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Juraj Droba
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poprosím aby ste sa usadili. Vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, ctené dámy, milí páni. Vítam vás na prvom pracovnom zasadnutí
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a začneme naše rokovanie štátnou
hymnou. Chcem vás poprosiť aby ste povstali. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
otváram prvé pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v tomto
volebnom období. Keďže pre väčšinu z vás je dnešné zasadnutie v týchto našich priestoroch
rokovacej sály Úradu Bratislavského samosprávneho kraja nové, je dôležité, aby ste sa cítili
komfortne a tiež bez problémov obsluhovali hlasovacie zariadenia. Dnes budeme niekoľkokrát
hlasovať v zásadných témach pre naše spoločné budúce fungovanie a skôr ako teda prikročíme
k oficiálnej časti nášho programu navrhujem, aby sme spoločne urobili jedno testovacie
hlasovanie. Na stole máte rozdané tiež návody na obsluhu hlasovacieho zariadenia a preto
poprosím teraz našich technikov o takzvané nulté hlasovanie. Môžete hlasovať teraz, nech sa
páči. Dobre, ukazuje mi pána poslanca Buzáša ešte, že nehlasoval a pani poslankyňu
Hudákovú. Funguje vám to? Dobre. Momentálne je to v poriadku, lebo traja sú ospravedlnení
a pani Oráčová je na ceste, takže myslím, že tá bude vedieť ako hlasovať. Ďakujem veľmi
pekne. Ak máte akékoľvek nejasnosti pri používaní hlasovacích zariadení, tak sa prosím vás
prihláste sa nášmu technikovi a ten to okamžite a promtne vyrieši. Dovolím si dve pomerne
zásadné upozornenia, v prípade, že vychádzate z rokovacej sály, vždy vás poprosím o to, aby
ste vytiahli hlasovaciu kartu z hlasovacieho zariadenia a po návrate ju opäť vložte do
hlasovacieho zariadenia a môžete ju použiť k opätovnej prezentácii. Druhé upozornenie, že pri
stláčaní tlačidiel na hlasovacom zariadení, podržte zhruba dve sekundy každé tlačidlo. Niekedy
môžu nastať komplikácie, ak sa príliš rýchlo prihlásite do diskusie. Vaša hlasovacia kartička je
označená vašim menom a po skončení rokovania ostáva na úrade. Je to praktickejšie, potom
nebudeme musieť riešiť tesne pred zastupiteľstvom zabudnuté karty doma, mne sa to tiež
v Národnej rade stalo niekoľkokrát. Tú kartičku odovzdáte asistentkám pri prezenčke a zase ju
znova dostanete, keď prídete na ďalšie zastupiteľstvo. Ešte by som v úvode z tohto miesta rád
pozdravil našich žiakov Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb z Farského 9,
ktorí sa dnes budú starať o vaše občerstvenie. Bývalo dobrým zvykom na župe, ja ho plánujem
ponechať, aby sme maximum našich služieb využívali zo stredných škôl, ktoré máme vo svojej
kompetencii a ďakujem všetkým mladým ľudom, ktorí nám pomáhajú, aby sme sa tu cítili
príjemne, za to, že v tomto predvianočnom čase sú s nami. Dovoľte mi tiež pri tejto príležitosti
predstaviť časť svojho najužšieho tímu. Budem predstavovať tých ľudí, ktorí prišli na úrad ako
noví. Po mojej ľavici sedí riaditeľka Kancelárie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja,
pani Janka Lysáková, hneď vedľa nej sedí riaditeľ Odboru školstva Igor Urbančík, na opačnom
konci stola sedí riaditeľ Odboru financií Ivan Bošňák a nový riaditeľ Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja je Marian Viskupič, ktorý je momentálne ospravedlnený a rovnako
ospravedlnený je aj pán Pavol Líška, ktorý bude, teda už sa stal novým riaditeľom Odboru
investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Ak máte akékoľvek otázky
smerujúce na konkrétne funkcie týchto pánov, tak môžete sa na nich samozrejme obracať
priamo. Taktiež by som rád predstavil pána Branislava Masaroviča, ktorý sedí vzadu, ktorý bude
šéfom môjho zboru poradcov a toho poznáte už osobne myslím, že úplne všetci. A ďalej už
budeme pokračovať v oficiálnom programe. Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili nasledujúce
poslankyne a poslanci. Pani poslankyňa Augustinič, pani poslankyňa Kisková a pán poslanec
Pilinský. Podľa prezenčnej listiny je z celkového počtu 50 poslancov Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja prítomných do tohto momentu 47 poslankýň a poslancov.
Z tohto počtu je zrejmé, že naše zastupiteľstvo je uznášania schopné a spôsobilé rokovať

v zmysle zákona o samosprávnych krajoch. V súlade s rokovacím poriadkom Z BSK prikročíme
k voľbe overovateľov zápisnice. V zmysle článku 5 bod 8 rokovacieho poriadku
zastupiteľstva volí z poslancov troch overovateľov, ktorí dozerajú na správnosť a úplnosť
zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva. Z poslaneckých klubov som dostal nasledovné návrhy.
Pani poslankyňa Lívia Poláchová, pani poslankyňa Zuzana Aufrichtová a pán poslanec Juraj
Štekláč. Má niekto z prítomných iný návrh? Pokiaľ tomu tak nie je, poprosím vás panie
poslankyne, páni poslanci, aby ste sa prezentovali a hlasovali za overovateľov zápisnice teraz.
Dobre, výsledok hlasovania je, za bolo 45 z prítomných, proti nebol nikto a zdržali sa dvaja
poslanci. Nehlasoval nikto, respektíve hlasovali všetci. Konštatujem, že overovateľmi zápisnice
z dnešného zasadnutia budú pani poslankyňa Lívia Poláchová, pani poslankyňa Zuzana
Aufrichtová a pán poslanec Juraj Štekláč. Teraz pristúpime k voľbe návrhovej komisie ako nás
zaväzuje rokovací poriadok. Za členov návrhovej komisie navrhujem nasledovných troch pánov
poslancov. Pán poslanec Peter Švaral, pán poslanec Martin Chren a pán poslanec Ján Karman.
Má niekto z prítomných poslankýň a poslancov iný návrh na zloženie návrhovej komisie? Ak nie,
prikročíme k hlasovaniu o tomto predloženom návrhu na zloženie návrhovej komisie. Vážené
panie poslankyne, vážení páni poslanci poprosím vás, prezentujte sa a hlasujte o predloženom
návrhu na členov návrhovej komisie. Ďakujem, za bolo 47 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa
nezdržal a všetci hlasovali. Konštatujem, že návrhová komisia dnes bude pracovať
v nasledovnom zložení – pán poslanec Peter Švaral, pán poslanec Martin Chren a pán poslanec
Ján Karman. Prosím teraz členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesto za pracovným
stolom určeným pre návrhovú komisiu. Okrem materiálov si prosím zoberte aj svoje hlasovacie
karty a určite si zo svojho, zo svojich radov predsedu návrhovej komisie. Teraz prechádzame
k schvaľovaniu programu zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
V zákonnej lehote pred dnešným zasadnutím vám bola odoslaná pozvánka s návrhom programu
na prvé pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Stalo sa tak
v súlade s článkom 4 bod 3 rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho
kraja. V pondelok 18. decembra ste taktiež panie poslankyne, páni poslanci dostali do svojich
elektronických
schránok
rozdelenie
navrhovaných
členov
do
komisií
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a zároveň navrhovaných predsedov komisií
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Kompletný aktualizovaný materiál
z pozvánky na dnešné rokovanie vám bol doručený elektronicky a zároveň ste si ho našli dnes
na stoloch tu v rokovacej sále. Dovoľte mi ešte jednu doplňujúcu informáciu. V súlade
s výsledkami rokovaní s predsedami poslaneckých klubov dochádza k rozšíreniu bodu číslo 2
z pozvánky na dnešné zasadnutie – Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva BSK voľba ich
predsedov a členov, časť voľba podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja.
V aktualizovanom materiáli máte uvedené mená troch kandidátov na podpredsedov
Bratislavského samosprávneho kraja, na ktorých sme sa s predsedami poslaneckých klubov po
veľmi dlhom a intenzívnom rokovaní dohodli. Skôr ako pristúpime ku schvaľovaniu nášho
dnešného programu, dovoľte mi ešte raz zopakovať návrh programu I. prvého pracovného
zasadnutia Zastupiteľstva BSK aj s doplnenou časťou v bode číslo 2. Navrhovaný program na
dnešné rokovanie teda je: bod č. 1 Informácia s názvom Harmonogram prípravy a zberu
materiálov na zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Na budúcom
zasadnutí tento bod prekrstíme, aby bol zrozumiteľnejší, je to v podstate plán našich zasadnutí
na rok 2018 a ďalšie termíny, ktoré súvisia s termínmi našich zasadnutí. Bod č. 2 Návrh na
zriadenie komisií Zastupiteľstva BSK, voľba ich predsedov a členov a doplnená voľba
podpredsedov BSK. Tretím bodom dnešného programu je Rôzne. Pýtam sa, či má niekto z vás

iný návrh na doplnenie dnešného programu rokovania. Ak nie, pristúpime teraz, máte, pardon,
nevidel som, aha, dobre. Prvý vystúpi pán poslanec Borguľa.
Martin Borguľa
Dobré ráno všetkým, kolegyne, kolegovia, pán predseda. Nuž, veľmi ma mrzí, že musíme začať
takýmto spôsobom. Tie chýry, ktoré sa šírili niekde od pondelka, že budete na poslednú chvíľu
dávať mená kandidátov na vicežupanov bez toho, aby ste ich predtým predložili verejnosti sa
potvrdili. Pán predseda, toto sú mečiarovské spôsoby toho najhrubšieho zrna, to je noc dlhých
nožov, keď jednoducho bez toho, aby verejnosť bola oboznámená s tým, kto bude kandidovať,
kto sú tí ľudia, prečo budú kandidovať, na poslednú chvíľu predkladáte. Ja vás prosím, aby ste
si to rozmysleli, aby ste ten materiál voľba vicežupanov, to nie je ako maličkosť, to sú ľudia, ktorí
budú reprezentovať tento kraj, aby ste ho predložili verejnosti, aby ste ho riadne zaradili do
programu, aby sme o ňom vedeli dopredu diskutovať, čiže žiadam vás, aby ste ho dneska
nezaraďovali, aby ste ho dali na najbližšie pracovné zasadnutie tohto zastupiteľstva. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem. Ďalší v rozprave nasleduje pán poslanec Vladimír Bajan.
Vladimír Bajan
Pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja sa ospravedlňujem, že som omylom stlačil faktickú, ale ja
by som v riadnom vystúpení chcel povedať procedurálny návrh, aby sme z uznesenia pod
názvom Zriadenie komisií zastupiteľstva vypustili body C, D a E a hlasovali o nich osobitne
v tajnom hlasovaní. Myslím, že je to legitímne, ide o vážne funkcie, ktoré podľa rokovacieho
poriadku článku 11 bolo zvykom hlasovať tajne. Ja si myslím, že väčšina je utvorená, nič by
tomu nemalo nebrániť, ide o to len naozaj, aby sme sa dostali k novej filozofii, ktorej sa hlásite.
Takže procedurálny návrh, aby sme o bode C hlasovali osobitne v tajnom hlasovaní a následne
o bodoch D a E podružne ako podľa výsledkov hlasovania. Všetko.
Juraj Droba
Ďakujem. Teraz ideme hlasovať o programe a potom otvorím samotný bod číslo 2, čiže v rámci
neho dám hlasovať o vašom pozmeňujúcom návrhu. Odovzdávam slovo pánovi Šarayovi.
Matúš Šaray
Ďakujem pekne. Takto, kolegyne, kolegovia. Teraz sme v podstate v bode schvaľovania
programu, to znamená, ten aj ten pozmeňovací návrh, respektíve procedurálny návrh by sa mal
týkať tohto bodu. Následne je zaradený, ak bude teda schválený program, otvorí sa tento bod
a k nemu je vlastne tá procedurálna pripomienka pána starostu Bajana, ale je tak ako bolo
zaužívané v rokovacom poriadku, že o personálnych otázkach sa zásadne hlasuje tajne, to
znamená, je aj samotný kvázi scenár pripravený, takže bude návrh na tajné hlasovanie pri tých
personálnych otázkach. Takže dostaneme sa k tomuto procedurálnemu návrhu k tomu bodu,
v ktorom patrí. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem. Ak teda nie sú žiadne ďalšie návrhy, pristúpime teraz k hlasovaniu o dnešnom
navrhovanom programe zasadnutia aj s doplnením, ktoré som vám práve prezentoval. Poprosím
vás, aby ste sa prezentovali a hlasovali prosím teraz. Ďakujem za hlasovanie. Za hlasovali 43

