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Firma tvrdí, že betón chce vyrábať len dočasne. Petržalka jej zatiaľ súhlas nedala.  

PETRŽALKA. V tesnej blízkosti chráneného Sovieho lesa má vyrásť nová 
betonárka. Jej stavbu už odobril bratislavský magistrát. Vedenie Petržalky je však 
proti.  

Soví les len minulý rok vyhlásili za chránený areál. Jeho väčšina juhovýchodne od 
Prístavného mosta je vo štvrtom pásme ochrany prírody, nemôže sa tam teda ťažiť 
drevo či robiť chemický postrek, ani voľne behať pes.  

Horšie sú autá  

Fabrika má vyrásť medzi Prístavným mostom a mostom Apollo, teda v susedstve 
najmenej chránenej časti s druhým stupňom ochrany.  

"Sme pri tej menej hodnotnej časti Sovieho lesa," vraví riaditeľ firmy Euro Betón 
Andrej Hrabovský.  

Lesu podľa neho oveľa viac škodí okolitá doprava. "Emisné aj hlukovo je vplyv na 
les oproti premávke na mostoch minoritný," povedal.  

Po dokončení projektu však má podľa údajov spoločnosti okolo lesa premávať 
ďalších 50 nákladných áut, ktoré budú denne voziť betón, cement a kamenivo.  

Magistrát dal najprv k stavbe nesúhlasné stanovisko. Skonštatoval, že je v rozpore 
s územným plánom. O necelý rok názor zmenil. Usúdil, že tam môže byť dočasne, až 
kým tam nezačnú stavať niečo, čo je v súlade s územným plánom.  

Petržalská poslankyňa Elena Pätoprstá tvrdí, že takáto výrobňa nemôže byť 
označená za dočasnú. "Dočasná je zo zákona len betonárka pre konkrétne uvedenú 
stavbu a ako súčasť staveniska. Nemôže teda betón rozvážať mimo územia 
staveniska," tvrdí.  

Riaditeľ firmy priznáva, že betón budú rozvážať do viacerých lokalít. "Chceme byť 
petržalská betonárka. Dopredu prezrádzať stavby je obchodne nevhodné." Budú 
však podľa neho fungovať obmedzený čas - päť rokov.  

"Je to dočasná stavba. Je na pozemku, kde územný plán uvažuje o inom využití 
územia, preto je povolenie len dočasné," tvrdí Hrabovský.  

Petržalka nesúhlasí  

Pozemok patrí developerovi HB Reavis, čo ho firme prenajal. Plánuje tam postaviť 
biznis centrum, no dnes má podľa jej hovorcu Romana Karabelliho viac 
rozostavaných projektov. Za prioritu v Bratislave označuje Twin City pri autobusovej 
stanici.  

Hoci mesto projekt odobrilo, rozhodne o ňom stavebný úrad v Petržalke. Mestská 
časť minulý rok firme oznámila, že s využitím nesúhlasí, lebo je v rozpore s 
územným plánom zóny. Dôvodom bolo podľa Hrabovského, že betonárok je už 
dosť. Petržalka to nekomentovala.  

Chránený Soví les  

* chránený od februára 2011;  

* je tiež súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy;  

* žijú tam bobry aj diviaky;  

* zachoval sa tam prírodný lužný les s rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami;  

* ide o zhruba kilometer dlhý úsek od Ekonomickej univerzity a Prístavného mosta 



k mostu Apollo;  

* viac ako polovica leží vo 4. stupni ochrany prírody.  

-----  

Texty k obr.:  

V lužnom lese žijú aj bobry.  

Zo Sovieho lesa je výhľad aj na Euroveu.  

 


