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Mestská časť Petržalka pre výstavbu prvej verejnej plavárne na svojom území založí spoločnosť s
ručením obmedzeným. Niesť má názov Športové zariadenia Petržalky a okrem plavárne bude mať na
starosť aj správu športovísk a športových plôch v mestskej časti. Schválili to dnes miestni poslanci.
"Mestská časť nemôže robiť odpočty z DPH. Obchodné spoločnosti majú túto možnosť a
jednoducho nám to umožňuje zlacniť niektoré procesy tým, že by sme si uplatňovali určité odpočty pri
stavebných dodávkach a iných veciach," vysvetlil dnes starosta Vladimír Bajan. "Je to vyslovene z
pragmatického dôvodu," zdôraznil.
Jediný zakladateľ obchodnej spoločnosti bude mestská časť Bratislava-Petržalka. Poslanci dnes
tiež schválili aj majetkovú účasť vo výške 2.500.000 eur formou vkladu do kapitálového fondu
spoločnosti. Základné imanie spoločnosti bude 5000 eur.
Petržalská samospráva podľa slov starostu momentálne pripravuje verejnú súťaž na zhotoviteľa
diela. "Snažíme sa, aby sme mohli mať plaváreň hotovú budúci rok," vraví Bajan. V septembri by sa
mohla začať stavať, ak nevzniknú iné prekážky.
Prvá verejná plaváreň v mestskej časti má vyrásť v lokalite medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou.
Celkové náklady na výstavbu plavárne by sa ale mali vyšplhať na 3,3 milióna eur bez DPH. Petržalskí
poslanci ešte v máji schválili, že mestská časť si na plaváreň od banky požičia 2,75 milióna eur,
pričom 750.000 eur investuje do technického stavu budov škôl a kultúrnych zariadení.
Projekt plavárne počíta nielen s 25-metrovým plaveckým päťdráhovým bazénom s kapacitou vyše
60 návštevníkov, ale tiež zážitkovým a detským bazénom. Návštevníci v objekte nájdu aj saunový
svet, solária či občerstvenie. Predpokladaná prevádzková doba plavárne by mala byť od 8.00 až 10.00
h do 22.00 h.
Petržalka predpokladá, že prevádzkové náklady sa budú pohybovať okolo 30.000 eur mesačne,
stratová plaváreň podľa radnice nebude. Starosta vraví, že v prípade zisku sa to prenesie do zníženia
ceny vstupného.