poslanci, proti bol 1 a zdržali sa 3 poslanci. Všetci poslanci hlasovali. Konštatujem, že program
dnešného rokovania bol schválený a dovoľte, aby sme teda pristúpili k bodu číslo 1 nášho
dnešného rokovania. Bod číslo 1 – Informácia s názvom Harmonogram prípravy a zberu
materiálov na zasadnutia Z BSK. Predkladateľom materiálu budem ja, nakoľko pán riaditeľ, ktorý
ho mal predkladať je z dnešného zasadnutia ospravedlnený. Poprosím pani riaditeľku kancelárie
predsedu BSK Janku Lysákovú, aby nám materiál stručné uviedla.
Jana Lysáková
Ďakujem za slovo pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. S pozvánkou
na I. pracovné zasadnutie Z BSK ste dostali predložený informačný materiál Harmonogram
prípravy a zberu materiálov na zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
Obsahom tohto materiálu je dôvodová správa s informáciou o navrhovaných termínoch
zasadnutí. Čiže o časovom harmonograme zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja v budúcom kalendárnom roku 2018. Okrem navrhovaného harmonogramu
zasadnutí obsahuje dôvodová správa rámcový program zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja na rok 2018, ktorý je otvorený a bude sa aktualizovať a dopĺňať podľa
aktuálnosti a naliehavosti pre rokovania rôznych tém Z BSK. Prílohou k materiálu je
aktualizovaná tabuľa harmonogramu prípravy a zberov materiálov na zasadnutia Z BSK.
Termíny zasadnutí Z BSK v nasledujúcom kalendárnom roku boli prerokované s predsedami
poslaneckých klubov a zároveň pri vypracovaní harmonogramu zasadnutí Z BSK sú zohľadnené
štátne sviatky, prázdniny, rokovania Z mestských častí, priľahlých miest a obcí, taktiež je
zohľadnená plánovaná účasť pána predsedu na rokovaniach vo Výbore regiónov v Bruseli. Pri
zostavovaní časového harmonogramu rokovaní nezabúdame samozrejme ani na dodržiavanie
zákonných lehôt a dodržiavanie termínov schválených uznesení. Dôležité je zohľadňovať tiež
termíny zákonných lehôt súvisiacich s výkonom kompetencií BSK. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem. Otváram teraz diskusiu k tomuto bodu programu. Nech sa páči kto má záujem
diskutovať, prihláste sa teraz. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Uzatváram možnosť
prihlásiť sa a odovzdávam slovo pani poslankyni Oráčovej.
Barbora Oráčová
Ďakujem. Dobré ráno prajem, kolegyne, kolegovia. Chcem sa opýtať k januárovému rokovaniu,
neviem, či som si nevšimla, nevidím tam nikde cenu Samuela Zocha. Bežné to bolo, že sa to
schvaľovalo väčšinou v decembri, keďže teraz boli voľby v novembri, tak sa to neschválilo
a keďže kandidáti, ktorí boli navrhovaní sa aktívne informujú, či teda bude, nebude, tak sa
chcem opýtať, že na kedy to je naplánované. Ďakujem.
Juraj Droba
Cenu Samuela Zocha naďalej udeľovať budeme. Budeme sa snažiť stihnúť to v mesiaci január
a čoskoro budem menovať komisiu, ktorá bude vyberať ocenených, alebo nominantov na
ocenenie. Ja som uzavrel možnosť prihlásiť sa do rozpravy, ale vraj bývalo dobrým zvykom
prihlasovať sa ešte aj priebežne, čiže predpokladám, že to takto aj ponechám, aby ste vedeli,
dobre? Nechcem meniť zaužívané zvyky. Myslím, že o tom netreba teraz dávať hlasovať. Takže
dovoľte, aby som dal hlasovať za tento bod číslo 1 ako taký a otváram hlasovanie. Poprosím
návrhovú komisiu, aby predniesla najprv uznesenie, následne budeme hlasovať.

Martin Chren
Vážený pán predseda, budeme teda hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo navrhnuté,
nezazneli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Juraj Droba
Ďakujem. Dávam teraz teda hlasovať. Ďakujem. Za bolo 45 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa
nezdržal, 1 poslanec nehlasoval, takže konštatujem, že prvý bod nášho programu bol schválený.
Prechádzame k bodu číslo 2 - Návrh na zriadenie komisií Z BSK, voľba ich predsedov a členov.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v zmysle príslušných ustanovení zákona
o samosprávnych krajoch sú komisie poradnými orgánmi Z, v procese prijímania uznesení
Z majú teda komisie svoje náležité miesto, keďže sa v nich prerokovávajú pracovné návrhy
materiálov, ktoré následne prerokováva samotné Z. 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. Postupne sme si spoločne, či
individuálne prechádzali návrhy na počty komisií, ktoré chceme v tomto volebnom období
kreovať. Dôsledne sme zvažovali argumenty pre ten či onen počet komisií ako aj ich názvov tak,
aby tieto komisie odzrkadľovali ich vecné zameranie, ale aj naše priority. Spoločne sme dospeli
k záveru, že ponecháme doterajší rozsah komisií. Pri jednej komisii sme sa spoločne zhodli na
jej premenovaní, kde sme tým sledovali dôraz veľkého počtu zvolených poslancov na
problematiku životného prostredia. Hlavným cieľom spoločných rokovaní bolo, aby sme spolu
vytvorili veľmi efektívnu zostavu na čo najkvalitnejšiu spoluprácu na najbližších 5 rokov.
Z uvedeného dôvodu sme za posledné týždne spoločne rokovali naprieč celým poslaneckým
zborom, nie len na úrovni predsedov poslaneckých klubov, ale aj so samotnými poslankyňami
a poslancami a hľadali sme spoločne kandidátov na členov a predsedov komisií Z BSK
a zároveň sme pri týchto rokovaniach dospeli k spoločnému návrhu na 3 podpredsedov BSK.
Ich mená už poznáte, sú to pán poslanec Mikuláš Krippel, ktorého kompetenciou by mala byť
oblasť sociálnych vecí, pani poslankyňa Alžbeta Ožvaldová, ktorá sa bude venovať prioritne
oblasti dopravy a pani poslankyňa Elena Pätoprstá zastreší oblasť životného prostredia vo svojej
kompetencii. Ja by som v tejto chvíli poprosil všetkých 3 menovaných v tom poradí, aké som
uviedol, aby sa nám krátko predstavili. Nech sa páči pán poslanec, začneme podľa abecedy,
máte slovo za našim rečníckym pultom.
Mikuláš Krippel
Vážený pán predseda samosprávneho kraja, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
ďakujem za možnosť predstaviť sa. Som rodený Bratislavčan a takmer celý život žijem
v Podunajských Biskupiciach, kde som aj 11 rokov poslanec miestneho Z. Z takého
profesionálneho hľadiska, vyštudoval som právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave a PhD. som si robil na Právnickej fakulte v Trnave. Pracoval som v advokácii a ako
právnik v Sociálnej poisťovni, kde som zastupoval Sociálnu poisťovňu v konaní pred súdmi, no
a v súčasnosti učím na vysokej škole v Bratislave na Univerzite Komenského, Právnickej fakulte
a venujem sa oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Zo sociálneho
zabezpečenia som napísal 3 knižky, alebo 3 knižné publikácie a komentár k zákonu
o zdravotnom poistení a o invalidnom dôchodku. Praktické príklady, asi 400 príkladov
sociálneho zabezpečenia, čiže venujem sa sociálnej oblasti a sociálnym veciam. Mojim cieľom
je, aby sa celý Bratislavský samosprávny kraj posunul dopredu v každej oblasti. Ďakujem.

Juraj Droba
Ďakujem. Ďalšou v poradí je pani poslankyňa Alžbeta Ožvaldová.
Alžbeta Ožvaldová
Dobrý deň prajem kolegyne, kolegovia, vážený pán župan, vážení prítomní. Dovoľte mi, aby
som sa predstavila. Som Alžbeta Ožvaldová, ktorá je od roku 2006 starostkou mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice. Od roku 2009 som poslankyňou Bratislavskej župy. Za moje
pôsobenie môžem za tie roky, ktoré pôsobím v mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice, tak samozrejme nebudem rozprávať o tom, že sme dali čísla do pozitívnych a robíme
veci v Biskupiciach, ktoré sú potrebné, asi každá mestská časť to robí, ale veľké veci, ktorého
som bola súčasťou a to bolo - v roku 2008, som bola iniciátorkou petície za záchranu ÚTRCH,
pamätáte si Ústavu tuberkulóznych respiračných chorôb, ktoré chceli odpredať. Komunikovala
som s pánom ministrom Rašim. Nemocnica je v súčasnosti ešte stále v Podunajských
Biskupiciach, je pretransformovaná na špecializovanú geriatrickú nemocnicu a v roku 2016
v októbri zas túto nemocnicu chceli zatvoriť a vtedy som už nešla petíciou, ale samozrejme som
rokovala priamo s pánom ministrom o téme tejto nemocnice. Špecializovaná geriatrická
nemocnica je zachránená. Chceme vytvoriť geriatrické centrum pre celý BSK. Bola som
súčasťou aj petičného výboru za starostov Nie ropovodu cez žitný ostrov, ako aj ďalších petícií,
ktoré sú. Keďže tu pán župan hovorí, že sa chcem venovať doprave, tak budem sa zameriavať
len na dopravu. V roku 2011 som doniesla z vládnej rezervy 3,8 milióna eur na rozšírenie E575
na zlepšenie dopravnej situácie, keď župa, mesto a ministerstvo nevedelo sa dohodnúť, kto to
vlastne má robiť, tak som na moju iniciatívu dala podpísať memorandum medzi ministerstvom,
to znamená, že vládou aj župou aj mestom a vykonali sme prácu my. Zlepšila sa dopravná
situácia smerom do hlavného mesta. Nehovoriac o tom, že od roku 2007 som bojovala za
rýchlostnú komunikáciu R7 v A variante preto, lebo Céčkový variant vracia dopravu na ulicu
Svornosti, to znamená, že na jedna šesťdesiatrojku štátnu cestu E575 a vieme veľmi dobre, že
rýchlostná komunikácia sa má končiť na diaľnici. Tak vznikla potom myšlienka, že nie len R7,
ale aj nultý obchvat Bratislavy D4 sa má robiť. Petícií sme mali asi dvakrát, trikrát rokovala som
so 4 ministrami, ministrom Vážnym, Počiatkom, Ersékom a samozrejme s pánom Figeľom. Za
obdobia v rokoch 2010 – 2012 sa menil variant z Céčkového na Áčkový variant, to znamená, že
máme zabezpečené dva vstupy do hlavného mesta, napojenosti potom na nultý obchvat. Čo sa
týka dopravy, čo sa týka BSK vieme veľmi dobre, že všetci cítime, že tá dopravná situácia je
veľmi zlá. Treba si uvedomiť, že župa takisto má svoje kompetencie a preto župa musí
spolupracovať s ministerstvom. Čo sa týka nášho kraja, treba si uvedomiť, že pripravuje sa
veľký projekt, rozšírenie D1 v oblasti od Bratislavy až po Senec na osemprúd. Medzi tým sú
veľké križovatky, medzi tým je aj križovatka Blatné, ktorá sa spustila v novembri 2017,
nehovoriac o tom, že je tam križovatka Triblavina. To je napojenosť na Bernolákovo, na
Chorvátsky Grob, na Novú Dedinku a ostatné časti. Nehovoriac o tom, že máme tam veľkú
križovatku D1, D4, to znamená Ivanka sever, kde sa D1 musí nadvihnúť a D4 pod tým pôjde,
aby sa rozčlenila tá doprava na prímestskú dopravu a na tranzitnú dopravu. Nehovoriac o tom,
že BSK má svoje vlastné projekty, ktoré treba urobiť a to len málo ich poviem, keď poviem, že
Rohožník 8 kilometrový úsek, verejné obstarávanie je za nami, treba to dorobiť. Medzi
Rohožníkom a Malackami, 2 kilometrový úsek, to je absolútne v kompetencii župy. Stupava, kde
musíme urobiť nájazd na diaľnicu. Potom je to D1 smerom na Pezinok. Čiže sú tu úlohy,
o ktorých asi netreba ďalej hovoriť, lebo asi nemám toľko času, lebo pán župan sa pozerá na
mňa. Nerozprávala som o cyklomostoch, cyklospojeniach, nehovorila som o tom, že treba

