Čo bude so zeminou?
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Rastislav Iliev, moderátor:
"Valy zeminy mieria do Primaciálneho paláca. Nikto sa ich tam však nechystá navoziť, reč je o
rokovaní mestského parlamentu. Poslanci totiž vo štvrtok rozhodnú o tom, čo bude ďalej."
Silvia Šeptáková, redaktorka:
"Tisícky kubíkov zeminy pochádzajú z okolia Starého mosta. Stavebník nimi zasypal priestor pri
Námestí hraničiarov. Ležia tam už niekoľko mesiacov a obyvateľom z okolia veru dobrú náladu
nerobia."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy:
"S valmi zeminy je to tak, že valy zeminy budú použité na vybudovanie násypu. My máme teraz na
zastupiteľstve definitívne doriešený problém, ktorý sme mali s pozemkom, ktorý sa nachádza
v Petržalke. Urobili sme tam zmluvu o budúcej zmluve, čiže zhotoviteľ tam už môže pristupovať.
Uzatvorili sme nájomnú zmluvu. Čiže teraz to len potvrdíme v zastupiteľstve, že je to trvalé riešenie."
Silvia Šeptáková:
"Zemina by sa mal použiť na výstavbu násypu potrebného na petržalskej strane, po ktorom pôjde
v budúcnosti druhá časť električkovej trate."
Milan Ftáčnik:
"Čiže myslím si, že ten val zeminy prestane byť problémom."
Redaktor:
"A tá pokuta už tiež nebude problém."
Milan Ftáčnik:
"Pokuta je vec, ktorú si riešime právnym spôsobom. My sme sa odvolali a viete, že krajský úrad, to
znamená odvolací orgán nám dal za pravdu. My tvrdíme, že je to súčasť staveniska ten priestor.
Viem, že to nie je príjemné pre nikoho, kto býva v okolí toho valu zeminy, ale vzhľadom na to, že
v projektovej dokumentácii toto bola alokované ako priestor staveniska, tak z nášho pohľadu tam
môže byť aj zemina. Čiže nemyslím si, že za to by sme mali byť pokutovaní. Ale je to vecou právneho
názoru. Právny názor stavebného úradu bol taký, že áno, pokuta, my sme sa odvolali, dali nám za
pravdu. Otázka je, čo teraz urobí stavebný úrad."
Vladimír Bajan, starosta Petržalky:
"Toto je ten najväčší problém a dôsledok toho odvolania, že sa celý ten problém môže vliecť na
okresnom úrade a budeme čakať do rozhodnutia okresného úradu, či potvrdí pokutu, či nariadi
opätovné prerokovanie a stále ľudia sa budú dívať na tú zeminu, respektíve sa z toho stále bude
prášiť práve na týchto ľudí. Čiže toto odvolanie vôbec nesmeruje k tomu, že by pomohlo ľuďom.
Naopak predlžuje problém."
Silvia Šeptáková:
"Vo veci pokuty pre mesto okresný úrad stále koná. V tejto chvíli teda nie je jasné, či pokutu zruší
úplne alebo upraví iba jej výšku."

