
Dobrý	deň	pán	primátor,	

Touto	 cestou	 by	 som	 sa	 chcela	 pripomenúť	 ohľadom	 Vášho	 prísľubu	 vo	 veci	 výšky	
nájomného	 za	 plavecké	 dráhy	 na	 Plavárni	 vo	 vlastníctve	 mesta	 a	 v	správe	 Mestského	
podniku	Pezinok.	

Na	 našom	 spoločnom	 stretnutí	 dňa	 12.12.2019	 ste	 prisľúbili	 prerokovať	 túto	 otázku	
s	poslancami	 a	prehodnotiť	 výšku	 nájomného,	 zároveň	 ste	 prisľúbili	 dať	 nám	 v	danej	 veci	
vedieť	 najneskôr	 do	 stredy	 18.12.2019,	 tak	 aby	 sme	 mohli	 podpísať	 Zmluvu	 o	prenájme	
plaveckých	dráh	resp.		

Do	 dnešného	 dňa	 sme	 žiadnu	 odpoveď	 ani	 iné	 vyjadrenie	 nedostali.	 Žiadam	 Vás	 teda	
o	nasledovné:	

1.       Či	 a	ako	 bola	 naša	 požiadavka	 na	 prehodnotenie	 výšky	 nájmu	 pre	 všetky	
plavecké	 kluby	 (nie	 len	 pre	 jeden	 ako	 sa	 to	 nesprávne	 a	účelovo	 predostiera)	
prerokovaná	
2.       Aká	výška	nájomného	bude	teda	určená	pre	obdobie	01.01.2020	–	30.06.2020.	
3.       Ako	 budú	 následne	 doriešené	 aj	 naše	 požiadavky	 na	 poskytovanie	 služieb	
spojených	s	nájmom	

Je	smutné	a	nepochopiteľné,	že	zmenu	ktorú	ste	chceli	priniesť	sa	neudiala.	Základom	mala	
byť	komunikácia,	tá	však	podľa	našich	osobných	skúseností	je	veľmi	zlá.		

Chápeme,	že	aktuálne	je	situácia	v	meste	zložitá,	nakoľko	nebolo	schválené	VZN	o	miestnych	
daniach	 a	poplatku	 za	 odvoz	 odpadu	 a	v	nadväznosti	 na	 toto	 rozhodnutie	 ani	 rozpočet	
mesta.	 Sme	 však	 presvedčení,	 že	 naše	 požiadavky	 nie	 sú	 výslovne	 závislé	 od	 schválenia	
týchto	dokumentov.	 To	ako	dlho	bude	mesto	v	rozpočtovom	provizóriu	 je	naviazané	nato,	
ako	 rýchlo	 bude	 prepracovaný	 rozpočet	 predložený	 na	 schválenie.	 Výška	 nájmu	 je	 však	
príjmovou	 zložkou	 rozpočtu	 Mestského	 podniku	 Pezinok	 a	teda	 ako	 taký	 nepodlieha	
reštriktívne	 nastaveným	 podmienkam	 hospodárenia	 v	období	 rozpočtového	 provizória,	
ktoré	 upravuje	 výšku	 výdavkov.	 Je	 teda	možné	 o	uvedenom	 rozhodnúť	 a	zamyslieť	 sa	 nad	
prehodnotením	 veľmi	 nešťastného	 rozhodnutia,	 pre	 mnohých	 rodičov	 likvidačného	
rozhodnutia.		

Nosným	mottom	Vás	ako	aj	Vašich	spolupracovníkov	je	spravodlivosť,	nediskriminácia.	Sú	to	
krásne	ideály	tvoriace	piliere	demokracie.	Nie	som	však	presvedčená,	či	sa	správne	s	týmito	
pojmami	 narába	 a	či	 boli	 správne	 pochopené.	 Nediskriminácia	 je	 stanovenie	 takých	
podmienok,	 ktoré	 na	 základe	 akékohoľvek	 kritériá	 nevedú	 k	nerovnosti,	 k	rozdielnemu	
postoju	 k	určitej	 skupine	 obyvateľov	 voči	 ostatným.	 V	tomto	 prípade	 sa	 neustále	 bavíme	
o	športe	 detí	 a	ich	 zmysluplnom	 využití	 času.	 To	 potom	 cítime	 obrovskú	 diskrimináciu,	
nakoľko	ako	jediný	šport	sme	nútení	uhrádzať	také	isté	nájomné	za	mestské	športovisko	ako	
akýkoľvek	 podnikateľský	 subjekt.	 Toto	 pravidlo	 však	 nie	 je	 využívané	 pri	 ostatných	
športoviskách	patriacich	mestu.	Nie	je	možné	účelovo	si	tento	pojem	prispôsobovať,	tak	ako	
sa	to	deje.	Nediskriminačné	správanie	by	bolo	také,	ak	by	všetky	kluby	platili	rovnakú	výšku	
nájomného	 (teda	 nebudú	 diskriminované	medzi	 sebou)	 a	zároveň	 výška	 nájomného	 bude	
stanovená	 s	ohľadom	 aj	 na	 ostatné	 športy	 s	osobitným	 prístupom,	 teda	 znížená	 voči	
bežnému	nájomnému	podnikateľských	subjektov	(teda	nebudú	diskriminované	športy	medzi	
sebou).		

