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Po ukončení procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby bola spoločnosťou 

Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., dňa 29.04.2014 uzatvorená zmluva o dielo s úspešným 

uchádzačom Metrostav Slovakia, a.s. Zmluva znie na sumu 4 233 783,- EUR bez DPH. Doba 

výstavby objektu plavárne je zmluvne dohodnutá na 10 mesiacov. 

Boli vydané a sú právoplatné potrebné stavebné povolenia k stavbe. V prvom slede 

bolo vydané a právoplatné stavebné povolenie na prekládku kanalizácie na dotknutom 

pozemku, dňa 09.05.2014. Od tohto dátumu boli prijímané opatrenia pre zabezpečenie 

vykonávania stavebných prác zhotoviteľom diela. 

Na dotknutom parkovisku boli na automobily umiestnené oznamy o začatí stavebných 

prác a parkujúci občania boli požiadaní o premiestnenie vozidiel na náhradné parkovisko 

vedľa Chorvátskeho ramena. O súčinnosť bola požiadaná aj Mestská polícia, za asistencie 

ktorej bolo predmetné parkovisko uvoľnené. Dňa 21.05.2014 bolo stavenisko za účelom 

prekládky kanalizácie odovzdané zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ následne začal vykonávať kroky potrebné k zahájeniu stavebných prác. 

Príslušné územie bolo oplotené. Zhotoviteľ použil pre oplotenie plné polia, ktoré bránili vo 

výhľade autám na dotknutých dvoch križovatkách. Zhotoviteľ bol vyzvaný, aby polia 

brániace výhľadu zamenil za polia s výpletom, čo vzápätí zabezpečil. 

Pred zahájením výkopových prác pre prekládku kanalizácie bolo potrebné dôkladne 

vytýčiť dotknuté siete nachádzajúce sa na danom pozemku. Z tohto dôvodu zhotoviteľ 

vykonal niekoľko ručných prieskumných výkopov za účelom podrobného zmapovania sietí. 

Po ukončení vytyčovania sietí zhotoviteľ pristúpil k výkopovým prácam pre prekládku 

kanalizácie. 

V druhom slede bolo vydané a právoplatné stavebné povolenie pre objekt plavárne, 

dňa 09.06.2014. Predpokladaný termín odovzdania staveniska pre objekt plavárne je 

19.06.2014. Pri zmluvne dohodnutej dobe výstavby objektu 10 mesiacov je za predpokladaný 

termín ukončenia stavebných prác možné označiť apríl 2015. 



Za účelom výstavby bola spoločnosťou uzatvorená zmluva pre vykonávanie 

stavebného dozoru, zmluva pre vykonávanie koordinátora bezpečnosti a v štádiu prípravy je 

zmluva pre vykonávanie účtovníckych prác. 

Dňa 16.06.2014 sa konalo zasadnutie dozornej rady, na ktorom bolo prerokované 

zvýšenie základného imania o sumu 2 960 000,- EUR, ktoré bolo miestnym zastupiteľstvom 

schválené na zasadaní dňa 27.05.2014. Po prerokovaní dozornou radou bude návrh na 

zvýšenie základného imania predložený valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie 

spolu s výsledkami hospodárenia spoločnosti za rok 2013. Dozornej rade boli zároveň 

prednesené informácie súvisiace s projektom a jeho financovaním. Dotácia z BSK v prvej 

časti vo výške 500 000,- EUR bude schvaľovaná na zasadnutí zastupiteľstva BSK dňa 

20.06.2014. Po tomto termíne bude ujasnené, či sa uvedenou sumou BSK bude podieľať na 

financovaní projektu. Uvoľnenú dotáciu následne mestská časť vloží do základného imania 

spoločnosti. Ďalšia dotácia v čiastke 500 000,- EUR by mala byť zo strany BSK uvoľnená 

v prvom štvrťroku 2015. 

 

 

 