spraviť, dokončiť cez IROP cyklomost nad železnicou, Dúbravka, Záhorská Bystrica, Lamač,
Záhorská Bystrica, Stupava, Marianka, cyklospojenie. Čiže je tu veľmi veľa úloh, kde chcem
povedať, že je to veľmi dôležité, aby táto župa, ak chce riešiť dopravu a ešte BIDku som
nespomínala, Bratislavskú integrovanú dopravu, nehovorili sme o záchytných parkoviskách,
o termináloch, o jednom lístku pre každého pri prestupe do MHD. Čiže čaká nás veľmi veľa
práce. Ja vás chcem len poprosiť, nechajme politiku bokom a nech sa začína odborná
spolupráca, lebo generácie, ktoré prídu za nami sa nás nebudú pýtať o čom sme sa tu hašterili,
ale aké máme výsledky na stole. Ďakujem, že ste si ma vypočuli.
Juraj Droba
Ďakujem veľmi pekne. A treťou v poradí, v poradí, ktorá vystúpi je pani poslankyňa Ožvaldová,
Pätoprstá, pardón.
Elena Pätoprstá
Ďakujem. Keď som si pozerala výsledky volieb, 10 665 hlasov, tak som si uvedomila, že to nie
sú hlasy pre moju osobu, ale pre témy, ktoré presadzujem 31 rokov a to je životné prostredie,
kvalita života a protikorupčné témy. Ak mám hovoriť krátko o sebe, vyštudovala som Fakultu
architektúry, študovala som v Prahe, v Stuttgarde, kde som chvíľu pôsobila, potom som
vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení. Natočila som film, ktorý má zmenil. Bolo to
o utečencoch, Kurdoch, počas bombardovania Saddamom Husseinom. V ekofóre sme založili
protikorupčnú pracovnú skupinu, ktorú vediem a dôvodom bolo to, že väčšina problémov
životného prostredia súvisela s korupciou. BSK má veľmi dobré strategické materiály týkajúce
sa vody, alebo rôznych vecí týkajúcich sa životného prostredia, Katalóg bez klimatických zmien,
ale to, čo mňa vydesilo je postup zamorenia, ktorý náš štát vôbec nemonitoruje a to je
zamorenie bývalej Apolky. 6 kilometrov zamorenia je už na Žitnom ostrove, odhady sú
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, že za 2 roky to dosiahne Most pri Bratislave. Druhý vodný
zdroj v Podunajských Biskupiciach už zaznamenal znečistenie z tejto skládky vo Vrakuni
a pravdepodobne Vrakuňa, väčšina tohto zamorenia pochádza vlastne z Apolky. Štát vedel
o tomto, ale žiaľ do dnešného dňa neurobil sieťový monitoring, všetky zamorenia v rámci
Bratislavy. Ja som sa spoliehala, že naše štátne orgány fungujú, že je tu nejaká spoločenská
zodpovednosť, ale obávam sa, že nie je. Bez ohľadu na to, ako dopadne toto hlasovanie, budem
vás prosiť o podporu riešenia tohto problému, či už z pozície poslanca, alebo z pozície, ktorú mi
ponúkol pán župan, za čo som mu veľmi vďačná. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem veľmi pekne všetkým 3 kandidátom, evidujem pani poslankyňu Hudákovú, otvorím za
chvíľu rozpravu k tomuto bodu. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci rokovací
poriadok Z predpokladá, že o personálnych otázkach sa v zásade hlasuje tajne. Samozrejme
tajnú voľbu si formou uznesenia musíme najprv odsúhlasiť. Tajná forma hlasovania je pri
personálnych otázkach bežným javom a zvoleným kandidátom dáva takpovediac silnejší
mandát, oproti voľbe verejnej. Predložený materiál sa skladá z viacerých častí uznesenia,
označených písmenami A, B1, B2, C, D a E, o ktorých budeme postupne hlasovať. Verejnú
formu hlasovania prostredníctvom hlasovacieho zariadenia by sme použili pri časti uznesenia
pod písmenami A, D a E. O časti uznesenia pod písmenami B1, B2 a C by sme hlasovali tajne,
keďže ide o personálne návrhy. Vzhľadom k tomu, že si vážim a ctím dohody, ku ktorým sme
v predchádzajúcich dňoch a týždňoch spoločne postupne prichádzali, predkladám personálne
návrhy týkajúce sa členov komisií, predsedov komisií a podpredsedov BSK ako celok.

Autoremedúrou ako predkladateľ upravujem návrh, ktorý máte písomne predložený a týka sa
doplnenia pani poslankyne Zuzany Aufrichtovej ako člena Komisie dopravy a pána poslanca
Olivera Solgu ako člena Komisie školstva, športu a mládeže. Teraz otváram rozpravu k tomuto
bodu. Zatiaľ evidujem 3 prihlásených do rozpravy, nechám otvorenú možnosť prihlásiť sa do
rozpravy počas rozpravy. Takže ako prvý v rozprave vystúpi pán poslanec Jozef Uhler.
Jozef Uhler
Ďakujem za slovo pán predseda. Zaznelo pred chvíľočkou z vašich úst, že musíme si
odhlasovať tajnú voľbu. Ja si myslím, že odhlasovať si ju nemusíme v týchto bodoch, pretože ju
predpokladá rokovací poriadok, kde je uvedené, že sa spravidla o personálnych otázkach
hlasuje tajne. Ďakujem.
Juraj Droba
Bude na vás faktickou poznámkou reagovať môj kolega pán Šaray.
Matúš Šaray
Ďakujem. Pri týchto hlasovaniach vždy bolo zaužívané, poviem tak, ten rokovací poriadok
nemôže obsiahnuť všetky tie záležitosti, ktoré tu riešime úplne do detailov. Dlhoročná prax je, že
síce je tam uvedené, ale keďže to nie je striktne stanovené, tak rokovací poriadok, keďže to
neupravuje, tak Z sa vždy pri týchto veciach uznášalo formou hlasovania. To znamená, vždy aj
v predchádzajúcich rokoch, keď sa volili personálne otázky, Z odsúhlasilo, alebo neodsúhlasilo
tú tajnú voľbu, takže navrhoval by som, aby sme sa tohto držali a pokračovali v tejto tradícii.
Ďakujem.
Juraj Droba
S faktickou poznámkou je prihlásený pán poslanec Greksa.
Marian Greksa
Ďakujem za slovo. Ja by som len žiadal takisto, aby sme v bode C okrem toho, že hlasovali
tajne, hlasovali za každého vicežupana zvlášť. Nie spolu. Zvlášť. Ďakujem.
Juraj Droba
Mám to brať ako procedurálny návrh o ktorom budeme hlasovať?
Marian Greksa
Áno, poprosím.
Juraj Droba
Dobre. Iba upozorňujem, že dohoda hlasovať spoločne unblock, vzišla z rokovania
poslaneckých klubov. A teraz nasleduje v rozprave pani, pardon, s faktickou poznámkou ešte
pán poslanec Drotován.
Michal Drotován
No ja som chápal, že dohoda o tom, že unblock áno, o tých županoch, ale nie unblock spoločne
s predsedami komisie a členmi komisie. Takže, toto potrebujem upresniť, či teda o každom
z tých troch bodoch sa bude tajne hlasovať samostatne, alebo ako celku, lebo tá dohoda bola

v rámci klubov, že bude spoločne sa hlasovať o troch kandidátoch na vicežupana, ale nie
v balíku s členmi komisií a predsedami komisií. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem. V rozprave nasleduje teraz pani poslankyňa Hudáková.
Mária Hudáková
Dobrý deň. Ja som chcela položiť otázku trom navrhnutým vicežupanom, keďže v tom ich
predslove neodznelo nejaké jasné vyjadrenie ku kolektorom. Na východ od Bratislavy je
dopravná situácia veľmi zlá, vieme, že BSK má vo svojom územnom pláne schválené kolektory
okolo diaľnice D1. Preto by som chcela položiť všetkým trom vicežupanom otázku a keby mohli
na ňu teda, odpovedať, či podporia platný územný plán BSK, ktorý obsahuje kolektory okolo
diaľnice D1.
Juraj Droba
Na vašu otázku môžu a nemusia reagovať oslovení kandidáti na vicežupanov vo forme faktickej
poznámky. Nech sa páči, pani Pätoprstá ako prvá.
Elena Pätoprstá
Ja si ctím zákony a zákon, ktorý je, ktorý všetci vnímame ako ktorý nás zaväzuje územný plán
BSK a ten jasne hovorí, že kolektory tam majú byť, takže samozrejme, že to podporím.
Juraj Droba
Ďakujem pani poslankyni Pätoprstej, nasleduje s faktickou poznámkou pani poslankyňa
Ožvaldová.
Alžbeta Ožvaldová
Ja som už na túto tému hovorila aj s ministrom Érsekom, ktorý potvrdil to, že rozširovať tam od
D1 fakticky, smerom na Triblavinu a tak ďalej, smerom na Senec bude. 161 spravia ako
štvorpruh a samozrejme, že aj ja si ctím náš územný plán. Kolektory má vybudovať BSK. Je to
jasné. Ďakujem.
Juraj Droba
S faktickou poznámkou nasleduje pán poslanec Krippel.
Mikuláš Krippel
Zopakujem to, čo povedali predrečníci, že tiež si ctím územný plán, platný.
Juraj Droba
Ďakujem. Ďalším vystupujúcim v rozprave je pán poslanec Bajan.
Vladimír Bajan
Ďakujem pekne. Pán predseda, kolegyne, kolegovia. Samozrejme nespochybňujem
kompetenciu pána predsedu, pri návrhoch, len mi je ľúto, že nevyužil veľkú šancu pomôcť,
respektíve zviditeľniť aj myslím 16 poslancov z vidieka, nazvime to pre túto chvíľu tak a v tých

návrhoch sa neuviedlo žiadne z týchto okresov, považujem to za veľmi zlý signál do územia.
Predpokladám, že sa k tomu časom pán predseda bude chcieť vrátiť. Druhá poznámka, som
veľmi rád, že ideme naozaj riešiť to štandardne tajným hlasovaním, predpokladám, že
samozrejme osobitne o každom. Je to dobrý zvyk, nevidím dôvod to meniť, pretože myslím, že
tá väčšina je vykreovaná dostatočne na to, aby schválili v akejkoľvek forme svojich kolegov,
takže naozaj dodržme, odporúčam dodržme štátnu kultúru, naozaj v týchto veciach.
Juraj Droba
Ďakujem. Ďalším v rozprave je prihlásený pán poslanec Říha.
Juraj Říha
Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Pán predseda viackrát tu v rozprave bolo spomenuté
odvolávajúc sa na poslanecké kluby. Ja by som uvítal ak by tu mohlo byť povedané, aké vlastne
poslanecké kluby tu sú, vrátane predsedov. Ja v Malackách sa priznám ako primátor nie som
zvyknutý na poslanecké kluby, my fungujeme ako jeden tím. Ja verím, že aj nám sa podarí
zlomiť takého klubové delenie tuná v BSK a budeme fungovať spoločne. A vážená pani
kolegyňa Pätoprstá, ja rešpektujem aj návrh, ktorý pán predseda predložil na rokovanie, ale
viacerí sme asi poslanci, ak nie všetci, vrátane pána predsedu, dostali upozornenie od neviem,
či obyvateľa vašej mestskej časti, alebo, beriem obyvateľa BSK, ktorý poukázal na rozsah
funkcií, ktoré vykonávate a mandátov. Ja to vnímam samozrejme, je to vaše právo, ja mám
veľmi rád aktívnych ľudí, popravde aj v Malackách mám viacero kolegov z poslaneckého zboru,
ale myslím si, že ten rozsah, ak ste navrhovaná ako vicežupanka, ktorá má byť uvoľnená na
dlhodobý výkon funkcie, čiže nie ako v prípade pani poslankyne Ožvaldovej, že by ste mohli aj
uvážiť, či by ste sa všetkým tým aktivitám venovali a eventuálne v prospech BSK by ste sa
niektorých vzdali. Ja nemôžem ani apelovať, ani nútiť, ja môžem len vyjadriť istú žiadosť, že by
to asi bolo z hľadiska istého signálu pre verejnosť, z hľadiska kumulácii funkcií žiadúce.
Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem. Faktickou poznámkou reaguje pani poslankyňa Pätoprstá.
Elena Pätoprstá
Pán kolega, ja milujem svoju prácu a práve kvôli tým témam, ktoré považujem za veľmi dôležité
z hľadiska bezpečnosti vody a ochrany vody sa zriekam svojej živnosti, ktorú robím už takmer
20 rokov. Myslím si, že je to dostatočný dôkaz o tom, že to myslím vážne.
Juraj Droba
Ďalším poslancom, ktorý sa, pardón, pani poslankyňa Oráčová s faktickou poznámkou.
Barbora Oráčová
Ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať na margo kolegu Říhu, na pani Pätoprstú, že či teda
neuvažuje o tom, že by bola neuvoľnená a že by vykonávala funkciu vicežupanky, tak ako je
navrhovaná pani kolegyňa Ožvaldová. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem. Ďalším kto sa prihlásil do rozpravy je pán poslanec Marian Greksa.

Marian Greksa
Ďakujem za slovo. Odznelo tu niekoľkokrát, že je to nejaká dohoda klubov, tak ja vyhlasujem, že
so mnou sa nedohodol nikto a mám pocit, že ani s mojím predsedom sa nedohodol nikto. Nám
len boli predostrené nejaké myšlienky, alebo nejaké závery nejakej dohody mimo nás, to je
jedna vec. A druhá vec je, že teda, keď hovoríme o pani Pätoprstej, ja by som možno navrhoval,
keď sa chce venovať tomu veľmi vážnemu problému, možno by bolo fajn, keby sme vytvorili
nejakú komisiu, kde by bola predsedkyňa a mohla by robiť iba to. Lebo je to naozaj veľmi
dôležité. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem. Ďalším do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Martin Borguľa.
Martin Borguľa
Pán predseda ďakujem za slovo. Zopakujem len čo som povedal už raz, že teda toto sú
mečiarovské spôsoby toho najhrubšieho zrna, kedy na poslednú chvíľu predkladáte takéto
nominácie. Ja som sa teda dneska dozvedel, že máme troch kandidátov. Musím povedať, že
veľmi cením, že máme len 3 kandidátov, ja som s tou myšlienkou, že poďme znížiť počet
vicežupanov z 5 na 3 prišiel pred, neviem 2 týždňami, vy ste sa jej ujal, veľmi pekne ďakujem.
Ušetríme takto možno 800 – 900 tisíc euro za 5 rokov pre tento kraj, toto veľmi cením. Čo však
kritizujem a kritizovať budem, je to, že ja som sa teraz ráno dozvedel 3 mená, dozvedel som sa,
že máme údolie múdrosti Podunajské Biskupice, odkiaľ máme 2 vicežupanov, budeme mať
pravdepodobne a dozvedel som sa, že starostka stíha robiť aj vicežupanku. Dozvedel som sa,
že človek môže mať aj 7 a viac funkcií. A škoda, že toto ste nepovedali verejnosti skorej, lebo
mohli sme o tom diskutovať a ja nechcem hodnotiť týchto troch kandidátov teraz, ale zdá sa mi
to celé zvláštne proste, že na poslednú chvíľu si nájde človek na stole materiál, kde navrhujete
reprezentantov tohto kraja. Ja, Juraj, som od teba čakal teda viacej.
Juraj Droba
S faktickou poznámkou reaguje pani poslankyňa Pätoprstá.
Elena Pätoprstá
Pán kolega, veľmi sa teším vášmu politickému prerodu, lebo si spomínam pri hlasovaní
o zbúraní PKO a o zmluve o trojmiliónovej zmenke, ktorú sme dostali sedem minút pred
hlasovaním. Tak si spomeňte trošku.
Juraj Droba
Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Borguľa.
Martin Borguľa
Pani kolegyňa na to sa nedá nič iné povedať, len trafená hus zagága, proste vidím, že sa cítite
v tejto pozícii nekomfortne, celé roky ste v opozícii, nič ste nikdy neriadili, len kritizujete,
kritizujete, kritizujete. A keď príde čas na to, že sa povedzme dostávate k moci, tak sú vám neni
trápne mečiarovské spôsoby najhrubšieho zrna, hnus.

