
Komisia športu a kultúry 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 9.10.2019 

 

 

Miesto zasadnutia Novoveská 17/A 

Začiatok  17:30  

Ukončenie 19:41  

Prítomní Členovia komisie a hostia podľa prezenčnej listiny 

 

Úvod 

 

Úvodom predseda komisie p. Jozef Tittel privítal prítomných členov komisie. Následne bol 

schválený program podľa pozvánky a doplnené body do bodu rôzne kronika 

a novovzniknuté ulice. 

 

Por. 

číslo 

Program 

 

1 Rozpočtové priority v oblasti kultúry 2020 

2 Doplnenie kroniky 

3 Školský areál pri ZŠ I. Bukovčana 

4 Informácia o pracovnom stretnutí k detským ihriskám vo vnútroblokoch 

5 Rôzne 

6 Záver 

 

 

Prerokovanie bodov programu 

 

 

K bodu 1. Rozpočtové priority v oblasti kultúry 2020 

 

Pán riaditeľ Istra Centra predložil svoje už predtým mailom doložené návrhy na rozpočet pre 

Istra Centrum. Všetky položky sú ohodnotené a spolu predstavujú investíciu vo výške 43.600 

eur.  Čo sa týka financovania podujatí, Istra Centrum malo v minulosti zriadenú rozpočtovú 

položku na Mimoriadne podujatia na uvoľňovanie finančných prostriedkov. Na návrh pána 

riaditeľa KŠK odporúča znovu vytvorenie takejto položky do rozpočtu Mestskej časti vo 

výške 9.000 eur. KŠK zároveň odporúča MZ MČ BA - DNV navýšenie položky Kultúrne 

podujatia o 30%. V rámci kultúrneho  leta spravilo IC 13 kultúrnych podujatí, 5 x sa konalo 

letné kino a rovnako usporiadalo komorné koncerty v Múzeu Chorvátov. Komisia s pánom 

riaditeľom tiež diskutovala o potrebe rekonštrukcie objektu knižnice v dohľadnej budúcnosti. 



 
 

Predseda dal hlasovať: KŠK súhlasí s predloženým plánom investícií a opráv a údržby 

nehnuteľnosti budovy Istracentra pre rok 2020 vo výške 43.600 eur a odporúča MZ MČ BA – 

DNV začleniť ho do rozpočtu Mestskej časti na rok 2020. 

 

Prezentácia:9   počet poslancov:  2

  

   počet neposlancov:  7 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 2 0 0 

Neposlanci 7 0 0 

 

 Návrh bol prijatý. 

 

 

 

 

 

Predseda dal hlasovať: KŠK odporúča MZ MČ BA – DNV zriadiť položku „Mimoriadne 

kultúrne podujatia“ vo výške 9.000 eur do rozpočtu Mestskej časti na rok 2020. 

 

Prezentácia:9   počet poslancov:  2

  

   počet neposlancov:  7 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 2 0 0 

Neposlanci 7 0 0 

 

 Návrh bol prijatý. 

 

 

 

 

 

Predseda dal hlasovať: KŠK na rok 2020 odporúča MZ MČ BA – DNV navýšiť rozpočet na 

kultúrne podujatia o 30% oproti roku 2019. 

 

Prezentácia:9   počet poslancov:  2

  

   počet neposlancov:  7 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 2 0 0 

Neposlanci 7 0 0 

 

 Návrh bol prijatý. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

K bodu 2. Doplnenie kroniky 

 

 

Bod bol stiahnutý z rokovania komisie. 

 

K bodu 3. Školský areál pri ZŠ I. Bukovčana 

 

Predstavil sa zástupca nájomcu školského areálu I. Bukovčana Fighting Flies, baseballový 

klub pán Lukáš Králik, zároveň sa poďakoval za pozvanie. Pán Králik vysvetlil, že nakoľko 

im kvôli odlivu hráčov odišli aj niektorí sponzori, dostali sa do finančnej tiesne. Postupne im 

začali zamietať dotácie a ani sa im nepodarilo spojiť s inými organizáciami, aby mohli 

pokračovať v adekvátnej údržbe areálu. Areál, ktorý je pôvodne multifunkčný, využívajú vo 

väčšej miere len na baseball. Pán Králik ospravedlňoval, prečo veci nefungujú ako majú 

nedostatkom finančných prostriedkov a slabou komunikáciou.  

Na to reagoval pán predseda KŠK Tittel, že by bolo najlepšie, aby sa najneskôr po skončení 

nájomnej zmluvy (november 2020) začal o ihrisko starať DNV šport. Fighting Flies, ako aj 

ďalšie kluby, by mohli ihrisko ďalej používať. KŠK sa spolu s nájomcom dohodli, že budú 

ďalej v tejto veci komunikovať a zváži sa možnosť predčasného odstúpenia od zmluvy. 

Fighting Flies pošlú mailom harmonogram prác na ihrisku, ako aj plán, čo by mohli 

s prostriedkami, ktorými disponujú, spraviť. Predseda komisie navrhol po dohode s pánom 

starostom vykonať kontrolu a zvolať pracovné stretnutie. 
 

 

K bodu 4. Informácia o pracovnom stretnutí k detským ihriskám vo vnútroblokoch 

 

Predseda informoval o pracovnom stretnutí ktorého sa zúčastnil pán starosta a poslanci Tittel, 

Kolega a Antal spolu s občanmi. Cieľom stretnutia bolo na mieste zhodnotiť stav a nutnosť 

rekonštrukčných prác na ihriskách vo vnútroblokoch na našich sídliskách. Starosta informoval 

o skutočnosti, že takmer všetky ihriská sa nachádzajú na súkromných pozemkov a nutnosti 

tieto pozemky vysporiadať, resp. nadobudnúť k nim majetkový vzťah, aby bolo možné 

uskutočniť rekonštrukcie v želanom rozsahu. Starosta dal prísľub, že Miestny úrad sa bude 

touto problematikou zaoberať. Na stretnutí sa tiež dohodol rozsah prác, ktoré by sa mali 

uskutočniť v roku 2020, bez nutnosti nadobudnutia majetkového vzťahu k predmetným 

pozemkom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 5. Rôzne 

 

 



a) Informačný systém – absentuje smerovník na Istra Centrum, treba ho doplniť. 

b) Komisia diskutovala o aktuálnom stave Rybníka a možnostiach do budúcnosti. 

c) Komisia plánuje zostaviť plán kultúrnych podujatí – do najbližšieho zasadnutia.  
 

 

 

 

Záver 

 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 19:41 zasadnutie 

komisie ukončil. 
 

 Titl., meno a priezvisko Podpis 

 

Zapísal 

 

Pavol Goldstein 

 

 

 

Predseda komisie 

 

Jozef Tittel 

 

 

 


