
Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 14.06.2021 

K bodu 1. Vystúpenie hostí (pán Balog – kolobežky...) 

 
 
 

 
 
 

Miesto zasadnutia Vila Košťálová, Novoveská 

Začiatok 17:30 

Ukončenie 19:30 

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   Vystúpenie hostí (pán Balog – kolobežky...) 
2 Informácie o prebiehajúcich a pripravovaných revitalizáciách detských ihrísk 

a športovísk 
3 Futbalové ihrisko Kolónia 
4 Skatepark Vápencová 
5 Rekonštrukcia ihriska Mečíková 
6 Rekonštrukcia ihriska I. Bukovčana 
7 Kontrola RÚVZ P. Horova – informácia 
8 Rôzne 
5  Záver 

 
Prerokovanie bodov programu 

 

 
1. Vystúpenie 

Športové kolobežky – prezentácia pána Baloga – zámer vytvorenia „Klub športového kolobehu“ 
Šport na pomedzí behu a bicyklovania s komplexnou záťažou tela. Pán Balog predstavil šport „kolobeh“. 
V Devínskej Novej Vsi sú ideálne podmienky pre tento šport. Športové kolobežkovanie má špeciálne 
kritéria. V ČR je organizovaná Rolo liga, organizujú sa aj Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Európy. 
Organizuje sa aj Slovenský pohár v Kolobehu.  
Ciele: založenie klubu športového kolobehu „Kobeležky Devínska“ | oslovenie členov na západnom 
Slovensku | propagácia a popularizácia športu | zapojenie mládeže | organizácia verejných jázd kolobehu | 
Pán Balog prosí o finančnú podporu v roku 2022: nákup dresov, štartovné a cestovné náklady na 

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



pretekoch - 3 preteky na SR, 5 pretekov v ČR, MS Estónsko, športové náčinie, výstroj, podpora pretekov. 
Predseda komisie odporučil zapojiť sa so žiadosťou o dotáciu do 15. 3. a 15.10. v rámci 
jedného dotačného kola.  
 

2. Vystúpenie 
Futbalový klub Volkswagen Slovensko prosí o pridelenie šatne na Vápencovej. Prejavili záujem o 
otvorenie futbalového družstva žien. Ide o seniorské družstvo, ktoré tu v minulosti bolo. Komisia 
požiadala o doloženie špecifikácie rozsahu a harmonogramu tréningov klubu.  
 

3. Vystúpenie pán Kačeňák, šéf FCL a FKM 
Kačeňák: „Bojujeme s nízkou kapacitou tréningov, snažíme sa šetriť si ihriská, hlavné a vedľajšie. FKM 
160 detí, Lokomotíva DNV: A mužstvo (22 hráčov), B mužstvo (35 hráčov) a starší dorast (25 hráčov)“ 
 
 

 
 
viď body 3 až 6. 
 
 

 
 
Poslanec Ján Žatko dotaz: Jeho umiestnenie je nové plánované futbalového ihrisko pri športovej hale? 
 
Starosta Dárius Krajčír: Bystrická – členovia FKM, akým spôsobom by sa dalo počítať so športovou 
halou? Tam sú plánované výdavky 2 mil EUR aj s revitalizáciou okolia. Vybudovanie ihriska Bystrická 
by sa dalo zakomponovať do okolia športovej haly. Je to rýchlejšia cesta k využitiu priestoru na 
športovanie. Počítame s otvorením pre deti mladších ročníkov. Architektonicky to bude v súlade 
s plánovanou športovou halou v tomto priestore. Možností športového vyžitia na Kolónii je málo a preto 
je toto dobrým riešením s nie veľkým finančným zaťažením, kým sa športová hala vybuduje. Športové 
ihrisko by malo byť určené pre širokú verejnosť a využívaná športovými klubmi.  

 

   
 
Starosta, Dárius Krajčír: „Ide o pozemok Železníc SR, ktoré súhlasia s umiestnením Skateparku pri 
futbalovom štadióne. Je pripravovaná projektová dokumentácia, z ktorej bude jednoznačné, aký bude 
dopad na rozpočet. Zámer na ministerstve dopravy bol predstavený a ohlasy boli veľmi pozitívne. 
Realizácia je odhadovaná na jeseň 2021. Budovanie skateparku bude na etapy aj s ohľadom na rozpočet 
a povoľovania. V rámci plánovanej modernizácie železníc sa mestská časť vyjadrila, že žiada po celej 
dĺžke železničnej trate pri obytných zónach protihlukovú stenu.“ 
 
 

   
 
Roman Mózsi vzniesol podnet, že na Mečíkovej chýba parkovacia plocha a zlým zvykom je, že ľudia 
parkujú pred rodinnými domami a zaberajú tam celú šírku chodníku.  
 