Juraj Droba
Pán poslanec Greksa s faktickou poznámkou.
Marian Greksa
Keď už teda zabíjame čas s týmito jalovými rečami, tak si pridám aj ja, že to si nemusela vôbec,
lebo toto je mimo tému, Elenka, nehnevaj sa na mňa.
Juraj Droba
Pán poslanec, poprosím reagovať na rečníka, čiže pána Borguľu, nie faktickú poznámku pani
poslankyne.
Marian Greksa
Ospravedlňujem sa, sorry, vypínam sa.
Juraj Droba
Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Martin Chren.
Martin Chren
Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa len technicky a obrátiť na pána starostu Bajana. On
predniesol ešte v tom predchádzajúcom bode procedurálny návrh, kde sme sa dohodli, že
o ňom budeme hlasovať teraz, o tom , aby sa o bodoch C, D a E hlasovalo samostatne. Bod E
ale hovorí iba to, že ukladá povinnosť predsedovi, aby zabezpečil fungovanie komisií. Čiže chcel
som sa spýtať pána Bajana, že či mal na mysli len o bodoch C a D. Lebo naozaj nemá zmysel,
aby E bolo tiež na samostatné hlasovanie vyčlenené.
Juraj Droba
Ďakujem pánovi poslancovi Chrenovi a s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Bajan.
Vladimír Bajan
Pán predseda, toto bol návrh v podstate na ten spôsob, že bude sa hlasovať osobitne o každom
tajne, čo sa týka predsedov komisií predpokladám aj vicežupanov, takže, ten môj návrh je asi,
asi zbytočný hlasovať o ňom. Ak to teda tak bude samozrejme.
Juraj Droba
Ďakujem, ešte udelím slovo pánovi poslancovi Chrenovi s faktickou poznámkou. Následne pán
riaditeľ, riaditeľ pre právne záležitosti BSK, pán Šaray vysvetlí tú techniku hlasovania
a samozrejme, že budem rešpektovať vaše pozmeňujúce návrhy, o ktorých budeme hlasovať.
Martin Chren
Ďakujem. Podľa rokovacieho poriadku článku 11 sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasuje v poradí
ako boli predložene, čiže pán starosta Bajan ak nestiahnete ten svoj návrh a tak sa o ňom musí
hlasovať ako o prvom, v tom prípade nie je bezpredmetný.
Juraj Droba
Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec István Pomichal.

István Pomichal
Vážený pán predseda, vážení kolegovia. Odznelo tu k téme niekoľko otázok a ja som očakával,
že na úvod pán predseda povie, že ako vznikali poslanecké kluby. Ak dovolíte, tak ja by som
povedal pár slov o tom, že ako sa poslanci rozdelili do jednotlivých klubov. Ja som bol
účastníkom všetkých rokovaní, takže, máme tu založený Klub 7 strán so 17 poslancami. Je tu
Klub nezávislých so 7 poslancami, potom je Klub nezávislých poslancov s 3 poslancami, Za
lepší kraj so 4 poslancami, Klub poslancov Smer SD s 5 poslancami, Klub starostovia pre kraj
11 poslancami a sú 3 nezaradení poslanci. A tí sú Juraj Pátek, Martin Borguľa a Jana Hrehorová
s tým, že od Martina Borguľu sme zaevidovali odkaz, že nechce pracovať v žiadnej pracovnej
komisii Z. Ďalej, ako ďalšia informácia, Klub 7 strán zvolil za predsedu Istvána Pomichala, Klub
nezávislých určil svojho predsedu pán Michal Drotován – poslanec, Klub nezávislých poslancov
má predsedu poslanca pána Jána Buocika. Za lepší kraj má za poslanca Martina Chrena, Klub
poslancov Smer SD jak dobre viem je predsedom pán Bajan, Klub starostov pre kraj, Klub
starostov pre kraj s 11 poslancami tam ešte neoznámili predsedu klubu. Keď je nás vlastne 50,
tým, že Klub nezávislých má aj zaradenú poslankyňu Máriu Kiskovú, ktorá zatiaľ nezložila sľub,
takže máme 49 poslancov de iure k dnešnému dňu. Čo sa týka postupu pri určovaní členov
komisií, respektíve návrhov predsedov komisií, tak tam túto úlohu riešil pán Masarovič, ktorý
vyzval každého poslanca, respektíve každého šéfa zriadených klubov, aby záujem prác
v jednotlivých komisiách dali všetci. Na základe toho sa začali odvíjať určité posuny, niekto bol
vo viacerých komisiách, niekto po menšom počte chcel pracovať, niekto nechcel pracovať nikde
a preto bol taký úzus, že budeme rešpektovať 2 pracovné komisie mimo Komisie mandátovej
a pre verejný záujem. Preto boli niektorí upravení, tam kde boli viacerí kandidáti na predsedov
poslaneckých klubov, tam sa dohodol určitý kľuč, ktorý sa v priebehu rokovaní trikrát zmenil, na
základe čoho došlo poslednom sedení ku konsenzu a každý dostal vlastne tie pozície, o ktoré
zabojoval a boli tam ústupky a jednoducho boli všetci uspokojení. Čo sa týka členov komisií, tak
tam sme neurčili striktný počet. Dali sme poslancom tvorivú činnosť, to znamená, že počet
komisií sa určil niekde okolo maximum 15, takže každý, ktorý sa chcel niekde zaradiť, tak mal tú
možnosť a očakávame veľkú aktivitu a veľkú účasť na týchto komisiách, aby nakoniec bola
uznášania schopná. A k téme najviac diskutovanej dnešným dňom je predseda, predsedom
navrhnutých počet podpredsedov. A toto je téma, ktorá rezonovala už v podstate od vyhlásenia
volieb a pán predseda dal návrh, že v podstate jeho kompetencia je navrhnúť a on navrhne
unblock a žiada nás poslancov, aby sme prijali úzus v tajnom hlasovaní, aby sme buď prijmeme
všetkých, alebo nikoho. Jednoducho on chce naplno pracovať od začiatku funkčnosti tohto
Z a on po zvážení všetkých okolností nás žiadal, aby sme navrhovaných vicežupanov unblock
v tajnom hlasovaní odsúhlasili a už nechali na neho zodpovednosť, aby v tejto veci konal. Zákon
určuje, že vicežupanov navrhuje župan a poslanci ho schvália a táto požiadavka je od neho,
takže dneska je návrh taký, že buď schválime všetkých, alebo nikoho a potom budeme rokovať
v neskoršom období tým, že pán župan pripustil možnosť, že v prípade konsenzu, alebo pri
nejakej ďalšej dohody počet vicežupanov sa môže zvýšiť, aby boli všetky požiadavky a všetky
činnosti obsadené tak, aby sme to zvládli na čas a spĺňali termíny. Takže ja pristupujem k tomu
a navrhujem, aby sme postupovali podľa dohôd, ktoré sme doteraz riešili a pokiaľ budú nejaké
problémy, ktoré nebudú fungovať, tak budeme to riešiť v neskoršom období. Ďakujem.

Juraj Droba
Ďakujem veľmi pekne. Ja len pripomeniem, že pri rokovacom stole sme sa opakovane stretávali
zástupcovia 47 poslancov, všetkých, ktorí boli zaradení do klubov, tak dostali priestor cez svojho
zástupcu, buď nominovaného, alebo zvoleného predsedu klubu, aby sa vyjadrili. Pán poslanec
Pomichal opravím jednu vec, poslanecký klub Smeru SD náš úrad neeviduje, máme tu však
klub, ktorý má názov Bratislavský regionálny klub, ktorý má momentálne 5 členov. Ďakujem.
S faktickou poznámkou na pána Pomichala reaguje pán poslanec Greksa. Prepáčte, Bajan.
Vladimír Bajan
Ďakujem pekne pán predseda za upresnenie. Naozaj István o takom klube neviem, kde by som
predsedal, takže Bratislavský regionálny klub je naozaj legitímnym klubom, ktorý vznikol na
pôde BSK, momentálne pod mojim vedením. A druhá poznámka, by som to trošku zľahčil, prvý
raz počujem za tu moju históriu vetičku: „Žiadam vás, aby ste v tajnom hlasovaní hlasovali
za všetkých troch“, to je úžasná veta, tú si budem pamätať. Všetko.
Juraj Droba
Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Juraj Káčer.
Juraj Káčer
Ďakujem pekne za slovo. No v prvom rade mi dovoľte pán župan pogratulovať, že sa podarilo
v takom rýchlom slede nájsť konsenzus. Stojíme tu pred úplne novou situáciou, kedy župu
neovládli politické strany a napriek tomu sa tu dokážeme dohodnúť a napriek tomu, župan, ktorý
je politicky nominant, dokáže nájsť konsenzus. To je myslím si, že naozaj hodné nie? to
hľadanie dôvodov, prečo nie, ale chvály. Môžeme si myslím, že hľadať na každom vicežupanovi
a ono určite aj nájdeme na každom niečo, čo sa nám nebude páčiť. Ale my tu nie sem nejaká
trestná výprava, ktorá má nájsť, ten jeden čierny bod, prečo nie. Treba si uvedomiť, že voľba
vicežupanov, to nie je nemenná voľba. Ja si myslím, že tu stoja traja kandidáti, ktorých sme si
sami vybrali, alebo ktorých sme po dohode klubov nejakým spôsobom vybrali, ktorých si vybral,
vybral župan a mali by sme im dať šancu. Toto nie je nemenná funkcia, áno? Čiže, keď
môžeme si tu za rok, za pol roka, za tri mesiace a môžu tam byť úplne iní vicežupani, ak nás
ako zastupiteľstvo, respektíve predsedu kraja nepresvedčia. Čiže táto debata je zbytočná.
Trošku ma zaráža, že tu počúvam opakovane, že mečiarovské praktiky od jedného poslanca
a zároveň počúvam, že nechce pracovať v žiadnej komisii. Príde vám to rovnako smiešne, ako
mne? No nakoniec, aby som sa vrátil k tomu, k tomu dôležitému a teda, aby sme sa nejakým
spôsobom predstavili. Takže predsedom nášho klubu, respektíve Klubu starostov a primátorov
pre kraj je pán Martin Zaťovič, len musel odbehnúť, nakoľko má prezidenta na gymnáziu
Bilíkova a tak. Poviem to za neho, v klube sme 11 z toho 7..10? Dobre, tak budeme hovoriť
desiati, siedmi starostovia a primátor čo by som k tomu viacej povedal a samozrejme teda
budeme sa snažiť posúvať túto župu dopredu a riešiť naozajstné problémy a nie nejakú politickú
prekáračku, pretože nomináciu predsedov komisií aj županov beriem ako teda vicežupanov za
oveľa menej podstatnú. Ja si myslím, že to treba čím skôr spláchnuť a treba začať pracovať,
lebo za to nás ľudia sem všetkých zvolili. Ďakujem pekne.
Juraj Droba
Ďakujem pánovi poslancovi Káčerovi. Ja len pripomeniem, že počas svojho slávnostného sľubu
som všetkým 50 poslancom deklaroval, že politika na tomto úrade miesto mať nebude a dňom