Čo	 je	 spravodlivé	 –	 spravodlivosť	 je	 morálny princíp požadujúci rešpektovanie právnej 
normy, cnosť spočívajúca v rešpektovaní práv druhých. Spravodlivosť je jedna zo 



základných spoločenských hodnôt. Je to riadenie vzájomných vzťahov občanov v 
občianskej spoločnosti, pričom dbá na uplatňovanie princípu rovnosti v podobe 
spravodlivosti distribuovanej pri rozdeľovaní úradov a hodností a v podobe spravodlivosti 
komutatívnej najmä pri ekonomickych výmenných vzťahoch. Je teda ťažko hodnotiť 
Váš postoj ako štatutára mesta, ktorý vytvára nespravodlivé podmienky pre výkon 
jednotlivých športov v meste. 	

Dnes sme pripravení Zmluvu s Mestským podnikom podpísať. Žiaľ len v záujme našich 
detí, aby mohli aj v januári plávať a nemuseli sa vzdať svojho obľúbeného športu. 
V žiadnom prípade to nie je súhlas so stanovenou cenou. Celá táto situácia, ktorá nie je 
vedená ústretovým spôsobom v podstate bez akejkoľvek komunikácie a nátlakov zo 
strany mesta resp. Mestského podniku Pezinok, je však len ukážkou arogancie moci. 
Nemôžeme tento Váš prístup ako voleného zástupcu občanov hodnotiť inak. Vôbec 
neberiete do úvahy argumenty rodičov ani odbornej verejnosti.	

Myslíme si, že sme doteraz pristupovali k riešeniu veľmi zmierlivo a otvorene pre Vaše 
návrhy. Do dnešného dňa sme však žiadne neobdržali. Vypracovali sme Vám množstvo 
materiálov, ktoré dokazujú nespravodlivé a diskriminačné podmienky pre deti venujúce 
sa plávaniu v meste, bez ohľadu na ich klubovú príslušnosť. Ukázali sme Vám aj to, že 
v rámci celého Slovenska sú podmienky nastavené veľmi neštandardne – teda až tak, že 
mesto si účtuje nájomné najvyššie za 25 m bazén. Je to na zamyslenie. A to nehovorím 
už o ďalších podmienkach (správanie sa zamestnancov, možnosť uloženia plaveckých 
pomôcok, kvalita vody a pod.) 	

Ešte si dovolím upozorniť na Vaše prianie, aby sa situácia nehrotila a nešírili negatívne 
emócie. Aj na stretnutí a aj dnes musíme konštatovať, že nie rodičia ani zástupcovia 
Plaveckého klubu Pezinok šíria negatívne emócie. Negatívne poznámky, nepravdivé 
a manipulované informácie šírite vy osobne a p. Uhlár, prípadne iný „Vaši poslanci“ (viď 
statusy na FB). Voči tomu sa však už musíme ostro ohradiť. Je to neprofesionálne, 
neúctivé a prejavom arogancie z Vašej strany voči všetkým rodičom detí, ktorí financujú 
chod plavárne. Veríme, že tieto ataky bezodkladne ukončíte. Ak chcete poskytnúť nejaké 
informácie ohľadom chodu klubu, sme pripravení s Vami o tom komunikovať za jedným 
stolom s ostatnými klubmi a ich zástupcami, teda nielen plavecké kluby. Predídeme tým 
nespravodlivosti a diskriminácii, lebo som presvedčená, že ak je opodstatnené skúmať 
fungovanie klubov je potrebné u všetkých a nie len jedného klubu v jednom športe. 	

Svojím postojom nás nútite prehodnotiť tento náš zmierlivý postoj. Musím konštatovať, 
že v záujme dosiahnutia toho, aby boli tieto podmienky nájmu prehodnotené sme doteraz	
písali	 a	 predostierali	 návrhy	 a	 tlmili	 sme	 povzbudenie	 mnohých	 rodičov	 situáciu	
medializovať.	 Avšak	 na	 Vašu	 doterajšiu	 nečinnosť	 zvažujeme		 aj	 ďalšie	 kroky	
o.i.	medializáciu	 postoja	 zástupcov	 mesta	 a	teda	 prezentovania	 postupov	 strán,	 ktoré	 sa	
chcú	v	parlamentných	voľbách	presadiť	práve	s	tým,	že	má	prísť	zmena	–	zmena	k	lepšiemu,	
my	 ju	 však	 hodnotíme	 ako	 nezmenu,	 pokračovanie	 toho	 čo	 doteraz	 poznáme,	 len	 v	inej	
farbe.	Pre mnohých z nás je to veľké sklamanie. 	

 	

S prianím pekného dňa a dúfajúc v pozitívnu odpoveď pre deti a ich rodiny	

 	

Gašparovičová Monika	

	


