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Rastislav Iliev, moderátor:  

"Kedy stavebník odstráni valy zeminy v Petržalke, ktoré vznikli v dôsledku prestavby Starého 
mosta, nie je až také isté. Hlavné mesto sa odvolalo voči rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava. 
Ten hlavnému mestu nariadil odstrániť stavebný odpad."  

Ľubica Pilzová, redaktorka:  

"Nová mostná konštrukcia sa už niekoľko týždňov pripravuje vo Vítkoviciach a s jej montážou by sa 
malo začať na jeseň tohto roka. Problém sa ale predsa len vyskytol a súvisí s výkopovými prácami. Na 
parkovisku pri Sade Janka Kráľa, pri Chorvátskom ramene a na Námestí Hraničiarov sa nahromadila 
celkom veľká kopa zeminy. Ide o 23-tisíc kubíkov."  

Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy (22.5.2014):  

"Okolo 15-tisíc kubíkov má byť použité pre samotnú stavbu, to znamená pre vybudovanie tých 
ostrovov, ktoré budú potrebné. A ten zvyšok je potrebné zlikvidovať, aby to nerušilo obyvateľov 
Petržalky."  

Vladimír Bajan, starosta Petržalky (22.5.2014):  

"Hľadá sa priestor pre 7-tisíc kubíkov. V prípade, že v krátkych týždňoch sa nájde riešenie, 
o ktorom sme hovorili, nevylučujeme ani skutočnosť, že tých zvyšných x-tisíc kubíkov skončí na 
skládke. Jednoducho pôjde to odtiaľto preč."  

Ľubica Pilzová:  

"Kopa zeminy mala odstránená do 30. júna, ale nestalo sa. Bratislava sa odvolala voči 
rozhodnutiu okresného úradu, ktorý práve hlavnému mestu nariadil odstrániť stavebný odpad."  

Stanislav Ščepán, hovorca Bratislavy (telefonát):  

"V súvislosti s návalom zeminy v Petržalke, tak mesto si uvedomuje, že je to záťaž pre 
Petržalčanov, ale odvolalo sa proti rozhodnutiu okresného úradu aj preto, lebo časť z nej sa 
premiestňuje a časť sa má použiť aj pri podloží výstavby mostnej konštrukcie. Tieto piliere sa zabrzdili 
v súvislosti s pyrotechnickým prieskumom."  

Vladimír Bajan:  

"Nepochopil som dôvod odvolania. Ak má súvisieť s nejakými možnými bombami v Dunaji, 
nechápem, aký to má súvis so zeminou. Jednoducho má zemina tam od začiatku nemala čo robiť. 
A je smiešne, ak musíme bojovať za takú elementárnu vec ako je poriadok v území."  

Stanislav Ščepán:  

"Na kontrolnom dni realizátor stavby, teda mesto zaviazalo dodávateľa spoločnosť Eurovia SK, aby 
do 14 dní prinieslo riešenie, kde premiestniť zeminu z Námestia Hraničiarov."  

Ľubica Pilzová:  

"Vladimír Bajan avizoval aj to, že Stavebný úrad mestskej časti Petržalka zváži uloženie pokuty za 

nerešpektovanie podmienok územného rozhodnutia." 


