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Zuzana STRAKOVÁ WENZLOVÁ, moderátorka:  

"Na električkovej trati, ktorá má spojiť Petržalku so Starým Mestom sa už pracuje. Aj keď sa s 
obmedzeniami pri takomto projekte počíta, toto obyvatelia nečakali, pred byty im začali zvážať kopy 
hliny. Problém vidia hlavne v tom, že na to vopred údajne neboli upozornení."  

Silvia MAJEROVÁ, reportérka TA 3:  

"Kopa zeminy narástla ľuďom v blízkosti Chorvátskeho ramena pri Bosákovej ulici pred okami za 
mesiac. Hlina a stavebný odpad z výkopových prác siaha približne po tretie poschodie bytoviek a 
spôsobuje vysokú prašnosť."  

Obyvatelia Petržalky:  

"Teraz, keď som tu išiel, tak riadne fúkalo, samý prach tuná teraz fúkalo na mňa, takže neviem, ako 
to bude ďalej."  

"Ľudia sa sťažujú, že je to veľmi prašné a má sa to údajne až niekedy na jeseň odpratať. Psí výbeh 
nám vlastne skrátili tým pádom."  

Silvia MAJEROVÁ:  

"Kedy z Petržalky zmiznú kopy hliny a stavebného odpadu, ešte nie je jasné, investor však musí 
zabezpečiť ich údržbu."  

Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa mestskej časti Bratislava - Petržalka:  

"Budú žiadať o predloženie konkrétneho harmonogramu a všetkých krokov, ktoré budú v tejto 
súvislosti spravené."  

Silvia MAJEROVÁ:  

"Mestská časť nebola dopredu upovedomená, že tu takýto val narastie?"  

Michaela PLATZNEROVÁ:  

"Nie."  

Silvia MAJEROVÁ:  

"Kto vám to mal oznámiť?"  

Michaela PLATZNEROVÁ:  

"Asi by bolo reálne, keby to oznámil stavebník, respektíve realizátor stavby."  

Silvia MAJEROVÁ:  

"Spoločnosť však tvrdí, že pred odsúhlasením stavby mestskú časť o celej situácii upovedomili a 
skládka materiálu sa nachádza na určenom mieste."  

Lucia KOMANICKÁ, PR manažérka Eurovia.sk, (telefonát):  

"Spoločnosť Eurovia.sk má v pláne časť zeminy uloženej v deponii začať zapracovávať približne do 
troch mesiacov a zvyšok odviezť preč. Kropeniu zeminy sa musíme vyhnúť, aby sme predišli jej 
znehodnoteniu. Zatrávnenie plochy neprichádza do úvahy, keďže ide o krátky časový priestor."  

Silvia MAJEROVÁ:  

"Budúci týždeň čaká oboch na stavbe kontrolný deň, kde by sa mali s mestskou časťou dohodnúť 
na konkrétnych krokoch, aby obyvatelia Petržalky boli vystavení čo najmenším negatívnym vplyvom."  

 


