Dobrá správa – kríza sa skončila. Petržalka by síce nemala na to, aby prevádzkovala 50 m
bazén, ale bude mať na prevádzku dvoch plavární. Nedokáže sa však postarať o stávajúce,
chátrajúce objekty, ktorých je neúrekom - prázdne areály škôlok, škôl, zanedbané školské
ihriská, Ludus, množstvo voľných plôch, plných odpadkov – Pajštúnska pri Lidli, Tescu,
Terne, na Nám. Hraničiarov............
Plaváreň bude prudko zisková. 50 000,- eur ročne. Ako na to prišli, keď nevedia aké bude
vstupné? Údajne sa ráta s permanentkami pre podniky. Je možné, že človek z ulice sa tam ani
nedostane.
Natrepať plaváreň ľuďom pod okná na parkovisko s kapacitou 60 áut, ktoré je nepostačujúce
a autá stoja po oboch stranách Tupolevovej ulice tak, že je problematický vjazd a výjazd
z tejto ulice na Jiráskovú s odôvodnením, že budú nízke náklady na inžinierske siete, je
maximálne krátkozraké a bezohľadné voči obyvateľom, ktorých sa to dotýka a zasiahne to do
komfortu bývania a parkovania hrubým spôsobom na celé roky. Na Tupolevovej sú dva
prázdne objekty – Ludus, MŠ, voľná plocha pri kostole Sv. rodiny, Technopole, z bývalých
ihrísk sú parkoviská, na bývalých trávnikoch sú parkoviská, tam kde je parkovisko s trochou
trávnika bude „plaváreň“, lebo ide o údajne nevyužitú plochu. Ktorý urbanista-génius na to
prišiel? Čo na to hovorí hlavná architektka mesta BA, ktorá nám má pomáhať pri výstavbe
Bratislavy a prišla z Viedne? Vo Viedni by si toto určite nikto nedovolil.
Starosta demagogicky porovnáva Viedeň a BA. Viedeň 2 mil. obyvateľov. BA jedna štvrtina.
Viedeň 80 plavární, BA 20 – ale nefunkčných. Prečo sú nefunkčné? A treba stavať nové?
Obyvatelia Sklodovskej, Jasovskej, Gverkovej, Wolkrovej, Žehrianskej žiadajú nové
parkovacie miesta, na ktoré je vyčlenených 100 000 eur. Na základe čoho sú občania a ich
chcenie diskriminovaní? Obyvatelia Tupolevovej nič nežiadajú, len chcú využívať to , čo už
existuje.
Obyvatelia Tupolevovej a Jiráskovej chcú a žiadajú rozšíriť stávajúce parkovisko o nové
parkovacie miesta tak, ako to predpokladá parkovacia politika na území Petržalky. „Ľudia
s trvalým bydliskom majú právo mať auto zaparkované v blízkosti svojho bývania bez
stresov, či večer nájdu voľné miesto pre svoje auto.“ – Roman Masár, zást. starostu.
„Vidieť v prvom rade občana a obhajovať jeho záujmy“ – R. Masár. Ktorého? Toho, ktorému
by sa znížil komfort bývania, alebo toho, kto má z toho biznis, momentálny osoh a o dva
roky po nás potopa?
Pán starosta, prečo diskutujete s občanmi, keď je už lokalita vybratá? Správate sa ako
zradcovia z Mníchova. Prečo chcete robiť občanom za každú cenu napriek? Vám môže byť
jedno, čo si o Vás ľudia myslia. Za chvíľu tu nebudete. Treba si utrhnúť, keď je šanca. Koho
záujmy zastupujete? Občanov, ktorým znížite kvalitu bývania a parkovania určite nie.
To, čo má krycie meno plaváreň, je vírivka pre 5 ľudí, bazén s plochou dvoch trojizbových
petržalských bytov, kde môže sedieť 49 ľudí a vymieňať si chlamídie v teplej vode a detský
bazén pre 12 detí. Bazén 25x12m vhodný na vrtenie 62 ľudí. Hĺbka vody 80-130cm. Toto
bude využívať celá Petržalka a priľahlé okolie, hlavne keď sa dá ísť zadarmo na Draždiak od
mája do októbra, byť na vzduchu, slnku celý deň. Takáto „plaváreň“ by mala byť

pomenovaná po Vladimírovi Bajanovi na večnú hanbu. Teda aspoň 2-3 roky dokým sa
nestane nerentabilnou a spustnou ako iný majetok v správe samosprávy.
Plaváreň má stáť 3,3 mil. eur bez DPH. Petržalka nemusí platiť dane? Alebo ten, kto ju
postaví a zarobí nemusí dane odviesť?
Prečo mestská časť neuvažuje o zmene lokality? Je v Petržalke málo voľných plôch?
