Plavecký i detský bazén budú v petržalskej plavárni
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Projekt plavárne mestská časť Petržalka predstaví svojim obyvateľom na verejnej prezentácii v
stredu 13. marca 2013 o 17:00 v Cik Cak Centre na Jiráskovej ulici.
BRATISLAVA. Bratislavská Petržalka už dlhšie hovorí o výstavbe verejnej plavárne, projekt už
dostáva reálnu podobu. Prvá verejná petržalská plaváreň by mala stáť v dotyku Jiráskovej a
Tupolevovej ulice. Návštevníkom by mala ponúknuť 25 metrový plavecký bazén s piatimi dráhami.
Predpokladané náklady na výstavbu sa odhadujú na 3,3 mil. eur bez DPH, Petržalka si na
výstavbu plánuje vziať aj úver.
Bajan: Rozhodnutie sa nerodilo ľahko
V najbližších týždňoch mestská časť podá žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu a vyhlási
výberové konanie na dodávateľa stavby, informovala petržalská hovorkyňa Mária
Grebeňová-Laczová.
Rozhodnutie o umiestnení plavárne sa podľa starostu mestskej časti Vladimíra Bajana nerodilo
ľahko. "Posudzovali sme viacero variantov, mali sme však podmienky a tými boli najmä vlastnícke
pomery danej nehnuteľnosti, možnosti územného plánu, potrebná infraštruktúra či dopravná i pešia
dostupnosť," uviedol starosta. Hneď v prvej fáze petržalskí poslanci zamietli úvahy o postavení
plavárne na súkromnom pozemku, čo by podľa nich znamenalo možné komplikácie v budúcnosti.
"V hre bol napríklad aj pozemok župy na juhu Petržalky, ale dobudovanie prístupových ciest,
dotiahnutie sietí by spôsobilo niekoľkonásobné predraženie plavárne ale aj oddialenie celej investície
o mesiace, ak nie roky," dodal starosta. Preto sa poslanci zamerali na pozemky vo vlastníctve mesta.
Napokon uspela lokalita v dotyku Jiráskovej a Tupolevovej ulice, ktorú zverilo hlavné mesto do
správy mestskej časti. Nasledovalo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie
plavárne v júni 2012. Jej spracovateľom sa stal Ján Katuščák.
Pät dráh
V plavárni bude k dispozícii 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. Denne by sa na plavárni mohlo vystriedať približne 640 návštevníkov.
Chýbať nebudú ani sauny, soláriá či občerstvenie. Pre novú plaváreň plánuje mestská časť
vybudovať aj nové parkovacie miesta. "Diskutovali sme aj o veľkosti, prevádzke či modeli
financovania. Prevládli zrelé úvahy, ktoré zamietli napríklad výstavbu 50 metrového bazéna, pretože
by to bolo veľmi nezodpovedné s ohľadom na náklady na budúcu prevádzku bazéna," uviedol Bajan.
Projekt plavárne mestská časť predstaví svojim obyvateľom na verejnej prezentácii v stredu 13. marca
2013 o 17:00 v Cik Cak Centre na Jiráskovej ulici.
Predpokladané celkové náklady na výstavbu plavárne sú odhadované na 3,3 milióna eur bez DPH.
Starosta Petržalky však verí, že cenu ešte môže upraviť elektronická aukcia. Výstavbu chce mestská
časť financovať čiastočne zo zisku z predaja akcií Dexia banky a čiastočne z úveru. Vedenie mestskej
časti rokuje o možnej spolupráci na tomto projekte aj s Bratislavským samosprávnym krajom,
podrobnosti však ešte nie sú obojstranne uzavreté.