zloženia sľubu vyzliekam svoje stranícke tričko v zmysle, že síce ostávam nominantom
a županom, ktorý bol zvolený za stranu SAS, ale budem sa snažiť zohľadňovať úplne
rovnomerne a rovnocenne všetky potreby všetkých 50 poslancov do tej miery do akej to bude
možné. Ja nemôžem garantovať, že vždy budú všetci spokojní, ale budem vždy hľadať cestu a
spôsob ako to robiť tak, aby ste si povedali, že aspoň vaše základné a hlavné veľké priority budú
napĺňané. Ďakujem a slovo odovzdávam pani poslankyni Oráčovej.
Barbora Oráčová
Ďakujem. Upozornili ma občania, že na webovej stránke Bratislavskej župy nie sú uvedené
mená v tomto materiáli. My tie mená na stole čo máme uvedené máme, tak sa chcem opýtať, že
prečo je to tak, lebo nepríde im to veľmi transparentné, tak sa chcem spýtať, či je to teda bežné,
že na webe sú materiály vybodkované a nie je tam všetko to, čo máme my na stoloch. Ďakujem.
Juraj Droba
Dám slovo pánovi Šarayovi. Reaguje v podstate formou faktickej poznámky.
Matúš Šaray
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, alebo teda Barbora, poznáme sa roky, v podstate tie
materiály sa zverejňujú dopredu tak, ako sú pripravované aj samotný materiál, ktorý sa týkal
poslancov bol zverejnený vybodkovaný, lebo v tom čase ešte tie rokovanie prebiehali, to
znamená aj teraz samozrejme je to otázka len technická zverejnenia toho materiálu tak, ako je
vo výslednej podobe. Takže nie je za tým žiadny zámer, je to len otázka toho, že materiály sa
v nejakom čase zverejnia a následne sa potom dozverejňujú tie, ktoré boli, na ktorých boli
vykonané nejaké zásahy, zmeny, aby o tom bola verejnosť informovaná. Takže určite to
zverejnené bude. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem. Faktickou poznámkou reaguje pani poslankyňa Oráčová.
Barbora Oráčová
Ďakujem za vysvetlenie. Len potom by som chcela poprosiť pri takýchto dôležitých veciach ako
sú tvorba komisií, tvorba predsedov a vicežupanov a hlasovanie, keď už vieme tie mená, aby to
mohlo byť na ten web doplnené, pretože potom to môže u tých ľudí vzbudzovať pocit, že tu
rokujeme tajne, že si tu šmolicháme nejaké mená a to určite tak nie je. Ďakujem.
Juraj Droba
Rokovanie je myslím otvorené verejnosti a takisto je z neho robený prenos, takže kto ma záujem
o dianie v tejto sále, tak určite ho nebudeme oberať o právo na informácie. Ďakujem. Ďalším
prihláseným do rozpravy je pán poslanec Peter Buzáš.
Peter Buzáš
Ďakujem za slovo vážený pán predseda. Chcel by som veľmi pekne poďakovať, chcel by som
oceniť to, že ste dokázali zredukovať počet zástupcov predsedu samosprávneho kraja aj tých
dlhodobo uvoľnených. Možno to nie sú v porovnaní s celkovým rozpočtom, peniazmi, ktoré
pretekajú cez Bratislavský kraj percentuálne veľké sumy, ale nominálne je to veľa peňazí, za
ktoré sa da spraviť mnoho iných užitočných vecí. Takže za toto by som ešte raz vám chcel veľmi

pekne poďakovať. Keď sme to pred mesiacom pri našom stretnutí tak nesmelo spomenuli, tak ja
sa priznám ani som nedúfal, že niečo takéto bude možné. K návrhu uznesenia by som chcel dať
procedurálny návrh a keďže som v tomto pléne nováčik, ak to nebude úplne v poriadku
poprosím, aby ste ma opravili, prípadne skorigovali, alebo poradili ako to spraviť správne.
Dovoľujem si navrhnúť, aby bod A bolo oddelené hlasovanie, bod B1, B2 takisto oddelené
hlasovanie a pri bode B2, aby bola tajná voľba, takisto by som navrhol, aby bol oddelené
hlasovanie bod C a tajná voľba a podľa toho ako sa vyvinie situácia, takisto oddelene bod D a aj
bod E. Ďakujem veľmi pekne.
Juraj Droba
Ďakujem. Ja potom na záver ešte pred hlasovaním odovzdám slovo p. Šarayovi, ktorý zopakuje
všetky procedurálne návrhy v takom poradí v akom prichádzali a zároveň vám ešte raz vysvetlí,
že o čom vlastne hlasujeme. Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec
Drotován.
Michal Drotován
Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať, hovorilo sa o kompetenciách vicežupana, alebo
vicežupanov. Jedno z najdôležitejších kompetencii župy sú školy, stredné. V Rači, vo Vajnoroch
máme 6 zariadení školských, ktoré patria pod župu. Nepočul som žiadnu medzi tými návrhmi
vicežupanov, ktorý z nich by robil oblasť školstva, lebo počuli sme tu životné prostredie. Životné
prostredie župa nemá žiadne kompetencie, v podstate robí tam iba nejaké plánovacie
dokumenty, čo je zase územné plánovanie, to sme tam tiež nepočuli. To znamená ďalšia veľká
oblasť krajský územný plán a územno - plánovacie dokumentácie sú tam neni zaradené medzi
teda kompetenciami vicežupanov, takže sa chcem opýtať či teda školstvo a územné plánovanie
bude tým pádom priamo pod županom a teda títo vicežupani budú na tieto sub témy stanovení
tak, ako sú daní, alebo či sa bude ešte riešiť aj toto rozdelenie. Lebo myslím si, že školstvo
minimálne si zaslúži väčšiu pozornosť, lebo je to originálna a prenesená kompetencia župy
takisto. Ďakujem.
Juraj Droba
Priamo zareagujem na Vaše vystúpenie v rozprave. Školstvo si ponechávam v kompetencii ja.
Plánujem ešte predstaviť veľmi silný tím na školstvo. Jeho šéfom je Igor Urbančík, už som o tom
hovoril, myslím si, že ľudia a taktiež s nami pracuje ďalej bývalý pán riaditeľ, pán riaditeľ pre
školstvo a plánujeme naozaj veľké zmeny, ktoré budú určite k lepšiemu. Takže toto je jedna
z vecí, na ktoré sa aj ja osobne chcem veľmi sústrediť. Sľúbil som pred voľbami to, že zlepším
podmienky na prácu pedagogických a nepedagogických pracovníkov a ideme naozaj na tých
školách robiť. Budeme radi, ak sa budete na tom aktívne podieľať, ďakujem. A teraz odovzdám
slovo pánovi poslancovi Petrovi Švaralovi, ktorý je ďalším vystupujúcim v rozprave.
Peter Švaral
Ďakujem pekne, ja len k tomu o čom je vlastne bod rokovania a nielen k tomu, nemám záujem
v tomto zastupiteľstve pôsobiť a hrať sa na nejaké politické obchody a vydieranie, hry
a kupovanie a vypaľovanie. A bavíme sa o niečom, čo už sme mohli mať dávno za sebou
a beriem tak, že komisia, nie je žiadna diskusia ohľadne komisií a ohľadne obsadenia komisií,
keďže asi každý, kto chcel v nejakej komisii pracovať, tak tú možnosť tam bude mať, ak to
náhodou prejde zastupiteľstvom. Môžem si myslieť o kompetenciách a schopnostiach
navrhovaných vicežupanov, podpredsedoch kraja čokoľvek. Použijem princíp, ktorý je na obci.

Na obci starosta, alebo primátor povie, kto bude zástupca a zastupiteľstvo to zoberie na
vedomie, tak takým spôsobom budem vlastne aj hlasovať, že beriem, že je to návrh predsedu,
ktorý chce mať týchto zástupcov, spolieha sa, že mu pomôžu a verím, že sa nesklame a verím,
že sa nesklame nikto a myslím si, že nie je ničím prínosné, keď budeme ešte hodinu mlátiť
o tomto nejakú prázdnu slamu, čo môžeme. Chce mať týchto podpredsedov, nech ich má a títo
podpredsedovia, ktorí chcú byť týmito podpredsedami, tak bol by som rád, keby naozaj sa
prejavili, že sú tomu predsedovi užitoční. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem veľmi pekne. K tým komisiám poviem toľko, že je v mojom záujme, aby fungovali čo
najlepšie a je v mojom záujme, aby každý z vás dostal priestor pracovať v tej komisii, o ktorú má
reálne záujem, aby sa nediali excesy z dôb minulých, keď sa zaraďovali všetci nepohodlní do
Komisie pre životného prostredie a podobne. Takže myslím si, že dlho sme o tom diskutovali,
niektorí z vás boli nútení urobiť kompromisy, lebo niektoré komisie sa rýchlo napĺňali a nakoniec
sme dospeli k návrhu, ktorý predkladám na hlasovanie. Ďalší v rozprave je pán poslanec Dušan
Dvoran.
Dušan Dvoran
Počul som o doprave veľa, avšak vo vzduchu tu stále visí čo je BSK a kde končí. A či náhodou
nekončí a nezačína, ako to býva často, pri tabuli Bratislava. Bavili sme sa tu o doprave, ale to
hlavné, čo máme na starosť, cesty 2. a 3. triedy musí tá podpredsedníčka si zobrať ako hlavnú
časť, nie diaľnice a slovenskú správu ciest. Potom by som chcel, aby ako v minulom období sa
neokliesnili financie na cesty a musíme si povedať, že regionálna správa ciest to sú hlavne
okresy Senec, Pezinok a Malacky a tie cesty sú vo veľmi úbohom stave, s tým, keď ste niekedy
išli prechod Angern - Záhorská Ves, ja to chodím dosť pravidelne, lebo tam mám partnerov na
druhej strane, keď prídu Rakúšania na našu stranu a vidia cestu 2. triedy Záhorská Ves Šamorín a Záhorská Ves – Stupava, tak to schmutziga trotli, to je to slabšie, čo počúvam, majú
aj iné výrazy. Vstup do republiky a cesty 2. a 3. triedy, by mali dostať prednosť pred všetkým
ostatným, lebo na to sme tuná a tieto cesty by sme mali spravovať. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem. S faktickou poznámkou reaguje pani poslankyňa Alžbeta Ožvaldová.
Alžbeta Ožvaldová
Vážený pán poslanec, prepáčte, že som to nespomenula, ale to je, ja to beriem ako
samozrejmosť, že BSK má pozemné komunikácie, cesty 2. a 3. triedy a teda ich má v správe,
tak ich bude rekonštruovať, opravovať, upravovať, a samozrejme v spolupráci s vami. Na to je tu
zriadené RCB-čko, takže ja som hovorila len o veľkých veciach, lebo by sme tu mohli rozprávať
ešte potom aj o cestnej doprave a dráhach, lebo máme tu aj Slovakline, ktorý 12 miliónov
kilometrov spravuje fakticky. Čiže ja som na všetko nemala čas, takže samozrejme, beriem to čo
hovoríte, áno. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem veľmi pekne, s faktickou poznámkou ešte pán poslanec Dvoran.

Dušan Dvoran
Pani Ožvaldová ja vás poznám, ja to beriem, ja budem za vás hlasovať. Ja som to chcel len
pripomenúť, že toto je naša hlavná časť.
Juraj Droba
Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Peter Fitz.
Peter Fitz
Ďakujem, dobrý deň všetkým. Sme v podstate v bode, kde kreujeme nejakú budúcnosť našej
župy. Ja sa viem s tým stotožniť tak, ako to bolo predložené tu, aby sme sa nejakým spôsobom
posunuli ďalej, aby sme vecne pracovali. Jedna vec ma trošku mrzí, že zatiaľ ani jeden z tých
nominovaných podžupanov nepovedal o rozvoji samotného vidieka. Vidiek je veľká, značná časť
Bratislavskej župy. Patrí do toho Senecko – Pezinsko – Malacko. Prosím vás, nezabúdajme na
tieto časti. Každý jeden župan, každý jeden poslanec sa chváli našim vidiekom a je našou
snahou aj všetkých starostov, ktorí sme tu a zastupujeme potreby jednotlivých obcí a miest, aby
sme vlastne všetkých ľudí, ktorí sú v Bratislave vytiahli smerom k nám. Ja by som požiadal, aby
sme sa v budúcnosti a v novom období, aby bolo nejakým spôsobom začlenené do priorít BSK
boli jednoznačne pomenované aj investície do regiónu, čiže do vidieka. Ďakujem pekne.
Juraj Droba
Ďakujem pán poslanec. Veľmi oceňujem vaše slová a ďakujem za potrasenie ruky, ktorú som
ponúkol smerom k vášmu klubu. Čo sa týka vidieka, tak veľmi, veľmi budem nástojiť na tom, aby
občania z troch okresov okolo Bratislavy nemali pocit, že župa funguje viac pre mesto ako pre
vidiek a budem od vás čakať návrhy do programového vyhlásenia BSK, ktoré plánujem zverejniť
13. marca. Bude to môj a náš spoločný záväzok voči občanom tohto kraja, čo sa chystáme pre
nich za 5 rokov urobiť a ja budem trvať na tom, aby sme to programové vyhlásenie radšej mali
consize, stručnejšie, ale aby všetko, čo v ňom bude napísané, sme naozaj za 5 rokov
zrealizovali, takže každý z vás bude mať priestor navrhnúť, čo považuje za priority pre BSK.
S faktickou poznámkou je prihlásený pán poslanec Jozef Krúpa.
Jozef Krúpa
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja som chcel iba vlastne faktickou na pána poslanca
spomenúť to, že nie je navrhnutý, alebo návrh na vicežupana z regiónu, alebo z mimo Bratislavy
treba zobrať ako realitu vzájomnej dohody, treba však, netreba preceňovať, alebo nejak
glorifikovať ani funkciu vicežupanov, pretože župa a všetci volení zástupcovia Bratislavského
kraja sú poslanci a župa rozhoduje ako kolektívny orgán. To znamená, všetky tie rozhodujúce
veci aj tak budú prechádzať v rámci zastupiteľstva, to znamená, akékoľvek dôležité veci bez
ohľadu na obsadenie pozície vicežupana bude rozhodovať zastupiteľstvo. To znamená, je to
vzájomná dohoda, vzájomný konsenzus, kde rešpektujeme a ceníme si túto dohodu, že prišlo
k nej a bolo by naozaj dobré, pokiaľ by bolo možné ukončiť diskusiu a venovať sa naozaj
skutočnej robote. Ďakujem pekne.
Juraj Droba
Ďakujem veľmi pekne. Na vašu faktickú poznámku ešte reaguje pán poslanec Peter Fitz.

