
 
 
 

 
 
 

Miesto zasadnutia Vila Košťálová, Novoveská 

Začiatok 17:00 

Ukončenie 19:20 

Prítomní Členovia komisie a hostia podľa prezenčnej listiny 

 
 

Úvod 
 

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

schválený program. 

 
Por. 
číslo 

Program 

1 Rozpočet MČ BA-DNV na rok 2021 v oblasti športu a kultúry 
2 Zámer rekonštrukcie areálu pri ZŠ I. Bukovčana 
3 Oceňovanie osobností DNV v oblasti športu a kultúry 
4 Rôzne 
5  Záver 

 
Prerokovanie bodov programu 

 

 
Šport 
 
DNV Šport – pán Andrei Kiszel 

- Areál P. Horova: potreba svetiel na mini ihrisku 
- Vápencová: oprava fasády pod tribúnou, nákup vretenovej kosačky, výmena rozhlasu, oprava 

hlásateľne na tribúne, zázemie správcov (technická miestnosť)   
- Mečíková: Tartan na podklad, dá sa dať plastový povrch, aby sa deti mohli hrať florbal, aby deti 

nepadali rovno na asfalt. Basketbalové koše, zvýšenie sietí. 
- I. Bukovčana: stena, výmena prvkov na cvičenie, 4.11.2020 prechádza správa areálu pod DNV 
Šport, ale všetky financie ostávajú v správe mestskej časti. Je to komplikovaná záležitosť, ale celá 
koncepcia je otvorená. DNV Šport sa vie posnažiť, aby hluk bol obmedzený vymedzením určitých 
športov, ktoré sú menej hlučné. 

- Nový areál I. Bukovčana by mal fungovať, tak že deti zo školy vyjdú rovno k športovým aktivitám 
v areáli. 
 

Komisia športu a kultúry 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 05.10.2020 

K bodu 1. Rozpočet MČ BA-DNV na rok 2021 v oblasti športu a kultúry 



• P. Horova – 7.000 - osvetlenie 
• Vápencová – 90.000 EUR – vretenová kosačka, menšie opravy 
• Mečíková – 80.000 EUR 
• Bukovčana – 150.000 – 200.000 EUR – návrh rozpočtu na revitalizáciu a udržiavanie poriadku 

a bezpečnosti. 
• Navýšenie rozpočtu pre DNV Šport – 180.000 - prevádzkové náklady 

 
Otázka od pána Žatka na pána Kiszela ohľadne šatní na Vápencovej: aký je momentálny stav? 
Odpoveď: „Terajšie priestory šatní zatekajú a sú v zlom stave. Mestská časť mala zabezpečiť prevádzku 
nových unimobuniek / šatní. Peniaze od mestskej časti bolo využitých na nákup 5 ks unimobuniek, kde sa 
počíta s dotiahnutím vody, elektriky a kanalizácie. 
 
Pán Kačeňák: 

- Staré garáže sú v zlom stave, odhadované náklady sú 75 000 EUR (na odstránenie starých, nákup 
nových a zavedenie vody, kanalizácie). 

- Plán 5 unimobuniek = 3 šatne, 1 sociálne zariadenie, priestor pre administratívu (aj sklad priestor 
pre futbalový oddiel) 

- Bude to spoločný majetok Devínskej Novej Vsi a futbalového oddielu – aj verejnosť by ju mala 
môcť využívať pod dohľadom správcu. Pravne odd. –MC pripravuje zmluvu o užívaní 
 

Pán Jankovič: „Má osvetlenie zmysel na P. Horova, keď je prevádzkový čas do 16.00 h?“ 
Pán predseda Tittel navrhuje do ďalšej komisie schváliť hlavné piliere revitalizácie, ktoré sa budú v roku 
2021 revitalizovať. 
Pán Goldstein prepošle cenovú ponuku, ktorú dostal od firmy, ktorá realizovala workout ihrisko v Lamači. 
 
KŠK odporúča mestskej časti nasledovné priority pri revitalizácii areálu IB: 

- nová tartanová dráha; 
- oprava existujúcich prvkov v areáli; 
- závlaha cez už existujúcu studňu. 

 
Uznesenie 

 
KŠK odporúča MČ BA - DNV do rozpočtu na rok 2021 zapracovať nasledovné položky v oblasti 
športu: 

- Areál P. Horova 7.000 EUR 
- Areál Vápencova 90.000 EUR  
- Areál Mečíkova 80.000 EUR 
- Areál Ivana Bukovčana 200.000 EUR 
- Dotácie na oblasť športu 80.000 EUR 
- Prevádzka DNV Šport s.r.o. 180.000 EUR 
 

KŠK tiež odporúča vyčleniť prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie k športovej 
hale. 
 
Predseda dal hlasovať: 

Prezentácia: 8 počet poslancov: 3   
 

             počet neposlancov: 5    
Hlasovanie Za: Proti

: 
Zdržal 

sa: 
Poslanci 3 0 0 
Neposlanci 5 0 0 

 



 
Kultúra 
 
Pán Šimkovič (riaditeľ Istra Centrum) poďakoval mestskej časti za pozitívny prístup (výmena 
okien, maľovanie veľkej sály, obhliadky kvôli inštalácii klimatizácie) 
 

- kultúrne a bezpečné zrealizovanie  
- maľovanie a oprava vonk. fasády knižnice, ktorá navĺha 
- výmena elektroinštalácie v prednej časti knižnice – v zadnej časti knižnice je elektroinštalácia 

v zlom stave 
- svietidlá nad regálmi sú zle rozmiestnené a svetelne nedostatočné 
- potrebná je aj rekonštrukcia zariadení pre účinkujúcich + soc. zariadenia v knižnici 
- Istra Centrum – vstupná hala, bar zle koncepčne a funkčne riešený, skrinky, celková rekonštrukcia, 

chladiace boxy, lebo momentálne sa behá do vedľajšej miestnosti. 
- Istrijská 6 – stromy dvíhajú chodníky a dlažby zaliate asfaltom – rekonštrukcia chodníku + vlhnutie 

stien. 
- teplovodný kanál nasiakne dažďovú vodu do šachty, riziko pretekania pod budovu – návrh 

inštalácie čerpadla (rozkopať, prípojky, znovu položiť dlažbu) 
- stojan na bicykle pre deti chodiace na akcie týmto dopravným prostriedkom 
- nad vchody by bolo potrebné zabezpečiť prekrytie / prestrešenie. 

