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Práce na rekonštrukcii handlovskej plavárne
si bola pozrieť primátorka mesta
Návštevu handlovskej plavárne, ktorá je od 27.12.2017 v rekonštrukcii,
absolvovala v stredu 6. marca primátorka mesta Silvia Grúberová
a zástupca primátorky Radoslav Iždinský. Spolu so zástupcom investora
B.T.I. spol. s r. o. Jánom Karom sa prešli priestormi plavárne, ktorá by tento rok mala začať
poskytovať svoje služby. Napojenie na termálny vrt je stále otvorenou otázkou.
Podľa slov primátorky Silvie Grúberovej: “Stretli sme sa so zástupcami spoločnosti B.T.I.,
ktorá plaváreň a kúpalisko rekonštruuje, bude ho aj prevádzkovať a my sa veľmi tešíme
stavu, ktorý vidíme. Reálne sa pracuje, veci pokračujú a myslím, že tento rok sa budeme
kúpať. Potrebujeme doriešiť pripojenie geotermálneho vrtu, čo má mesto zakomponované
v koncesnej zmluve. Samozrejme toto bude prerokované s investorom a poslaneckým
zborom. Všetko je stále ešte otvorené, nakoľko každú zmenu zmluvy je potrebné
prekonzultovať“.
Kvalita vody z termálneho vrtu RH-1, Jozef, bola predmetom viacerých skúšok. Mesto
k začiatku marca nemá v rukách výsledky analýzy využitia energetického potenciálu vrtu,
z ktorých sa dá predpokladať ekonomický ukazovateľ návratnosti investície na
prevádzkovanie vrtu a zároveň vhodnosť jeho využitia.
Zástupca investora, spoločnosti B.T.I. spol. s r. o., Ján Kara verí, že v rekonštrukcii základov
a podložia plavárne už by nemali nastať nepredpokladané udalosti a budova je
zastabilizovaná. Bazény budú nerezové, spĺňajúce dnešné nároky na ich funkčnosť,
hospodárnu prevádzku a estetické prevedenie. Priebežne sa pracuje v interiéri – plaváreň aj
exteriéri - kúpalisko, kde prezradil aj to, ako bude vyzerať v budúcnosti vonkajší areál:
„Pokračuje sa v zmysle schváleného plánu, dokončujeme relaxačný bazén, aj veľký plavecký
bazén, ktorý bude úplne iný ako je v bežných plavárňach. Sú urobené nové základy pre
strojovňu, robí sa vrchná betónová doska pre relaxačnú zónu pri vstupe do areálu.“ Podľa
jeho slov v areáli kúpaliska, kde kedysi Handlovčania boli zvyknutí „na kopčeku“ ležať na
dekách, bude priestor rekultivovaný až po prednú budovu plavárne a návštevníkom vytvorí
priestor pre relax a zábavu pre deti.
Termín otvorenia handlovskej plavárne a kúpaliska je plánovaný na tento rok.
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