Pôvodne, teda ešte v polovici roka 2012, sa uvažovalo aj o iných lokalitách a vybratá bola tá,
ktorá dostala najnižšie obodovanie. Kritériá najviac spĺňala ešte v apríli 2012 Incheba. Dnes
ich už nespĺňa. Lokalita Jiráskova-Tupolevova bola samozrejme vybratá bez ohľadu na
názory dotknutých obyvateľov. Prečo treba stavať, podpisovať zmluvy hneď, ešte kým sme
v úrade?
Poslanci sa v etickom kódexe zaviazali za každých okolností rozhodovať so zreteľom na
verejný záujem. Čo je to verejný záujem? A kto je verejnosť?
Občania Tupolevovej a Jiráskovej za žiadnych okolností nechcú plaváreň pod oknami na
parkovisku.
Vzhľadom na to, že väčšina verejnosti zastúpená /na prezentácii petržalskej plavárne dňa 13.
3. 2013 o l7.00/ zamestnancami miestneho úradu a poslancami /p. Kríž/ prejavila závisť
a nespokojnosť s tým, že obyvatelia Tupolevovej a Jiráskovej budú môcť chodiť do plavárne
v papučkách, navrhujeme vypísať súťaž /kvôli absolútnej demokratickosti a transparentnosti/
na lokalitu plavárne. Kto ponúkne najviac /možno by sa tým aj zaplatila celá plaváreň/ získa
výhodu plavárne pod oknami na parkovisku /keby nebolo vhodného parkoviska mohla by byť
plaváreň priamo v paneláku/ a teda úspešní uchádzači by mali výhodu chodenia do plavárne
v papučkách, nepremárnili by čas potrebný na cestu do plavárne, ba dokonca by neminuli ani
euro na benzín a mohli by tak hocikedy tráviť celé hodiny, dni aj noci, mesiace a roky
v plavárni.
Skupinka demagógov z Jiráskovej a Tupolevovej, ktorej sa to dotýka si dodatočne uvedomila,
že by bolo absolútne nefér, egoistiské a amorálne, ba priam svinstvo, aby bola uprednostnená
pred verejnosťou a mala takéto neopodstatnené výhody /chodenie do plavárne v papučkách/
bez toho, aby o to musela zabojovať.
Skutočne by sme pocit viny a hanby neuniesli, a preto sa všetkých výhod uvedomelo
vzdávame.
Keďže je plaváreň srdcovou záležitosťou starostu Vladimíra Bajana nevadilo by nám, keby
táto bola postavená hoci v Trnávke, kde starosta býva, ba dokonca mu to aj prajeme, aby
mohol aj on chodiť do plavárne, ktorá bude pred jeho rodinným domom na parkovisku,
v papučkách.
Už na prezentácii prejavili záujem obyvatelia zo Sklodovskej ulice a chcú tam vytvoriť
športový areál. Už stačí len povedať výkričnú sumu.
Odôvodnenie, že lokalita sa nachádza v strede Petržalky a je dobre dostupná pre všetkých
Petržalčanov je mierne povedané zavádzajúce. Do tejto plavárne budú chodiť iba obyvatelia
Petržalky s občianskym preukazom?

Denná návštevnosť má byť 640 ľudí, počet miest na parkovanie 27. Mesačná návštevnosť má
byť 4000 ľudí. Výška vstupného zatiaľ neznáma. Zisk 50 000 eur ročne. V novinách uvedená
strata 50 000 eur. Sybila je úplná chudera popri miestnych veštcoch.
V Petržalke je dosť plavární. Prečo skrachovala plaváreň v Auparku po dvoch rokoch?
Nová plaváreň v Relax centre – prázdna.
Pribudla nová plaváreň Central na centrálnom trhovisku.
Zastrešte Matadorku - bude sa využívať celoročne – ostatné netreba ani dostavať.
Vykopte jamu v Luduse - zabijete dve muchy jednou ranou.
Územný plán účelovo zmenený v júli 2012.
„Aby bola plaváreň ľahko dostupná, vybudujú ju v srdci Petržalky na križovatke JiráskovaTupolevova.“ Križovatka Jiráskova-Pajštúnska je vzdialená 500 m. Na plaváreň sa priam
pýta, hodila by sa aj k nízkej stávajúcej zástavbe, bola by v dostatočnej vzdialenosti od
obytných domov, nezasiahla by do parkovania obyvateľov. Autá by mohli parkovať pri Lidli,
ktorého parkovisko je nevyužité. „Na projekte bude možno pracovať aj samosprávny kraj.“
Vybavte pozemok. Prípadne zámenu.
Iné veľmi vhodné parkovisko na výstavbu plavárne – na Macharovej.
O akú plaváreň ide? Ide o plaváreň pre Petržalčanov. Iní tam budú mať vstup zakázaný?
Najprv to bola plaváreň, potom vodný svet, naposledy malá lokálna plaváreň. Kto má z toho
osoh?

