PLAVÁREŇ: V Petržalke položili základný kameň verejnej plavárne
(07.07.2014; www.bakurier.sk; s. -; SITA)

Plaváreň vyrastie medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou, otvoriť by ju mali v máji budúceho roka.
V bratislavskej Petržalke dnes položili základný kameň prvej verejnej plavárne tejto mestskej
časti. Plaváreň postavia na priestranstve medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou. Otvoriť by ju mali v
máji budúceho roka. Povedal to na dnešnom brífingu starosta Petržalky Vladimír Bajan.
Denná kapacita plavárne bude 640 návštevníkov. Peši bude dostupná do 15 minút pre 9 500
bytov. Návštevníci plavárne budú mať k dispozícii 25-metrový plavecký päťdráhový bazén, zážitkový
bazén, detský bazén a whirlpool pre relax v horúcej vode. Chýbať nebude ani saunový svet, soláriá či
občerstvenie. Pre vodičov tu bude možnosť zaparkovať na štyroch parkoviskách s celkovou kapacitou
53 miest, z toho dve parkovacie miesta budú vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie.
Výstavba plavárne bude stáť 4,2 milióna eur. Mestská časť si zobrala na výstavbu úver, starosta
zároveň poďakoval za dotáciu 500 000 eur aj poslancom Bratislavského samosprávneho kraja.
Starosta dnes povedal, že Petržalka je v dobrej finančnej kondícii a nepresahuje 30 percent
celkového zadlženia bežného účtu, čiže pri žiadosti o úver bola vierohodná pre banku. Hovoriť o
cenách vstupného je podľa Bajana predčasné. Ako povedal, mestská časť nemá ambíciu zarábať na
plavárni. Na druhej strane však musí uhradiť prípadné zvýšené energie. Starosta je presvedčený, že
ceny vstupného dostanú pod úroveň cien vstupného v ostatných plavárňach v Bratislave.
Podľa starostu nie je v Petržalke veľa možností na kúpanie. Ako povedal, tradičným miestom na
plávanie je napríklad Matadorka, aj keď je obkolesená súkromnými stavbami. "Petržalka prišla pred
rokmi o Lido. Stále je tu ešte prírodné kúpalisko Draždiak. Veľa možnosti tu však nie je. V súčasnosti
rekonštruujeme školské bazény, ktoré však hygienik zakázal pre verejnosť," povedal Bajan.
Generálny riaditeľ stavebnej spoločnosti Metrostav Slovakia a.s. Miroslav Zobaník povedal v súvislosti
s lehotou výstavby, že každá stavba môže v zemi ukrývať rôzne prekvapenia, pričom minulý týždeň
narazili na vodné potrubie a budú musieť robiť prekládku. To môže znamenať zdržanie niekoľko dní či
týždňov, čo sa však dá dohnať v prípade, že nenarazia na ďalšie komplikácie. Hrubú stavbu by chceli
mať pod strechou do zimy.
Plaváreň bude stavať spoločnosť Metrostav Slovakia, ktorá koncom mája dostala stavebné
povolenie na prekládku kanalizácie. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby robila spoločnosť
Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. Spoločnosť, ktorá spravuje športoviská a športové plochy
mestskej časti, založila bratislavská mestská časť Petržalka a miestni poslanci jej schválili majetkovú
účasť vo výške 2 500 000 eur formou vkladu do kapitálového fondu spoločnosti. Ako uviedol
petržalský starosta Vladimír Bajan, eseročka na výstavbu plavárne vznikla z čisto pragmatických
dôvodov, keďže mestská časť na rozdiel od obchodnej spoločnosti nemôže robiť odpočty z DPH. Na
septembrovom zastupiteľstve v minulom roku rozhodli poslanci petržalského zastupiteľstva o
prenájme pozemku na výstavbu plavárne. Ten má rozlohu 5 264 metrov štvorcových. Prenajali ho za
jedno euro na celý čas nájmu od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2023.

