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Rastislav Iliev, moderátor:  

"Stavbu Domino na Jasovskej ulici, proti ktorej už protestovalo niekoľko desiatok ľudí a okolo 
staveniska vytváralo živú reťaz, chcú obyvatelia nechať zbúrať. Stavebný úrad v Petržalke ju pred 
letom dodatočne povolil, čo sa teraz ale nepáči ľuďom z okolia. Tvrdia, že úrad svojím rozhodnutím 
porušil viaceré ustanovenia stavebného zákona. Pred pár dňami preto podali odvolanie."  

Rastislav Iliev, redaktor:  

"Obyvatelia stavebníkom vyčítajú najmä to, že nepožiadali hlavné mesto o záväzné stanovisko 
k dodatočnému povoleniu stavby, či nepredložili v zákonnej lehote kompletnú žiadosť."  

Monika Voleková, obyvateľka Jasovskej ulice:  

"Podľa zistení zástupcov vlastníkov, stavebníci dokladali dokumenty aj po uvedenej lehote."  

Rastislav Iliev:  

"Stavebný úrad podľa obyvateľov tiež aj nedodržal zákonný postup pri overení záväzného 
stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva."  

Monika Voleková:  

"Súčasťou odvolania je tiež svetlotechnický posudok autorizovaného stavebného inžiniera, podľa 
ktorého pripravovaná výstavba spôsobí v jedenástich bytoch nedovolené skrátenie insolácie pod 
normu stanovený časový limit jeden a pol hodiny."  

Rastislav Iliev:  

"Podľa Moniky Volekovej tak dôjde k porušeniu ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, 
k zníženiu kvality užívania bytov a k znižovaniu ceny nehnuteľností."  

Michaela Platznerová, hovorkyňa Petržalky (telefonát):  

"O odvolaní obyvateľov proti dodatočnému povoleniu bude rozhodovať nadriadený orgán 
stavebného úradu, ktorým je okresný úrad."  

Oliver Kríž (OZ Mladá Petržalka), poslanec Petržalky:  

"Áno, žiaľ bohu, bolo vydané dodatočné stavebné povolenie. Ja som z toho nie najšťastnejší 
a myslím si, že aj tí ľudia z toho okolia, ktorí tam žijú, sú z toho znepokojení. My robíme maximum 
preto, ako petičný výber, aby tá stavba bola zastavená, prípadne zastabilizovaná v maximálnej výške, 
ako je dnes. Žiaľ prebehlo tam dodatočné stavebné konanie, do ktorého sme tentokrát ako obyvatelia 
boli prizvaní. Ale naše pripomienky k tej výstavbe žiaľ neboli zohľadnené. Tým pádom bolo vydané 
dodatočné stavebné povolenie a vyzerá, že ten stavebník bude chcieť pokračovať v tom projekte."  

Rastislav Iliev:  

"Obyvateľom z okolia sa nepáči ani to, že objekt na Jasovskej je posunutý o dva metre bližšie 
k fasáde susedného bytového domu stavebník však tvrdá, že časť dokumentácie v územnom 
rozhodnutí je chybná. Petržalský stavebný úrad zastavil práce na Domine ešte v januári. Vlani totiž na 
základe štátneho stavebného dohľadu zistil, že stavebné firmy realizujú objekt v rozpore so 
stavebným povolením. Stavebníci potom vydali žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia. 
Ten v priebehu konania o dodatočnom povolení nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného 
povolenia."  

 


