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Kód uzn.: 12.4. 
35.1. 

 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 
Informáciu o príprave projektového zámeru s cieľom predloženia žiadosti o poskytnutie 
príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001 do 31.3.2021. 
 
 

B. schvaľuje 
 
Zabezpečenie spolufinancovania projektu rekonštrukcie kanalizácie Plavárne Pasienky, 
predkladaného do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001, zo zdrojov hlavného mesta vo 
výške 101 107,22 Eur, predstavujúcich 50% z celkových nákladov projektu. 
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Dôvodová správa 

 

Fond na podporu športu (ďalej len “FNPŠ”) vypísal dňa 31.12.2020 svoju historicky prvú 
výzvu, konkrétne Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 (ďalej len 
“Výzva”). V rámci výzvy, na ktorú je celkovo alokovaných 15 miliónov EUR, platí jednoduchý 
princíp, a to 1 žiadateľ spomedzi samospráv alebo športových organizácii = iba 1 projekt, pričom 
na celé územie BSK je vyčlenených 1,5 milióna eur pri povinnom 50% spolufinancovaní. Výzva 
umožňuje poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo 
výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry jej technickým zhodnotením.  

Súčasný technický stav Plavárne Pasienky (ďalej len “PP”) vrátane 50m i 25m bazéna i 
sauny je veľmi vážny. Najlepšie ho dokumentuje odpadnutie časti fasády z PP počas prvých 
mesiacov pandémie v roku 2020, ktoré len zázrakom nikoho nezranili. Dôvody súčasného stavu 
PP sú dlhodobé a najlepšie ich dokumentuje prehľad kapitálových výdavkov a prehľad o 
nákladoch na opravy a údržbu PP od jeho prevzatia mestom Bratislava od SZTK. V rokoch 1999 
- 2020 boli kapitálové výdavky na PP celkovo 3 699 942,37 EUR, z toho z vlastných zdrojov 
STARZ bolo hradených 2 134 451,27 EUR, z rozpočtu mesta 1 399 521,51 EUR, a z 
prostriedkov štátneho rozpočtu iba 166 969,59 EUR (MŠVVaŠ SR). 

Ak má prísť k pozitívnej zmene, Výzva FNPŠ uvedená vyššie, ktorá bola zverejnená až 
po prijatí rozpočtu mesta 17.12.2020 (kritéria Výzvy a ich váhy až 5.2.2021) predstavuje 
unikátnu príležitosť získať finančné prostriedky na spolufinancovanie revitalizácie PP, pričom v 
prípade úspechu by bolo možné v najkratšom možnom čase odstrániť najkritickejší problém PP. 
Je ním havarijný stav vonkajšej kanalizácie.   

STARZ sa listom obrátil na Slovenskú plaveckú federáciu (ďalej ako „SPF“) ako 
národný športový zväz zodpovedný v SR za 4 plavecké športy (plávanie, vodné pólo, 
synchronizované plávanie, diaľkové plávanie) a jej najvyšší výkonný orgán – Rada SPF – na 
svojom zasadnutí dňa 28.1.2021 rozhodla listom požiadať mesto Bratislava, aby sa stala PP 
vzhľadom na Výzvu jej prvou TOP prioritou, nakoľko súčasný havarijný stav môže vážne 
ohroziť činnosť nielen pätnástich športových klubov, ale aj celkovo činnosť reprezentácie SR a 
tým aj celú činnosť SPF a jej členov. SPF deklaroval, že v hlavnom meste je aj vďaka študijnému 
zameraniu najviac reprezentantov štyroch plaveckých športov – plávanie, synchronizované 
plávanie, vodné pólo a diaľkové plávanie. V Bratislave pôsobí 15 športových klubov, ktoré 
vykonávajú pravidelnú tréningovú činnosť na PP. Tento bazén je jeden zo šiestich 50 metrových 
bazénov na Slovensku, kde sa môžu konať domáce, resp. medzinárodné súťaže európskej 
federácie LEN a svetovej federácie FINA. SPF organizuje na PP najvýznamnejšie a najstaršie 
plavecké preteky pod názvom Veľká cena Slovenska, ako aj medzinárodné súťaže vo vodnom 
póle či synchronizovanom plávaní. Samozrejmosťou sú majstrovské súťaže všetkých kategórií. 
PP je jedným z bazénov, kde sa konajú aj reprezentačné sústredenia vo všetkých štyroch 
plaveckých športoch. Ešte dôležitejšie je, že PP umožňuje pravidelné vykonávanie pohybových 
aktivít v širšom centre mesta dostupné bez ohľadu na vek, rod, znevýhodnenie či telesnú 
zdatnosť pre širokú verejnosť z radov Bratislavčaniek a Bratislavčanov.         

Pre začatie postupnej nevyhnutnej revitalizácie tohto jediného 50m bazénu na území 
mesta je dôležité pripraviť súvisiacu dokumentáciu a podať v termíne od 15.3. do 31.3.2021 
žiadosť o príspevok z Výzvy.  