Peter Fitz
Áno, ja som len chcel povedať, možno tým vystúpením, že netreba zabúdať na ten vidiek. Ja
rešpektujem veškeré dohody a podľa toho budeme následne aj na Z pracovať. Možno ten vidiek
by si jedného vicežupana zaslúžil, ktorý by vedel nejakým spôsobom oficiálne rokovať, rokovať
so županom, alebo aj navonok vystupovať v rámci nejakej podpory vidieka, ale teda akceptujem
dohody, ktoré boli povedané. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem veľmi pekne, teraz odovzdávam slovo pánovi kolegovi Šarayovi, ktorý vysvetlí
procedúru a techniku hlasovania. Iba zopakujem, že budem dávať hlasovať, za väčšinu bodov
unblock jedným hlasovaním.
Matúš Šaray
Ďakujem. Tak ako som už uviedol v predchádzajúcom vystúpení, tento predmetný materiál má 5
častí. Predstava je taká, že by sme postupne o každej z týchto častí hlasovali nasledovným
spôsobom. Časť A, kde sa konštituuje 11 komisií samostatné hlasovanie štandardné, verejné,
prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Pán predseda ako predkladateľ predložil a žiada vás
o odsúhlasenie tajnej voľby k bodom B1, B2 a C. To znamená, to sú tie personálne veci, kde sa
volia členovia komisií, kde sa volia predsedovia komisií a kde sa volia vicežupani. S tým, že jeho
návrh je hlasovať unblock o všetkých týchto troch častiach formou tajného hlasovania, ktoré by
sme si pred tým ako procedúru odsúhlasili. Ak odsúhlasíte tajnú voľbu, musíte odsúhlasiť
následne päťčlennú komisiu, ktorá riadi tajné hlasovanie v zmysle rokovacieho poriadku.
Prebehne tajné hlasovanie k týmto trom bodom a následne sa vrátime k bodom D a E, ktoré
samostatne formou verejného hlasovania cez hlasovacie zariadenie odsúhlasíme, to znamená,
určíte, ktorí vicežupani budú dlhodobo uvoľnení, určíte im v zmysle zákona primeranú odmenu
to je bod D a bod E je ukladacia časť pre riaditeľa úradu, aby zabezpečil podmienky pre činnosť
jednotlivých komisií. To znamená, poprosím, myslím, že toto bolo pomerne zrozumiteľne
povedané, to znamená, poprosím aj tých poslancov, ktorí tie svoje pozmeňovacie návrhy dávali
pokiaľ je to takto vysvetlené, je to takto v poriadku, aby ich stiahli z návrhovej komisie, lebo
návrhová komisia v opačnom prípade musí dať o všetkých týchto návrhov, ktoré prišli návrhovej
komisii postupne hlasovať s tým, že tam potom platí, že sa hlasuje v poradí v akom tieto návrhy
prichádzali a ak jeden návrh prejde a logicky vylučuje tie ostatné, o ostatných sa už nedáva
hlasovať, ak to logicky nevylučuje, tak sa to hlasovanie jednoducho tam dá a na základe toho
potom budeme postupovať. Takže ten návrh je tak, ako som povedal, Áčko, Déčko, Éčko
samostatne verejné hlasovanie, B1, B2 a C, jedno hlasovanie a tajné spoločne. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem, s procedurálnymi návrhmi vystúpia poslanci s faktickými poznámkami vystúpia páni
poslanci Vladimír Bajan, Michal Drotován, Marian Greksa v tomto poradí. Nech sa páči, pán
poslanec Bajan.
Vladimír Bajan
Ďakujem, pán doktor, mne sa zdá, že B jednička je nezmysel hlasovať tajne, to myslím
zaradenie do komisii môžeme aklamačne hlasovať, s tým žiadny problém nie je. Bol tam ešte
jeden návrh pána kolegu Greksu na osobitné hlasovanie 3 vicežupanov, ostatné je tak, ako ste
povedali myslím v poriadku.

Juraj Droba
Poprosím, aby návrhová, pán poslanec Bajan, prosím povedzte jasne návrhovej komisii, či
sťahujete teda ten svoj prvý pozmeňovací návrh.
Vladimír Bajan
Ako o prvom sa bude hlasovať asi o návrhu pána Greksu, ktorý vystúpil v diskusii. Ja sťahujem
svoj.
Juraj Droba
Pán predseda návrhovej komisie, môže byť? Aj ja to tak chápem, áno. Ďalším v poradí je pán
poslanec Drotován.
Michal Drotován
Ja sa chcem opýtať, už som sa to pýtal na začiatku, hovorí sa tu o nejakej dohode, dohoda bola
na nejakých menách, ktoré sú teda predstavené, ale nebola žiadna dohoda, táto otázka ani
nebola daná, že sa bude unblock hlasovať o všetkých v jednom tajnom hlasovaní áno, nie, to
znamená, na základe čoho sa teda navrhuje, pretože to je vec, čo som ešte nikdy nezažil, že by
sa hlasovalo o členoch komisie, o predsedoch komisie a o vicežupanoch v jednom hlasovaní.
Takže chcem sa opýtať, čo je teda dôvod, lebo keď je tu dohoda, čo vidím, že je tak, alebo
nejaká dohoda tu je, je tu väčšina tak, kde je teda problém, že bude samostatne sa hlasovať
o tých bodoch, že prečo to musí byť spolu, alebo či sa tak či teda tá väčšina nie je pri niektorých
bodoch, alebo len pri niektorých, prečo musí byť spolu nerozumiem.
Juraj Droba
Budem reagovať ja, pán poslanec Greksa nech sa páči.
Marian Greksa
Ďakujem za slovo. Ja by som len ešte raz pre istotu pripomenul to, čo povedal už aj pán Bajan,
že som žiadal o to, aby sme v céčku hlasovali tajne a každý zvlášť a už len teda možno by som
odpovedal pánovi Drotovánovi, že žiada sa to hlasovať všetko dokopy, preto pretože sa boja
niektorí ľudia, že by niektorí nominanti neprešli, to je veľmi jednoduché. Ďakujem.
Juraj Droba
Ja zareagujem, že to hlasovanie tak ako ho predkladám je predmetom dohody z piatka. Boli ste
pán Drotován účastný tohto stretnutia, a ešte sme sa rozprávali aj včera telefonicky, takže ja to
vnímam tak, že toto je to, čo sme si pri tom stole dohodli, ak si kolegovia z veľkých
poslaneckých klubov pamätajú niečo iné, tak nech ma opravia, ale ja si pamätám tak, že toto
bola dohoda. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Chren.
Martin Chren
Ďakujem veľmi pekne, teraz už asi nie je čas nič meniť, len by som chcel upozorniť, že v piatok
ešte sa Klub starostov prezentoval, že má 11 členov podobne ako dva kluby naše, ktoré s 11
členmi navrhovali za vicežupanku pani Máriu Kiskovú. Dnes teda vidíme, že hoci nás bolo 11
poslancov s nomináciou pani Kiskovej, tá nebola prijatá. 10 poslancov malo nomináciu niekoho

iného a tá prijatá bola, dnes to už asi zmeniť nevieme, ale tieto zmeny v počtoch bude určite
treba o nich aj ďalej v budúcnosti rokovať.
Juraj Droba
Pán poslanec Drotován s faktickou poznámkou.
Michal Drotován
Ja som vnímal, že tá dohoda bola, že vicežupani sa budú voliť ako unblock, tak sa to povedalo
a ako keď budeme musieť teda robiť nejaký záznam z tých stretnutí. Tam bolo povedané, že
dohoda je, že vicežupani sa budú voliť unblock, s tým sme súhlasili a to bolo celé a nebolo
povedané, že unblock sa budú všetci voliť, toto sú tu informácie, viete, ako ja som za náš klub
nemal som žiadne splnomocnenie s týmto súhlasiť a nič takéto sa tam nepovedalo. To
znamená, budem rád, keď tie stretnutia budú a bude sa tam jasne hovoriť, že áno ideme
unblock všetci atď., lebo potom je zbytočné, aby tam náš klub vôbec sedel. A v budúcnosti teda
tam ani nebudeme sedieť, lebo potrebujeme jasne áno - nie, všetci nie, všetci toto tam vôbec
neodznelo, takže..
Juraj Droba
Zareagujem opäť ja, ak si pamätáte, tú veľkú tabuľu, na ktorú sme si rozkladali mená členov
komisií, predsedov komisií a vicežupanov, tak tie rokovania súviseli a tie rokovania boli
v podstate v jednom. Váš klub mal požiadavku na nejaký počet vicežupanov alebo počet
predsedov komisií toto vám bolo splnené, čiže predsedovia komisií sú podmienení vicežupanmi
a naopak. A preto je môj návrh taký aký je, ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Lucia
Vidanová.
Lucia Vidanová
Milé kolegyne, milí kolegovia, ja uvediem na pravú mieru počet ľudí v Klube starostovia pre
regióny, je ich naozaj 10 a ja som teda taká vnímaná ako 11, pretože som kandidovala tuto
s kolegom Říhom za náš volebný obvod a sympatizujem s týmto klubom. Som prizývaná na ich
rokovania, takže preto sa tu možno rôznia tie počty. Pán kolega Pomichal ma mal poznačenú
v Klube starostovia pre región, ale ja som naozaj sa rozhodla, že prvé mesiace zostanem ako
nezaradený poslanec, čiže dopĺňam tú skupinu nezaradených, ale zároveň som rada, že sedím
v tejto časti zastupiteľstva a nepodvíhajú ma tak veľmi tie termíny, ktoré používa pán poslanec
Borguľa. Zároveň teda vyjadrujem podporu predloženému materiálu. Ja nemám s tým teda
absolútne žiaden problém a aj pani kolegyňu Pätoprstú som dokonca podporila podpisom za
vicežupanku. Ani s pani Ožvaldovou, ani s pánom Kripplom nemám problém, takže ja by som
bola rada, keby sme naozaj už sa rozhodli o tom ako budeme hlasovať a teda pristúpili
k hlasovaniu, pretože my naozaj v Malackách nemusíme pôsobiť klubovo a nepolitikárčime, tak
prosím, mohli by sme sa zdržať podobných prejavov aj tu v Bratislavskej župe. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem veľmi pekne za upresnenie, odovzdávam slovo pani poslankyni Oráčovej.
Barbora Oráčová
Ďakujem, ja len k tým počtom chcem ešte dodať jednu vec. Klub Miša Drotována a náš klub Za
lepší kraj v počte 11, my sme vlastne vyjednávali spolu, našou nominantkou na vicežupanku

bola pani Kisková, pretože je nezávislá, kandidovala ako nezávislá a pôsobila by práve pre
región, čo spomínal aj pán poslanec Fitz, že vlastne región častokrát je zanedbávaný, pretože
väčšina je tu z mestských častí a tí si tlačia svoje. Takže práve preto sme dávali ako tip na
vicežupanku pani Kiskovú, pretože spĺňa tieto predpoklady a keď pán župan hovorí, že boli sme
uspokojení, že buď vicežupanka alebo členovia a predsedovia komisií, tak to tak celkom nebolo,
pretože my sme naozaj našou zásadnou požiadavkou bola vicežupanka pani Kisková, a keďže
ty sám si pri rokovaniach povedal, že proste pani Kiskovú nenavrhneš, tak až vtedy vlastne bolo
povedané, že môžme si dať viac predsedov komisií. Ďakujem.
Juraj Droba
Ja to veľmi stručne okomentujem, zaznelo tam jasné buď-alebo a zaznelo tam jasne, že ja
nebudem podporovať štvrtého vicežupana, proti pani Kiskovej nemám osobne absolútne nič,
naopak veľmi si ju vážim a budem rád s ňou spolupracovať. Ďalším do rozpravy, pardón.
Faktickou poznámkou bude reagovať pán poslanec Juraj Říha.
Juraj Říha
Ďakujem pekne. Milé kolegyne, milí kolegovia, začínam trochu zírať čo sa tu deje a na verejnom
fóre a akým spôsobom sa tu komunikuje. Ja si myslím, že tu bolo jasne deklarované kto koho
podporuje. Túto otázku by sme mali v Malackách vybavenú za 5 minút a radšej by sme sedeli
niekde pri dvoch decoch. Ja vás pozývam týmto aj do Malaciek a budem veľmi rád, aby sme sa
stretli a takto aj deklarovali, že ideme do regiónov. Ja by som napríklad aj Martina Borguľu rád
uvítal vo finančnej komisii. Je to dlhoročný harcovník v Bratislave a možno by som tým chcel
prelomiť to Bratislavsko – Záhorské delenie, ale rovnako je tu legitímna otázka, je tu aj
poslanecký klub bratislavský, teraz neviem či Smer alebo nie Smer, ktorý tiež môže navrhovať
že by chcel vicežupana. Rešpektujme je tu návrh pána predsedu, bol legitímne zvolený, drží
v rukách výkon a ten zákon je nejako nastavený. Predložil nám návrh, prosím vás na verejnom
fóre tak to nevyťahujme, kto má 10, 9, nemerajme nič, veď sa ukáže, je tu nejaký poslanecký
život. Venujme sa tým témam, tomu programovému vyhláseniu, ktoré pán predseda navrhol.
Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Martin Borguľa.
Martin Borguľa
To bolo veľmi pekné Juraj. A nie som členom žiadneho poslaneckého klubu, teda do komisií ma
nemal kto navrhnúť, ale presne, jak si ty povedal. Táto debata dneska vôbec nemusela byť,
keby sme riadnym transparentným spôsobom tento materiál zverejnili v dobe, keď sa kreoval
program, dali ho, predložili ho verejnosti na diskusiu, tak sa teraz nemuselo vyhadzovať, že
tento mal toľko a tamten toľko. Rovnako ako povedal pán Švaral, ja to beriem úplne v postate na
vedomie, že sú to vicežupani, má nárok si ich nominovať predseda, dokonca v Bratislave ako
v meste sa o tom ani nediskutuje na zastupiteľstve. Jednoducho nominuje a hotovo. S týmto ja
vôbec nemám problém. Ja mám problém s formou predloženia toho materiálu, na poslednú
chvíľu na stôl dneska ráno. To sa nerobí jednoducho, veď v jednej transparentnej normálnej
spoločnosti sa povie týchto ľudí chcem za vicežupanov, normálne sa to odprezentuje,
oddiskutuje, verejnosť má k tomu možnosť sa transparentne vyjadriť a následne ich volíme.
Žiaden problém.

