Petržalka si na výstavbu plavárne zakladá eseročku a berie úver
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Zakladateľom spoločnosti, ktorá má stavať plaváreň aj spravovať športoviská v Petržalke, má byť
samospráva.
Výstavbu prvej verejnej petržalskej plavárne bude mať na starosti spoločnosť, ktorú na tento účel
založí bratislavská mestská časť Petržalka. Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s
názvom Športové zariadenia Petržalky, spol. s r.o., schválili petržalskí poslanci.
Spoločnosť tiež bude spravovať športoviská a športové plochy mestskej časti. Jediným jej
zakladateľom by zatiaľ mala byť petržalská samospráva. Miestni poslanci schválili majetkovú účasť
vo výške 2 500 000 eur formou vkladu do kapitálového fondu spoločnosti.
Základné imanie spoločnosti bude 5 000 eur. Ako uviedol petržalský starosta Vladimír Bajan,
eseročka na výstavbu plavárne vznikne z čisto pragmatických dôvodov, keďže mestská časť, na
rozdiel od obchodnej spoločnosti, nemôže robiť odpočty z DPH.
Úver na plaváreň
Mestská časť momentálne pripravuje verejnú súťaž na zhotoviteľa diela. "Snažíme sa o to, aby
sme mali plaváreň hotovú na budúci rok," doplnil starosta.
Petržalskí poslanci ešte v máji schválili, že si mestská časť na vybudovanie plavárne, ktorú
najväčšia bratislavská mestská časť plánuje postaviť medzi ulicami Jiráskova a Tupolevova, vezme
úver.
Z úveru vo výške 2,75 milióna eur použije Petržalka sumu dva milióny na plaváreň, 750-tisíc eur
pôjde na opravu petržalských škôl a kultúrnych zariadení. Do projektu vybudovania plavárne sa
zrejme zapojí aj Bratislavský samosprávny kraj.
Viaceré bazény
Zámer spolupráce s mestskou časťou schválili krajskí poslanci na poslednom zasadnutí
zastupiteľstva v júni. V budúcnosti by teda kraj mohol vstúpiť do spoločnosti pre výstavbu plavárne,
ktorú založí mestská časť.
Výšku obchodného podielu, i to, či kraj naozaj do spoločnosti vstúpi, však bude musieť prejsť
krajským zastupiteľstvom.
Petržalská plaváreň by mala ľuďom ponúknuť 25-metrový plavecký päťdráhový bazén s
predpokladanou kapacitou približne 62 návštevníkov, zážitkový bazén s atrakciami s kapacitou zhruba
49 návštevníkov či detský bazén s atrakciami pre približne 12 detí.
K dispozícii by mal byť aj bazén pre relax v horúcej vode. Chýbať by nemala ani sauna či
občerstvenie. Pre novú plaváreň plánuje mestská časť vybudovať aj nové parkovacie miesta.
Predpokladané náklady na výstavbu sa odhadujú na 3,3 milióna eur bez DPH.
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