Národné športové centrum na Bôriku v Žiline cez
PPP projekty
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Národné športové centrum (NSC), ktoré by mohlo vzniknúť na mieste súčasnej haly na Bôriku a okolitých
pozemkoch v Žiline za 4,5 miliardy korún (takmer 150 mil. €), chcú postaviť formou PPP projektov. Pred
novinármi to dnes po stretnutí s predstaviteľmi Žilinského samosprávneho kraja, mesta Žilina, Žilinskej
univerzity, Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a spoločnosti SIRS – Project, a. s. uviedol
minister školstva Ján Mikolaj. „PPP projekty majú svoje pravidlá a kritériá. Tých modelov je deväť až
desať. Musíme mať štúdie uskutočniteľnosti, ktoré nám vyberú z týchto možností také, čo sú reálne pre
daný projekt,“ uviedol pre agentúru SITA Mikolaj. Na rokovanie vlády by sa podľa neho mohol materiál
projektu dostať na začiatku budúceho roka, spresnil. NSC by mala tvoriť zrekonštruovaná súčasná športová
hala, prezývaná korytnačka, ktorá si zachová svoj špecifický tvar, ďalšia športová hala, 23-poschodové
biznis centrum, obnovený Dom techniky a približne 1 500 parkovacích miest. „Je tam súkromný investor,
ktorý je známy. Štát nemôže robiť výberové konanie na investora. Zvažujeme kapitálovú účasť, ako
akcionár do toho môže vojsť mesto Žilina a samosprávny kraj,“ povedal Mikolaj. „Uvažujeme o tom, že by
tento projekt bol trvalo udržateľný a samofinancovateľný,“ zdôraznil primátor Žiliny Ivan Harman. Myslí si,
že výstavba haly by bola prínosom nielen pre Žilinu ako mesto, ale pre celé Slovensko. Žilinský župan Juraj
Blanár povedal, že NSC môže byť iba jedno. „Sme prví. Ak je tu otázka iných miest, treba o nich
diskutovať,“ reagoval na otázku, prečo by malo centrum vyrásť práve v Žiline.
Podľa súčasného vlastníka haly a okolitých pozemkov George Trabelssieho najpodstatnejšie na tomto
projekte je, že v Žiline zvíťazil zdravý rozum nad politikárčením a spojili sa všetci. „Na Slovensku to nie je
až také obvyklé,“ podotkol. Očakáva, že ak sa hala postaví, Slovensko sa bude napríklad môcť uchádzať o
usporiadanie majstrovstiev Európy v halových športoch. Projekt je podľa neho prevzatý zo zámoria, kde sú
športoviská spojené s oddychom a zábavou.
Športová hala na Bôriku, ktorá bola postavená približne pred 25 rokmi, a okolité pozemky sú v súčasnosti
vo vlastníctve spoločnosti SIRS – Project, a. s. Georga Trabelssieho, ktorej ho predala Žilinská parkovacia
spoločnosť (ŽPS) za 70 miliónov korún (2,323 mil. €). Spory o športovú halu medzi mestom a Slovenskou
investičnou a realitnou spoločnosťou (SIRS), ktorá ju predtým vlastnila, zažehnalo vlani spoločné
memorandum. Dohodli sa v ňom, že hala sa stane majetkom ŽPS – spoločného podniku mesta a SIRS. Mesto
zasa stiahlo zo súdu žalobu na predaj haly, pôvodný majiteľ – firma Antrade, ktorej Trabelssie požičal na
kúpu haly, upustil od 50-miliónového (1,65 mil. €) odškodného. Športovú halu predal tejto spoločnosti
exprimátor Ján Slota v posledných dňoch v úrade za 112 miliónov korún (3,71 mil. €).
Predstavitelia všetkých strán podpísali 30. júna deklaráciu na podporu projektu výstavby multifunkčného
športového komplexu v Žiline, ktorý by nahradil už dosluhujúcu športovú halu. V súčasnosti je hala v
dezolátnom stave. „Vyžaduje si nutnú rekonštrukciu, ak má ďalej slúžiť športu,“ povedal primátor
Harman.
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