 
Pán Šimkovič „Budeme súčinní vo všetkých komunikáciách, priority nechávam na odborníkov mestskej 
časti.“ 
 
 
Uznesenie 

 
KŠK navrhuje MČ BA – DNV do rozpočtu na rok 2021  zapracovať nasledovné položky v oblasti 
kultúry: 

- rekonštrukcia budovy knižnice 60.000 EUR 
- rekonštrukcia  budovy Istra Centra 20.000 EUR 
- Dotácie na oblasť kultúry 30.000 EUR 

 
Predseda dal hlasovať: 

Prezentácia: 8 počet poslancov: 3   
 

             počet neposlancov: 5    
Hlasovanie Za: Proti

: 
Zdržal 

sa: 
Poslanci 3 0 0 
Neposlanci 5 0 0 

 
 
 
 

 
 
 
Vystúpenie občanov 
 
Pán Mlynár, obyvateľ Kosatcová ulica, prišiel kvôli rekonštrukcii areálu IB 3, 1 – priamy sused so 
športovým areálom, považuje sa za terorizovaného zvukmi z non-stop prevádzky. Sťažnosť na prevádzku 
tenisového areálu, minifutbal, rany do braniek, odpor k pobytu na záhrade. Žiada o uzatvorenie tenisového 

K bodu 2. Zámer rekonštrukcie areálu pri ZŠ I. Bukovčana 



areálu do haly, aby nepočul tenisové údery alebo žiada aj protihlukové zábrany. Športové aktivity hlučné 
rušia pokojné nažívanie obl – atletika, volejbal, nohejbal nie je tak zaťažujúci. Nikto sa o areál nestará 
a chodia tam obyvatelia venčiť psov. Areál by mal mať prevádzkový čas obmedzený so správcom, ktorý 
by usmerňoval dianie v areáli. Športoviská majú byť mimo obytnej zóny a ak nie sú tak majú byť 
uzatvorené. 
Areál by mal slúžiť hlavne deťom a nie dospelým.  
Pán Vaňo, obyvateľ Kosatcová ulica, potvrdzuje slová pána Mlynára, že je veľká hlučnosť v športovom 
areáli, potvrdzuje, že má 10-ročnú zlú skúsenosť s hlučnosťou. Je proti revitalizácii, je len za zachovanie 
školského dvora. Od vytvorenia baseballového ihriska je tam odvtedy značná hlučnosť a schádza sa tam 
mládež, ktoré užíva drogy, alkohol a pod. Pôvodný školský dvor by mal ostať školským dvorom a nie 
meniť sa na športový areál. Žiada o prizvanie k tvorbe plánu revitalizácie, nechce napr. hojdačky, 
prístrešky. 
Pán predseda Tittel navrhuje kamery a presun areálu pod správu DNV Šport. Areál je multifunkčne 
využívaný. Nový náčelník mestskej polície – bude mu komunikovaný tento problém, aby sa zvýšil počet 
hliadok v okolí. A navrhuje aj prehodnotiť prevádzkový poriadok tenisových kurtov s pani riaditeľkou 
základnej školy. 
 
Bez  uznesenia 
 
 

 
 
Návrh presunu tohto ročníka oceňovania do budúceho roka kvôli momentálne platným obmedzeniam.  
 
Namiesto toho v tomto roku: návrh pochvalného listu a verejnej gratulácie od pána starostu s odmenou 
(+knihy, poukazy) občanom, osobnostiam v oblastí kultúry a športu, ktorí úspešne reprezentujú Devínskú 
Novú Ves. 
Vyzvať riaditeľov škôl a ZUŠ na ocenenie výnimočných žiakov (napr. Čorejová a Miško Horný, šachista) 
meno a príbeh. 
 
Uznesenie 
 
KŠK odporúča MČ BA - DNV začať s oceňovaním osobností v oblasti športu a kultúry formou 
ďakovného listu od starostu a finančným príspevkom pre ocenených občanov. 
 
Predseda dal hlasovať:  
 

Prezentácia: 8 počet poslancov: 3   
 

             počet neposlancov: 5    
Hlasovanie Za: Proti

: 
Zdržal 

sa: 
Poslanci 3 0 0 
Neposlanci 5 0 0 

 
 
  

 
 
Detské ihriská na sídlisku 
KŠK prosí mestskú časť o stanovisko k možným rekonštrukciám detských ihrísk na sídlisku. 
 
Športová hala 

K bodu 3. Oceňovanie osobností DNV v oblasti športu a kultúry 

K bodu 4. Rôzne 



KŠK odporúča vyčleniť finančné prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie k športovej hale. 
 
Bez  uznesenia 
  

 
                                                    

Záver 
 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 19:20 zasadnutie 
komisie ukončil. 

 
 Titl., meno a priezvisko Podpis 
 
Zapísal 

 
Pavol Goldstein 

 

 
Predseda komisie 

 
Jozef Tittel 

 

 