Predloženie žiadosti o NFP je podmienené: 
- Doložením uznesenia MsZ  o súhlase so spolufinancovaním projektu 
- Prihlásením hlavného mesta do Informačného systému športu (registra Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR) 
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- Úhradou nenávratného administratívneho poplatku vo výške 0,01% z celkového 
rozpočtu projektu, t. j. podľa predpokladaného rozpočtu projektu max. 170 EUR. 

Podmienkou podania je tiež zmena schváleného rozpočtu mesta a vyčlenenie prostriedkov 
na realizáciu projektu v sume do 168 512,04 EUR bez DPH (z ktorých bude 50% 
refinancovaných z výzvy). 
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Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky (etapa č. 1) – predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001 

Informácia o projekte 

Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie: Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie 
havarijného stavu vonkajšej areálovej kanalizácie, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave. 
Jestvujúce kanalizačné potrubie je uložené v protispáde, je polámané, poškodené. Do 
jestvujúceho poškodeného potrubia sú odvádzané splaškové vody z objektov 50 m bazéna a 
výukového bazéna, dažďová voda zo striech a odpadová voda z filtračnej stanice plavárne 
Pasienky. Tento zlý  technický stav spôsobuje vytápanie suterénnych priestorov  objektu 50 m 
bazéna plavárne Pasienky, suterénu výukového bazéna a vznikajú problémy s vypúšťaním 
odpadovej vody z filtrácie vody 50 m  bazéna. Z tohto dôvodu bude poškodené potrubie 
nahradené novým PVC potrubím DN 300, ktoré bude uložené v trase jestvujúcej kanalizácie. 
Kanalizácia bude zrekonštruovaná od napojenia do verejnej kanalizácie na Junáckej ulici po 
šachtu KŠ2 a vnútornej kanalizácie v suteréne objektu výukového bazéna. Do zrekonštruovanej 
vonkajšej kanalizácie bude napojené zrekonštruované potrubie suterénu výukového bazéna, 
vpuste z anglických dvorčekov a všetky jestvujúce prípojky z objektu plavárne Pasienky a 
výukového bazéna, ktoré boli doposiaľ napojené na jestvujúcu kanalizáciu. Po celej trase 
zrekonštruovanej kanalizácie budú vybudované kanalizačné revízne šachty. 

Projektová dokumentácia ako aj súhlasné stanoviská dotknutých orgánov sú pre projekt 
zabezpečené. 

Predpokladaný rozpočet projektu: 168 512,04 EUR bez DPH 
Podiel spolufinancovania: 50% 
Výška spolufinancovania: 84 256,02 EUR bez DPH 

Spolufinancovanie: Mesto ako žiadateľ je povinné preukázať uznesenie MsZ o zabezpečení 
nevyhnutného spolufinancovania z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov. Žiadateľ bude 
povinný zabezpečiť spolufinancovanie  projektu minimálne vo  výške 50% z celkových 
oprávnených nákladov na projekt podľa druhu a bonity projektu v závislosti od výšky 
poskytnutého príspevku. Minimálna výška príspevku je limitovaná sumou 50.000,-EUR. 

Plánovaný harmonogram výstavby: realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 
31.12.2023, podrobný harmonogram zatiaľ nie bližšie stanovený a závisí predovšetkým od 
rýchlosti procesov schvaľovania v rámci FNPŠ, pre ktorý je to historicky prvá výzva. Možnosť 
i po zisku príspevku čerpania prostriedkov alebo ich časti až v roku 2022 sa nedá dnes vylúčiť.    
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Výpis  
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa   08.03.2021            
___________________________________________________________________________ 

 
k bodu  
Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky (etapa č. 1) – predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ  

A. Zobrať na vedomie 
Informáciu o príprave projektového zámeru s cieľom predloženia žiadosti o poskytnutie 
príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001 do 31.3.2021. 
 

B. Schváliť 
Zabezpečenie spolufinancovania projektu rekonštrukcie kanalizácie Plavárne Pasienky, 
predkladaného do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001, zo zdrojov hlavného mesta vo 
výške 84 256,02 EUR, predstavujúcich 50% z celkových nákladov projektu. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 08.03.2021 
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Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky (etapa č. 1) - predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001 

 

Kód uzn.; 12.4. 
35.1. 

Uznesenie 169/2021 
zo dňa 11.03.2021 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

Odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

1.  zobrať na vedomie informáciu o príprave projektového zámeru s cieľom predloženia 

žiadosti o poskytnutie prispevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001 do 31. 03. 

2021, 

2.  zabezpečenie spolufínancovania projektu rekonštrukcie kanalizácie Plavárne Pasienky, 

predkladaného do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001, zo zdrojov hlavného mesta SR 

Bratislavy v sume 101 107,22 Eur, predstavujúcich 50 % z celkových nákladov projektu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


