PETRŽALKA: Trvá na čo najskoršom odstránení valu zeminy
(05.07.2014; www.bakurier.sk; s. -; SITA)

Kopa zeminy mala z priestranstva na Námestí Hraničiarov zmiznúť už na konci júna, mesto to však
nestihlo. Zeminu majú totiž použiť pri výstavbe nového piliera Starého mosta, tu práce zatiaľ stoja pre
podozrenie na možné nevybuchnuté bomby z druhej svetovej vojny pod hladinou Dunaja.
Val zeminy mal z Námestia Hraničiarov v bratislavskej Petržalke zmiznúť už koncom júna,
zemina tam však stále je. Vedenie Petržalky upozorňuje, že stavebník - teda mesto, zeminu
neodstránilo ani napriek výzvam miestneho stavebného úradu i rozhodnutiu Okresného úradu
Bratislava. Ako informovala Katarína Macenková z tlačového referátu kancelárie petržalského
starostu, mesto sa voči rozhodnutiu okresného úradu odstrániť zeminu odvolalo. Mesto však
vysvetľuje, že sa voči rozhodnutiu odvolali preto, že zeminu chcú použiť pri výstavbe nového piliera
Starého mosta, práce tu však pre pyrotechnické problémy stoja.
Mestská časť Petržalka je rozhodnutím mesta odvolať sa proti rozhodnutiu okresného úradu o
odstránení zeminy prekvapená. "Tento krok mesta ma prekvapil a pobúril, pretože smeruje proti
záujmom obyvateľov danej lokality. Je smutné, že aj v tejto veci musíme riešiť problémy, ktoré
spôsobil niekto iný. Je to o to desivejšie, že ide o hlavné mesto, ktoré by nám i Petržalčanom malo
byť partnerom," uviedol starosta Petržalky Vladimír Bajan. Mesto však vysvetľuje, že nič teraz robiť
nemôžu, práce súvisiace s odstraňovaním pilierov Starého mosta v Bratislave už niekoľko dní stoja
pre podozrenie, že by sa pod hladinou Dunaja mohli nachádzať nevybuchnuté bomby z druhej
svetovej vojny. Na riešení tohto problému však už mesto pracuje, bratislavský primátor Milana
Ftáčnik predpokladá, že by ich v krátkom čase mohli vyriešiť. "Vieme, že je to záťaž, je nám to ľúto,
že zemina v Petržalke ešte nebola prevezená," uviedol primátor Ftáčnik s tým, že prevoz zeminy
súvisí práve s pozastavenými prácami na Starom moste a jedno bez druhého sa riešiť nedá.
Vedenie Petržalky pripomína, že priestranstvo na Námestí Hraničiarov nebolo určené na
uskladnenie výkopovej zeminy, ale vo výkresoch pre územné rozhodnutie bolo navrhnuté na zriadenie
staveniska a časť ako obratisko. "Petržalka na odstránení zeminy trvá, a to čo najskôr. Preto bude
veľmi pozorne sledovať, ako bude postupovať okresný úrad a pripraví aj ďalšie kroky, ktoré jej
umožňuje zákon, vrátane uloženia pokuty stavebníkovi za nerešpektovanie podmienok územného
rozhodnutia," informovala Macenková. Mesto vie, že ide len o dočasnú skládku a zeminu chce
odstrániť. Jej časť už pred časom odviezli k petržalskému Mýtnemu domčeku pri Starom moste.
Druhá časť ešte ostala na priestranstve uprostred Petržalky. Mesto však už zaviazalo zhotoviteľa
prestavby Starého mosta, aby do dvoch týždňov určil miesto, kde kopa zeminy z Námestia hraničiarov
pôjde.

