k radikálom a ja som preto veľmi rád, že sa nám
spolu s mestským zastupiteľstvom, vidím tu veľa poslancov mestského zastupiteľstva, starostom
darí v Bratislave tomuto čeliť, darí sa nám enormne odkrajovať z investičného dlhu, opravovať
cesty, mosty, verejné priestranstvá, riešiť dopravné situácie, zapájať investorov do rozvoja mesta,
skrátka zmierňovať frustráciu ľudí, ktorá tu narastala. Všetko s cieľom zvyšovať kvalitu života, ale
aj nedať radikálom žiadnu šancu a k takejto spolupráci chcem pozvať aj Vás. Čiže milý pán
župan, roboty je ako na kostole, sám ste povedali, že poďme si vyhrnúť rukávy, hovorím to isté,
plány a vízie máme energiu tiež, priatelia poďme na to, lebo čas beží. Ďakujem vám veľmi pekne,
že ste si ma vypočuli, ešte raz vám gratulujem a teším sa na dobrú spoluprácu.
Mgr. Juraj Droba MBA, MA – predseda BSK
Ďakujem pánovi primátorovi prejdeme teda k vytvoreniu a zvoleniu overovateľov zápisnice
a návrhovej komisie. Na spočítanie hlasov určujeme za skrutátorov nasledovných zamestnancov
Úradu Bratislavského kraja pani Jana Vaculová, pán Jozef Rigo a pán Miroslav Kováč. Teraz sa
prosím prezentujte zdvihnutím ruky a podržte ruku tak, aby skrutátori mohli spoľahlivo odpočítať
hlasy. Prezentovalo sa 49 poslankýň a poslancov a konštatujem, že zastupiteľstvo BSK je
uznášaniaschopné. V zmysle rokovacieho poriadku zastupiteľstva BSK zastupiteľstvo volí
z poslancov 3 overovateľov zápisnice a k dispozícii mám tieto návrhy pán poslanec Juraj Káčer,
pán poslanec Martin Zaťovič a pán poslanec Ladislav Gujber. Má niekto iný návrh? Dobre ak nie
prikročíme k hlasovaniu. Prosím hlasujte teraz za prednesený návrh na overovateľov zápisnice
zdvihnutím ruky za všetkých 3 naraz. Za hlasovalo 49 poslankýň a poslancov proti 0 poslancov,
nehlasovalo 0 poslancov, takže návrh bol prijatý. Konštatujem, že overovateľmi zápisnice sa
stávajú pán poslanec Káčer, pán poslanec Zaťovič a pán poslanec Gujber. Teraz prikročíme
k voľbe návrhovej komisie. Na stole mám návrh na členov návrhovej komisie v tomto zložení:
pani poslankyňa Zuzana Schwarzová, pani poslankyňa Barbora Oráčová a pán poslanec Ivan
Patoprstý. Prosím vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci hlasujte za tento návrh na
členov návrhovej komisie zdvihnutím ruky. Nebudem sa pýtať, či hlasoval niekto za teda proti
alebo sa zdržal, lebo mám informáciu, že všetci hlasovali za. Takže za hlasovalo 49 poslankýň
a poslancov. A tým pádom konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená v zložení, pani
poslankyňa Zuzana Schwarzová, pani poslankyňa Barbora Oráčová a pán poslanec Ivan
Patoprstý. Žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali miesto pri pracovnom stole určenom pre
návrhovú komisiu. Pokiaľ sa kolegovia poslanci usadia tak poprosím predsedu prípadne
predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia z rokovania dnešného
slávnostného ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
Mám informáciu, že za predsedníčku ste si na rýchlo zvolili pani poslankyňu Oráčovú.
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu po : A) berie na
vedomie správu predsedu volebnej komisie Bratislavského samosprávneho kraja o výsledkoch
volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných 04.11.2017. Po B) konštatuje po: B1) že
zvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba zložil zákonom predpísaný
sľub predsedu. Po B2) že zvolení poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja:
Igor Adamec, Zuzana Aufrichtová, Katarína Augustinič, Vladimír Bajan, Martin Borguľa, Ján

Buocik, Peter Buzáš, Vladimír Dolinay, Michal Drotován, Dušan Dvoran, Peter Fitz, Štefan
Gašparovič, Marian Greksa, Ladislav Gujber, Peter Hochschorner, Jana Hrehorová, Mária
Hudáková, Martin Chren, Juraj Jánošík, Juraj Káčer, Ján Karman, Andrej Kovarik, Mikuláš
Krippel, Jozef Krúpa, Marek Machata, Barbora Oráčová, Lýdia Ovečková, Alžbeta Ožvaldová,
Juraj Pátek, Elena Pätoprstá, Ivan Patoprstý, Martin Patoprstý, Dušan Pekár, Peter Pilinský, Lívia
Poláchová, István Pomichal, Zuzana Rattajová, Juraj Říha, Zuzana Schwarzová, Martin Smeja,
Oliver Solga, Jaromír Šíbl, Juraj Štekláč, Peter Švaral, Peter Tydlitát, Jozef Uhler, Lucia
Vidanová, Martin Vlačiky, Martin Zaťovič, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca.
Mgr. Juraj Droba MBA, MA – predseda BSK
Prikročme teraz opäť k hlasovaniu. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci prosím hlasujte
za návrh uznesenia, ktorý predniesla návrhová komisia zdvihnutím ruky teraz. Zjednoduším to,
zdržal sa niekto hlasovania prípadne je niekto proti? Konštatujem, že sme uznesenie prijali
jednohlasne. Za hlasovalo 49 poslankýň a poslancov. Prednesený návrh uznesenia bol tým
pádom schválený. No a blížime sa k záveru, keďže sme vyčerpali program dnešného
slávnostného ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
dovoľte mi v tejto chvíli ukončiť naše zasadnutie. Skôr ako sa rozídeme mám tu pre vás jeden
dôležitý oznam. Prvé pracovné zasadnutie z termínových dôvodov bude sa konať 20. decembra
2017 v budove úradu BSK a navrhujem začať o 9-tej hodine. Verím, že je to v poriadku. Nebude
to veľmi dlhé máme tam niekoľko bodov programu. A teraz úplne na záver dovoľte prosím prijať
odo mňa pozvanie na prípitok a na obed vo forme recepcie, ktorý je pripravený pre vás všetkých
hostí vonku pred touto sálou. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a teším sa na spoluprácu so
všetkými.