   
 
Komisia bola oboznámená prostredníctvom zaslaných materiálov o rozsahu rekonštrukcie.  
Rekonštrukcia by sa mala realizovať v priebehu leta. Cieľom je, aby rekonštrukcia bola ukončená do 
konca septembra. Dotácia získaná z hl. mesta SR by mala byť vyúčtovaná do konca roka 2021.  
 

K bodu 2. Informácie o prebiehajúcich a pripravovaných revitalizáciách detských ihrísk 
a športovísk 

K bodu 3. Futbalové ihrisko Kolónia 
  

K bodu 4. Skatepark Vápencová 
  

K bodu 5. Rekonštrukcia ihriska Mečíková 
 

K bodu 6. Rekonštrukcia ihriska I. Bukovčana 
  



Uznesenie: 
KŠK berie na vedomie o prebiehajúcich revitalizáciách a rekonštrukciách ihrísk a športovísk:  
 

Hlasovanie Za: Proti
: 

Zdržal 
sa: 

Poslanci 3 0 0 
Neposlanci 4 0 0 

 
 

   
 
Správa popisovala skutkový stav využívania funkčného priestoru P. Horova v rámci platných noriem. 
Správa nekonštatovala žiadne závady areálu.  
 
Predseda dal hlasovať: 
KŠK berie na vedomie kontrolu RÚVZ P. Horova 

Prezentácia:  počet poslancov: 3    
 

             počet neposlancov: 4    
Hlasovanie Za: Proti

: 
Zdržal 

sa: 
Poslanci 3 0 0 
Neposlanci 4 0 0 

 
 

   
 
BOD 1: Členka komisie, pani Ľubomíra Petrova, sa dotazuje, či je možné zverejniť záverečnú správu 
vyúčtovania poskytnutých dotácií.  
 
BOD 2: Poslanec Ján Žatko  Zverejnenie archívu DEVEXu 
„V roku 2019 zakúpila mestská časť 28 ročníkov DEVEXu. Na stránke je zverejnený archív od roku 
2008 a pán Žatko navrhuje, aby sa oskenovali aj starší ročníky a zverejnili sa na webe do 31. decembra 
2021.“ 
 
Predseda dal hlasovať: 
Uznesenie: 
KŠK schvaľuje oskenovanie archívu DEVEXu a jeho zverejnenie na webe do konca roku 2021. 

Prezentácia:  počet poslancov: 3   
 

            počet neposlancov: 4     
Hlasovanie Za: Proti

: 
Zdržal 

sa: 
Poslanci 3 0 0 
Neposlanci 4 0 0 

 
 
Predseda dal hlasovať: 
Uznesenie: 
KŠK odporúča predložiť vyučtovanie dotácií pri následnom rozdelovaní dotácií. 

Prezentácia:  počet poslancov: 3   

K bodu 7. Kontrola RÚVZ P. Horova – informácia 
  

K bodu 8. Rôzne 
  



 
            počet neposlancov: 4     

Hlasovanie Za: Proti
: 

Zdržal 
sa: 

Poslanci 3 0 0 
Neposlanci 4 0 0 

 
 
Dotácie 
 
Predseda dal hlasovať: 
Uznesenie: 
KŠK odporúča schváliť dotácie podľa tabuľky. 
 
  odporúča € 

Športový klub Albatros pri ZŠ Ivana Bukovčana 3 1500 

Benitim, o.z. 4000 
Best Boxing klub 4900 

DHZ Devínska Nová Ves, o.z. 4250 

TC Eleganza 2000 
TC Eleganza 0 

FC Internacionál Devínska Nová Ves 2000 

Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves 7500 

GoodSports International Slovensko 4900 
HBC Iepurii DNV 4450 

Klub workout academy o.z. 4000 

Lokomotiva Devínska Nová Ves 13000 
Šachový klub Strelec Devínska Nová Ves 3000 

TK Rebeli o.z. 4000 

OZ Volejbalový klub Fenix 500 

Spolu 60000 

    odporúča € 

FOR BA-Art 3000 
Chabik 3000 

Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves 4000 

Kobylka 4500 

Matica slovenská 3500 
OZ Šijeme pre radosť 2000 

Spolu 20000 
 

 

Prezentácia:  počet poslancov: 3    
 
                                  počet neposlancov: 4  

Hlasovanie Za: Proti
: 

Zdržal 
sa: 

Poslanci 3 0 0 



Neposlanci 4 0 0 
 
 

   
 
 

 
Predseda dal hlasovať: 

Prezentácia:  počet poslancov:    
 

             počet neposlancov:     
Hlasovanie Za: Proti

: 
Zdržal 

sa: 
Poslanci    
Neposlanci    

 
                                                    

Záver 
 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 19:30 zasadnutie 
komisie ukončil. 

 
 Titl., meno a priezvisko Podpis 
 
Zapísal 

 
Pavol Goldstein 

 

 
Predseda komisie 

 
Jozef Tittel 

 

 

K bodu 9. Záver 
  


