Petržalka postaví prvú verejnú plaváreň. Vezme si na to dvojmiliónovú
pôžičku
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BRATISLAVA - Dva milióny eur si chce od banky požičať bratislavská mestská časť Petržalka na
to, aby mohla postaviť verejnú plaváreň. Úver, podmienky čerpania aj výber banky dnes po vyše
hodinovej diskusii schválili miestni poslanci. Celkový úverový rámec je však ešte o 750-tisíc eur vyšší.
Zvyšok chce totiž radnica investovať do technického stavu budov škôl a kultúrnych zariadení. Pôžičku
by mala začať samospráva čerpať najskôr koncom roka, dnes pripravujú materiály k územnému
rozhodnutiu.
Úver si Petržalka berie na desať rokov. Jeho úroková sadzba bude na úrovni priemernej európskej
sadzby (Euribor) s 1,5-percentnou prirážkou.
"Tie podmienky, ktoré sme dosiahli, sú na trhu výnimočne dobré. Výhodou je aj to, že banka
nechcela založiť žiadny majetok," uviedol starosta Vladimír Bajan. Podľa miestneho kontrolóra
Stanislava Fialu celková suma dlhu mestskej časti neprekročí 60 percent skutočných bežných príjmov,
ako to samospráve ukladá zákon. "Finančná situácia mestskej časti teda umožňuje prijatie úveru v
tejto výške," dodal.
Poslanci mali aj výhrady
Celkové náklady na výstavbu plavárne by sa ale mali vyšplhať na 3,3 milióna eur bez DPH.
Dofinancovať ju chce mestská časť s pomocou Bratislavského samosprávneho kraja. Formu
spolupráce chce radnica schvaľovať v júni.
"Nehovoril by som preto ešte o konečnej sume, budeme robiť elektronickú akciu, môže byť teda
výrazne nižšia. Neschválili sme úver v tejto hodnote, ale úverový rámec, z ktorého budeme čerpať
toľko, koľko budeme potrebovať," priblížil starosta.
Petržalskí poslanci však dnes mali k pôžičke výhrady. Vlani v apríli totiž prijatie úveru schválili, ale
v nižšej sume. "Úver bol plánovaný na milión, nie 2,75 milióna eur. Ja som nikde nevidel dôvod, prečo
sa to zmenilo," podotkol poslanec Ján Hrčka (nezávislý). Starosta vysvetľuje, že radnica musela
zabezpečiť, aby bola prevádzka plavárne zisková alebo minimálne na úrovni nuly. "Potrebovali sme
tam zakresliť také atraktivity, ktoré ich využívaním prinesú peniaze. Čistý bazén je čistá strata,"
zdôraznil.
Projekt preto počíta nielen s 25-metrovým plaveckým päťdráhovým bazénom s kapacitou vyše 60
návštevníkov, ale tiež zážitkovým a detským bazénom a súčasťou bude aj whirlpool pre relax v
horúcej vode. Návštevníci v objekte nájdu aj saunový svet, solária či občerstvenie. Petržalka
predpokladá, že prevádzkové náklady sa budú pohybovať okolo 30-tisíc eur mesačne, stratová
plaváreň podľa radnice nebude. Starosta vraví, že v prípade zisku sa to prenesie do zníženia ceny
vstupného.
Prvá verejná plaváreň v Petržalke
Úver bude radnica splácať zo svojho rozpočtu. Poslankyni Elene Pätoprstej (Zmena zdola-DÚ) sa
však nepáčilo, že materiál neobsahuje konkrétne zdroje splácania, žiadala preto dopracovať, kde
bude Petržalka škrtať. Sumu, ktorú radnica mesačne zaplatí za splácanie pôžičky, vypočítala na
35-tisíc eur. "Prečo nemôžeme tieto peniaze hneď dať do kultúrnych zariadení a škôl?" pýtala sa. "Za
35-tisíc eur predsa nepostavíme plaváreň, čo ju budeme stavať po mesiacoch?" reagoval vicestarosta
Martin Miškov (nezávislý).
Ďalších 750-tisíc eur z úveru pôjde na školy a kultúrne zariadenia. "V kultúrnych zariadeniach
potrebujeme urobiť elektriku, technológiu, zateplenie, strechu, všetko sú havarijné veci. Aj v školách
máme katalóg vecí, ktoré potrebujeme okamžite riešiť a nemáme na to hneď hotovosť," dodal
starosta.
Prvá verejná plaváreň v mestskej časti má vyrásť v lokalite medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou.
Jej predpokladaná prevádzková doba by mala byť od 8.00 až 10.00 h do 22.00 h a mestská časť
uvažuje o cene za hodinu v rozpätí tri až päť eur.

