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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:
"Sporná stavba Domino v bratislavskej Petržalke, ktorá vyrastá v tesnej blízkosti už stojaceho
činžiaku, je k nemu o dva metre bližšie, ako povolili úrady. Miestni už proti stavbe niekoľkokrát
protestovali. Teraz sa môžu oprieť aj o rozhodnutie okresného úradu. Čo bude so stavbou ďalej je v
rukách petržalských úradníkov."
Pavol KALINSKÝ, redaktor:
"Okresný úrad rozhodol. Stavba, ktorú už skúmala aj štátna inšpekcia sa stavia inak, ako povolili
úrady."
Lucia KIRINOVIČOVÁ, hovorkyňa Ministerstva vnútra SR:
"Stavba nekorešponduje s rozhodnutím umiestnenia stavby a tým došlo k porušeniu záväznej
podmienky právoplatného stavebného povolenia."
P. KALINSKÝ:
"Investor pritom stále hovorí, že stavba je v poriadku."
Vyjadrenie investora:
"My realizujeme stavbu presne podľa dokumentácie schválenej a overenej v stavebnom konaní."
P. KALINSKÝ:
"Za dva metre, o ktoré je stavba posunutú bližšie k činžiaku, môže dostať staviteľ pokutu až
170- tisíc eur. Stavebný úrad v Petržalke môže stavbu dať aj zbúrať, či upraviť ju tak, aby vyhovela
povoleniam. Ako bude postupovať nevie. Oficiálne stanovisko z okresného úradu ešte nemá. Zatiaľ
vyzval investora, aby zastavil práce."
Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa Petržalky:
"Stavebný úrad Bratislava Petržalka vydal 31. januára rozhodnutie o zastavení stavby Domino."
P. KALINSKÝ:
"Aj napriek rozhodnutiu stavebného úradu v Petržalke sa ako sami môžete vidieť na stavbe stále
pracuje. Investor má totiž 18 dní na prevzatie tohto oznámenia. Podľa obyvateľov susedného činžiaku
investor posunul novostavbu o dva metre kvôli naprojektovanej električkovej trati. Nové stavby by vraj
podľa pôvodných plánov boli v jej ochrannom páse. Rozhodnutie okresného úradu dáva podľa
miestneho poslanca nádej na nápravu. Na odstránenie stavby ale asi môžu obyvatelia zabudnúť."
Oliver KRÍŽ, petičná iniciatíva stavebná polícia:
"Ja pevne verím, že sa nám podarí docieliť aspoň to, aby bola na ďalších podlažiach odsadená
minimálne o tú dĺžku, o ktorú je zväčšená. Čiže minimálne o tie dva metre."
P. KALINSKÝ:
"Majitelia tejto bytovky rozhodnutím okresného úradu majú aspoň akú takú nádej, že sa stanú sami
účastníkmi konania a že na projekt, ktorý vyrastá priamo pred ich oknami, budú mať aspoň aký taký
vplyv. Pavol KALINSKÝ, RTVS."

