
Petržalka chce postaviť plaváreň v budúcom roku 
(17.12.2012; www.sme.sk; Bratislava, s. -; SITA) 

Plaváreň s 25 metrov dlhým bazénom by mali postaviť v blízkosti objektu bývalého Ludusu.  

PETRŽALKA. Bratislavská Petržalka nemôže v roku 2013 rátať s veľkým rozvojom, na 
zabezpečenie základných úloh však peniaze má. Uviedol to starosta mestskej časti Vladimír Bajan 
pri hodnotení uplynulých dvoch rokov fungovania samosprávy po jeho vedením. "Bol by som veľmi 
rád, keby sme si v roku 2013 zakorčuľovali a zaplávali," povedal petržalský starosta. Budúci rok by 
totiž v mestskej časti chceli vybudovať verejnú plaváreň či otvoriť hokejovú halu na Ulici M. C. 
Sklodowskej.  

O rozpočte mestskej časti na budúci rok budú petržalskí poslanci rozhodovať v utorok. Návrh ráta 
s celkovými príjmami vo výške 27,3 milióna eur a výdavkami vo výške 26,3 milióna eur.  

Plaváreň s úverom   

V návrhu sa ráta aj s úverom, z ktorého jeden milión plánuje mestská časť v roku 2013 čerpať na 
výstavbu plavárne. Plaváreň by podľa petržalského starostu nemala stáť viac ako 1,2 milióna eur. 
"Som presvedčený, že elektronická súťaž nám pomôže znížiť celkové náklady," povedal  starosta.  

Mestská časť chce sumu približne 0,5 milióna eur na plaváreň požiť z externých zdrojov - z predaja 
akcií v Dexia banke. Priestory s 25 metrov dlhým bazénom by mali vzniknúť v blízkosti objektu 
bývalého Ludusu v lokalite Jiráskova - Markova. Starosta Bajan dúfa, že plaváreň postavia v 
priebehu budúceho roka. Podľa neho totiž nejde o náročnú stavbu, dôležitá je však prípravná fáza 
celého projektu. "Budeme preferovať najmä športovanie neorganizovaných skupín mládeže a 
obyvateľov, lebo vlastne to tu chýba, teda nie prenájom len klubom," doplnil starosta. Mestská časť v 
súčasnosti chystá súťaž na realizáciu diela. Zimný štadión tiež na budúci rok  

V budúcom roku chcú v Petržalke otvoriť aj zimný štadión na Ulici M. C. Sklodowskej. Celková 
investícia súkromného projektu je 3,5 milióna eur. Ročné náklady na prevádzku zimného štadióna sú 
vypočítané na 500-tisíc eur. Projekt pozostáva z ľadovej plochy s rozmermi schválenými 
Medzinárodnou hokejovou federáciou s príslušenstvom a zo šatní a priestorov na športovú prípravu a 
doplnkové služby, napríklad občerstvenie či relaxačné priestory. Okrem športovej plochy bude v 
priestoroch štadióna vybudovaných deväť veľkokapacitných šatní, ktoré spĺňajú aj extraligové 
podmienky.  

Bratislavská mestská časť tento rok obnovila dve polyfunkčné športoviská na Gwerkovej a 
Rovniankovej ulici, ďalšie dve by chceli zrekonštruovať aj v budúcom roku, to však záleží na 
schválenom rozpočte, o ktorom rozhodnú petržalskí poslanci v utorok.  

 