Juraj Droba
Ďakujem za faktickú poznámku. S ďalšou faktickou poznámkou nasleduje pani Lucia Vidanová.
Lucia Vidanová
Ja sa chcem spýtať pána poslanca Borguľu, že či neobdržal mail, pretože ja, aj ako nezaradený
poslanec som včera pred obedom dostala mail od zamestnankyne BSK, ktorá teda nás
informovala o tom, o nominácii do pozície teda vicežupanov a rovnako aj členov a predsedov
jednotlivých komisii. Dokonca sme medzitým stihli obdržať aj od občana, ktorý bol teda s jednou
nomináciou nespokojný, tak chcem sa ho teda spýtať, či toto nezachytil, alebo mu to teda
neprišlo, pretože ja som tie mená poznala minimálne od včera.
Juraj Droba
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Vladimír Bajan.
Vladimír Bajan
Vážení, vážené kolegyne, kolegovia, z takzvanej vládnej väčšiny nechcete si urobiť prestávku,
aby sme tu zbytočne nešaškovali? Odporúča vám to Bratislavský regionálny klub.
Juraj Droba
Ďalší s faktickou poznámkou pán poslanec Borguľa.
Martin Borguľa
Bol som dotazovaný rád odpoviem. Neviem, lebo som za posledných 20 hodín asi 8 hodín
strávil v lietadle, ďalšie v kancelárii a na mail sa dostanem tak za 2 hodiny tipujem, čiže možno
áno, ale neviem.
Juraj Droba
Ďakujem ďalším v rozprave vystúpi pán poslanec István Pomichal.
István Pomichal
Vážení kolegovia, sledujem túto diskusiu a odzneli tu veľmi múdre myšlienky. Chcem sa opýtať
návrhovú komisiu, či návrhová komisia dostala nejaký vecný pozmeňujúci návrh obsahu tohoto
materiálu k tomu uzneseniu. Neprocedurálny, ale vecný či dostala? Nie. Tak pokiaľ nie, tak ja
tiež osvojil by som ten návrh pána Bajana, že v podstate nemá potom zmysel ani tajná voľba.
Celý materiál by mohol predkladať a dať hlasovať unblock jedným hlasovaním a vybavené. Keď
nemáme žiadne vecné pripomienky, tak v podstate neni čo tajiť, môžeme to odsúhlasiť a máme
pokoj.
Juraj Droba
Ja predložím na hlasovanie materiál tak, ako bol pripravený a ďakujem za pripomienku. Pán
poslanec Bajan nech sa páči.
Vladimír Bajan
Ja mám hlboké podozrenie, že István ma nerozumel presne, čo sme chceli. Ten návrh bol
jednoznačný na osobitné hlasovanie a tajné. Takže to bolo povedané, že tajne pán predseda

povedal, že tajne sa bude voliť, tak som preto stiahol ten pozmeňovák, takže určite sa nebude
verejne, ak si to ináč neschválime.
Juraj Droba
Ďalej vystúpi v rozprave pán poslanec Jozef Krúpa.
Jozef Krúpa
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Chcel by som, poprosím vás kolegov, ale hlavne asi
právne oddelenie BSK poprosiť, keby jasne definovalo rokovací poriadok, pretože ja mám pocit,
a vnímam na tabuli, že sú tam mnohé červené nápisy. Teraz momentálne nie rozumejúc tomu
tak, ako je to u nás v Záhorskej Bystrici, vtedy ten poslanec vystupuje alebo je prihlásený
v rozpore s rokovacím poriadkom. Ja by som bol veľmi rád, keby sme ctili zákony a riadili sa
rokovacím poriadkom a nerozprávali a nepolitikárčili tu. Pokiaľ ide o voľbu vicežupanov,
verejnosť dala mandát nám poslancom a mandát na návrh vicežupanov má župan, ktorý bol
takisto verejnosťou zvolený. Materiály o tom, kto je navrhnutý v členoch sme dostali, to že či
pán, niektorí páni poslanci nie sú vždycky pripojení na mail, prepáčte, je to každého osobná jeho
vec, jeho nechcem povedať zodpovednosť, tak ako pristupuje k informáciám ako zvolený
zástupca občanov a ako sleduje svoje veci. A ja skôr mám pocit, že mnohí z vás a z nás sú
veľmi aktívni na rôznych iných sociálnych sieťach, čiže oni sú podľa mňa veľmi dobre
informovaní a bez ohľadu na to, aký návrh by prišiel ich obštrukcie a politikárčenie, ktoré sa
prenáša z iných parlamentov tu by aj tak pokračovalo bez ohľadu na návrhy, bez ohľadu na
momenty, kedy sú predložené, proste preto, lebo je dobre robiť deštrukciu. Poprosím vás,
pracujme normálne vecne, racionálne, bez deštrukcie, aby sme sa posunuli ďalej k normálnym
veciam, čo potrebujú ľudia, čo máme všetci vo volebných programoch. Predsa my sme nemali
vo volebnom programe, že kto bude vicežupan, to je kompetencia pána župana, ktorý bol
legitímne zvolený, poprosím vás rešpektujme to a ďalšia vec, čo chcem ešte povedať poprosím
naozaj právne oddelenie dodržujme alebo upozorňujeme na nedodržiavanie rokovacieho
poriadku a nedovoľme vystupovať ľuďom v rozpore s rokovacím poriadkom, pretože to je čistá,
ešte sme ani nezačali a konečná, ďakujem pekne.
Juraj Droba
Ďakujem, beriem na vedomie. Rokovací poriadok hovorí o dvoch vystúpeniach v rozprave
k danému bodu a o dvoch faktických poznámkach a toto budeme teda dodržiavať vo
výnimočných prípadoch, ak bude konkrétne konkrétny poslanec oslovený s výzvou na odpoveď
na nejakú otázku a bude chcieť reagovať, tak mu udelím aj tretie poradie. Ďakujem.
Momentálne vidím, že už nie je prihlásený do diskusie nikto. Takže dovoľte, aby som odovzdal
slovo pánovi Šarayovi.
Matúš Šaray
Ďakujem pekne. Je to, máme prvé pracovné zasadnutie, ste tu vy mnohí noví. Pán predseda,
tak isto. Ten rokovací poriadok, áno bola poznámka, to čo svieti na červeno je nad rámec, je to
tu poznámka budeme to do budúcna riešiť. Vysvetlime si aj tie faktické poznámky na faktické
poznámky, lebo niektoré boli správne, niektoré boli už faktické na faktickú, ktorú rokovací
poriadok nedáva, to znamená, preto to prvé zasadnutie sme to nechali, aby tá diskusia bola
a aby každý mohol povedať, vystúpiť na toho predrečníka. To znamená, máme to všetko za
sebou. To znamená, teraz v podstate, pán predseda poprosím vyzvite návrhovú komisiu, aby
predložila na hlasovanie tie návrhy, ktoré sú nazvem to odlišné, od toho, ako som ich ja

odprezentoval ako predkladateľ, ako máte mať materiál uvedený, ako by sa malo hlasovať, to
znamená, ak sú tam pozmeňovacie návrhy odložené, predložené návrhovej komisií, tak podľa
rokovacieho poriadku sa hlasuje v poradí v akom boli návrhovej komisií predložené.
Juraj Droba
Poprosím pána predsedu návrhovej komisie, aby predložil tie návrhy, ktoré sú iné ako tie, ktoré
boli pôvodne predložené.
Martin Chren
Vážený pán predseda, evidujeme 4 platné procedurálne návrhy. Prvý návrh je váš návrh, aby sa
v bodoch B1, B2 a C hlasovalo v tajnej voľbe. Druhy návrh je návrh pána Greksu, aby sa
v bode C hlasovalo za každý návrh na post podpredsedu zvlášť. Tretí návrh je návrh pána
Buzáša, aby sa o každom bode A, B1, B2, C, D, a E hlasovalo zvlášť a z toho o bodoch B2 a C
v tajnej voľbe a štvrtý návrh je návrh pána Pomichala, aby sa o všetkých bodoch hlasovalo
naraz a verejne jedným hlasovaním. A samozrejme, niektoré z týchto návrhov sa navzájom
vylučujú, čiže ak bude napríklad schválený váš návrh, tak by sa už nemalo hlasovať o návrhu
pána Buzáša ani o návrhu pána Pomichala.
Juraj Droba
Dobre, poprosím vás teda aby ste predložili prvý návrh a otvoríme hlasovanie.
Martin Chren
Pán predseda, hlasujeme o vašom procedurálnom návrhu, aby sa o bodoch B1, B2 a C
hlasovalo v tajnej voľbe a naraz.
Juraj Droba,
Nech sa páči, otváram hlasovanie. Hlasujeme iba o tajnej voľbe. Ďakujem, konštatujem, že za
hlasovalo 40 poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 4 poslanci a 2 poslanci nehlasovali. Pán
predseda komisie, poprosím, aby ste dali hlasovať o druhom návrhu a uviedli ho.
Martin Chren
Druhým návrhom je návrh pána kolegu poslanca Greksu, aby sa v bode C hlasovalo o každom
mene zvlášť.
Juraj Droba
Dávam hlasovať, nech sa páči. Ďakujem tento návrh neprešiel. Pán predseda komisie prosím
konštatujte, či je potrebné, alebo nie, hlasovať o návrhu číslo 3 a 4.
Martin Chren
O návrhu 3 a 4 by sme nemali hlasovať, keďže boli prijaté návrhy, ktoré ich nahradzujú.
Juraj Droba
Pán predseda návrhovej komisie, poprosím, aby ste navrhli hlasovať o bode A.

Martin Chren
Vážený pán predseda, dajte prosím hlasovať o bode A pôvodného návrhu uznesenia tak, ako
bolo navrhnuté. To znamená, zriaďujú sa komisie tak ako boli písomne predložené.
Juraj Droba
Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. Ďakujem, týmto sme schválili 11 komisií tak, ako
boli navrhované. Za hlasovalo 46 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal a nikto
nehlasoval. Pán poslanec, prosím prihláste sa o slovo k procedurálnym návrhom. Prepáčte, ak
som to neevidoval, ospravedlňujem sa. Ešte upozorním, že ak už je otvorené hlasovanie, tak už
sa nedá hlásiť s procedurálnymi návrhmi. Keďže sme odsúhlasili tajnú voľbu je potrebné určiť 5
člennú volebnú komisiu. Podľa rokovacieho poriadku Z BSK tajné hlasovanie riadi komisia
v zložení 5 členov, ktorých zvolí zastupiteľstvo. Z poslaneckých klubov som dostal návrhy na
nasledovných poslancov: pán poslanec Oliver Solga, pani poslankyňa Mária Hudáková, pán
poslanec Juraj Káčer, pán poslanec Igor Adamec a pán poslanec Jozef Uhler. Poprosím
o hlasovanie k návrhu 5-člennej volebnej komisie. Hlasujte prosím teraz. Ďakujem. Za bolo 42
prítomných poslancov, nezdržal sa nikto, štyria poslanci nehlasovali. Konštatujem, že sme
odsúhlasili 5-člennú volebnú komisiu k tajnému hlasovaniu. Poprosím teraz 5 člennú volebnú
komisiu, aby sa odobrala do vyhradeného priestoru, kde si v súlade s rokovacím poriadkom
dohodou určí za svojho predsedu. Ak by ste sa snáď nevedeli dohodnúť predsedu volebnej
komisie určíme žrebom. Osobitne potom poprosím predsedu komisie, aby nás oboznámil
s procesom tajnej formy hlasovania, ostatných prítomných poprosím, aby neodchádzali zo sály,
pokračujeme o pár minút po porade volebnej komisie. Vyhlasujem teraz 5 minútovú prestávku.
Ďakujem.
Juraj Droba
Komisia si za svojho predsedu zvolila pána poslanca Jozefa Uhlera a poprosím ho, aby teraz
poskytol informácie a uviedol hlasovanie.
Jozef Uhler
Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, tajná forma hlasovania sa uskutoční
tak, že každý z vás si od volebnej komisie proti podpisu vyzdvihne hlasovací lístok. Počet
vydaných hlasovacích lístkov tvorí kvórum pre zisťovanie výsledku tajného hlasovania. Poslanec
upraví hlasovací lístok tak, že krížikom na predznačenom mieste vyznačí svoje hlasovanie za,
zdržal sa, alebo proti. Po vyznačení svojej voľby vloží, vhodí hlasovací lístok do pripravenej
volebnej urny. Volebná komisia spočíta hlasy odovzdané hlasy v tajnom hlasovaní a predseda
volebnej komisie oznámi Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja výsledok tajného
hlasovania. Priestor určený na úpravu hlasovacích lístkov je tu, po mojej ľavej ruke teda po
vašej pravej ruke. Nikto tam nebude sedieť za stolom návrhovej komisie, takže môžete tam
upraviť lístok a následne vhodiť do urny. Ďakujem.
Juraj Droba
Veľmi pekne ďakujem. Týmto otváram vaše hlasovanie. Nech sa páči, keď bude odhlasované,
tak sa stretneme v sále. Prepáčte, hlasuje sa v miestnosti s názvom Pozor schody. Pardon,
ospravedlňujem, sa hlasovacia urna je tu na, pri predsedníckom stole.

