
Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 
  
obraciame sa na Vás ako obyvatelia Pezinka (okresu) a zároveň rodičia 
detí, ktoré chcú svoj voľný čas tráviť aktívne športom. Naše deti sú členmi 
Plaveckého klubu Pezinok o.z., IČO: 30856957, so sídlom: Bratislavská 130, 902 01 
Pezinok a svoje športové aktivity realizujú v Krytej plavárni na Komenského 43 v 
Pezinku, ktorá je vo vlastníctve mesta Pezinok. 
  
Plavecký klub Pezinok, ako nepochybne aj iné športové kluby pôsobiace na území 
mesta, má za cieľ poskytnúť deťom zdravú alternatívu na zmysluplné a kvalitné 
trávenie ich voľného času. Plavecký klub Pezinok, ako najdlhšie pôsobiaci plavecký 
klub v Pezinku (od roku 2005) ako aj s najväčšou členskou základňou (250 členov), 
dlhodobo pripravuje úspešných plavcov, ktorí reprezentujú mesto Pezinok. Plavecký 
klub Pezinok v spolupráci s mestom tiež každoročne už od roku 2006 organizuje 
úspešnú akciu Plavecký maratón. Zároveň získal klub 1. miesto ako najlepší športový 
kolektív ako aj 1. miesto ako najobľúbenejší športový kolektív v rámci ocenenia 
Športovec roka 2018 v Pezinku. 
  
Od septembra 2019 bolo pre nás veľmi prekvapujúce a zároveň nepríjemné zistenie, 
že poplatky za plavecké tréningy našich detí sa v niektorých prípadoch až 
strojnásobili oproti školskému roku 2018/2019. Dôvodom je až trojnásobné 
navýšenie odplaty za užívanie plaveckých dráh pre Plavecký klub Pezinok na 
úroveň komerčných nájmov plaveckých dráh. Uvedené navýšenie je pre mnohých z 
nás také výrazné, že naše deti nebudú môcť aj naďalej plávať, a tak zmysluplne 
športom tráviť svoj voľný čas, či reprezentovať mesto. 
  
Uvedomujeme si, že problematika nakladania s majetkom mesta je komplexný 
problém, ale vzhľadom na tak výraznú zmenu, ktorá neprešla širšou diskusiou, 
žiadame mesto o začatie diskusie na tému prenájmu a užívania nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta zo strany športových klubov pôsobiacich v meste za nižšiu cenu. 
Mesto Pezinok, na rozdiel od iných miest, nemá zatiaľ vytvorenú politiku podpory 
športových klubov v meste vo forme zníženého nájomného za užívanie majetku 
mesta. Je bežnou praxou, že mestá svoj majetok z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa prenajímajú športovým klubom za nižšiu cenu ako je komerčný nájom, 
aby tak podporovali šport v meste a jeho reprezentáciu navonok.  
  
Sme presvedčení, že by o cene za nájom plaveckých dráh, ktoré sú majetkom mesta, 
malo v súlade so zákonom o majetku obcí rozhodovať obecné zastupiteľstvo. 
Navrhujeme preto, ako bod programu na najbližšie rokovanie mestského 
zastupiteľstva, zaradiť aj tému prenájmu a užívania nehnuteľností vo vlastníctve 
mesta zo strany športových klubov, aby tak o tejto problematike začala v meste 
diskusia. 
Veríme, že spoločne nájdeme riešenie, ktoré bude prínosom pre mesto ako aj pre 
športové kluby a ich členov. 
  
Tešíme sa na efektívnu a otvorenú diskusiu! 
 
Kontaktujte nás prosím v prípade potreby doložiť nejaké ďalšie informácie a 
podklady a tiež prosím ohľadom ďalšieho postupu vo veci vybavovania našej 
požiadavky. 
   
S pozdravom 
V zastúpení zákonných zástupcov členov Plaveckého klubu Pezinok o.z. - podpísaní v 
priložených hárkoch (viď príloha) 
	


