
 
 
 

 
 
 

Miesto zasadnutia Vila Košťálová, Novoveská 

Začiatok 17.30 h 

Ukončenie 18.45 h 

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 Rôzne 
3  Záver 

 

Prerokovanie bodov programu 
 

 
ŠPORT 
Predseda komisie vyjadril názor, že by mal projekt rekonštrukcie budovy základnej školy Ivana Bukovčana 
(nadstavba a prístavba) a projekt rekonštrukcie športového areálu byť v rozpočte ako samostatná položka.  
Rovnako predniesol názor, že by sa malo navýšiť financovanie DNV Šport z 140 000 na 150 000 EUR, 
ideálne ale na 170 000 EUR.  Tie prostriedky by sa mali presunúť z iných položiek ako napr. ostatné 
športoviská.  
Pán starosta komunikoval cez predsedu komisie svoj názor, že celková rekonštrukcia športového areálu by 
nemala prebehnúť pred ukončením prístavby a nadstavby ZŠ Ivana Bukovčana, ktorá by mala prebehnúť 
prioritne. Rekonštrukcia športového areálu by sa následne realizovala cez rozpočtové opatrenia v roku 2021 
v oblasti športu. 
Člen komisie Roman Mozsi sa dotazoval na dôvod zdržania rekonštrukcie športového areálu. Nevidí 
v prístavbe ZŠ IB prekážku vzhľadom na to, že plánovaná boulder stena a rekonštrukcia workout 
ihriska(uvedené ako príklad) sú dostatočne vzdialené od hlavných budov školy a od miest, kde by sa mal 
aj hypoteticky skladovať stavebný materiál pri rekonštrukcii. Ak sa majú navyšovať finančné prostriedky 
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pre DNV Šport, tak by malo byť jasné na čo sa majú tieto prostriedky využívať, ak reálne nebude čo 
udržiavať. Pripomína cieľ, že športovisko by malo ľudí pritiahnuť už teraz. Rovnako pripomína, že 
závlahový systém a jeho potrebným sprevádzkovaním, lebo systém je kvalitný.  
Jozef Tittel, predseda komisie, pripomína, že nadstavba a prístavba školy by sa mala realizovať počas 
letných prázdnin (júl, august).  
Ján Žatko vyjadril názor, že rozpočtové opatrenia by sa mali týkať menších zmien a nie veľkých 
investičných zámerov ako je dlho plánovaná a avizovaná rekonštrukcia športového areálu.  
Z hľadiska načasovania sa komisia domnieva, že ak sa finančné prostriedky neschvália aspoň na projektovú 
dokumentáciu športového areálu, tak nie je reálne, aby sa rekonštrukcia areálu zrealizovala v roku 2021. 
 
J. Žatko predniesol pripomienku, že v rozpočte nevidí navýšené prostriedky na dotácie športovým klubom 
a kultúrnym organizáciam. 
 
Uznesenie:  
KŠK odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2021 v oblasti športu s 
pripomienkami 
- navýšiť Podprogram 1 Športové areály, položku 08.1.0 Prvok č. 1, Kód 600 BT - DNV Šport s.r.o.  zo 
140.000 EUR na 170.000 EUR 
- vytvoriť položku Šport. areál I. Bukovčana v sume 100.000 EUR a ihneď začať s prípravou projektovej 
dokumentácie 
- navýšiť Podprogram  2 Športové aktivity miestneho významu, položku 08.1.0. Rekreačné a športové 
služby, Prvok č. 2 Podpora športových organizácií, kód 640 Bežné transfery zo 60.000 EUR na 80.000 
EUR. 

Prezentácia: 8 počet poslancov: 3   
 

             počet neposlancov: 5    
Hlasovanie Za: Proti

: 
Zdržal 

sa: 
Poslanci 3 0 0 
Neposlanci 5 0 0 

 
 
KULTÚRA 
Vystúpenie riaditeľa Istra Centra, Rastislava Šimkoviča.  
Riaditeľ podotýka, že si dodatočne všimol krátenie rozpočtu o 4,5 tis. pre Istra Centrum. Subjekt nebol 
upovedomený o tomto krátení. Toto krátenie neposkytne priestor na zvýšenie prostriedkov na potrebné 
investície, opravy a údržbu. Zdôvodnenie potreby navýšenia prostriedkov bol riaditeľom prezentovaný na 
predchádzajúcej komisii športu a kultúry. V roku 2020 boli prostriedky nastavené v rozpočte veľmi natesno 
a sotva stačili na rekonštrukcie a údržbu budovy. 
  
Člen komisie a poslanec, J. Žatko, navrhuje ponechať výšku dotácií do kultúry na úrovni schválených pre 
rok 2020, nie čerpaných financií, lebo rok 2020 nebol v čerpaní smerodajný s ohľadom na pandémiu. 
 
Predseda dal hlasovať: 
KŠK odporúča MZ schváliť návrh rozpočtu na rok 2021 v oblasti kultúry s pripomienkami 
- navýšiť Podprogram 4 Ostatné kultúrne služby, položka 08.2.0. Prvok č. 2 ZPOZ, kód 630 Tovary a 
služby (reprezentačné, tovary a služby) z 5.500 EUR na 12.000 EUR 



- navýšiť Podprogram 2 Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu, položka 08.2.0, Prvok č. 2 
Podpora kultúrnych organizácií, kód 640 Bežné transfery z 20.000 EUR na 30.000 EUR 

Prezentácia: 8 počet poslancov: 3   
 

            počet neposlancov: 5    
Hlasovanie Za: Proti

: 
Zdržal 

sa: 
Poslanci 3 0 0 
Neposlanci 5 0 0 

 
 

 
 
Daniel Ozdín, predniesol sťažnosť, že v Devínskej Novej Vsi nie je žiadne osvetlené ihrisko, kde by si 
verejnosť mohla zahrať futbal. Podotýka, že nočný klud platí od 22.00 h a preto by nemal byť problém 
sprístupniť futbalové ihrisko na P. Horova, kde zatiaľ trénujú, len žiaci základnej školy a športové kluby. 
 
Bez  uznesenia 
                                           

Záver 
 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 18.45 h zasadnutie 
komisie ukončil. 

 
 Titl., meno a priezvisko Podpis 
 
Zapísal 

 
Pavol Goldstein 

 

 
Predseda komisie 

 
Jozef Tittel 

 

 

K bodu 2. Rôzne 