Jozef Uhler
Dovoľte, aby som vám uviedol výsledky tajného hlasovania v časti uznesenia bodu 2 rokovania
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s názvom „Návrh na zriadenie komisií
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja“ v časti B1, B2 a C uznesenia, ktorými sa
volia členovia a predsedovia komisií Zastupiteľstva BSK a podpredsedovia BSK. Vydaných bolo
45 hlasovacích lístkov, do hlasovacej urny bolo vhodených 45 hlasovacích lístkov, platných
lístkov bolo 43. Hlasovanie za 31, proti 5 a 7 sa zdržali. Zároveň dodávam na otázky mnohých
ktorí sa pýtali, bolo to hlasovanie o komisiách tak, ako bolo uvedené v písomnom materiáli
doplnené o autoremedúru pána predsedu, to znamená, že tam bol pán Solga v komisii školstva
a pani Aufrichtová v komisii dopravy. Ďakujem, dovidenia.
Juraj Droba
Ďakujem veľmi pekne, týmto gratulujem novozvoleným vicežupankám a vicežupanovi a dovoľte
ešte predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu programu, aby som, no dobre. Tak dohlasujeme
najprv. Pristúpime teraz k hlasovaniu k časti uznesenia pod písmenom D. Uvedenou časťou
uznesenia určujeme podpredsedov BSK, ktorí budú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie
podpredsedu a zároveň v súlade so zákonom o samosprávnych krajoch určujeme odmenu.
Poprosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh uznesenia.
Martin Chren
Vážený pán predseda hlasujeme o bode D tak ako bol navrhnutý, to znamená podpredsedovia
pán Mikuláš Krippel a pani Elena Pätoprstá sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie na
podpredsedu BSK v rozsahu plného úväzku a zároveň sa im priznáva plat vo výške 70% platu
predsedu BSK.
Juraj Droba
Hlasujeme prosím teraz. Ďakujem. Za
sa dvaja poslanci, alebo poslankyne a
návrh časti uznesenia a schválili a
uznesenia. Prepáčte ešte prosím o
komisie, aby tento návrh predniesol.

bolo 40 prítomných poslancom, proti nebol nikto, zdržali
nehlasovali taktiež dvaja. Konštatujem, že sme predložili
týmto hlasovaním sme odsúhlasili aj poslednú časť
hlasovanie k bodu E. Poprosím, predsedu návrhovej

Martin Chren
Pán predseda dajte hlasovať o bode E uznesenia, ktorým ukladám riaditeľovi Úradu BSK
zabezpečiť podmienky pre činnosť všetkých komisií zastupiteľstva BSK.
Juraj Droba
Ďakujem veľmi pekne za návrh, prosím hlasujte teraz. Za hlasovalo 46 poslancov, proti nebol
nikto, nikto sa taktiež nezdržal a nehlasovalo tiež 0 poslancov. Ďakujem veľmi pekne,
konštatujem, že sme predložený návrh v časti uznesenia schválili a týmto hlasovaním sme
odsúhlasili aj poslednú časť uznesenia k tomuto bodu programu. Predtým ako prejdeme k bodu
3 - Rôzne, dovoľte, aby som pogratuloval všetkým zvoleným vicežupanom a vicežupankám.
Ďakujem a teraz otváram bod číslo 3 - Rôzne. Má niekto z vás nejaké návrhy? Ak zatiaľ nikto
tak konštatujem, pán Pomichal, prepáč Štefan, István, nevidel som.

István Pomichal
Vážený pán predseda vážené poslankyne, vážení poslanci. Dovoľte mi, aby som nám všetkým
zagratuloval za zvládnutie prvého zastupiteľstva, za všetko, čo sme dnes urobili, ale teraz už
dovoľte mi, aby v mene Klubu 7 strán, by som vám poprial nasledovné veci k blížiacim sa
sviatkom a na naše budúce volebné obdobie. Prajem nám všetkým, že tam, kde je nenávisť
nahraďme ju láskou, kde je urážka, nech pocítime odpustenie, kde vládne nesúhlas, nájdime
dohodu, tam kde je nespravodlivosť, nech zavládne spravodlivosť. Pochybnosť premeňme na
vieru, kde je zúfalstvo, nech prekvitá v nádej, tmu vymeňme za svetlo, tam kde je smútok tak
prajem, aby zavládla radosť. Prajem vám v mene Klubu 7 strán krásne Vianoce a šťastlivý nový
rok.
Juraj Droba
Veľmi pekne ďakujem za krásne predvianočné slová. Pozerám po sále, či sú nejaké ďalšie
prihlášky do rozpravy v bode: Rôzne. Pán poslanec Fitz, chcete reagovať faktickou poznámkou
dobre, čiže rušíme faktickú poznámku pána Fitza a nasleduje Marek Machata.
Marek Machata
Dobrý deň vážený pán župan, kolegyne, kolegovia. Ja by som sa chcel poďakovať touto cestou
vedeniu BSK, Organizačnému oddeleniu, že mi umožnili počas zastupiteľstva mať k dispozícii
asistenta. Je to vec, ktorá je znakom vysokej politickej kultúry a takúto možnosť nemajú ani
poslanci Národnej rady. Ďakujem pekne.
Juraj Droba
Beriem to ako úplnú samozrejmosť a ja myslím, že to berú ako samozrejmosť všetci poslanci
v sále. Myslím, že jeden z cieľov nás všetkých je pomáhať tým ľuďom, ktorí majú nejaké
znevýhodnenia a touto cestou určite budeme pokračovať. Pán poslanec Fitz, nech sa páči.
Peter Fitz
Ďakujem pekne. Ja by som trošku pracovne. Ja by som chcel poprosiť, že či by nebolo možné
na najbližšie zastupiteľstvo sa pozrieť trošku na teraz platný rokovací poriadok a poprípade tam
urobiť nejaké návrhy zmien, lebo napríklad poslanci môžu dávať svoje návrhy pred samotným
začiatkom rokovania písomne a koľkokrát dochádzame na závery, ktoré sú nejakým konsenzom
rokovania celého a neni možné potom tie návrhy dávať v súlade s rokovacím poriadkom. Čiže
toto by som chcel pozrieť, aby sme poprípade upravili a pokiaľ bude väčšina s tým súhlasiť to aj
urobili ako formou zmeny rokovacieho poriadku. Ďakujem.
Juraj Droba
Ďakujem. Beriem na vedomie. Zistili sme, že rokovací poriadok má viacero nedostatkov, takže
budeme sa aj naňho pozerať. Ďalší prihlásený do rozpravy už nie je. Dovoľte, aby som ja
informoval o jednom bode. Pán Makyta opakovane vystupuje na našich rokovaniach a jeho
požiadavky úrad priebežne a intenzívne rieši. Bude tak robiť aj nové vedenie úradu, ktoré sa už
stretlo s pánom Makytom a navrhlo ďalší postup v riešení jeho témy. Každopádne dávam vám
hlasovať vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci o žiadosti pána Makytu vystúpiť
v bode Rôzne. Ja som obdržal aj písomnú žiadosť potvrdenú podateľňou a ja osobne toto
podporujem, ak bude vystúpenie vecné a stručné a musím vám dať o tom hlasovať, lebo je to
vaša kompetencia, aby ste o tom rozhodli. Takže dávam hlasovať o tom či môže na dnešnom

zhromaždení vystúpiť pán Makyta. Ďakujem. Konštatujem, že proti nebol nik, nezdržal sa nik
a za hlasovalo 42 poslancov. Pán Makyta máte slovo tu vpredu za mikrofónom a poprosím vás,
ak by ste sa vedeli zmestiť do troch minút, tak by sme to ocenili.
Pavol Makyta
Dobrý deň všetkým prajem, volám sa Makyta Pavol a som opatrovateľ 97 ročnej, zdravotne
ťažko postihnutej osoby v Malackách. Vážený predseda, vážení poslanci. Len v krátkosti,
nakoľko po včerajšom jednaní s riaditeľom Úradu BSK pánom Viskupičom bol ochotný ujať sa
našej veci tak len stručne, aby ste vedeli. Nemocničná akciová spoločnosť Malacky odmieta
poskytovať zdravotnú starostlivosť opatrovanej osobe za to, že sme poukázali na nezákonné
vyberanie jedného eura už pri vstupe do nemocnice v Malackách. V prípade, že ho nezaplatíte
nie ste registrovaný a je vám odmietnutá zdravotná starostlivosť. Pre vašu informáciu,
opatrovaná je viac ako jeden rok bez základnej zdravotnej starostlivosti a Odbor zdravotníctva
BSK pod vedením riaditeľky Ježíkovej, nebol schopný vec vyriešiť. Nakoľko náš pätnásť rokov
všeobecný lekár doktor Rybár odmietol na nátlak nemocnice vypovedať dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti s opatrovanou, dostal výpoveď. Čo je neskutočné v 21. storočí vážení!
A na záver, vážení poslanci, dňa 04.11.2017 ste skladali poslanecký sľub. Traja občania BSK
sme sa prišli pozrieť na tento akt do Historickej budovy Národnej rady. Žiaľ ani po jednej hodine
doslova boja nás pracovníčky župy odmietali pustiť do sály. Už keď sme to vzdávali, prišiel pán,
ktorého sme vôbec nepoznali a ten v priebehu 3 sekúnd vec vyriešil. Až neskôr sme zistili, že sa
jedná o doktora Masaroviča, poradcu župana. Preto by som chcel v mene nás troch touto cestou
mu ešte raz poďakovať a veľmi. Toto je práca myslím si pracovníkov župy. Ďakujem vám.
Juraj Droba
Pán Makyta, veľmi pekne ďakujem za tieto slová. Ja vám viem sľúbiť, že župa bude počúvať
a bude konať. Neviem vám sľúbiť nejaké okamžité riešenie vášho problému, keďže sa ťahá už
dosť dlho, ale budem určite hľadať riešenie. Ďakujem. Dobre, ak nie je žiadny ďalší príspevok do
bodu rôzne, tak konštatujem, že dnešné zasadnutie, prvé zasadnutie po voľbách sme vyčerpali
program a dochádza k záveru dnešného rokovania. Dovoľte mi informovať vás ešte o termíne
ďalšieho rokovania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým je 26. január
2016. Želám vám krásne Vianoce. 2018 pardón, potrebujem okuliare nestíhal som. Želám vám
príjemné Vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších a teším sa na ďalšie stretnutie v januári.
Prajem vám krásne Vianoce.

Príloha: Menný zoznam poslancov a vystupujúcich:

Adamec Igor, Mgr
Aufrichtová Zuzana, Ing. arch.
Augustinič Katarína, Ing.
Bajan Vladimír, Ing.
Borguľa Martin, Ing., MBA
Buocik Ján, Mgr.
Buzáš Peter, Mgr.
Dolinay Vladimír, Mgr.
Drotován Michal, Mgr.
Dvoran Dušan
Fitz Peter, Mgr.
Gašparovič Štefan, JUDr.
Greksa Marian
Gujber Ladislav, Ing.
Hochschorner Peter
Hrehorová Jana
Hudáková Mária, Ing.
Chren Martin, Ing.
Juraj Jánošík, PaedDr.
Káčer Juraj, Ing.
Karman Ján, Ing.
Kisková Mária, PhDr.
Kovarik Andrej, Mgr.
Krippel Mikuláš, Mgr., PhD.
Krúpa Jozef, Ing.
Machata Marek, Mgr. et Mgr.
Barbora Oráčová, PhD.
Ovečková Lýdia, Ing.
Ožvaldová Alžbeta, PhDr.
Pátek Juraj, Ing.
Patoprstý Ivan, Ing.
Patoprstý Martin, Ing.
Pätoprstá Elena, Ing. arch, Mgr. art.
Pekár Dušan, Ing., Mgr.
Pilinský Peter, Mgr.
Poláchová Lívia, Mgr.
Pomichal István, Ing. PhD.
Rattajová Zuzana, Ing.
Říha Juraj, JUDr., Ing., PhD.
Schwartzová Zuzana, Ing.

Smeja Martin, Ing., PhD.
Solga Oliver, Mgr.
Šíbl Jaromír, RNDr., PhD.
Štekláč Juraj, MUDr., PhD., MPH
Švaral Peter, Mgr., Mgr.
Tydlitát Peter, Ing.
Uhler Jozef, JUDr. Mgr.
Vidanová Lucia, Ing., PhDr.
Vlačiky Martin, Mgr., PhD.
Zaťovič Martin, RNDr.
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda BSK
Mgr. Jana Lysáková, riaditeľka Kancelárie predsedu Úradu BSK
JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu BSK

